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Activitatea organizațiilor de partid
- la nivelul exigențelor actuale
ale dezvoltării economico-sociale a țării!
De citeva zile am intrat In cel
de-al treilea an al actualului cinci
nal, an decisiv pentru înfăptuirea
istoricelor hotărîri ale Congresului
al XlII-lea al partidului. în magis
tralul Raport prezentat la Conferința
Națională a partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, sintetizînd expe
riența partidului și poporului • nos
tru in construcția socialismului, a
formulat teze și idei fundamentale
privitoare la fenomenele economice
și politice pe care le impune con
tinuarea procesului revoluționar al
edificării noii societăți in țara
noastră.
Desigur, traducerea în viață a
marilor și complexelor obiective ale
actualului cincinal — creșterea pu
ternică și modernizarea forțelor de
producție, dezvoltarea dinamică și
intensivă a industriei, agriculturii și
a celorlalte sectoare ale economiei
naționale, afirmarea viguroasă a noii
revoluții tehnico-științifice, a noii
revoluții agrare, sporirea mai ra
pidă a avuției naționale și a ve
nitului național — pune in fața
organelor și Organizațiilor de partid
exigențe noi, deosebite, care le
cer să-și afirme și mal puternic
rolul lor politic conducător în toate
domeniile, capacitatea de a conduce,
mobiliza șl uni eforturile și energi
ile comuniștilor, ale oamenilor mun
cii din toate ramurile și unitățile in
înfăptuirea planurilor și programelor
de dezvoltare economico-socială a
României. Evidențiind această cerin
ță primordială, in Raportul prezentat
la Conferința Națională a partidului
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
sublinia : „Trebuie să acționăm ctl
toată hoiărirea pentru creșterea răs
punderii și a rolului fiecărei orga
nizații de partid, ale fiecărui organ
de partid in buna organizare și con
ducere a întregii activități. Să pornim
permanent de la faptul că rolul con
ducător al partidului nu reprezintă
o noțiune abstractă, ci trebuie să se
materializeze in felul de muncă al
organizațiilor de partid, al fiecărui
comunist".
Creșterea răspunderii organelor șl
organizațiilor de partid, a tuturor
comuniștilor in perfecționarea mun
cii politice și organizatorice, în buna
conducere și organizare a întregii
activități — trăgînd toate concluzi
ile și învățămintele din modul in
care și-au desfășurat activitatea anul
trecut — este determinată de necesi
tatea imperioasă a înfăptuirii în șele
mai bune condiții a obiectivelor pla
nului și programelor de dezvoltare
economico-socială pe acest an și pe

întregul cincinal 1986—1990. Aceste
obiective au fost definite în mod
cuprinzător, cu toată claritatea, de
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Ra
portul prezentat la Conferința Na
țională a partidului, au fost puse din
nou în evidență în cuvîntările rostite
la plenarele înaltelor foruri ale de
mocrației noastre muncitorești-revoluționare ce au avut loc în ultima
parte a anului trecut și în Mesajul
adresat națiunii cu prilejul Anului
Nou. Toate aceste documente jalo
nează cerințele și prioritățile actua
lei etape de dezvoltare economicosocială a țării, reprezentmd un amplu
și mobilizator program de muncă și
de acțiune pentru toate organele și
organizațiile de partid, pentru toți
comuniștii, pentru întregul popor.
Cu deplin temei, secretarul gene
ral al partidului a subliniat că pro
blemele n'oi, complexe care se pun
in actuala etapă de dezvoltare a pa
triei noastre cer ca în întreaga acti
vitate de partid să se imprime un
spirit revoluționar de gindire și
acțiune practică, un puternic spirit
de ordine și disciplină, o mare răs
pundere revoluționară pentru a
asigura mersul ferm înainte in toate
domeniile vieții sociale și, in primul
rind, in producția materială. Tocmai
pornind de la exigențele actuale, de
la adevărul potrivit căruia criteriul
fundamental de apreciere a muncii
de partid, a modului în care acțio
nează comuniștii îl constituie rezul
tatele obținute in îndeplinirea- pla
nului economic, în toate celelalte
domenii, este necesar ca întreaga
activitate a organelor și organizați
ilor de partid să -fie ridicată la un
nivel calitativ superior, șă fie așe
zată pe bâze''științifice, să fie cît
mai profund ancorată în viață, să
investigheze mai temeinic realitățile
din fiecare unitate economică și so
cială, să fie ‘astfel organizată și
direcțională încît să aibă întotdeauna
finalitate și eficiență. Toate acestea
solicită din partea organelor și orga
nizațiilor de partid să-și îmbunătă
țească radical stilul și metodele de
muncă, astfel incit ele să asigure in
permanență cuprinderea, abordarea
și soluționarea cu maximă operativi
tate și răspundere a tuturor proble
melor ce apar pe parcursul realiză
rii planului în unitățile industriale,
agricole, de construcții și din alte
ramuri ale economiei naționale —
intervenind prompt pentru preveni
rea și înlăturarea grabnică a oricăror
stări de lucruri negative și lipsuri
ce se mai manifestă în diferite do
menii — să cunoască și să sprijine

cu perseverență generalizarea noului,
a noilor cuceriri ale științei și teh
nicii moderne, a experienței pozitive
și inițiativelor valoroase in toate
sectoarele. Totodată, organele și or
ganizațiile de partid au datoria să
acționeze cu stăruință pentru întro
narea pretutindeni a spiritului de
partid, a unei ordini și discipline
exemplare, pentru repartizarea ju
dicioasă a forțelor, dezvoltarea mai
puternică a democrației de partid,
afirmarea cu mai multă vigoare a
criticii șl autocriticii, a combativi
tății revoluționare, pentru perfecțio
narea muncii și conducerii colective,
concomitent cu creșterea răspunderii
personale, pentru organizarea mult
mai riguroasă a controlului înfăp
tuirii hotărârilor organelor superioare
și a propriilor hotărîri, pentru întări
rea continuă a legăturilor cu masele
largi de oameni ai muticii;
Evident, pentru ca membrii
partidului, pentru ca toți oamenii
muncii să ajungă la înțelegerea
clară a imperativelor actuale ale
dezvoltării economico-sociale a patri
ei este necesar ca. așa cum a subliniat
tovarășul Nicolae Ceaușescu, or
ganele și
organizațiile de partid
să-și îmbunătățească și să intensi
fice și mai mult activitatea politicoeducativă — componentă importantă
a muncii de partid în ansamblul ei.
Munca de partid este, înainte de
toate, o muncă cu oamenii și. toc
mai de aceea, organelor și organiza^
țiilor de partid le revine îndatorirea
ca, prin întreaga activitate politicoeducativă, să asigure creșterea spiri
tului revoluționar, combativ al comu
niștilor, al tuturor oamenilor mun
cii., instaurarea in toate colectivele
de miincă a unei atmosfere de înal
tă responsabilitate pentru realizarea
sarcinilor de plan, de intransigență
față de lipsuri și neajunsuri, față de
încălcarea legilor țării, a normelor
eticii și echității socialiste. Este o
sarcină de mare însemnătate întrucît, în ultimă instanță, de gradul de
conștiință revoluționară și răspunde
re al comuniștilor, al oamenilor
muncii, de pregătirea lor profesio
nală și politică depinde traducerea
neabătută în viață a hotărârilor
partidului în toate domeniile de
activitate.
Cu deosebire, organele și organiza
țiile de partid trebuie să-și sporească
exigența față de modul în care
activiștii de partid și de stat, comu
niștii răspund, zi de zi, înaltelor
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SISTEMATIZAREA TERITORIALĂ
— cîștig de teren pentru agricultură,
confort și civilizație pentru cetățeni
Cine a vizitat. în ultima vre
me, județul Argeș, îndeosebi așe
zările urbane Pitești, Cîmpulung,
Curtea de Argeș, Topoloveni, Costești, se poate întreba desigur ce
s-ar mai putea face în aceste locali
tăți în care vechiul s-a retras și dis
pare cu repeziciune, în care au fost
croite bulevarde largi, de-a lungul
cărora s-au înălțat, de o parte și de
alta, construcții moderne, elegante,
concepute și construite în spiritul
frumoaselor tradiții locale în mate
rie de arhitectură. Și, totuși, în ju
dețul Argeș, unde sistematizarea a
înregistrat progrese importante, am
întîlnit preocupări de intensificare
a acestui proces, atît în cele 94 de
comune, cît și în cele 4 orașe, pre
cum și în municipiul Pitești.
— Sistematizarea are ca temelie
firească dezvoltarea puternică a eco
nomiei județului. După Congresul al
IX-lea al partidului, ne spune tova
rășul Gheorghe Marinescu, vicepre
ședinte al comitetului executiv al
consiliului popular județean, pe pla
iurile argeșene au fost ridicate 8
platforme industriale de anvergură,
în toate localitățile urbane ; cele 16
comune, centre de reședință a con
siliilor unice agroindustriale sînt în
curs de transformare în localități cu
vădite atribute ale urbanizării. Ca
peste tot în țară, activitatea econo
mică este „fermentul" dezvoltării
edilitare, în interesul îmbunătățirii
continue a calității vieții populației.
Nu se poate ca omul, care lucrează
cu tehnica cea mai nouă, la locul de
muncă, să trăiască în condițiile moș
tenite de la vechile regimuri

Recoltele agricole și „re
colta" de locuințe. Această
concordanță necesară, devenită reali
tate Intr-o bună parte a județului,
le cere generalizată. Iată de ce au
fost construite, din fondurile statu
lui, aproape 10 000 de apartamente
ta mediul rural, îndeosebi ta comu

nele Mărăcineni, Bîrla, Miroși, Stîlpeni, Teiu, Slobozia, Vedea, Stolnici
ș.a. — în blocuri cu o înălțime de la
un etaj la patru etaje, ceea ce a în
semnat, evident, realizarea unor im
portante economii de teren agricol,
folosirea mai rațională a pămîntului.
Astfel, datorită concentrării con
strucțiilor din comune, ridicării lor
pe verticală, amplasării stricte in
perimetrul construibil, conturat de
schițele de sistematizare s-au eco
nomisit, pînă acum. 400 de hectare
pămînt arabil. Aplicînd consecvent

In județul Argeș
prevederile programelor de sistema
tizare. se prevede ca. în perspectivă,
această suprafață să sporească de
zece ori.
In același timp, noile construcții
beneficiază de dotările necesare con
fortului — conducte de apă, canali
zare, centrale de ■ termoficare pe
combustibil solid. O dată cu aceste
construcții au fost date în folosință
spații comerciale și ateliere pentru
prestări de servicii, școli, dispensare
umane și veterinare, așezăminte cul
turale. In 1987 au fost predate lo
catarilor de la sate 950 de aparta
mente, urmînd ca, în acest an. șă se
ridice încă o mie. Se va ajunge ca
în fiecare comună să existe circa
400 de apartamente, ceea ce va
schimba, cu adevărat, înfățișarea lor.
Intenția este ca, alăturînd edificii
noi celor existente, să se contureze
mai bine centrul fiecărei comune,
lucru care lipsește, în prezent, în
multe localități rurale — înșirate,
de-a lungul șoselei, pe kilometri în
tregi, fără o zonă bine marcată, în
jurul căreia să graviteze diferitele
activități economico-sociale, să se
„adune" celelalte construcții

Avantaje certe : confort
urban și timp economisit.
Ar fi un neadevăr să spunem că toți
sătenii, îndeosebi cei vîrstnici, înțe
leg de îndată și îmbrățișează, cu toa
tă convingerea, necesitatea de a-și
părăsi casa, de multe ori veche sau
imposibil de reparat, spre a se muta
în centru, eventual într-un aparta
ment situat Ia bloc. Sînt obișnuințe
ce greu pot fi smulse din rădăcini,
deși oamenii își dau seama că este
în interesul lor. Dar tot un neade
văr ar fi să afirmăm că aceste re
ticențe ar sta de-a curmezișul ac
țiunilor de sistematizare la sate.
Dimpotrivă. Schițele au fost întoc
mite cu contribuția și sprijinul larg
al cetățenilor, interesul lor pentru
schimbările ce se produc fiind ma
xim. Nu numai pentru că fiecare
este dornic să știe dacă gospodăria
proprie se află în afara sau înăun
trul perimetrului construibil, ci și
pentru că ține să-și spună părerea
cu privire la noua înfățișare a comu
nei. Există comisii de sistematizare
care primesc propunerile, mai tot
deauna valoroase, ale oamenilor pri
vind amplasarea unor edificii publi
ce, folosirea unor materiale locale,
păstrarea și protejarea unor monu
mente istorice, a unor zone în care
casele au valdare arhitectonică.
— La noi în comună, ne relata
Ion Șerban, vicepreședinte al Consi
liului popular Stolnici, oamenii gîndesc cu spirit practic. Ei nu mai sînt
dispuși să parcurgă kilometri, pe
orice vreme, pînă la locul de muncă.
Or, unitățile unde lucrează majori
tatea lor se află în comuna de re
ședință : avem aici sediul C.U.A.S.C.,
două cooperative agricole, o stațiu
ne de mecanizare a agriculturii, o
asociație de îngrășare a tineretului
bovin, două ferme, dintre care una
(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășa Elena Ceaușescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, președintele Con
siliului Național al Științei și Invățămîntului, a fost sărbătorită cu
prilejul aniversării zilei de naștere
și a îndelungatei sale activități in
mișcarea comunistă și muncitorească,
în cadrul unei solemnități, care a
avut Ioc joi, 7 ianuarie, în stațiunea
Sinaia.
La festivitate, împreună cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, au participat mem
bri și membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
secretari ai Comitetului Central al
partidului, membri ai Consiliului de
Stat și ai guvernului.
In acest cadru sărbătoresc, to
varășei Elena Ceaușescu i-a fost
înmînată scrisoarea Comitetului Po
litic Executiv al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, de
către
tovarășul
Constantin
Dăscăleșcu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-ministru al guvernului.
Această caldă solemnitate a pus
pregnant în evidență aprecierea deo
sebită pe care partidul și poporul,
toți fiii țării o dau îndelungatei ac
tivități desfășurate de tovarășa
Elena Ceaușescu în mișcarea revolu
ționară. în conducerea partidului și
statului, pentru înfăptuirea construc
ției socialiste și comuniste în patria
noastră, pentru contribuția inesti
mabilă- adusă, alături de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. la înflorirea
necontenită a ^României, întărirea
independenței și suveranității sale,
la ridicarea ei pe trepte tot mai
înalte de progres și civilizație.
Solemnitatea a dat expresie senti
mentelor de profundă prețuire și
aleasă stimă pe care comuniștii, în
tregul nostru popor le poartă to
varășei Elena Ceaușescu, militant de
frunte al partidului și statului,
eminent om de știință de largă recu
noaștere internațională, pentru con
tribuția sa deosebită la elaborarea
și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, a lumi
nosului Program de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism.
S-a adus și cu acest prilej un cald
omagiu activjtătii pline de patos
revoluționar pe care tovarășa Elena
Ceaușescu o desfășoară pentru înfăp
tuirea planurilor de dezvoltare economico-sociâlă a patriei, a progra
melor de creștere intensivă, de or-
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adresată tovarășei Elena Ceaușescu
de Comitetul Politic Executiv al C. C, al P. C. R
Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,

*

I

Cu cele mai alese sentimente de stimă, respect șl prețuire, dorim, la
aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, să vă adresăm, din adîncul
inimilor noastre, calde felicitări și urări de sănătate și fericire, de ani
mulți și luminoși, plini de satisfacții șl împliniri, alături de tovarășul
Nicolcfe Ceaușescu - strălucit conducător al partidului și statului nostru,
genial ctitor și strateg al înaintării României moderne pe drumul victorios
al socialismului și comunismului, proeminentă personalitate a lumii con
temporane.
Ne este tuturor deosebit de plăcut ca, în această zi aniversară, să
vă adu,cern un fierbinte omagiu și să vă exprimăm, împreună cu toți co
muniștii, cu întreaga noastră națiune, înalta cinstire ce o dăm rodnicei și
îndelungatei dumneavoastră activități în mișcarea comunistă și munci
torească, dăruirii patriotice exemplare pe care ați manifestat-o și o ma
nifestați în lupta pentru eliberarea socială și națională a patriei, pentru
transformarea revoluționară a societății și făurirea noului destin al Româ
niei socialiste, pentru întărirea independenței și suveranității sale, ridicarea
patriei pe culmi superioare de civilizație, progres și bunăstare.
întregul nostru partid și popor dau o deosebită și unanimă apreciere
activității dumneavoastră de militant de frunte al partidului și statului
și eminent om de știință, contribuției determinante ce o aduceți — ca
membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim viceprim-ministru al guvernului și președinte al
Consiliului Național al Științei și invățămîntului - la fundamentarea și
punerea în aplicare a mărețelor planuri de dezvoltare economico-socială
a țării, a importantelor programe de organizare și modernizare a produc
ției, de creștere a productivității muncii și a eficienței economice, la
realizarea obiectivelor noii revoluții tehnico-științifice și noii revoluții
agrare, la înfăptuirea neabătută a Programului de edificare a societății
socialiste multilateral dezvoltatp și înaintare a României spre comunism.
științifică cu patosul
Imbinînd armonios vocațiiiot muncii de creație
...
activității revoluționare, dumneavoastră
oferiți membrilor partidului, între
sat
gului popor un luminos și înalt exemplu de sa vânt-cetățean și om politic
multilateral, de fermitate și principialitate comunistă, de o mare și
profundă omenie. Prin întreaga viață și activitate consacrată înfăptuirii
nobilelor țeluri ale socialismului și comunismului, slujirii neabătute, cu
devotament nemărginit și abnegație, a partidului comunist și patriei so
cialiste, prin spiritul creator și militant, prin sentimentul răspunderii an
gajate în elaborarea și înfăptuirea grandioaselor programe de făurire a
societății socialiste multilateral dezvoltate, dumneavoastră, mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, ilustrați în mod fericit cele mai nobile calități
și virtuți ale poporului român.
Constituie pentru noi o deosebită plăcere — și ne facem, totodată, o
datorie de inimă și conștiință - din a releva, și cu acest prilej, strălucita
activitate pe care o desfășurați în domeniul cercetării științifice și tehno
logice, rolul hotărîtor pe care îl aveți — ca eminent om de știință de
largă recunoaștere mondială - în dezvoltarea și înflorirea științei, învățămîntului și culturii românești, în unirea și organizarea forțelor din acest
important sector de activitate pentru asigurarea progresului multilateral
al țării și desfășurarea cu succes a revoluției tehnico-științifice în patria
noastrp, pentru îmbogățirea vieții spirituale și lărgirea orizontului de cu
noaștere șl cultură al întregului popor.
Ca președinte al Consiliului Național al Științei și învățămîntulul, ați
contribuit în mod hotărîtor la organizarea și dezvoltarea pe baze noi a
cercetării științifice și tehnologice, angajînd-o și implicînd-o tot mai activ
în întreaga operă de creștere intensivă a economiei naționale și moder-

ite .
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nizore a forțelor de producție, de valorificare superioară a întregului po
tențial material și uman al țării, de sporire a calității și eficienței in
toate domeniile de activitate. De asemenea, învățământul românesc, așe
zat de dumneavoastră pe baze moderne, științifice, asigură absolvenți
lor o temeinică pregătire profesională și tehnică - corespunzătoare ce
rințelor și exigențelor tot mai mari pe care le ridică nivelul tehnic înalt
al industriei noastre, noua revoluție tehnico-științifică și noua revoluție
agrară. Școala românească asigură milioanelor de tineri ai țării un
larg orizont de cultură, ii formează, în spiritul unei atitudini înaintate
față de muncă și viață, față de îndatoririle sociale,, ca adevărați con
structori conștienți ai societății noi, socialiste, în patria noastră.
Înălțător exemplu de patriotism și angajare revoluționară, de neobosită
activitate pentru înfăptuirea celor mai cutezătoare năzuințe ale poporu
lui nostru, ale tuturor popoarelor, viața și activitatea dumneavoastră, mult
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, se bucură de o înaltă apreciere pe
plan internațional datorită contribuției originale, prețioase pe care o
aveți Ia afirmarea științei românești, la dezvoltarea cunoașterii universale,
la deplina valorificare a virtuților științei și culturii în promovarea nobi
lelor idealuri ale păcii și înțelegerii între popoare. Sînt bine cunoscute
și apreciate în țară și peste hotare lucrările dumneavoastră științifice,
de remarcabilă valoare, în domeniul chimiei și tehnologiei polimerilor —
rod al unei laborioase activități de cercetare, ol unei înalte capacități
personale de investigare și sinteză — care înlesnesc lumii întregi cu
noașterea unor” realizări originale, cu caracter prioritar, și fac să spo
rească prestigiul științei românești pe toate meridianele globului.
De o largă prețuire se bucură în rindurile comuniștilor, ale întregu
lui popor prestigioasa activitate ce o desfășurați - în calitate de pre
ședinte al Comitetului Național Român „Oamenii de știință și pacea" —
pentru întărirea colaborării și conlucrării cu alte organizații ale oame
nilor de știință din întreaga lume, în lupta pentru apărarea păcii, pen
tru dezarmare și înlăturarea primejdiei unei catastrofe nucleare, pentru
ca știința, învățămintul și cultura să fie puse exclusiv în slujba progresu
lui și civilizației umane, a colaborării și înțelegerii între națiuni, a dez
voltării lor libere și demne.
Vă asigurăm, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că neobosita
dumneavoastră activitate consacrată propășirii României și înfloririi na
țiunii noastre socialiste constituie pentru noi, pentru toți comuniștii și
cetățenii patriei un strălucitor și minunat exemplu, un mobilizator în
demn de a acționa cu toată fermitatea și puterea noastră de muncă
pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului în toate sectoarele- de
activitate, a sarcinilor actualei etape de dezvoltare a țării, pentru în
deplinirea cu succes a istoricelor hotărîri ale Congresului
~
al XlII-lea șl
Conferinței Naționale ale partidului.
In aceste momente de aleasă sărbătoare, exprimind cele mai inălțătoare și nobile ginduri ale comuniștilor, ale întregului popor, vă aducern, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, prinosul nostru de profundă
admirație și considerație, de fierbinte recunoștință și înaltă prețuire șl
vă dorim, din adîncul inimilor noastre, viață îndelungată și fericită, mari
și strălucite realizări în întreaga activitate, multă sănătate și putere de
muncă pentru a contribui și pe mai departe - împreună cu cel mai iubit
fiu al națiunii noastre, mult stimatul și iubitul nostru secretar general,
tovarășul Nicolae Ceauțescu - la înaintarea patriei române, libere și
demne, pe calea luminoasă a civilizației și progresului socialist, a bună
stării și fericirii.
Cu cele mai alese sentimente de respect și afecțiune tovărășească
vă adresăm, cu toată căldura inimilor noastre, tradiționala urare
„La mulți ani I".

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
l..

Sentimente de aleasă stimă și prețuire
"vibrante

scrisori și telegrame adresate tovarășei elena ceaușescu

Tovarășei
Elena
Ceaușescu,
membru al Comitetului Politic
Executiv al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, prim
viceprim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național al
Științei și Invățămîntului. i-au fost
adresate, cu prilejul aniversării
zilei de naștere și a îndelungatei
sale activități revoluționare, nu
meroase mesaje, scrisori și tele
grame de felicitare de către co
mitetele județene, municipale, oră
șenești și comunale de partid, de
ministere, alte instituții centrale,
organizații de masă și obștești, co
lective de oameni ai muncii din
întreprinderi și unități agricole, din
institute de cercetare, proiectare și

învățămînt. de reprezentanți ai
vieții științifice și culturale, din
întreaga țară.
Cu alese sentimente de stimă’ și
prețuire, semnatarii mesajelor adre
sează tovarășei Elena Ceaușescu,
în acest moment aniversar, cele
mai calde felicitări, urări
de
viață îndelungată, de multă sănă
tate și fericire, alături de eminen
tul conducător al
partidului
și statului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. spre binele și
prosperitatea întregului popor,
pentru continua înflorire a patriei
noastre libere și independente. Se
dă. totodată, expresie înaltei apre
cieri a întregii noastre națiuni față
de prodigioasa activitate desfășu
rată. cu devotament și pasiune, de

tovarășa Elena Ceaușescu. în con
ducerea partidului și statului, pen
tru ■ dezvoltarea -multilaterală a
României socialiste, pentru afir
marea politicii de pace, dezarma
re, securitate. înțelegere și largă
colaborare internațională.
După ce sint evocate mărețele
realizări obținute de poporul ro
mân în perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea al P.C.R.. cea
mai rodnică în împliniri din în
treaga istorie a tării, denumită cu
legitimă mîndrie patriotică „Epoca
Nicolae Ceaușescu", in mesaje,
scrisori și telegrame se aduce un
profund și respectuos omagiu to
varășei Elena Ceaușescu, pentru
contribuția de deosebită însemnă
tate la elaborarea si înfăptuirea

po’iticii interne si externe a parti
dului și statului nostru, a planuri
lor si programelor de dezvoltare
econorivco-soeială a patriei. la
transpunerea neabătută în viață
a istoricelor hotărîri a e Congre
sului al XlII-lea al partidului, la
edificarea cu succes a societăț'i
socia'iste multilateral dezvoltate si
înaintarea României spre comu
nism.
Toate aceste vibrante mesaje
pun pregnant in lumină îndelun
gata și rodnica activitate a tova
rășe' Elena Ceaușescu în mișcarea
revoluționară — începută încă din
anii ilegalității, alături de tova
rășul Nicolae Ceausescu — pentru

(Continuare în pag. a III-a)
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ENERGIA. - SEVER ECONOMISITĂ!

PRODUCȚIA DE METAl-lN CREȘTERE,
CONSMIBU ENERGETICE - IN SCĂDERE!

OBIECTIV PRIMORDIAL IN METALURGIE:
Din punct de vedere al consumului
total energetic, industria metalurgică
se situează printre marii consuma
tori ai economiei naționale. Iată de
ce, în unitățile siderurgice din țară,
valorificarea cu maximă eficientă și
economisirea riguroasă a resurselor
de energie reprezintă cerințe care
fac de mai multă • vreme obiectul
unui cuprinzător și complex program
de acțiune. De fapt, în acest dome
niu, în toate țările lumii cu o indus
trie siderurgică dezvoltată există
preocupări susținute pentru a dimi
nua . consumurile energetice și de
materiale. După cum arată statisti
cile. din diferite considerente legate
de structura economică, consumul de
energie pentru siderurgie variază
considerabil de la o țară la alta, li
mitele fiind de 57 Ia sută din con
sumul total in cazul Luxemburgului
și 2,5 la sută in cazul Norvegiei. Si
derurgiei japoneze îi revine 14,2 la
sută din producția totală de energie
a țării.
Dar poate că semnificativ nu este
atit volumul de . resurse energetice
alocat intr-o țară sau alta industriei
siderurgice, cit indicatorul ce repre
zintă consumul specific de energie
pe tona de produs. Referindu-ne la
acest Indicator, tot statisticile arată
că în țări cu industrie siderurgică
dezvoltată consumul de energic este
cuprins intre 0,9 și 1,55 tone combus
tibil convențional pe tona de lami
nate.
în țara noastră, consumul mediu
este de 1,1—1,2 tone combustibil con
vențional pe tona de laminate, situîndu-ne din acest punct de vedere
în zona cu cele mai mici consumuri
existente pe plan mondial. Rezultate
bune s-au realizat și în obținerea
altor produse siderurgice, încuraja
tor fiind faptul că. de la an la an.
consumurile specifice se diminuează
mereu. De pildă, producem astăzi
fontă brută de furnal cu un consum
de combustibil de 165,74 kg combus
tibil convențional pe tonă, compara
tiv cu 179,2 kg combustibil conven
țional în anul 1985 și peste 206 kg
combustibil convențional in 1975. O
dinamică descendentă există și la
producerea oțelului electric. în anul
trecut s-au consumat in medie circa
705 kWh pe tona de oțel, față de aproape 718 kWh in 1985 și peste
779 kWh în 1975.
Toate aceste rezultate sînt dovada
eforturilor care s-au făcut în țara
noastră pentru a dezvolta o indus
trie siderurgică modernă, în care
primează progresul tehnic, tehnolo
giile cele mai avansate și măsurile
organizatorice de ridicată eficiență.
Totuși, unele rezultate, obținute in anumite unități metalurgice demon
strează că rezervele de economisire
a energiei și combustibilului sînt
încă mari și incă insuficient puse în
valoare. Că în multe unități consu
murile specifice nu se situează la
niVQjHb celor st^WlM^că incă mai
Sint ..depășite cotele, de energie și
combustibil alocate flecarei unități.
De pildă, consumai specific de com
bustibil înregistrat în anul trecut
pentru producerea oțelului Martin
este mai ridicat decît cel înregistrat
in anul 1986 si chiar in anul 1985.
La un nivel ridicat și cu o diminuare
nesemnificativă din 1985 pină in pre
zent se situează și consumurile de
energie electrică și combustibil pen
tru fabricarea cocsului și pentru
unele sortimente de țevi sudate din

oțel. Or, toate acestea au făcut ea
în cursul anului trecut consumul de
energie electrică, combustibil și cocs
metalurgic să fie depășit în multe
unități sideru.rgice din țară.
Iată de ce, in momentul de față,
cînd în întreaga țară se fac mari
eforturi de raționalizare și economi
sire a energiei, se impune ca și in
acest sector al economiei naționale
să fie luate cele mai drastice măsuri
pentru reducerea consumurilor ener
getice. Iar una din căile de reducere
a consumurilor specifice în indus
tria siderurgică o constituie, in con
tinuare, apelul la creativitate, dez
voltarea, introducerea și generaliza
rea de tehnologii noi, valoroase. Ex
periența acumulată pină in prezent
atestă pe deplin oportunitatea și
efectele economice pozitive a mul
tora din soluțiile tehnologice aplica
te și generalizate. Cu deosebire in
ultimii ani s-a acționat pentru extin
derea turnării continue a oțelului,
folosind căldura fizică a acestuia.
S-a trecut la modernizarea cauperelor și a furnalelor prin creșterea nu
mărului de caupere și a gurilor de
vînt, s-au introdus arzătoare ceramice
tip DIDIER. S-au extins acționările
tiristorizate la laminoare, au fost
montate preîncălzitoare mixte aergaz la cuptogrele adinei ale acestora.
Mari economii de energie și combus
tibil s-au obținut, de asemenea, prin
insuflarea de oxigen in convertizoare, adoptarea tehnologiei de tratare
a oțelului in vid, modernizarea pro
cesului de încălzire a semifabricate
lor cu arzătoare autoregenerative.
introducerea tehnologiei de încălzire
cu curenți de înaltă frecvență în fa
bricarea țevilor și altele.
Este de la sine ințeles că amplifi
carea efectelor economice ale pro
movării tehnologiilor moderne, de
înaltă eficiență — îndeosebi in ce
privește indicatorii de bază ai acti
vității economice : reducerea con
sumurilor energetice și materiale.
Creșterea productivității muncii, spo
rirea competitivității produselor —
este condiționată în egală măsură de
capacitatea tehnică și organizatorică
de a asigura generalizarea operativă
a experienței înaintate. Ceea ce tre
buie accentuat cu precădere este ca
drul deosebit de favorabil pe care ii
oferă, la ora actuală, economia noas
tră pentru promovarea și generali
zarea noilor tehnologii, prin vasta și
cuprinzătoarea acțiune de perfecțio
nare a organizării și modernizare, a
producției ce se desfășoară în în
treaga țară, in toate sectoarele de ac
tivitate. Tot că s-a realizat în acest
important sector economic este un
bun cîștigat, dar și un nou și im
portant punct de plecare pentru
etapa viitoare. In continuare se im
pun noi măsuri tehnice și organiza
torice ; organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii din fiecare
unitate metalurgică trebuie să desfă
șoare o intensă activitate politică și
organizatorică, pentru, ga in. fiecare
unitate, la fiecare loc de muncă să
se acționeze ferm, intr-un spirit de
înaltă responsabilitate revoluționa
ră, așa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, pentru diminua
rea consumurilor energetice și de
combustibil, pentru încadrarea stric
tă i-n consumurile aprobate de ener
gie, pentru desfășurarea corespun
zătoare a activității productive. Iată
în acest sens două valoroase expe
riențe, din care au de învățat și alte
unități metalurgice.

la Întreprinderea de țevi „republica"

Soluții tehnologice noi,
eficiente
într-o unitate In care zilnic se ab
soarbe din sistemul energetic națio
nal o putere de peste 16 MW și se
consumă circa 200 000 mc de gaz me
tan nu este de mirare că preocupă
rile de a utiliza cu inaltă eficiență și
de a economisi cu strictețe energia
și combustibilul se situează pe ace
lași plan cu cele ale realizării pro
ducției. Prin urmare, nu ne-a sur
prins să constatăm că în fieca
re zi. începind din luna noiembrie
a anului trecut, deci într-o peri
oadă dificilă in ce privește alimen
tarea cu energie, au fost respectate
toate normele de consum energetic,
deși acestea s-au redus simțitor
fată de perioada anterioară.
Fără discuție, așa cum aveam să
constatăm și cum ne-a precizat ing.
Glieorghe Marius, șef de atelier in
Cadrul secției energetice și președin
tele consiliului oamenilor muncii al
întreprinderii, aceste rezultate nu
s-ar fi putut obține dacă nu se ac
ționa constant și perseverent de mai
multă vreme pentru perfecționarea
tehnologiilor, pentru modernizarea
și înlocuirea utilajelor și instalații
lor. mari consumatoare de energie.
Așa se face că in momentul de față

BUCUREȘTI : Ritmuri

susținute de lucru,
tehnologii moderne
încă de la acest început de
an, oamenii muncii din nume
roase întreprinderi din Capita
lă acționează cu hotărîre pen
tru a îndeplini exemplar sarci
nile de plan. Astfel, la între
prinderea „Timpuri noi" a fost
finalizat, in primele zile din ia
nuarie, primul lot de 25 de mo
toare diesel de 120 CP și 37
electrocompresoare, care ur
mează a fi livrate la export.
La rindul lor. constructorii de
mașini de la întreprinderea
..Autobuzul" au definitivat pre
gătirile tehnice și ‘ organizato
rice pentru introducerea în fa
bricații a noului tip de auto
buz — 112 UDM destinat trans
portului in comun. Primul lot
de 40 de autobuze va fi P'is la
dispoziția I.T.B. pină la finele
ac stui trimestru. Tot aici, au
fost încheiate pregătirile pen
tru începerea fabricației pri
mului iot de troleibuze tip
217 E. des inate expo tului. Co
lectivul d ■ oameni ai muncii
de la întreprinderea mecanică
de utilaj chimic,, aplicînd o se
rie /de tehnologii modern''. a
devansat fabricația la utilajele
prevăzute în contractele pen
tru export.
(Agerpres)

un anumit Indicator specific Indus
triei de laminate, și anume raportul
dintre consumul de combustibil și
de energie electrică este la între
prinderea ..Republica", potrivit unui
studiu elaborat de unul din organis
mele O.N.U., mai bun sau aproape
egal cu cel realizat pe ansamblul
industriilor siderurgice din multe
țări europene cu tradiție in domeniu.
Or. acest lucru spune foarte multe
despre nivelul ridicat de mecanizare
și automatizare al proceselor de fa
bricație, despre eficiența utilizării
energiei electrice și a gazului me
tan. De altfel, o dinamică a consu
mului de energie electrică pe tona
de laminate- finite pline și semifa
bricate realizate la întreprinderea
„Republica" arată clar că, in ulti
mii cinci ani, se înregistrează o di
minuare constantă a consumurilor
specifice, de la 150 kWh, in anul 1982,
la 112 kWh in prezent, rezultat ce se
situează printre cele mai bune din
lume. „Nu putem spune că am epui
zat toate rezervele de economisire a
energiei electrice și combustibilului,
ne precizează ing. Gheorghe Pricop,
șeful serviciului mecano-energetic,
coordonatorul comisiei energetice pe

Realizarea ritmică integrală a pro
ducției pentru export, livrarea la
termen și in condiții de înaltă cali
tate a întregului fond de marfă pre
văzut în contractele cu partenerii
externi constituie in această perioa
dă una dintre acțiunile prioritare
ale’ colectivului de la Întreprinderea
forestieră de exploatare si transport
Harghita. Produsele realizate aici
sînt tot mai căutate si solicitate pen
tru ridicata lor calitate de numeroa
se firme din Italia. Franța. R.F.G.,
Austria, care de la an la an și-au
reînnoit și sporit comenzile. Un
prim aspect se cuvine subliniat de
la bun început — planul la export
a fost realizat pe anul 1987 în pro
porție de 120.9 la sută.
Ce factori au contribuit la obține
rea acestor rezultate ?
Atenția consiliului oamenilor mun
ci. a organizațiilor de partid din
unitățile de exploatare si industria
lizare este îndreptată, prin măsurile
tehnice și organizatorice operative
și eficiente adoptate. în direcția va
lorificării superioare a întregi mase
lemnoase, care se asigură din ex
ploatare. Constatîndu-se în ultima
perioadă că unele produse devenite
trndit n-m'n în activitatea unității,
spre exemplu, butoaiele de bere,
pentru care exista o secție speciali
zată. nu mai au căutare Pe piața
externă, s-a procedat operativ la
schimbarea
structurii
producției
pentru'export. Așa au apărut, alături
de cherestea de rășinoase, lăzi, par
chete. mobilier și bunuri de larg

întreprindere. In programul de per
fecționare a organizării și moderni
zare a producției, aflat în prezent în
curs de derulare, marea majoritate
a acțiunilor prevăzute au ca scop re
ducerea în continuare a consumuri
lor de energie și combustibil, pre
cum si realizarea unui coeficient de
scoatere a metalului cit mai ridicat,
acest lucru tradueîndu-se, în ultimă
instanță, tot printr-o diminuare a
consumurilor de energie. Faptul că
în prezent înregistrăm unul din cele
mai reduse consumuri specifice de
energie atinse pe plan mondial con
stituie pentru noi un imbold de a
realiza progrese și mai mari. Iar
acest lucru nu este simplu de reali
zat in condițiile cind fabricăm
peste 42 000 sortotipodimensiuni de
țevi, începind de la grosimea
unui ac de seringă și pină la
160 mm, utilizind pentru aceasta
peste 100 mărci de oțeluri".
Este intr-adevăr o performanță
obținută printr-o consecventă asimi
lare a noului științific și tehnologic
din domeniul existent in tară sau in
lume, prin adoptarea operativă a
oricărei experiențe pozitive intilnită
in unități similare din economia na
țională.
— în întreprinderea noastră se
practică aproape toate sistemele de
elaborare și de prelucrare a țevilor,
la cald și la rece, cunoscute astăzi
în lume, ne spune ing. Gh. Marius.
Uzinele noastre sînt aproape unicat.
Multe utilaje au comandă electroni
că. alimentări diverse, cu niveluri di
ferite de tensiuni, atit la curent al
ternativ, cit și la cel continuu. Dis
punem și de instalații de încălzire
electrică prin inducție. Comparti
mentul mecano-energetic este pre
ocupat în primul rind de asimilarea
unor noi și modeme instalații și uti
laje cu eficiență energetică ridi-

cată. Cu forțe proprii am realizat un
releu electronic de decuplare și cu
plare automată a rezistentelor de
balast’ de la redresoarele de forță.
Asta înseamnă o economie de ener
gie electrică de circa 300 MWh pe an.
Și să reținem că noul releu ar putea
fi generalizat la toți consumatorii din
economie ce utilizează redresoare
funcționind la tensiuni cuprinse in
tre 200—400 V curent continuu. La
motoarele de curent continuu s-au
introdus automate semicomandate
peri'tru circuitele de excitații. De aici
mai rezultă o economie de aproape
100 MWh pe an. Sînt montate cosfimetre pentru măsurarea permanentă
a factorului de putere. Sint in curs
de înlocuire generatoarele rotative
cu cele statice, ceea ce va diminua
consumul specific pe fiecare grup cu
cite 50 MWh/an. Valorificăm în pre
zent peste 80 la sută din volumul
resurselor energetice recuperabile
ale uzinei, adică echivalentul a peste
6 000 tone combustibil convențional
pe an. Avem 30 de schimbătoare de
căldură, proiectate și realizate in în
treprindere. Și exemple am mai pu
tea da multe. Doresc insă să mai
fac o precizare : prin măsurile ce
le-am adoptat ne străduim să în
chidem robinetul oricărui fel de
risipă.
— Tovarășe inginer, ce înseamnă,
în definitiv, un kilowatt-oră 7
— Efortul făcut pentru a trans
porta la o distantă de 1 km 45 de
saci de cite 80 kg fiecare. Mulți din
tre noi zic: un kilowatt-oră. mare
lucru ? Costă numai cîteva zeci de
bani. Dar înainte de a emite astfel
de judecăți este bine să ne gindim
că nici un om nu este dispus să urce
365 de saci, pentru citeva zeci de
bani. Privind astfel lucrurile cred că
se va . înțelege cu adevărat ce efor
turi se fac pentru producerea ener
giei electrice.

LA COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

Acțiuni practice pentru
folosirea intensivă
a instalațiilor
Conștlenți că economisirea severă
a consumurilor de gaze naturale și
energie electrică constituie o cerință
prioritară, o îndatorire patriotică, siderurgiștii hunedoreni acționează și
in acest an pentru aplicarea in
viață a prevederilor Decretului
privind raționalizarea consumului
de gaze naturale și energie elec
trică. în primul rind. organi
zațiile i de. partid, de sindicat și
U.T.C. au făcut larg cunoscute pre
vederile decretului, in așa fel ca fie
care ,om al muncii să-și însușească
temeinic măsurile stabilite și să-și
sporească răspunderea pentru redu
cerea consumurilor, in același timp,
conducerile tehnice din toate secțiile
și uzinele combinatului, sintetizind
unele concluzii după analizele între
prinse in vederea reducerii consu
murilor și încadrarea în cotele pre
văzute, au stabilit noi măsuri menite
să conducă la îmbunătățirea situației
in acest domeniu prioritar al activi
tății productive.
— Pentru a răspunde comanda
mentelor majore ce ne stau in față
in privința reducerii consumurilor
energetice, pentru acest an, 1988,
am reactualizat un amplu program
de măsuri stabilit in anul trecut
— ne sublinia tovarășul Vichentie
Olariu, inginer principal la ser
viciul energetic. Astfel, pe lingă
cele 112 măsuri de raționali
zare a consumurilor, din care 54
pentru combustibil și 58 pentru
energia electrică, au fost aduse
completări care însumează 36' de
măsuri a căror eficiență se va con
cretiza in reducerea consumurilor cu
4 654 tone combustibil convențional
și 8 919 MWh energie electrică in
tr-un an.
Printre măsurile prevăzute se nu
mără respectarea strictă a consumu
rilor repartizate pe fiecare consuma
tor, orar și zilnic, organizarea func
ționării cuptoarelor electrice în așa
fel incit fazele de elaborare să nu
se suprapună, efectuarea reviziilor
tehnice zilnice ale instalațiilor și uti
lajelor în orele de vîrf, desființarea
tuturor consumatorilor netehnologici
de gaze naturale, utilizarea gazelor
de furnal sau de cocserie etc. Sînt
prevăzute și măsuri specifice fiecă
rei activități, fiecărei uzine in parte.
în anul trecut, la C.S. Hunedoa
ra consumurile la realizarea pro
ducției de oțel și laminate au fost
depășite față de prevederi. La oțel
Martin, de pildă, s-au consumat
suplimentar echivalentul a 3 009
tone combustibil' convențional și
5 MWh energie electrică, iar la
laminate depășirile sînt mai mari.

O bună parte din aceste con
sumuri se datorează șf modului în
care sint asigurate materiile prime
in cantitățile și calitatea cerute. La
cocserie, de exemplu, datorită umi
dității crescute in unele perioade a
cărbunelui trebuie să se consume
suplimentar combustibil. La fel, la
furnale, datorită unor perioade cu
mers redus pentru vehicularea apei
de.răcire și. desfășurarea unor activir
tăți auxiliare, se consumă peste pre
vederi energie electrică. Tot așa se
întimplă la oțelăriile electrice unde,
din cauza unor întreruperi acciden
tale de energie sau staționări ale
cuptoarelor, se consumă mai multă
energie electrică decît ar trebui, iar
la laminoare nealimentarea ritmică
cu lingouri, blumuri sau țagle deter
mină consumuri sporite de com
bustibil și energie electrică.
Trebuie să subliniem totuși că In
ultimele 4 luni, ca urmare a măsu
rilor întreprinse, consumurile de
energie electrică s-au redus cu 23.09
kWh pe tona de oțel și 1,62
kg combustibil convențional
și
0.36 kWh energie electrică pe tona
de laminate. „Au fost stabilite o se
rie de măsuri cu eficiență ridicată
și în secția noastră in vederea redu
cerii consumurilor — ne declara ing.
Gheorghe Pogea, șeful secției oțelărie electrică nr. I. Și noi(aplicăm cu
bune rezultate metoda decalării ela
borării șarjelor pentru a evita ore
le de vîrf și, de asemenea, vom trece
la elaborarea in afara cuptoarelor a
șarjelor ce urmează a fi prelucrate
tot în mod decalat". Notăm apoi că
asigurind o bună ritmicitate in func
ționarea cuptoarelor, a întregului
proces tehnologic, se acționează cu
bune rezultate pentru evitarea su
praîncărcării instalațiilor și scurtarea
duratei de elaborare a șarjelor, ceea
ce conduce, implicit, ia reducerea
consumului de energie electrică. Avind in vedere acest procedeu de
lucru care conduce la evitarea con
sumurilor mari din virf de sarcină
este imperios necesar să nu apară
întreruperi accidentale in funcționa
rea cuptoarelor, indiferent de natu
ra lor — mecanice sau întreruperi de
energie electrică. Asigurarea unui
regim constant de funcționare a
cuptoarelor permite mersul secvențial
și reducerea consumului de energie
electrică cu 4—5 la sută din necesar
pentru elaborarea unei șarje. O ex
periență bună care poate fi extinsă
și aplicată la toate oțelăriile elec
trice.

consum. „Acestea — ne spune Ingi
nerul Gabos Iuliu, șeful serviciului
industrializare — prezintă dublul avantaj că sînt tot mai mult solicita
te la export și valorifică superior
materialul lemnos. Spre exemplu, in
ultimii doi ani valoarea produselor

la produsul parchete s-a mers pe
livrarea unui nou sortiment, de gro
sime redusă — de 17 mm, alături de
cel de 22 mm.
Preocupările susținute pentru re
alizarea ritmică a producției și a
planului de export se corelează cu

Rezultatele dovedesc:
pretutindeni exista posibilități
de sporire a producției agricole
Cu toate că multe din unitățile agricole din județul Mureș au de
monstrat in ultimii ani că. în pofida
unor condiții de climă mai puțin
prielnice sau a zonei in care se află
(a III-a și chiar a IV-a de favorabilitate), au mari posibilități de a ob
ține recolte bune Si foarte bune, în
1987; producțiile realizate Pe ansam
blul județului, la principalele culturi,
au fost necorespunzătoare. Fapt este
că intre producțiile realizate într-o
unitate sau alta, chiar din. cadrul aceluiași consiliu agroindustrial, exis
tă uneori mari deosebiri, care atestă
atit modul diferit în care specialiștii
și cooperatorii respectă normele agrotehnice. cit si măsura in care or
ganizațiile de partid se implică in
coordonarea și îndrumarea activității
din agricultură.
Dar acum. Ia vremea bilanțului,
să vedem ce învățăminte au tras
unitățile agricole din nerealizările
anului precedent ; cum acționează în
aceste zile pentru realizarea neabă
tută a . producțiilor planificate in
noul an agricol ? Un prim răspuns
aveam să-1 aflăm in urma raidului
întreprins în unități agricole din
consiliul agroindustrial Tirgu Mureș,
dar și din alte zone ale județului,
unde producțiile realizate diferă
foarte mult de la o unitate la alta.
Să ne referim, bunăoară, la produc
țiile obținute in anul precedent la
principalele culturi de cooperativa
agricolă Mureșeni : 5 308 kg la griu,
6 675 kg orz, 7 200 kg porumb și 65 670
kg sfeclă de zahăr. Cum arată însă,
prin comparație, producțiile realiza
te la C.A.P. Pănet ? Mult sub nive
lul planificat și de 2—3 ori mai miei
decît cele realizate la Mureșeni. Sin
gura cultură la care planul a fost
îndeplinit fiind cea de... sorg. Cau
zele ? Fără a insista asupra lor, vom
sublinia totuși cîteva lucruri care
explică în mare măsură aceste pro
ducții și care, în perioada următoa
re. trebuie soluționate. înainte de
toate trebuie totuși arătat că din cele
1 886 hectare teren arabil, circa 70 la
sută din suprafețe sînt situate in
pantă și au un potential productiv
mai scăzut. Dar nu atit de scăzut
precum încearcă unii să convingă.
Pentru că, pe aceleași terenuri, in
1984 s-au obtinut producții medii la
hectar de 3 200 kg porumb. 26 000 kg
sfeclă de zahăr, recolte repetate si in
1987 pe parcelele care au avut „șan
sa" de a fi repartizate unor coope
ratori harnici, cum sînt cei din fer
ma vegetală nr. 2. Subliniind aceas
ta, vom spune — lucru recunoscut
de însăși actuala conducere a unită
ții (inginer Vajda Geza, președinte,
al 7-lea de pină acum, și Iosif Ban,
inginer-șef) — că la baza producții
lor slabe din ultimii ani stă în pri
mul rind lipsa controlului și slaba
participare a cooperatorilor la mun
că. Dovada : în anul precedent, doar
75 la sută din cooperatori și-au e-

ÎNSEMNĂRI
DIN JUDEȚUL MUREȘ
de pină acum, răspunsul este că lua
rea unor decizii ferme se lasă încă
așteptată. Dar, să argumentăm : o
analiză critică, a . activității . anului
agricol 1987 nu era încă fixată la
data prezentei noastre in unitate, 'ea
urmind a avea loc — după aprecie
rea președintelui cooperativei agri
cole — „prin ianuarie-februarie !“.
Că și in stilul de muncă al comite
tului de partid din C.A.P. persistă
carențe rezultă și din modul în
care acesta tolerează perpetuarea
unor serioase neajunsuri în desfășu
rarea învătămîntului agrozootehnic
de masă. La cele patru lecții desfă
șurate pină la data documentării
noastre nu au participat decit 210
cooperatori din 600 înscriși.
Făcind aceste referiri critice, ar fi
greșit să se înțeleagă că la C.A.P.
Pănet nu s-au făcut si unele lucruri
bune. Bunăoară, pentru producția
din acest an, întreaga suprafață a
fost arată în toamnă, iar ca urmare
a lucrărilor de bună calitate, cultu
rile de griu si orz sint bine răsărite
și înfrățite. De asemenea, peste 70
la sută din suprafețele destinate sfe
clei de zahăr si cartofilor au fost
fertilizate cu îngrășăminte organice,
fiind asigurată, pe ansamblul unită
ții, o amplasare a culturilor după
cele mai bune premergătoare. Ținind
seama de configurația terenului, in
afara lucrărilor pe curbă de nivel,
au fost înființate benzi înierbate și
culturi in fîșii si altele. Deci se poa
te. Dar cadrele de conducere trebuie
să înțeleagă că se poate si mai mult.
Iar pentru a se convinge de acest
lucru este neapărat nevoie să mear
gă si să vadă cum vecinii lor din

Ghe-orqhe GIURGIU

BUZĂU.: Echipament
de economisire
a energiei

Vlaicu RADU
Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii
*

LA ÎNTREPRINDEREA
FORESTIERĂ
DE EXPLOATARE
ȘI TRANSPORT
HARGHITA
o exigență sporită față de calitatea
produselor, de respectarea cu stric
tețe a termenelor de livrare. In acest sens s-au luat măsuri pentru
întărirea controlului tehnic de
calitate pe faze de lucru si pe

Livezeni (ale căror terenuri au ace
eași configurație ca la Pănet) au
reușit, intr-0 perioadă relativ scurtă,
să tripleze producțiile medii la hec
tar, ocupind în prezent unul din pri
mele locuri in consiliul agroindus
trial Tirgu Mureș. Cei de aici sînt
insă realiști. „Producțiile sînt incă
modeste pentru a ne compara cu
cooperatorii din Mureșeni sau cu cei
din Șăulia. Dar rețineți faptul —
ne spunea tovarășul Nagy Martin,
președintele unității — că rezultate
le din ultimii doi ani ne-au încura
jat și ambiționat. Este o emulație ce
o simt in comportarea de zi cu zi a
oamenilor, care au început actualul
an agricol cu hotărîrea si convinge
rea fermă de a ne apropia si mai
mult de producțiile mari pe care le
realizează unitățile fruntașe".
Cu mari speranțe de rod îmbelșu
gat se acționează acum si în coope
rativa agricolă Chețani (din cadrul
consiliului agroindustrial Luduș), unitate care a cunoscut, de aseme
nea, in ultimii ani o curbă ascen
dentă la toate culturile. Constituie
acestea aici un motiv de satisfacție
deplină? „Nicidecum — ne-a spus
Gheorghe Pantea. secretar adjunct
al comitetului comunal de partid —
atit timp cit producțiile din anul
precedent, deși mari față de alte unitățl, au fost totuși mai mici la
principalele culturi decît cele din
1986. Cum însă firesc e să ne com
parăm cu cei mai buni și cu ce avem
noi înșine mai bun. plenara cu acti
vul de partid din 7 decembrie 1987,
cit și analiza critică realizată in
C.A.P. au relevat, punct cu punct,
cauzele acestei stări de fapt, jalonînd clar direcțiile de acțiune".
La fel ca și la Chețani și Live
zeni trebuia procedat si in coopera
tiva agricolă Berghia, unde produc
țiile foarte slabe din 1987 reclamau
nu numai o analiză urgentă, ci și
foarte exigentă, urmată de măsuri
ferme a căror aplicare in practica
agrotehnică să fie urmărită pas cu
pas chiar din aceste zile. Cum ea nu
a avut încă loc. iar la data prezenței
noastre în unitate, nici Angela Hosu,
președintele unității nici Emilia
Mateescu. inginerul-șef, nu au putut
fi abordate din diferite motive, am
fost obligati să ne îndreptăm spre
forul ierarhic superior, respectiv
spre direcția agricolă pentru a cere
unele lămuriri și cu privire la ac
tivitatea altor unități aflate intr-o
asemenea situație. „învățînd din
greșelile anului trecut — ne spune
inginerul Teodor Ardelean, director
cu producția vegetală la direcția agricolă județeană — am luat o serie
de măsuri care ne dau garanția unor
producții mult superioare celor ob
ținute în 1987. Dintre acțiunile prac
tice curente m-as referi doar la fap
tul că pentru a spori rodnicia pămintului
vom transporta nu mai
puțin de 1,1 milioane tone îngrășă
minte naturale, din care, pină acum,
am fertilizat o suprafață de peste
26 000 hectare. Tot în acest scop, am
efectuat lucrări de afinate âdincă pe
circa 17 000 hectare, iar Pe 13 000
hectare am ■ aplicat amendamente
calcaroase pentru corectarea acidi
tății. Cit despre însămințările din
toamnă, pot spune că ele au fost
efectuate de o asemenea manieră
incit, în prezent, atit griul, cit și or
zul se prezintă așa cum nu au mai
arătat ele în ultimii 10 ani. Pentru
sfecla de zahăr, plantă cu o mare
pondere în agricultura județului, am
executat lucrări de pregătire a pa
tului germinativ pe întreaga supra
față. La acestea as mai adăuga fap
tul că 90 la sută din teritoriul jude
țului este organizat, din punct de
vedere al asolamchtelor. după nor
mele actuale ale stiintei agricole".
corespondentul „Scinteii"

Intr-una din secțiile întreprinderii de materiale izolatoare din Vaslui

schimburi. repartizarea materiei pri
me făcindu-se chiar din platfor
mele primare, respectiv din parche
te. Faptul că unele firme soli
cită
întreprinderii
produse de
peste 10 ani. că acestea le prefe
ră numai pe cele executate aici și

La export - tot mai multe produse
care valorifică superior masa lemnoasă
cuprinse în categoria mie mobilier
și bunuri de larg consum a crescut
de 2.5 ori. iar realizarea unor pro
duse noi. în special in acest an. cum
ar fi suporți, panouri pentru mobilă,
etajere, va determina creșterea gra
dului de valorificare a cherestelei
cu circa 50-la sută".
Lărgirea gamei sortimentale a fost
urmărită îndeaproape și la cheres
teaua de rășinoase. majorindu-se
proporția sortimentelor de gro
simi reduse, respectiv de 12 mm,
18 fnm și 22 mm, precum și a ri
glelor tip morale. fapt ce a
permis obținerea unui preț me
diu superior cu circa 18—20 la
sută, în paralel cu reducerea pier
derilor de rumeguș. De asemenea,

fectuat integral normele stabilite, iar
din cauza neparticipării unor locui
tori din sat la realizarea in timp
util a tuturor lucrărilor, eliberarea
terenului de resturi vegetale a în
târziat cu cel puțin trei săptămini,
cu toate consecințele ce au decurs
de aici. Un alt exemplu : pentru
producția anului trecut nu' au fost
aplicate decît 148 tone îngrășăminte
chimice din 494 tone planificate, iar
pentru cea din acest an, din 770 hec
tare păioase au fost fertilizate doar
160 hectare, deși la data documen
tării noastre, în curtea C.A.P. stă
teau în grămezi mari cantități de
Îngrășăminte chimice.
Ce au întreprins comitetul de partid
al cooperativei agricole, conducerea
unității pentru îndreptarea lucruri
lor ? Pe baza puținătății acțiunilor

chiar numai de c$tre anumite secții
ale unității este un argument în fa
voarea lucrului de calitate, a serio
zității și responsabilității cu care se
muncește. „O firmă din Italia ne-a
cerut tecent un lot de probă care
a fost executat și acceptat. Ur
marea ? A fost reînnoit contrac
tul cu comenzi ferme, vizînd un vo
lum de trei ori mai mare decît lotul
respectiv" — ne spune inginerul Orbok Alexandru, continuînd : „în
ultimii doi ani n-am avut refuzuri
și nici chiar reclamații din partea
partenerilor externi".
Menținerea pe piața externă, în
fapt realizarea unor produse de cea
mai înaltă calitate, nu se poate face
insă fără oameni bine pregătiți pro-

fesional. Astfel, au fost cuprinși în
cursuri de perfecționare a pregă
tirii profesionale 2 200 muncitori
din meseriile mecanic exploatări,
forestiere, operatori la fabricarea
cherestelei, timplari. un accent de
osebit punîndu-se pe însușirea nor
melor tehnice pentru export. Ce
rințele producției au impus și orga
nizarea cursurilor de policalificare,
unde s-au înscris 55 lăcătuși și elec
tricieni care, insușindu-și a doua
meserie, de timplar sau operator, pot
participa direct, în funcție de nece
sități, la procesul de producție.
— Desigur, structura exportului
are în vedere. în continuare, va
lorificarea superioară a masei lem
noase — ne spunea tovarășul Pataki
Emeric, directorul întreprinderii. în
acest an vom produce pentru par
tenerii externi cu 10 la sută mai
multe bunuri de larg consum ;
avem sarcini sporite la parche
te, vom realiza sortimente de 'che
restea mal valoroase din aceeași
cantitate de materie primă. Fabri
cile noastre sînt pregătite, dispunem
de toate documentațiile tehnice și
normele de fabricație pentru produ
sele noi. în exploatări forestiere dis
punem de stocuri de materii pri
me, astfel că sint întrunite toate
condițiile pentru realizarea exem
plară a planului la export și pe
acest an.

Nicolae SANDRU
corespondentul „Scinteii"

EGOPEC-30. Așa se numește
echipamentul realizat prin in
vestiții de inteligență proprie la
întreprinderea
„Metalurgica"
Buzău pentru gestionarea con
sumurilor energetice. Introdus
intr-o primă etapă la secția tur
nătorie, compartimentul cu cele
mai mari consumuri, acest sis
tem (format din 3 unități
EGOPEC. cu 30 de canale fie
care și 15 contort cu generatori
de impulsuri electrice montați
la cuptoarele cu inducție) fur
nizează informații precise și
permanente, semnalînd valoarea
puterii instantanee, a puterii
medii orare și. la fiecare sfert
de oră, consumul efectiv de
energie electrică. Demn de sem
nalat este faptul că toate aces
te informații, precum și rapor
tul dintre consumul programat
și cel realizat pot fi vizualizate
pe display. Autorii acestui echi
pament — inginerii Gabriel
Onel, Romeo Istrate și maistrul
Constantin Vlad — ne-au vorbit
despre avantajele deosebite pe
care le asigură urmărirea cen
tralizată a consumurilor energe
tice. posibilitatea intervenției si
reglării acestora în timp Util.
Prin Introducerea acestui echi
pament se vor obține impor
tante economii de energie elec
trică. (Stclian Chiper).

ALEXANDRIA : Produse
noi în fabricație
în primele zile ale noului an,
la întreprinderea de aparataje
și accesorii din municipiul Ale
xandria au fost asimilate in
fabricație noi produse cu per
formanțe tehnice și de calitate
superioare. Este vorba de nișa
de lucru in curent laminar pen
tru laboratoarele din unități in
dustriale chimice, electronice și
de producere a medicamente
lor, instalația solară în termosifon, subansamble pentru uti
laje de construcție de mare
complexitate.
De asemenea,
s-au lansat în fabricație agre
gate de condiționare a aerului
și alte produse destinate între
prinderii nuclearoe'ectrice Cer
navodă. In vederea creșterii pro
ductivității muncii și a eficientei
economice, in prezent se între
prind ample acțiuni de moderni
zare a unor fluxuri tehnologice
și a laboratoarelor pentru testa
rea performantelor produselor
realizate aici. (Stan Ștefan).
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(Urmare din pag. I)
ganizare și modernizare a producției,
de îmbunătățire a calității și nivelu
lui tehnic al produselor, de ridicare
a bunăstării materiale și spirituale a
celor ce muncesc.
Totodată, au fost reliefate remar
cabila activitate pe care tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu o desfășoară în domeniul
cercetării științifice si tehnologice,
contribuția de excepțională însemnă
tate pe care o aduce la progresul
științei românești, la orientarea ei în
direcțiile hotărîtoare pentru înfăp
tuirea cu succes a întregii opere de
construcție socialistă în România,
rolul determinant pe care îl are in
dezvoltarea și înflorirea continuă a
științei, învățămintului si culturii
românești.

Au fost subliniate preocuparea to
varășei Elena Ceaușescu pentru ca,
pretutindeni în lume, știința . să-și
afirme plenar vocația de pace și
progres, să servească bunăstării și
fericirii oamenilor, susținuta sa ac
tivitate pentru unirea eforturilor
tuturor oamenilor de știință din în
treaga lume, a forțelor progresiste,
în vederea opririi cursei înarmărilor
și trecerii la dezarmare, in primul
rind la dezarmare nucleară, înlătu
rării primejdiei de. război și asigură
rii dreptului suprem al popoarelor,
al oamenilor la existentă, la liber
tate și independență, la viață, la
pace.
S-a reliefat, cu deosebită satisfac
ție, largul ecou de care se bucură
peste hotare neobosita activitate a
tovarășei Elena Ceausescu, consa
crată binelui și fericirii poporului

român, nobilelor idealuri ale uma
nității de pace, Înțelegere și largă
colaborare între națiuni, făuririi
unei lumi mai bune si mai drepte pe
planeta noastră.
Exprimînd gîndurile si sentimen
tele împărtășite de întregul popor
cu prilejul acestui emoționant mo
ment aniversar, cei prezenți la so
lemnitate au felicitat-o cu căldură
pe tovarășa Elena, Ceaușescu, dorindu-i ani multi de viață, fericire, să; nătate si putere de muncă, noi suc
cese in activitatea sa dedicată, cu
exemplară dăruire, înfăptuirii isto
ricelor obiective stabilite de Congre
sul al XIII-lea si Conferința Națio
nală ale partidului. transpunerii
neabătute în viață a întregii opere
de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate si înaintare
a României spre comunism.

Sentimente de aleasă stimă și prețuire
VIBRANTE SCRISORI Șl TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
.......................................
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derii, dezarmării. înțelegerii șt co
laborării internaționale, a făuririi
unei lumi mai bune și mai drepte,
astfel incit cuceririle geniului uman să fie puse în slujba omului,
bunăstării și fericirii sale, a păcii
și progresului întregii omeniri.
în același timp, semnatarii tele
gramelor dau expresie sentimen
telor de adîhcă satisfacție și
mindric ale tuturor cetățenilor pa
triei față de prestigiul internațio
nal de care se bficură politica ex
ternă a României socialiste, iniția
tivele, acțiunile și demersurile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu con
sacrate soluționării constructive a
problemelor complexe ale lumii
contemporane, opririi cursei înar
mărilor și înfăptuirii dezarmării,
in primul rind a dezarmării nu
cleare, instaurării unui climat de
securitate, încredere și colaborare
între toate popoarele. Sint puse in
evidență, in acest cadru, rezulta
tele fructuoase ale vizitelor oficia
le de prietenie efectuate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretarul
general al Partidului Comunist Ro

ÎN SEMN
DE ÎNALTĂ
CINSTIRE
Omagiem, in acest
început de an ziua
de naștere a tova
rășei academician doc
tor inginer ELENA
CEAUȘESCU, înflăcă
rat militant politic ce
și-a dăruit intreaga
viafă cauzei socialis
mului, propășirii știin
ței, culturii si păcii in
lume.
Sărbătorim in dis
tinsa sa persoană în
truchiparea exemplară
a celor mai alese vir
tuți ale femeii româ
ne, noblețea și gingă
șia, perseverenta si
cutezanța, fermitatea
și spiritul de luptă, de
dăruire revoluționară
puse in slujba celor
mai înalte aspirații ale
poporului nostru, a
devenirii patriei noas
tre socialiste.
Mărturisesc că m-arn
apropiat cu emoție și
cu dorința fierbinte
de a-mi exprima gindurile la un inalt ni
vel artistic atunci cind
mi-am asumat marea
cinste de a închina ta
piseriile mele pre
ședintelui țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu,
Si tovarășei Elena
Ceausescu, străduindu-mă să redau covirșitoarea forță, ca și
ihaltul umanism al acestor înalte persona
lități care conduc des
tinele țării noastre
spre împlinirea unui
vis nutrit de secole de
poporul nostru, vis de
pace, de prosperitate,
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de demnitate umană,
de independentă a
țării.
Am adinca convin
gere că nicicind oame
nii acestui minunat
spațiu carpato-dunăreăn nu au avut o
mai puternică nevoie
și sete de artă ca as
tăzi, iar acest lucru ne
obligă intens
*
pe noi,
artiștii. România este
un vast șantier in mij
locul căruia, ca oglin
dă sensibilă a epocii
lor, se află și artiștii
plastici. De curind, am
finalizat trei compozi
ții de mari dimensiuni
prin care am dorit să
aduc un cald omagiu
conducătorilor iubiți.
Una dintre aceste lu
crări oglindește măre
țele realizări urbanis
tice din București. A
doua redă aspecte din
viața țărănimii anga
jată în noua revoluție
agrară. A treia lucra
re se constituie intr-o
amplă desfășurare a
unor importante con
strucții ale socialis
mului : metroul și
centrul civic bucureștean. Canalul Dunăre
— Marea Neagră ș.a.
Fie ca acest mo
ment aniversar să se
încarce de frumusețea
acestui început de an,
semn al belșugului și
rodniciei viitoare.
Încă o dată, din toa
tă inima ; „La mulți
ani !“.

Ileana BALOTĂ

mân, președintele Republicii So
cialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în nume
roase țări, care s-au înscris. de
fiecare dată, ca momente impor
tante în lupta pentru pace, pentru
eliminarea din viața omenirii a
pericolului de distrugere nucleară,
pentru afirmarea unor raporturi
noi. democratice intre state, pentru
progres economic și social.
Mesajele, scrisorile si telegrame
le reafirmă hotărârea întregului po
por ca, urmind strălucitul exemplu
de muncă și viață revoluționară al
conducătorului partidului și statu-'
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al
tovarășei Elena Ceaușescu. să facă
totul pentru realizarea in cele mai
bune condiții a planului pe acest
an și pe întregul cincinal, pentru
înfăptuirea obiectivelor strategice
stabilite de Congresul al XIII-lea
și Conferința Națională ale parti
dului, pentru înaintarea fermă a
scumpei noastre patrii pe calea lu
minoasă a socialismului și comu
nismului.

cit mai bune în toate domeniile de
activitata
în acest cadru sărbătoresc, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a toastat
pentru gloriosul nostru partid, pen
tru eroicul popor român, adresînd
comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii cele mai bune urări de sănătate
și fericire, de noi succese în dezvol
tarea multilaterală a patriei, în edi
ficarea socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României. Referindu-se la planurile și programele
de dezvoltare economi.co-socială a
României..in acest an și pe întregul
cincinal, a «Subliniat că ’ este' -necesar
ca; printr-o mai bună organizare a
muncii, prin întărirea ordinii și dis
ciplinei, a răspunderii fiecăruia la
locul său de muncă — de sus și pînă
jos — să se asigure îndeplinirea
neabătută a obiectivelor stabilite,
dezvoltarea generală a patriei, ridi
carea continuă a nivelului de trai
material și spiritual al întregului
popor.
Cei prezenți au toastat în sănăta
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a tovarășei Elena
Ceaușescu, adresîndu-le din toată
inima urarea de viață îndelungată,
de multă sănătate și putere de mun
că, de noi și tot mai mari succese
în activitatea de supremă răspunde
re consacrată înfloririi multilaterale
a patriei, ridicării continue a bună
stării întregului popor, întăririi
necontenite a independenței și suve
ranității României.

REVOLUȚIONARĂ
Pentru întreaga noas
tră, națiune a devenit
o frumoasă și plăcu
tă tradiție ca la
începutul lunii ianua
rie să sărbătorim, cu
aleasă prețuire și dra
goste. aniversarea zi
lei de naștere a to
varășei academician,
doctor inginer Elena
Ceaușescu. militant de
frunte al partidului și
statului nostru, emi
nentă personalitate a
științei românești și
mondiale.
însușiri
Dovedind
politice de excepție,
abnegație și pasiune
revoluționară, tovarășa
Elena Ceaușescu s-a
remarcat încă din ti
nerețe ca un partici
pant activ la lupta
pentru dreptate socia
lă și națională, pen
tru socialism, pentru
ca. în anii construc
ției socialiste, să se
consacre
activității
politice, devenind, prin
excepționalele sale ca
lități. o personalitate
proeminentă, cu înal
te răspunderi în con
ducerea partidului și
statului, Savant de
renume mondial, tovarășa
academician
doctor inginer Elena
Ceaușescu se află de
peste un sfert de veac
în primele rînduri ale
științei românești. Re
marcabilele realizări
personale în domeniul
cercetării
chimice.

înalta competentă si
dăruire, calitățile or
ganizatorice deosebi
te în conducerea acestui domeniu sint
unanim recunoscute și
apreciate nu numai în
tară, ci și peste hota
re. Succesele chimiei
românești încorporea
ză înalta contribuția
a
tovarășei
Elena
Ceaușescu, autoare a
unei opere care îm
bogățește literatura de
specialitate și sporeș
te prestigiul interna
țional al științei ro
mânești.
O strălucită contri
buție si-a adus tova
rășa Elena Ceaușescu
Ja înfăptuirea politicii
partidului in domeniul
științei, culturii și în
vățământului. la fun
damentarea
progra
melor naționale de
cercetare științifică și
dezvoltare tehnologi
că. militînd neobosit
pentru transpunerea
în viată a sarcinilor
privind integrarea or
ganică, structurală și
funcțională a cercetă
rii si învățămintului
cu practica industria
lă. cu producția. îm
preună cu secretarul
general al partidu
lui. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. to
varășa
academician
doctor inginer Elena
Ceaușescu
a
fost
oaspetele institutului
nostru în mai multe
rînduri. prilejuri cu

care a cunoscut si apreciat activitatea ca
drelor didactice si a
studenților din institut
și din celelalte insti
tute de
învățămînt
superior. Aceste vizite
de lucru au devenit
pentru noi momente
de referință prin orientările si indicațiile
date pentru dezvol
tarea cercetării știin
țifice, a activității de
pregătire a viitorilor
specialiști.
Pentru toate aces
tea. pentru preocu
parea
permanentă
privind creșterea pres
tigiului științei și învătămîntuiui
româ
nesc. a întregii v.ei
spirituale a
nostru. ală
gîndurile și
tele celor a
lui popor,
cadrele did
tregul pers
stitutului
clujean ad
rășei Elen;
omagiul iț
pectuos, uf
multi și f,
tă rodnică
slujba pai
poporului.

Conf, di
Dorina
MATIEȘAJ
prorector
al Institutulu
politehnic
din Cluj-Naj

DIN INIMĂ,

ADÎNCĂ MULȚUMIRI
în fiecare an, la în
ceput de ianuarie, in
treaga noastră națiune
sărbătorește
aniver
sarea zilei de naștere
a ilustrei și devotatei
fiice a istoriei și
poporului român, mi
litant de frunte al
partidului, personali
tate științifică de una
nimă recunoaștere in
ternațională, tovarășa
Elena Ceaușescu, pen
tru multilaterala ac
tivitate pe care o des
fășoară cu dăruire re
voluționară
pentru
triumful socialismului
și păcii in lume.
Cu acest prilej, ,și
noi, cooperatorii din
satul Smirna, comuna
Grivița, județul Ialo
mița, ( dăm o înaltă
cinstire vastei opere
științifice înscrise în
patrimoniul universal,
rolului determinant pe
care tovarășa Elena
Ceaușescu îl are in
dezvoltarea și înflo
rirea învățămintului și
culturii românești, în
realizarea obiectivelor
revoluției tehnico-științifice, a noii revolu
ții agrare în țara
noastră,
militînd
neobosit pentru ca mi
nunatele cuceriri ale
științei și tehnicii să
fie puse in slujba ci
vilizației și umanită
ții, a păcii și progre
sului.
Un argument de ne
tăgăduit al sprijinului-

pe care știința și cer
cetarea ni-1 acordă
permanent nouă, lu
crătorilor din agricul
tură, sint producțiile
obținute și de coope
rativa agricolă de pro
ducție din Smirna in
1987. în acest an, deo
sebit de secetos, fără
a beneficia de cuceri
rile științei și cercetă
rii, practic pămintul
nu ar fi produs ni
mic, așa cum s-a întîmplat în urmă cu
patru decenii. Cu aju
torul cuceririlor știintei, noi am realizat
anul .trecut 8 864 kg
griu la hectar, 25000
kg știuleți de porumb
la hectar și 90 200 kg
sfeclă de zahăr la hec
tar. Aceste producții,
care nu puteau fi vi
sate de părinții noș
tri nici in cei mai buni
anj, sau cum se zice
in Bărăgan, chiar dacă
ai fi pus lapte dulce
la rădăcina plantei,
noi le-am obținut fo
losind cu pricepere
mijloacele
pe caret
știința și cercetarea ni
le-au pus la dispozi
ție. Alături de hibrizi
și soiuri de semințe
de înaltă productivita
te, rezistenți la călduri
excesive, care au ajuns
în unele zile la peste
60 de grade Celsius la
sol, am avut acel ba
gaj de cunoștințe pro
fesionale și tehnice
care ne-au permis să

stăpînim mecal
sistemele . de |
chimizarea și m
acele tehnolog
care cercetarea i
recomandat după
delungi testări, unele
efectuate chiar in uni
tatea noastră pe lotu
rile
experimentale.
Dacă noi, fiii țărani
lor altădată năpăstuiți
și condamnați la ne
știința de carte din
Smirna, putem acum
să stabilim cu riguro
zitate dozele de îngră
șăminte chimice pe
care trebuie să le ad
ministrăm fiecărei
culturi in funcție de
cartarea agrochimică
cu ce substanțe și in c<
concentrații să combatem anumiți dăunători, aceasta o datorăm științei românești, cercetării științifice, competent îndrumate și conduși
de tovarășa Elen:
Ceaușescu, căreia i
răminem profund re
cunoscători si căreia i
mulțumim pentru mo
dul în care militeazi
pentru ca de roadeb
științei și cercetării si
ne bucurăm și noi, elcontribuind din pli:
la sporirea producți
ilor.

Maria
GEORGESCU
președintele
C.A.P. .Smirna,
județul lalomiț

«
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în onoarea
tovarășei
Elena
Ceaușescu, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Națio
nal al Științei și învățămintului, cu
prilejul aniversării zilei de naștere
și a îndelungatei sale activități re
voluționare, Comitetul Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român a ofe
rit o masă tovărășească.
împreună
cu
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al- Partidului Comunist Român. i.președihtele Republicii Socialiste Româ
nia, âh participat Membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Politic
Executiv ’ al C.C. al P.C.R.. secretari
ai Comitetului Central al partidului,
membri ai Consiliului de Stat și ai
guvernului.
Tovarășei Elena Ceaușescu i-au
fost transmise, si in acest cadru, cele
mai calde felicitări, urări de sănă
tate, viață îndelungată, multă pu
tere de muncă, de noi si tet mai im
portante succese in întreaga sa ac
tivitate, împreună cu tradiționalul
„La mulți, ani“, urări pe care toți
cetățenii patriei noastre le adresea
ză, cu stimă și deosebit respect.' in
această zi aniversară.
Mulțumind pentru felicitările și
urările adresate, tovarășa Elena
Ceaușescu a toastat pentru partid și
poporul nostru, pentru îndeplinirea
cu succes a obiectivelor, stabilite de
Congresul al XIII-lea si Conferința
Națională ale partidului, pentru ca
în anul 1988 să se obțină rezultate

ABNEGAȚIE ȘI PASIUNE
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împlinirea idealurilor atît de scum
pe ale poporului român, de liber
tate națională si socială, de- inde
pendentă și unitate, pentru înfăp
tuirea revoluției si construcției so
cialiste in România.
Mesajele adresate, in această zi
aniversară, exprimă deosebita apreciere pe care oamenii muncii,
întreaga națiune o dau aportului
remarcabil al tovarășei Elena
Ceaușescu, savant de largă recu
noaștere internațională, la conti
nua înflorire a științei. învătămintului și culturii românești, la
promovarea acestora ca factori
determinanți ai progresului neîn
trerupt al patriei, ai creșterii nive
lului de trai material și spiritual al
poporului nostru.
Este relevată, totodată, prodi
gioasa activitate pe care tovarășa
Elena Ceaușescu o desfășoară. în
calitate de președinte al Comitetu
lui Național Român „Oamenii de
știință și pacea“, pentru ca știința
să servească plenar cauza destin-

-—.

Masă tovărășească
oferită de Comitetul
Politic Executiv
al C.C. al P.C.R.
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Cum sînt abordate în cursuri și cu ce eficiență
problemele înfăptuirii planului?
în Raportul prezentat la Conferin
ța Națională a partidului, ca și in
alte documente de partid recente se
subliniază necesitatea sporirii efi
cienței activității ideologice, creșterii
contribuției sale la ridicarea nivelu
lui de conștiință revoluționară a tu
turor oamenilor muncii, cultivarea
atitudinii înaintate față de muncă,
a cutezanței in gindire și acțiune, la
statornicirea unui climat de inaltă
exigență, de răspundere în muncă.
Un rol deosebit revine in acest ca
dru învățămintului politico-ideologic
chemat să asigure creșterea influen
ței, forței de inriurire a dezbateri
lor, transformarea lor într-un pu
ternic instrument de dinamizare și
mobilizare a energiilor celor ce
muncesc la înfăptuirea politicii par
tidului, a sarcinilor concrete care
revin fiecărui colectiv de muncă.
Din perspectiva unor asemenea ce
rințe am urmărit, în investigația în
treprinsă in două mari unități eco
nomice industriale din județul Te
leorman, măsura în care dezbaterile
de la învățămintul politico-ideologic
se constituie intr-o tribună de mobi
lizare a conștiințelor, contribuie la
formarea unei atitudini politice, mo
rale și civice înaintate.
Ne-am oprit pentru început la în
treprinderea mecanică pentru agri
cultură din orașul Roșiori de Vede.
Aici am reținut de Ia secretarul ad
junct al comitetului de partid. Emil
Tirniceanu, preocuparea pentru ca
eforturile propagandiștilor de la cele
11 cercuri să fie orientate în direc
ția conturării cît mai exacte a sfe
rei de probleme care urmează să fie
abordate in discuții. înarmării lor cu
argumentele principiale, dar și prac
tice. specifice locului de muncă res
pectiv. in vederea susținerii tezelor
Si ideilor cuprinse in documentele

ÎNSEMNĂRI DIN 1NVĂȚĂMÎNTUL
POLITICO-IDEOLOGIC
de partid. Compartimentele funcțio
nale ale întreprinderii au pus la
dispoziția propagandiștilor datele
necesare, astfel încît dezbaterile să
îmbrace un caracter concret, di
namic, să prilejuiască angajarea mai
activă a cursanților în rezolvarea
unor probleme, formularea unor pro
puneri și inițiative privind creșterea
productivității muncii, reducerea
consumurilor de materii prime, ener
gie electrică și combustibili, perfec
ționarea tehnologiilor de fabricație,
îmbunătățirea calității produselor
etc. Dar ce cuprinde bilanțul activi
tății colectivului unității în perioada
ce a trecut din acest an ? Producțiamarfă a fost realizată in proporție
de 106,9 la sută, cu o depășire de
22,5 milioane lei, ca urmare in prin
cipal a creșterii productivității mun
cii cu 15 000 de lei pe fiecare lucră
tor in plus față de prevederile pla
nului. Importante depășiri se înre
gistrează la producția fizică atît la
mașini și utilaje agricole, cit și la
piese de schimb. Grija permanentă
a oamenilor muncii de aici pentru
gospodărirea severă a resurselor ma
teriale și energetice, încadrarea stric
tă în normele economico-financiare
pe produse au condus la diminuarea
costurilor totale cu 6,5 milioane lei,
din care cheltuielile materiale cu 2,5
milioane lei. Că asemenea rezul
tate economice bune iși au un cores
pondent important și in eficiența
muncii de propagandă ne-am con

vins urmărind „pe viu" dezbaterile
din cadrul organizației de partid nr.
2 din cadrul atelierului mecanoenergetic al întreprinderii. La început,
propagandistul Petre Ursu a înfăți
șat pe scurt obiectivele prioritare ale
dezbaterii, astfel incit luările de
cuvint să beneficieze de un fir con
ducător, de orientări precise. Au fost
apoi prezentate teze și idei din do
cumentele Congresului al III-lea al
educației politice și culturii socialis
te, aprofundindu-se sarcinile noi de
mare însemnătate care stau in fața
tuturor domeniilor activității politi
co-educative. Este meritoriu faptul
că in cadrul dezbaterilor cursanții
au depășit starea de automulțumire
ce ar fi putut fi generată de bunele
rezultate din activitatea productivă
și au Evidențiat, în strînsă legătură
cu problemele teoretice enunțate,
elemente specifice unui climat de
muncă exigent, de combatere a unor
neajunsuri care mai există. Semni
ficativ pentru spiritul partinic, cri
tic și autocritic al comuniștilor de
aici este și faptul că, relevîndu-se
neajunsurile care trebuie înlăturate,
s-au conturat, totodată, modalități
concrete de perfecționare a activită
ții, de întreținere și reparare a ma
șinilor și utilajelor din dotare, ridi
carea nivelului pregătirii profesiona
le, întărirea ordinii și disciplinei
configurîndu-se astfel un tablou cu
prinzător al obiectivelor care condi
ționează obținerea in acest important

Cosa de cultură a sindicatelor din Zalău

TIITIIRII NOȘTRI - CORESPONDENȚII NOȘTRI
Realizările
unui colectiv
entuziast

mene de execuție și remediere la
un număr de 15 deficiențe. A fos't
fixat ca termen final al remedie
rilor data de 30 octombrie 1987.
Faptul că a expirat acest ter
men fără ca A.C.M.-5 să reme
dieze măcar un punct din cele în
scrise in „minutâ" ne face să cre
dem că respectivele înscrisuri au
fost formale, purtind pecetea lipsei
de responsabilitate a celor care
le-au semnat. Și toate acestea
pentru că blocurile se preiau
cu multă ușurință de către
I.C.R.A.L.-uri. locatarii fiind apoi
puși pe drumuri și așteplind cu
lunile rezolvarea unor deficiențe
care nici nu trebuiau să existe.

In anii de împliniri ai Republiii, și mai cu seamă in ultimele
ouă decenii, Dorohoiul s-a dec
oltat intr-un ritm impetuos, atit
iii punct de vedere economic, cit
i urbanistic-edilitar. Și întreprinlerea județeană de producție inlustrială și prestări servicii conri’ouie la bunul prestigiu al cărții
ie vizită a orașului. Intre altele,
aici s-au realizat dilerite produse
aentru export — covoare, confecții,
mobilier din lemn, impletituri etc.
Comitetul asociației
In anul care a trecut, exportul uni
de locatari,
tății a sporit cu 17 la sută față de
bloc C 9, str. Compozitorilor
aceeași perioadă a anului 1986. Tot
nr. 29, București
odată, planul la sortimentele de ex
port a fost îndeplinit in 1987 și
NOTA REDACȚIEI. — Despre
depășit.
respectivul subiect, despre recepAceste realizări au fost posibile ționarea superficială a noilor locu
datorită tot mai bunei organizări ințe și, apoi, tergiversarea repara
a procesului de producție. In felul țiilor s-a mai scris. Dată fiind
acesta — cu toată diversitatea de1 frecventa și persistența unor ase
sortimente — s-a reușit să se ob menea cazuri, ziarul nostru va re
țină o economie de peste 3,3 mili veni asupra acestui subiect.
oane lei și, de asemenea, să se în
registreze o diminuare a consumu
lui de energie electrică de peste
63 000 kWh.
Așa cum s-a subliniat și la Con
ferința Națională a partidului, în
orice dr • eniu de activitate, pentru
■ealizări de seamă, coleca obt
în întimpinarea marilor eveni
îameni ai muncii trebuie
mente politice ale anului recent în
intr-un climat de ordicheiat, Conferința Națională a parti
plină, să-și îndeplinească dului și aniversarea a 40 de ani.de la
u credința că fac totul crearea Republicii, colectivul nostru
ietate, pentru ridicarea a desfășurat acțiuni multiple pentru
nivelului material și
valorificarea produselor cooperati
oamenilor muncii.
velor agricole de producție din ju
ir. succesele amintite dețul Arad. Pină in luna decembrie,
prin rețeaua proprie de magazine
natura unui disciplișapte în municipiul Arad și cite
st și harnic colecincă, în care se evi- r unul in Ineu. Pincota. Curtici.
iștrii Constantin Ghio- Nădlac și Sebiș — Agrocoop-Arad
țnitru Grădinaru, Ioan a comercializat produse, îndeosebi
Iu, muncitorii Dumitru legume și fructe, în valoare de 48
Marcel Ghițac, Du- milioane lei.
La buna aprovizionare a popu
Ovici. Marioara Ma
ica Airinei, Qheorghe lației municipiului Arad am con
tribuit și noi. cu peste 1 560 tone
alții.
legume. In perioada de toamnă,
M1STRINESCU
Agrocoop-Arad a preluat din coo
int voluntar, Dorohoi
perativele agricole sau din gospo
dăriile populației și a desfăcut pe
piață 770 tone fructe. Din plusul
de producție realizat peste preve
derile de plan de cooperativele
agricole și asociațiile economice
intercooperatiste au fost vîndute

Produse mai multe,
valorificate
cu eficiență

e mîntuială
punsuri • ••
a fel
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jsizarea noastră din
mlui trecut. întrucît
continuare nesoluin prima scrisoare,
istrucții-montaj nr.
dat către I.C.R.A.L.
C 9 din strada
k. 29, în care loîeficiențe la părI apartamente, la
are, cu subsolul
tfiltrații prin teca remedierile
:ă „pe parcurs",
lei a depus la
uctor o listă cu
:e urmau să se
Ida de garanție,
lală.
isorii adresate
tmbrie 1987, s-a
lelegat din parA.C.M.-5 care
mută" pe baza
au stabilit ter

populației 3 123 mii ouă, 183 tone
preparate din carne, 282 tone pa
sări vii și alte produse alimentare.
Ne-am îngrijit să creăm și rezerve
pentru perioada de iarnă. Bună
oară, acum, in silozurile noastre se
află aproape 700 tone de legume,
ceapă, morcovi și altele.
In același timp, unitatea noastră
s-a preocupat de comercializarea
produselor realizate in sectoarele
de industrie mică ale unor coope
rative agricole de producție din
județ. După cum este cunoscut,
pentru ca și in perioadele de acti
vități agricole mai restrinse coope
ratorii să poată presta diferite
activități și să realizeze venituri
suplimentare, tot mai multe coope
rative agricole și
*-au creat și au dez
voltat sectoare de mică industrie,
în cadrul acestor preocupări, Agro
coop-Arad a preluat anul trecut
din cooperativele agricole și a co
mercializat produse de industrie
mică în valoare de aproape 5 mili
oane lei.
în cadrul acțiunilor de cooperare
pentru dezvoltarea sectoarelor de
mică industrie, avînd și sprijinul
Uniunii județene a cooperativelor
agricole de producție, am ajutat
Asociația economică intercooperatistă Budeni să-și organizeze
un atelier de cojocărie. Cooperati
velor agricole „Timpuri Noi" —
Petica. Săvîrșin. Sepreuș, Vinga
le-am pus la dispoziție material
lemnos și textil, precum și alte
materii prime și materiale.
Cum spuneam, această activitate
este nouă la noi și pentru viitor
ne gîndim ca, în cooperare cu uni
tățile agricole cooperatiste, să pu
nem în funcțiune un incubator. Ne
propunem să scoatem aici, anual,
citeva zeci de mii de pui pe care
să-i crească cooperativele în sec
toarele anexe și apoi să-i valorifi
căm noi.
Ne lărgim și rețeaua proprie de
magazine : luna aceasta vom da
în folosință un magazin modern in
piața uzinelor textile, vom realiza
un comnlex modern de desfacere
cu firma Agrocoop în cartierul
Alfa, iar un altul în zona Pieței
Romane, ambele în municipiul
Arad.
Pășim în noul an cu hotărirea
fermă de a ne înzeci eforturile,
de a valorifica surplusul de pro
duse realizat in cooperativele
agricole.

Nicoară CREȚU
director, AGROCOOP-Arad

PE* SCURT, DIN SCRISORI

• Pentru perfecționarea tehnologiilor de extracție. La întreprinderea
minieră Cimpulung. județul Argeș, se aplică un program complex elabo
rat pentru perfecționarea tehnologiilor de extracție. Programul cuprinde,
în afara lucrărilor de mecanizare și de extindere a acestora, măsuri ce
vizează noi metode de pregătire și exploatare a panourilor existente in
orice mină, ceea ce pe viitor va reduce la jumătate volumul necesar de
săpat al galeriilor de pregătire. (Florea Tistuleasa, muncitor). • Negli
jentă. Cu un an in urmă, la capătul liniilor de troleibuze nr. 84, 90 și 93
de pe strada Valea Ialomiței din Capitală au fost aduse două chioșcuri.
Tot de atunci stau însă neutilizate și se degradează în bătaia intempe
riilor. Să fi uitat de ele cei care le-au amplasat aici ? Oricum, faptul
nu denotă altceva decît neglijență, (Aurelian Tatomir, București). • Pe
cînd și in magazine ? Cu toate că în presă au apărut, cu ani în urmă,
promisiuni că în comerț se vor pune in vînzare veioze cu tuburi fluores
cente, pină în prezent însă, n-am găsit asemenea produse. Or. în con
textul efortului tuturor cetățenilor din țară de a economisi sub orice for
mă energia electrică, atari, articole de uz casnic sînt necesare și stă in
putința producătorilor să le fabrice. (Puiu Petru, str. Emil Bodnaraș, bloc
D-l. scara E, apartamentul 6, Suceava). • Lucrări edilitare. Recent, uni
tatea de gospodărie comunală și locativă Hațeg a executat lucrări de mo
dernizare a rețelei de apă subterane a orașului, înlocuind conductele vechi
cu grad avansat de uzură. în acest fel. alimentarea cu apă a localității
se va face in condiții mult mai bune. (Nicu Sbuchca, pensionar. Hațeg).

sector al întreprinderii a unor rezul
tate superioare celor de pină acum.
Și, în corelație directă, s-au formu
lat propuneri privind diversificarea
mijloacelor muncii politice de masă,
folosirea mai intensă a gazetelor de
perete, a stației de radioamplificare
și punctului de documentare politico-ideologică, organizarea mai frec
ventă a unor spectacole cu brigada
artistică și celelalte formații partici
pante cu bune rezultate la Festivalul
național „Cintarea României", le
garea mai strînsă a acestora de
preocupările celor cărora li se adre
sează.
Așadar, ce a asigurat succesul
dezbaterii 7 In primul rind, efortul
făcut de comitetul de partid de a in
forma propagandiștii cu principalele
preocupări ale conducerii întreprin
derii, cu stadiul „la zi" al realizării
planului. Subliniem acest lucru cu
atît mai mult, cu cit unele organiza
ții de partid iși neglijează propriile
obligații in buna organizare și des
fășurare a învățămintului politicoideologic, transferind întreaga răs
pundere asupra propagandistului.
Demn de subliniat că această preo
cupare a fost dublată de efortul pro
pagandistului de a explica argumen
tat și convingător tezele teoretice,
de a le discuta in strinsă legătură cu
realitățile, cu prioritățile colectivului
respectiv. Eficiența dezbaterii este
rezultatul împletirii și corelării aces
tor preocupări. Cind acest lucru lip
sește sau este lăsat la voia întimplării, dezbaterea se depărtează de
rosturile ei firești.
Organizația numărul 2 di la secția
de echipări electrice unicate din ca
drul întreprinderii de panouri și ta
blouri electrice Alexandria... Aici,
propagandistul, inginerul Karmen
Băltoiu, a prezentat pe larg și
convingător rolul activității politicoeducative in formarea omului nou,
cu o inaltă conștiință revoluționară,
patriotică. Dar expunerea s-a men
ținut numai In sfera teoretică, iar
atunci cind a incercat să coboare pe
„solul" propriei vieți de organizație
a făeut-o doar la maniera „activita
tea politico-ideologică trebuie să fie
adaptată la realitățile concrete de la
locul de muncă". Și totuși o aseme
nea „adaptare" nu a putut fi obser
vată nici cel puțin ca tentativă ațît
în intervenția propagandistului, cit și
în luările de cuvint ale cursanților.
Fapt cu atit mai de neînțeles cu cit,
așa cum am reținut dintr-o discuție
ulterioară cu cadre de conducere de
la nivelul atelierului din care fac
parte comuniștii organizației, chiar
dacă rezultatele economice ale co
lectivului sînt bune, se înregistrează
cazuri de neîndeplinire a normelor
de către unii muncitori, se intilnesc
aspecte de risipă a materiilor prime,
de indisciplină. Or, o largă dezba
tere asupra acestor aspecte legate de
atitudinea față, de muncă, de persis
tență unoi1 mentalități Înapoiate era ’
cit se poate de indicată in dezbaterea
cursanților. Pentru că așa trebuie în
țeleasă legarea învățămintului poli
tico-ideologic de viață, și nu prin
enunțarea unei fraze generale despre
necesitatea unei asemenea modalități
de desfășurare a'dezbaterilor.
Asemenea situații ilustrează cît se
poate de grăitor cerința ca organiza
țiile de partid să întreprindă, in con
tinuare. eforturi sporite, pentru buna
informare a propagandiștilor, ca și
pentru perfecționarea pregătirii me
todice a acestora, a sporirii priceperii
lor in realizarea unor dezbateri inte
resante, eficiente in așa fel incit invățămîntul de partid să-și amplifice
puterea de convingere, de mobilizare
a tuturor energiilor pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor ce revin
fiecărui colectiv din mobilizatoarele
obiective ale actualului cincinal.

Stan ȘTEFAN
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Imagine dintr-unul

din laboratoarele Liceului
Sebeș, județul Arad

industrial din
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Consfătuire pe teme de educație
politică a tineretului
în organizarea Comitetu Român, a secretarului
lui Central al U.T.C., in sta său general, tovarășul
țiunea Călimănești-Căciula- Nicolae Ceaușescu, despre
ta s-a desfășurat o consfă rolul și sarcinile U.T.C. in
tuire cu caracter național educarea comunistă, revolu
avind ca generic „Rolul ționară și formarea multila
organelor și organizațiilor terală. a tinerei generații,
U.T.C. in educarea politică despre atitudinea înaintată
și moral-cetățenească a ti față de muncă, rolul sis
nerei generații". Reuniunea, temului democrației munci
la care au luat parte repre
zentanți ai tinerilor din toa torești in procesul de edu
te județele patriei, s-a con care politică a tineretului,
stituit intr-un fructuos pri formele și metodele noi de
lej de a formula noile exi colaborare cu factorii educa
gențe ale activității de edu ționali folosite de organele
care politică și patriotică a și organizațiile U.T.C. in
tineretului in conformitate educarea moral-cetățenească
cu prevederile codului etic a .tinerilor etc.
comunist și cu hotăririle aUn loc prioritar in cadrul
doptate de Conferința Na- consfătuirii l-au ocupat pro^bpală a partidului.
blqțnele, legate de educația.
Cele aproape 40 de. comu ''thtiltiTâtefală a ' ‘ studenților,
nicări șî referate, susținute a.jințreg^ tineret, .școlar.,
de activiști’ai C.C.'al U.T.C., forrriele și modalitățile' folo
profesori de la Academia de site de școala românească,
studii social-politice. de la în colaborare cu organizații
universități și institute de le de copii și tineret. în ac
invățămint
superior
din tivitatea extrașcolară pentru
București. Iași. Cluj-Napoca, educarea politică și moralau abordat o seamă de cetățenească
a
elevilor.
probleme privind concep (Ion Stanciu, coresponden
ția
Partidului
Comunist tul „Scînteii).
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tv
20,00 Telejurnal
20,2-0 Viața economică
20,35 Nobil însemn al dăruirii
(color)

20.50 Cadran mondial (color).
Știința în slujba păcii,
progresului și dezvoltării
21,05 Putere din puterea ape
lor. Documentar (color)
21,25 Serial științific (color).
Univers, materie, viață.
Episodul 12
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

\
ț

corespondentul „Scînteii"
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SISTEMATIZAREA TERITORIALĂ
(Urmare din pag. I)

viticolă de mare perspectivă, un
luciu de 44 hectare -de apă și
alte numeroase unități ale in
dustriei mici. Și tot aici se află
școala de ciclu doi. cinemato
graful. căminul cultural. Cei
care locuiesc in satele Izbănești
sau Vlășcuța (sate cu puține
gospodării, și acelea răzlețe) au
cale lungă de mers. Și mai sînt
și zile cu viscol, cu ploaie. Chiar
pentru tineri drumul devine
obositor. Interesant este că și
bătrînii. care vin de prin sate
la centrul de comună, fie la dis
pensar sau la farmacie, fie pen
tru cumpărături la magazinele
mai mari Și mai bine aprovi
zionate din localitatea de reșe
dință. la moară sau la brută
rie, tare ar dori să locuiască
mai pe aproape. Am și început
să primim cereri de mutare la
bloc. Recent, familia lui Flo
rin Colonescu, tehnician, șef de
fermă, a părăsit satul Filfani
pentru a se instala in blocul
de locuințe din centru. Are acum un apartament cu parchet
pe jos, cu apă la robinet și tot
confortul, plus avantajul de a
nu mai face — el și copiii —
cite 8 km zilnic. Iar ca el sînt
mul ți.

Comuna tinde spre
oraș. Coliba?i era un sat destul de prăpădit, o prelungire a
mahalalelor
Piteștiului. Dar
cine-și mai amintește, astăzi,
de acest trecut, foarte apropiat,
totuși ? Localitatea ce ti se în
fățișează este un oraș în toată
puterea cuvîntului. Cu bulevar
de largi și construcții moderne
pentru cei 25 000 de locuitori aj
săi. Nici nu-ți vine a crede că
te afli într-o comună.
Apariția întreprinderii de au
toturisme a dus. rapid, la... dis
pariția satului. Mii și mii de
oameni din localitățile înveci
nate făceau, zilnic, naveta spre
marea cetate a automobilului
românesc. Conducerea partidu
lui și statului nostru, în marea
sa grijă pentru om, a socotit
că este necesară construcția

*

unei așezări pentru muncitorii
acestei mari uzine, așezare mo
dernă, ca și unitatea in care lu
crează. Și astfel, după cum ne
spune tovarășa Maria Teodoreanu, vicepreședinte al consi
liului popular comunal, s-ău
ridicat peste 8 000 de apartar
mente, peste 20 000 mp spații
comerciale si de prestări de
servicii, o fabrică de piine, o
piață agroalimentară. scoli, gră
diniță și creșă, iar mai recent
— o foarte frumoasă casă de
cultură. Concomitent, s-au efectuat lucrări de introducere a
conductei de apă potabilă, de
canalizare, de termoficare. Cu
toate acestea, macaralele nu au
părăsit localitatea. Se execută
lucrări ce vor încheia centrul
localității, care la sfirșitul cin
cinalului va avea 10 000 de apartamente.
Interesant este că, devenind
oraș, deși se numește, cel puțin
deocamdată, comună, la Colibași nu s-a pierdut tradiția agricolă. Sînt muncitori în uzi
nă care-și păstrează statutul de
cooperatori,
indeplinindu-și,
bineînțeles, obligațiile. De alt
fel, in comună există o coope
rativă agricolă bună, diferite ateliere de mică industrie înru
dite cu vechile îndeletniciri ță
rănești. Desigur, nu în fiecare
comună argeșeană există uzine,
mai ales de asemenea propor
ții. Dar sînt multe în care nu
cleul activității economice este,
de oe acum, puternic, ceea ce
le deschide o nouă perspectivă,
o dezvoltare dirijată pe baza
schitelor de sistematizare.

Orașele iși definesc
mai bine conturul. In vas‘
ta acțiune de sistematizare sînt
cuprinse, firește, și localitățile
urbane. Procesul de moderni
zare și înnoire, care le-a trans
format din temelii, continuă.
Directorul Institutului de pro
iectări județean, arhitect Valeriu Mânu, ne oferă detalii. „Aș
începe cu Piteștiul. In timpul
vizitei din mai, anul trecut,
secretarul general al partidului
ne-a dat indicații precise pen

tru construcția zonei centrale,
concepută la scara exigențelor
unei urbe de amploarea actuaiă
a orașului, precum și a unei
artere de circulație, ceea ce va
însemna 5 000 de apartamente
și dotările necesare. Accentul
cade însă pe orașele de mări
me mijlocie, unde, potrivit ace
lorași indicații, definitivăm zo
nele centrale : la Cimpulung și
Curtea de Argeș se vor ridica
6 000 și, respectiv, 2 500 de apar
tamente în blocuri a căror ar
hitectură se integrează în spe
cificul local și încadrează ar
monios prețioasele monumente
istorice aflate in aceste orașe ;
la Topoloveni și Costești, de
asemenea, se urmărește pas cu
pas realizarea in practică a
sistematizării teritoriului".
Intr-adevăr, vizitind localită
țile argeșene îți formezi o
imagine convingătoare, sugesti
vă despre ceea ce înseamnă,
pentru viața oamenilor, in
teracțiunea dintre dezvoltarea
economică și cea edilitară, în
florirea armonioasă a tuturor
localităților — principii ce stau
la baza programelor de siste
matizare în profil teritorial.
Subliniind rezultatele pozitive,
se cuvine, totodată, relevat că
încă este Ioc pentru mai bine,
că mai persistă neimpliniri și
neajunsuri — de pildă intensi
tatea
preocupărilor
pentru
transpunerea în viață a schițelor
de sistematizare nu este peste
tot aceeași, mai sînt localități
în care startul,este prea lent,
schimbările se lasă prea mult
așteptate, lăsîndu-se ca lucru
rile să evolueze de la sine, fără
acțiuni consecvente ale consilii
lor populare, deși există o
schiță -aprobată. Precumpănirea
aspectelor pozitive întărește
însă convingerea că, in acest
an, consiliul popular județean
va asigura extinderea și gene
ralizarea experiențelor înain
tate in procesul traducerii în
practică a programului de sis
tematizare.
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In actualul an universitar, laborato
rul de studii otomane de pe lingă Fa
cultatea de istorie-filozofie a Universi
tății din București a consacrat primele
sale două ședințe prezentării unor co
municări privitoare la viața și opera
principelui cărturar Dimitrie Cantemir,
precum ți înfățișării unor surse docu
mentare noi depistate in arhive și bi
blioteci de peste hotare. La două din
tre noutățile comunicate cu aceste pri
lejuri se referă insemnările de față.

• O FABRICĂ ROMÂNEAS
CĂ DE POSTAV IN SECOLUL
XVIII. Investigațiile întreprinse de prof,
univ. Mihail Guboglu in arhivele oto
mane au scos Ia iveală, din nou. o
multitudine1 de date și știri privind rapor
turile româno-otomane, viața politică, eco
nomică și socială din țările române de-a
lungul unei întinse epoci. De o deosebită
valoare istorică sînt informațiile cuprinse
in trei memorii (arzuri) ale domnitorului Moldovei, Grigore al III-lea Ghica,
de la mijlocul deceniului al șaptelea
al veacului a! XVIII-lea. In aces
te arzuri, domnitorul de Ia Iași prezintă eforturile depuse pentru construirea unor
fabrici menite să răspundă unor nevoi pe
care le resimțea tot mai acut societatea
românească a vremii. Este vorba despre
fabrica de postav pe care domnitorul a
ridicat-o la Chiperești, „cale de un ceas și
jumătate de Iași", aproape de îngemănarea
Jijiei și Bahluiului. Tot lîngă Iași, la Fru
moasa, domnul moldav ridicase o turnăto
rie de sticlă. Sînt înfățișate eforturile pen
tru pregătirea unor meșteri postăvari si sti
clari, ca și pentru asigurarea materiei pri
me de calitate pentru fabrica de postav,
in speță pentru îmbunătățirea raselor de
oi din țară. De reținut este și convingerea
domnitorului că in scurtă vreme postavul de
la Chiperești va putea fi la fel de bun ca
produsele similare de peste hotare.
Ceea ce sporește și mai mult valoarea
acestor documente este faptul că ele au
anexate hărți și planuri ale clădirilor fa
bricii de Ia Chiperești, ale locuințelor lu
crătorilor, precum și desene ale ustensile
lor folosite la fabricarea postavului : pre
se, menghine, foarfece, vlrtelnițe. perii,
piepteni. Noile date intregesc astfel cunoș
tințele privitoare la începuturile industriei
naționale, ale formării clasei noastre mun
citoare.

• INEDIT DOCUMENT CAR
TOGRAFIC DE MARE VALOA
RE. Preocupările cartografice ale prin
cipelui cărturar Dimitrie Cantemir erau
pînă acum ilustrate cu deosebire de
harta care însoțește celebra ,sa ț.ț;crgre
„Descriptio. Moldavia'e". Intr-o altă co
municare a fost înfățișată o altă pres
tigioasă realizare cartografică a mare
lui domn — harta Constahtinopolului. ti
părită in 1720 și păstrată acum in fonduri
arhivistice leningrădene. Comparată cu
harta anexată vestitei lucrări a lui Dimi
trie Cantemir privind istoria imperiului
otoman, apărută la Londra in 1734—1735 —
harta editată in urmă cu 268 ani se dove
dește mai exactă, mai cuprinzătoare și mai
bogat informată. Ea este, totodată, supe
rioară atlasului geografului Mathias Sentter (1676—1757) și planului constantinopolitan realizat de Johann Jakob Andelfinger in timpul sultanului Ahmed al III-lea
(1703—1730).
Pe harta întocmită de Dimitrie Cantemir
____ __
sînt înfățișate cu minuție timpii,, coline,
plantații, grădini, boschete, izvoare de apă
termală, cursuri de rîuri, meandrele strimtorii ce desparte Europa de Asia, edificii
civile și religioase. Sint mentmnate 22 de
palate, turnuri, fortărețe și castele, 31 de
moschei, geamii, biserici ortodoxe, 21 din
cele 28 de porți ale orașului, 11 grădini im
periale, 39 de așezăminte suburbane, re
ședințe ale sultanilor și marilor demnitari
otomani. Pe hartă sint menționate si nume
roase obiective socio-economice și militarstrategice ale capitalei otomane, precum
piețe, bazare, hanuri, mori, vama, schele
portuare, spitalul imperial, arsenalul ar
matei, pulberăria statului, cazărmile ieni
cerilor, taberele de instrucție ale ostașilor
otomani. Cu dreptate se sublinia in co
municare că nici o altă piesă similară
contemporană lui Dimitrie Cantemir nu
conține atltea amănunte, o asemenea bo
găție de repere topografice, nu dovedește
atita erudiție. Toate acestea fac din harta
orașului Constantinopol, alcătuită de mare
le domn cărturar, un document cartografic
de interes european, înscriind, astfel, o
nouă contribuție românească la dezvolta
rea acestei discipline științifice.

• UN PREȚIOS TEZAUR DE
MONEDE MEDIEVALE. In toamna

*

anului trecut. în vechea cetate Armanul Ne
gru de la Vadu, județul Constanța, a fost
descoperit un tezaur de monede. Colabora
torul nostru Geo Ciolcan s-a adresat cer
cetătorului științific Sergiu Iosipescu din
cadrul Centrului de studii și cercetări de
istorie și teorie militară, conducătorul șan
tierului de la Vadu, spre a afla amănunte
despre importanta istorică a acestuia.
— Ce se știe despre cetatea Armanul
Negru 7
— Intre secolele XVI-XVIII, localitatea
a fost un port înfloritor la Marea Neagră,
chiar unul dintre cele mai importante, pre
cum afirmă unii călători străini. Săpături
le pe care le-am efectuat au scos la iveală
o așezare a cărei vechime este însă mult
mai mare. După așezare și configurație,
cetatea deținea o funcție cu precădere mi
litară, aceea de strajă a navigației mari
time în această zonă.
— Ce ne puteți spune despre tezaur și
valoarea sa istorico-documentară I
— Format din 176 de monede de aur și
71 de argint, tezaurul a fost găsit intr-un
vas intact, intr-unui din pereții cetății.
Cea mai
*
importantă particularitate a sa
o constituie diversitatea de specii mone
tare din care este format : 147 țechini vcnețieni, 47 taleri spanioli. 16 ducați și 23
de taleri provenind din țările Imperiului
romano-german, 7 monede purtind însem
nele sultanilor otomani etc. Prezenta unui
asemenea tezaur într-o cetate de pe țăr
mul Mării Negre vine să ateste faptul că
oamenii acestor meleaguri întrețineau con
tacte și schimburi comerciale intense nu
numai cu zonele limitrofe, ci și cu. țările
îndepărtate. Tezaurul pune In relief fap
tul că Marea Neagră nu era o întindere de
apă izolatoare, ci o adevărată punte de le
gătură între pămîntul românesc și alte
zone geografice, constituind o importantă
verigă a vieții comerciale internaționale.
Grupaj

Rodica ȘERBAN
Gheorqhe CÎRSTEA
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VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „ȘCÎNTEIF
IALOMIȚA : Realizări
ale petroliștilor
Petroliști! ialomițeni din cadrul
brigăzilor complexe Grindu și Colelia au reușit, în primele zile ale
noului an, să-și îndeplinească rit
mic sarcinile de plan, livrind eco
nomiei naționale cantități supli
mentare de hidrocarburi. Ei au ob
ținut, peste prevederile de plan.
20 tone de țiței și 2 milioane Nmc
de gaze naturale. Pentru creșterea
potențialului productiv al celor
două brigăzi, s-au încheiat lucră
rile de foraj la o nouă sondă și au
început forările la alta. Se eviden
țiază, prin hărnicie, pricepere pro
fesională și dăruire, formațiile de
intervenție și sondori conduse de
maiștrii Alexandru Rîureanu, Con
stantin T&nase, Ion Panaitescu. Mi
hai Ungureanu și Constantin Popa.
Merită menționat faptul că produc
ția de țiței care se realizează acum
în 24 de ore este cu 25 la sută mai
mare decit cea obținută in aceeași
perioadă a anului trecut. (Mihai
Vișoiu).

BOTOȘANI: Noi construcții
d**e locuințe
Colectivul Trustului de antrepri
ză generală construcții-montaj și
cel al întreprinderii județene de
gospodărie comunală și locativă
Botoșani au inălțat in 1987 blocuri
însumînd 2 310 apartamente depă
șind prevederile de plan. Zilele
acestea, 100 de familii s-au mutat
in noile și spațioasele locuințe puse
la dispoziția oamenilor muncii din
municipiul Botoșani și din orașul
Dorohoi. Totodată, au fost date de
curînd in folosință două blocuri a
cite 32 apartamente la Cătămărăști-Deal, alte două blocuri la Răchiți și un bloc ridicat în regie
proprie la Rădăuți-Prut pentru spe
cialiștii de la sate. Folosind din
plin timpul favorabil al acestui
început de ianuarie, constructorii
botoșăneni mențin un ritm susți

nui al lucrărilor în' ansamblurile
„Miorița", „Piață" și „Calea Națio
nală" din municipiul Botoșani, iar
la Dorohoi, forțele principale sint
concentrate la încheierea lucrărilor
în ansamblul „Victoria". (Eugen
Hrușcă).

MARAMUREȘ : Radiofonie
în subteran
în cadrul acțiunilor ce se desfă
șoară pentru perfecționarea organi
zării și modernizarea producției în
bazinul minier maramureșean, spe
cialiștii atelierului de automatizări
de la mina Herja, în colaborare cu
cei de la Institutul de cercetări,
proiectări, inginerie tehnologică
pentru minereuri neferoase din
Baia Mare și din București au pus
în funcțiune un sistem de radio
fonie a transportului în subteran.
După camera-dispecer, dată în
funcțiune cu puțin timp în urmă,
situată la intrarea in mină, prin
care se poate interveni cu maximă
operativitate și eficiență în luarea
deciziilor, noul sistem asigură le
gătura radiofonică între mecanicii
de locomotivă de pe principalele ar
tere. precum și cu dispeceratul uni
tății. După cum ne spunea maistrul
Nicolae Dancoș, șeful atelierului
de automatizări, această nouă rea
lizare contribuie la îmbunătățirea
capacității de transport în subte
ran, folosirea la parametri sporiți
a parcului de locomotive și vagoneți. (Gheorghe Pârja).

TELEORMAN : Se extinde
rețeaua prestatoare
de servicii la sate
în mai multe localități rurale au
fost date în folosință primele uni
tăți prestatoare de servicii cuprin
se în programul pe acest an.
— Față de 1987 — ne spune
Nicolae Bălan, președintele Uniunii
județene a cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacerea

mărfurilor — volumul prestărilor
de servicii pentru populație creș
te în 1988 cu aproape 50 milioane
lei. Vor fi deschise în comunele
Blejești, Botoroaga, Mîrzănești,
Cringu. Ciolănești. Izvoarele, Lița,
Buzescu, Bragadiru și altele încă
89 de ateliere meșteșugărești. Fără
a se renunța la tradiționalele uni
tăți de servire a cetățenilor de la
sate — cojocării, cizmării, croi
torii etc. — o puternică dezvoltare
vor cunoaște în continuare servi
ciile de necesitate modernă, legate
de creșterea standardului de via
ță al oamenilor, cum ar fi cele
pentru reparații de bunuri electrocasnice și autoturisme, construcții
și reparații de locuințe, timplărietapițerie. Concomitent. în unitățile
existente se va acționa pentru mai
buna lor dotare cu. utilaje, aparate
de măsură și control, pentru ridi
carea nivelului pregătirii profe
sionale a tuturor lucrătorilor, pen
tru creșterea operativității și soli
citudinii față de cerințele cetățeni
lor. (Stan Ștefan).

GIURGIU : Energeticienii
la datorie
Acționînd cu toată hotărirea pen
tru transpunerea în viață a însu
ti ețitoarelor chemări adresate de
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru
ca in 1988 să se obțină o îmbunătă
țire radicală a întregii activități
din domeniul energetie, colectivul
Centralei electrice și de termoficare din Giurgiu, care funcționează
pe bază de cărbune, a reușit ca în
primele zile din noul an de mun
că să realizeze, peste prevederile
planului, 1213 MWh energie elec
trică. Aici au fost luate măsuri fer
me pentru ca toate grupurile ener
getice să funcționeze neîntrerupt
și in deplină siguranță. Cantitatea
de energie electrică realizată in
plus în aceste prime zile ale anu
lui este suficientă pentru funcțio
narea' neîntreruptă, timp de 24 de
ore, a întregii platforme chimice
din Giurgiu. (Ion Manea).

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na
ționale, Nicolae Giosan, a primit,
joi, pe senatorul american Arlen
Specter, care efectuează o vizită in
tara noastră.
în timpul întrevederii a avut loc
un schimb de opinii privind contri
buția parlamentelor si parlamentari
lor din cele două țări la extinderea
și diversificarea relațiilor economi
ce, tehnico-stiințifice, culturale, din
alte sfere de activitate. A fost evi
dențiat, totodată, rolul parlamente
lor în lupta pentru dezarmare Și, în
primul rind, pentru dezarmare nu
cleară, pentru instaurarea unui cli

NATAȚIE. Și in ziua a doua a
concursului internațional de. natație
de Ia Adelaide (Australia), sportiva'
noastră Tamara Costache și-a adju
decat victoria în proba de 50 m li
ber, cu timpul de 26”16/100, urmată
de Karin Seick (R.F.G) — 26”72/100
și Luminița Dobrescu — 26”74/100.
La 200 m liber, cîștigată de Heike
Friedrich (R.D.G.) — cu 2'00”59/100,
Luminița Dobrescu s-a situat pe lo
cul al doilea (in 2’02”01/100).
HANDBAL. Turneul internațional
masculin de handbal de la Koethen
(R.D. Germană) s-a încheiat cu vic
toria echipei Dinamo București (9
puncte), urmată in clasamentul final

de formațiile Sil Zaporoje (8 p),
Tatra Koprivnice — (8 p), S.C. Koet
hen — (6 p), Kropps Uddevalla (6 p), S.C. Magdeburg — (5 p)
și Tauras Siauliai — (zero puncte),
în ultima zi a competiției, handbaliștii români au învins cu scorul de
14—12 (8—6) echipa Tauras Siauliai
și au cîștigat cu 19—12 (10—7) meciul
cu formația S.C, Koethen.

SCRIMA. în clasamentele celor
mai biini scrimeri ai anului 1987, pu
blicate de ziarul polonez „Przsglad
Sportonwy", sportiva româncă Elisabeta Tufan, campioană mondială la

floretă, este situată pe locul întîi. La
masculin, cel mai bun floretist al
anului a fost desemnat italianul An
drea Borella. La spadă, in fruntea
ierarhiei mondiale au fost clasați
vest-germanii V. Fischer și A. Pusch,
iar la sabie A. Alșan (U.R.S.S.) și
J. F. Lamour (Franța).

BASCHET. La Praga, în m<jci contînd pentru turneul final al „Cupei
campionilor europeni" la baschet fe
minin. echipa vest-germană Agon
Dusseldorf a întrecut cu scorul de
93—60 (47—34)
formația locală
Sparta.

BASCHET : Junioarele noastre au cîștigat turneul internațional
de la Satu Mare
' Lâ!"Salu Mare s-a îîieheiat iări
turneul țărilor socialiste la' baschet
feminin, turneu rezervat reprezen
tativelor de junioare. La întreceri
au participat 70 de jucătoare din
Bulgaria, R.D. Germană. Polonia,
Ungaria și România (cu selecționate
A și B). La capătul unor întreceri
palpitante, primă reprezentativă a
României a ciștigat turneul neîn
vinsă. Iată clasamentul final : 1 —
România A (10 puncte) ; 2 — Bulga
ria (9 p) : 3 — Ungaria (8 p) ; 4 —
Polonia (7 p) ; 5 — R.D. Germană
(6 p) ; 6 — România B (5 p). Cele
mai bune jucătoare românce : An
gela Szenes (C.S.S. Mobila — Satu
Mare), Gabriela Balogh (C.S.S. Me-

ri-șmrid
*-:»."'
.nriiibl
s
talul — Salonta). Laura Nitul eseu și
Magdalena Monea (C.S.S. Chimia —
Rimnicu V'îlcea). Simona Morar și
Margareta Vereș (C.S.S. Universita
tea — Cluj-Napoca).
Sint de subliniat meritele deosebite
ale gazdelor pentru ireproșabila or
ganizare a manifestării (asigurată de
F.R. Baschet, C.J.E.F.S. Satu Mare,
Consiliul popular municipal. A.S.
Mobila și clubul sportiv școlar din
localitate), ca și generoasa partici
pare a publicului sătmărean. Turneul
a fost un bun prilej de verificare
pentru toate echipele participante
înaintea campionatelor europene de
junioare care vor avea loc în acest
an în Bulgaria. (Octav Grumeza).

în aceeași zi. Marin Ivașcu, vice
președinte al M.A.N.. președintele
Grupului român din Uniunea Inter
parlamentară. s-a intilnit cu .Frank
Wolf și Cristopher Smith, membri ai
Camerei Reprezentanților din Con
gresul S.U.A. Au fost, abordate as
pecte a’e colaborării bilaterale, pre
cum si în cadrul organismelor parla
mentare internaționale.
(Agerpres)

Activitatea organizațiilor de partid
-la nivelul exigențelor actuale
(Urmare din pag. I)
lor îndatoriri politice și profesio
nale, respectă prevederile Statutului
partidului, acționează pentru înfăp
tuirea hotărîrilor partidului și a le
gilor țării. în acest scop este necesar
ca organele și organizațiile de partid
să militeze cu perseverență pentru
creșterea spiritului de răspundere
revoluționar, pentru întărirea ordinii
și disciplinei in îndeplinirea fermă a
Sarcinilor încredințate, astfel ca. în
orice funcție s-ar afla, comunistul
să dea dovadă de înaltă principiali
tate și exigență, să nu se împace
niciodată cu lipsurile și stările de
lucruri negative, să acționeze, îm
preună cu colectivele de oameni ai
muncii in care lucrează, cu hotărire
și abnegație pentru înfăptuirea po
liticii partidului, pentru realizarea
programelor de dezvoltare economico-socială a țării, avînd mereu
in față exemplul de muncă și viață
al tovarășului Nicolae Ceaușescu,
convingătoare lecție de ceea ce în
seamnă a acționa împreună cu ma
sele, a fi mereu în mijlocul lor, a
purta un permanent dialog cu mun
citorii, țăranii, intelectualii, cu toate
categoriile de oameni ai muncii.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
în cadrul competiției sportive na
ționale „Daciada" — primele întreceri
ale anului. Chiar în aceste zile la
Brașov se desfășoară „Cupa Nivea"
la volei, turneu rezervat echipelor
din întreprinderile de produse chi
mice. La sfîrșitul săptămînii viitoa
re — alte competiții : „Cupa Victo
riei" la schi-fond și schi alpin (Pre
deal), „Cupa Rodna", la schi-fond,
concursul de deschidere a sezonului
de iarnă la sanie, schi, precum și un
carnaval pe gheață (organizate la
Vatra Domei) și „Cupa Voința" la
orientare turistică pe schiuri (Cîmpulung Moldovenesc). în perioada
21—24 ianuarie va avea loc în muni
cipiul Sf. Gheorghe „Cupa Voința"
la schi-fond.

mat de pace si colaborare pe plane
ta noastră.
A fost de fată Henry L. Clarke,
însărcinat cu afaceri ad-interim al
S.U.A. la București.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Marea — 18; (sala Amfitea
tru) : Contrabasul — 18; (sala Ate
lier) : D-ale carnavalului — 17,30
0 Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneu! Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Jean-Claude Bernede (Franța). Solistă :
Alexandra
Guțu — 18
• Opera Română (13 18 57) : Travlata
— 18
0 Teatrul de operetă (13 63 48) : Pa
ganini — 17,30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Romeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 18; (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Uriașii munților — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 00 05) :
4na-Lia — ,18.30
0 Teatrul qe comedie
(16 „64 6Q).:
Capcană pentru un bărbat singur
— 13
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03.
sala Magheru) : Micul infern — 18;
(sala Studio) : Concurs de împreju
rări — 18.30
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu
scară — 18; (sala Giulești, 18 04 85) :
Așteptam pe altcineva — 18
0 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ (sala Victoria, 50 58 65) : Varie
tăți pe portativ — 19; (sala Savoy,
15 56 78) : Savoy, Savoy — 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 18
0 Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 18,30

Ridicarea la un nivel calitativ su
perior a muncii organelor și organi
zațiilor de partid, sporirea rolului
lor de conducător politic în întreaga
activitate economico-socială presu
pun și alte trăsături și exigențe' nu
mai puțin importante, așa cum sint
ele formulate in Raportul p-ezentat
la Conferința Națională a partidului
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Toate aceste trăsături și exigențe
trebuie să-Și găsească o puternică
afirmare chiar în acește zile, prin
mobilizarea și concentrarea efortu
rilor și energiilor creatoare ale
comuniștilor, ale tuturor oamenilor
muncii din fiecare unitate economi
că. din fiecare județ, pentru înde
plinirea ritmică și integrală, la toți
indicatorii, a planului pe anul 1988 —
an care, așa cum a subliniat, secre
tarul general al partidului, trebuie să
devină anul cu rezultatele cele mai
bune din actualul cincinal — asigurindu-se astfel înfăptuirea neabătută
a mărețelor obiective stabilite de
cel de-al XIII-lea Congres și Con
ferința Națională ale partidului,
mersul ferm înainte al patriei noas
tre pe calea progresului și civiliza
ției socialiste.

0 Studioul
de
teatru
(15 72 59) : Stress — 18,30

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U.R.S.S.: La orizont, computerul biologic?
Oamenii de știință sovietici au
început elaborarea studiilor pentru
construirea calculatorului biologic.
Ei vor pune la punct - elementele
memoriei calculatorului din mate
riale organice, printre care se află
și bacterio rodapsin — o albuminâ conținută in unele bacterii care
transformă lumina zilei in- curent
electric. Colaboratorii Institutului
de Fizică biologică al Academiei de
Științe a U.R.S.S. consideră^ că ac'easfă âlbuminâ în combinație cu
o tehnică a laserilor, ar putea de-

veni, intr-un timp relativ scurt,
materialul de bază al memoriei cal
culatorului.
Construirea computerului biolo
gic nu vizează numai crearea unei
noi .memorii, ci și a unei noi lo
gici. Actualele calculatoare sint ci
frate : pentru ele se elaborează
„limbaje" speciale cifrate, care asi
gură comunicarea omului cu aceas
tă tehnică și operațiuni de calcul.
Noul calculator va avea o gindire
„umană", si nu cifrată ca actuale
le ordinatoare.

R.P. BULGARIA: Extinderea
unor tehnologii avansate
Prima șarjă de cupru a fost ob
ținută cu ajutorul unui nou com
plex. dat recent în folosință in ca
drul combinatului din orașul Srednogorie. Complexul se caracteri
zează printr-un inalt grad de me
canizare și automatizare. încorporind tehnologii avansate care per
mit realizarea unei creșteri sub
stanțiale a eficientei prelucrării
materiilor prime. Darea în folosin

ță a acestui utilaj va permite nu
numai valorificarea superioară a
resurselor naturale și obtmerea
unor cantităti suplimentare de
cupru, dar și diminuarea po’uării
mediului înconjurător în afară de
aceasta, complexul oferă posibili
tatea recuperări căldurii degajate
în cursul procesului tehnologic, care
înainte se irosea în atmosferă.

R.P.D. COREEANĂ; Ample lucrări
de amenajare a rîurilor
Tn R.P.D. Coreeană continuă eforturile pentru amenajarea cursu
rilor de apă. în scopul prevenirii
inundațiilor, pentru eliminarea fac
torilor de eroziune a solului si pro
tejarea fondului forestier. Aseme
nea acțiuni se încadrează in am
plul program național destinat
creșterii susținute a producției agricole. extinderii și ocrotirii zo
nelor împădurite.
în anii construcției socialiste, cu
deosebire in ultimul deceniu, de-a
lungul cursurilor de apă din tară
>au executat diguri în lungime de
peste 17 000 km. principala atenție

I.A.T.C.

acordindu-se acelor zone In care
rîurile ieșeau frecvent din matcă.
Suprafețele agricole apărate de
inundații în asemenea sisteme to
talizează sute de mii de hectare.
Dat fiind relieful predominant
muntos și deluros al tării, s-au
luat măsuri de stabilizare a tere
nurilor expuse eroziunii, prin me
tode agrotehnice complexe, inclu
siv prin crearea de centuri fores
tiere. Numai in ultimii șapte ani
au fost plantați circa 2.4 miliarde
copaci, mii de hectare de terenuri
fiind astfel apărate de eroziune.

R.S.F. IUGOSLAVIA: Preocupări
pentru înnoirea producției

cinema
0 Filmul românesc — cronică vie a
epopeii societății socialiste : Cale
liberă: PATRIA (11 86 25) — 9; 11;
13; 15; 17; 19, FLOREASCA (33 21 79)
— 15; 17; 19
0 Mesagerul
invincibil :
SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13: 15; 17,15; 19,30
0 Luptătorul cu sabia : FLOREAS
CA — 9; 1.1; 13
0 Vulcanul stins — 15; 17; 19. Pro
gram pentru copii — 9; 11; 13: ARTA
(21 31 86)
0 Moromeții : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 18
0 Program special pentru copii și
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
0 Pădurea de fagi: STUDIO (59 53 13)
— 10: 12,30: 15; 17: 19
0 Totul
se ..plătește : VICTORIA. (16 28 79) — 9: 11; li; 15;. 17; 19. FE
ROVIAR (50 5L49L— 9: 11; 13: 15;
T?ri9, FLAMUR A'5 (85 77 12) — 9; 11;
13; 15; 17; 19
0 Secretul Iui Nemesis: SALA MICA
A PALATULUI — 17.15; 19,30, VIITO
RUL (10 67 40) — 14,30; 16.45: 19
0 Paso doble pentru trei : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9: 11; 13; 15; 17: 19
0 O
femeie
singură :
BUZESTI
(50 43 58) — 15; 17: 19
0 Cucoana Chirița: DACIA (50 35 94)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
0 Mirajele iubirii : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15;
17; 19,
AURORA
(35 04 66) — 9; 11; 13: 15; 17; 19
0 Călărețul fără cap :
GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13: 15; 17; 19

înnoirea producției, mai ales în
sectoarele tehnicii de vîrf. se
înscrie printre preocupările majore
ale industriei iugoslave. în electro
nică. bunăoară, printre ultimele
noutăți se numără noul model de
computer „Pekom 128", dotat cu o
memorie de 80 kilobit!. Construit
Ia întreprinderea „Electronica in
dustrială" din Niș, estul Iugoslaviei,
noua ’instalație de calcul a fost
proiectată de specialiști din tară.
Computerul va dispune de o serie
de terminale. întreprinderea din
Niș realizează o gamă largă de
produse, începind cu televizoare și

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 8 ianuarie (ora 20) — 11 Ia
nuarie (ora 20). tn țară : Vremea se
va răci treptat. Cerul va fi variabil,
maj mult noros In prima parte a In
tervalului, cind vor cădea precipitații
locale sub formă de ploaie, lapoviță
și ninsoare în regiunile din
nordul,
centrul șl estul țării. In celelalte zone,
acestea vor fl izolate. Vintul va pre
zenta intensificări izolate în regiunile

termlnînd cu aparate Roentgen, ea
participînd și la exporturile țării.
O altă direcție de preocupări în
sfera industriei o constituie crea
rea de mașini șl utilaje de mare
precizie și eficientă. Astfel. între
prinderea do echipament hidraulic
și pneumatic din Trstenik (estul
R.S.F.I.) va incepe curind produce
rea în serie a unei mașini automate
de curățire a pieselor metalice, cu
ajutorul ultrasunetelor. întreprin
derea respectivă este profilată și
pe producerea de piese pentru
aeronave, roboti industriali, echi
pament minier etc;
—■ ....... ■ ■----- A-----—i------------- J ' '
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*dln estul țării din sector nordic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre minus 7 șl plus 3 grade, ușor mai
ridicate în prima noapte, dar apoi
mai coborîte in nordul și centrul țării
pînă la minus 10, minus 12 grade, iar
cele maxime intre minus 3 șl plus o
grade, mai ridicate In prima zi. tn
București : Vremea se va răci treptat.
Cerul va fl variabil., mai mult noros
în primele zile. Temporar vor cădea
precipitații sub formă de ploaie, Iapovlță .și ninsoare. Vintul va sufla slab
ptnă la moderat, cu intensificări de
scurtă durată. Temperaturile minime
vor fi cuprinse Intre minus 3 șl un
grad, cele maxime Intre 3 și 6 grade.

LUMEA CAPITALULUI ÎN ADEVĂRATA El ÎNFĂȚIȘARE
în țara considerată cea mai bogată din lume, drama celor fără adăpost
RECUNOAȘTERILE SEMNIFICATIVE ALE COTIDIANULUI AMERICAN „NEW YORK TIMES"
O dată cu anul calendaristic 1987 s-a în
cheiat și „Anul internațional al persoanelor
fără adăpost" — proclamat de Organizația
Națiunilor Unite, pentru a atrage atenția opi
niei publice mondiale asupra situației deose
bit de grave existente în lume în acest do
meniu. „Anul" respectiv s-a încheiat, dar pro
blema a rămas...

„Tragedia

unui

om

lipsit

Realitățile arată că lipsa de locuințe este pu
ternic resimțită nu numai in țările in curs de
dezvoltare, dar și în țările capitaliste dezvol
tate, unde sint milioane de oameni fără nici
un acoperiș deasupra capului, precum și alte
zeci de milioane care trăiesc în cartiere măr
ginașe mizere, înghesuiți în adăposturi sor
dide, ce nu-i pot apăra nici de ploaie, nici de
vint, nici de frig.

de

locuință"

Sub acest titlu, ziarul relatează î
„Un bărbat in vîrstă de 66 de ani, lipsit de adăpost, a încetat din
viață, după toate aparențele din cauza frigului, in Staten Island. Corpul
defunctului a fost găsit la ora 8,30 dimineața sub pasarela care merge
de-a lungul țărmului oceanului, intre Calea Capodanno și Bulevardul
Oceanului - a precizat locotenentul Daniel M. Grossan de la circum
scripția 122 de poliție.
Poliția nu a dat numele defunctului, urmind să se facă identificarea.
Cadavrul a fost descoperit de un cetățean care se plimba pe țărm. In
noaptea de dinaintea decesului persoanei respective — a anunțat un alt
purtător de cuvînt al poliției, sergentul Raymond O' Donnell - polițiștii au
găsit cinci persoane fără adăpost și le-au dus, în ultimul moment, la azil,
în condițiile în care, altminteri, riscau să-și piardă viața".

0 imagine greu de conceput și de acceptat

pentru

secolul

XX

La Washington, persoane lipsite de adăpost și-au găsit un precar
loc de dormit deasupra unei guri de aerisire a liniei de metrou, pe unde
vine puțină căldură. $i sint mii ca aceștia la Washington, la New York
și in alte mari orașe americane.

Un exemplu elocvent din acest punct de ve
dere sînt Statele Unite ale America. Eviden
țiind acest aspect, cotidianul american de mare
tiraj „NEW YORK TIMES" publică, într-un
număr recent, o pagină întreagă consacrată di
verselor aspecte ale acestei probleme în ma
rele oraș New York.

„Luptind

între

pentru

disperare

supraviețuire,
și

„0

pe

pată

Potrivit relatărilor presei din Statele Unite, Ministe
rul Locuințelor și Dezvoltării Urbane apreciază că
în întreaga țară există 350 000 cetățeni care nu
dispun de un acoperiș deasupra capului, in timp ce
Coaliția națională pentru persoanele fără adăpost
consideră că cifra adevărată ar fi de. aproape trei mi
lioane. Referindu-se la această problemă, senatorul
democrat Edward Kennedy declara că „oamenii străzii
constituie o pată pe fața națiunii".
Ținindu-se seama de urgența problemei, Congresul

fața

națiunii"

S.U.A. a adoptat un program de doi ani care prevede
alocarea unor fonduri pentru reamenajarea unor clă
diri vechi spre a fi utilizate ca aziluri de noapte, pre
cum și pentru finanțarea unor proiecte în domeniul
asistenței medicale și alimentației celor nevoiași. Dar,
chiar și membri ai Congresului, care au votat pentru
programul menționat, recunosc faptul că un fond de
mărimea celui aprobat este departe de a fi' suficient
pentru soluționarea problemelor grave și complexe ale
marelui număr de persoane lipsite de locuință.

violență"

în același număr, ziarul „New York Times" publică — sub titlul de
mai sus — un reportaj semnat de ziaristul Thomas Morgan, de la un cen
tru unde se servește „supa săracilor" {mincare caldă oferită gratuit de
organizații de caritate) și-se face repartizareg unora din cei fără locuință
pentru a dormi cîteva nopți la un azil de noapte. Ziarul scrie :
In Manhattan, in umbra luminilor orbitoare de neon de pe Broadway,
voința de a supraviețui împinge pe oamenii fără adăpost și de multe ori
lipsiți de orice speranță spre o clădire întunecată din partea de est a
străzii a treia. Acolo, de cum incepe seara pină spre miezul nopții, sute
de persoane se inghesuie in sala de așteptare, unde dușumeaua devine
repede lipicioasă sub picioare, iar mirosul este atit de greu incit nu
poate fi suportat. Acesta este Centrul newyorkez de asistență pentru
persoanele fără adăpost, prima haltă a celor lipsiți de locuință, care se
agață cu disperare de viață. In fiecare zi, peste 1 500 de bărbați fără
adăpost — oameni de tot felul, mulți din ei șomeri, alții morfinomani ori
bolnavi mintal — trec pe sub masiva poartă de metal de la numărul 8
„East Third Street" și încep lunga odisee pentru a primi biletul de acces
intr-un azil de noapte.
înăuntrul centrului, cei care vin trăiesc o adevărată dramă, intr-o
atmosferă de tensiune. Frecvent, izbucnesc bătăi între oameni, fie pen
tru ceva de mincare sau de îmbrăcăminte, fie pentru un loc mai favora
bil pe priciuri. Pentru acești oameni fără locuință viața este foarte grea.
Chiar dacă autoritățile newyorkeze caută să asigure o mai bună asisten
ță, totuși sînt mulți cei care arată că au fost brutalizați de gardieni și
de cei ce se ocupă cu problemele centrului.
In timpul perioadei de masă, sute de oameni așteaptă la rind pe
scări și pe coridor. In zgomotul făcut de veselă, de scaune și mese de
plasate, două persoane s-au luat la bătaie. Unul îl învinuia pe celălalt
că i-a luat mincarea și a ridicat un scaun de metal să-l lovească. Gar
dienii au intervenit imediat. „Tot timpul sint certuri aici — declară
William Henry Smith, un bărbat fără adăpost. Bătrînii sau cei mai debili
sînt in această lume ca niște miei in cușca fiarelor. Gardienii nu le poartă
de grijă".
„Gardienii - declară Tony, alt bărbat lipsit de locuință - spun că
intrucît blidul de mincare este gratis nu trebuie să zici nici pis. Dacă
nu-ți place, poți să pleci" - este replica gardienilor.

CÎTEVA TITLURI DIN...

And Violence at Care Center for Men
............................... ..........................................................
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,New York Shifting Debate on Homeless Problem
„Un om lipsit de .adăpost a fost găsit mort din
cauza frigului in Staten Island" ; „Luptind pentru su
praviețuire, intre disperare și violență, la un azil pen
tru bărbați" ; „New York : o nouă fază în dezbaterile
asupra problemei celor fără locuință".

Aceste titluri, reproduse în fqcslmil după ziarul
„New York Times", indică dimensiunile unei situații
deosebit de grele, care afectează un număr tot mai
mare de dezmoșteniți ai soartei în „țara tuturor po
sibilităților".

Desigur, „Anul internațional al persoanelor fără adăpost" a trecut, dar problemele locuințelor,
după cum se vede din relatările ziarului „New York Times", sînt departe de a fi soluționate in
S.U.A. sau în celelalte țări capitaliste dezvoltate. „Nimeni nu trebuie să uite — se arăta în mesajul
secretarului general al O.N.U. cu prilejul proclamării -Anului internațional al persoanelor fără
adăpost- — că o societate este judecată nu atit după nivelul de viață al membrilor săi cei mai
avuți și privilegiați, ci după calitatea vieții pe care o poate asigura cetățenilor săi cei mai defavo
rizați".

largă recunoaștere internațională
a prodigioasei aclivităti politice si științifice a tovarășei
Elena Ceaosesco io slujba progresului tării si cauzei păcii
AMPLE COMENTARII ÎN PRESA DE PESTE HOTARE
Ziare și reviste din diferite țări ale lumii continuă să reflecte activi
tatea prodigioasă a tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al
partidului și statului nostru, eminent om de știință, consacrată dez
voltării societății românești, progresului și păcii. In articolele publicate este omagiată opera savantului român. academician doctor inginer

Cotidianul portughez „O COMERCIO DO PORTO" iprezintă amplu
activitatea științifică a academi
cianului doctor inginer Elena
Ceaușescu. larg recunoscută pe
plan internațional, contribuția sa
deosebită la înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economico-socială a țării, a chimiei românești,
care, cu un ritm anual de crește
re de 10,2 la sută, s-a situat în
tre cele mai dinamice ramuri in
dustriale.
Un rol de cea mal mare însem
nătate in obținerea rezultatelor ce
situează chimia și petrochimia ro
mânească pe un loc de frunte, atit
în ansamblul economiei naționale,
cit și pe plan mondial — subliniază ziarul — revine cercetării
științifice și ingineriei tehnologice. aflată sub îndrumarea directă
a academicianului doctor inginer
Elena Ceaușescu. savant de largă
recunoaștere internațională. Lucră
rile de cercetare fundamentală și
aplicativă inițiate și conduse direct
de domnia sa au dus la crearea
și dezvoltarea unui sector de cea
mai mare importanță pentru eco
nomia națională, respectiv chimia
polimerilor. Cercetările sale refe
ritoare la polimerizarea stereospecifică a izoprenului și a butadienei. polimerizarea anionică. sinte
za unor plastifianți rășini de hi
drocarburi, sinteza cauciucului
transpolipentamer sint cunoscute
pe plan mondial, prezintă un
succes al școlii românești de chi
mie și îmbogățesc literatura de
specialitate a acestui domeniu.
Sub directa îndrumare a aca
demicianului doctor inginer Elena
Ceaușescu. cercetarea științifică și
Ingineria tehnologică au fost orien
tate în direcțiile principale ale pro
gresului tehnic și științific, teme
le abordate vizind cu prioritate va
lorificarea superioară a resurselor
naturale ale României, crearea de
produse obținute prin tehnologii
moderne și in condiții de competitivitate ridicată. calitativă și economică, deschiderea de noi
drumuri în domeniul surselor de
energie, perfecționarea tehnologii
lor existente.
Contribuția personală a academi
cianului doctor inginer Elena
,s Ceaușescu, «forturile românești de
cercetare în domeniul chimiei —
relevă „O comercio do Porto" —
au dus la elaborarea a numeroa
se tehnologii superioare, a căror
noutate și eficiență au fost recu
noscute. atit in România cit și în
străinătate, fiind folosite în mod
curent in unitățile industriei chi
mice românești.
Savant de largă recunoaștere in
ternațională, deschizător de noi
direcții creatoare în cercetarea
fundamentală și aplicativă, in orientarea întregii cercetări științi
fice și tehnologice din România.
Elena Ceaușescu a îmbogățit știința
tării sale cu o operă de excepțio
nală însemnătate. însumind peste o
sută de lucrări și patru mo
nografii, arată cotidianul.
Prin lucrările teoretice, prin lucră
rile practice în domeniul chimiei
macromoleculare, Elena Ceaușescu
își înscrie numele în rîndul marilor
savanți români ai tuturor timpu
rilor. Operele științifice avînd în
scrise pe frontispiciul lor numele
său au fost traduse în toate lim
bile de circulație mondială, avînd
astăzi o Înaltă valoare în ramurile
de vîrf ale chimiei moderne, sub
liniază ziarul portughez. Prin so
luțiile esențiale, originale, nova
toare și îndrăznețe pe care le-a
adus pe tărîmul chimiei macro
moleculare, in special în domeniul
polimerizăril stereospecifice, sta
bilizării cauciucului sintetic șl al
tele, opera ilustrului savant român
reprezintă o contribuție de mare
prestigiu la îmbogățirea patrimo
niului științei universale.
Paralel cu contribuția sa științi
fică directă, de excepțională valoa
re la progresul cercetării și proiec
tării în chimie, ca și la orientarea
și dezvoltarea industriei chimice
românești, relevă, in încheiere, ar
ticolul, academician doctor inginer
Elena Ceaușescu — fondator și pre
ședinte al Comitetului Național Ro
mân „Oamenii de știință și pacea"
— desfășoară o intensă activitate în
folosul întăririi unității de acțiune
a oamenilor de știință din întreaga
lume, pentru ca știința să slujeas
că exclusiv năzuințele spre progres
și dezvoltare ale popoarelor, idea-

Elena Ceaușescu, se relevă contribuția sa originală la dezvoltarea cercetării științifice și tehnologice, implicarea sa activă în afirmarea științei
românești pe plan universal, în promovarea de către oamenii de știință
a idealurilor păcii și colaborării între popoare.

lurile lor de libertate, independență națională, bună înțelegere,
cooperare și pace.
Sub titlul „înflorirea fără precedent a științei românești", re
vista libaneză „SABAH AL KHEIR"
a publicat un articol în care se
relevă : Procesul de dezvoltare a
societății socialiste în România, în
următorii ani, satisfacerea nevoi
lor mereu crescinde ale economiei
naționale sint indisolubil legate de
progresul științei, de intensificarea
cercetărilor fundamentale și apli
cative in toate ramurile.
Un rol deosebit în transpunerea
în viață a acestei orientări, în în
florirea fără precedent a științei,
învățămintului și culturii româ
nești îl are remarcabila activitate
desfășurată de academicianul doc
tor inginer Elena Ceaușescu, prim
Viceprim-ministru al guvernului.

membru de onoare al Institutului
American al Chimiștilor (A.I.C.),
precum si al altor universități și
societăți internaționale.
Revista italiană „CASERTA DOMANI" inserează un amplu arti
col in care relevă vasta activitate
de cercetare, atit în domeniile fun
damentale, cit și in cele aplicative
ale ingineriei chimice, pe care o
desfășoară
tovarășa
Elena
Ceaușescu.
Rezultatele, de o importanță re
marcabilă, obținute de academician
doctor inginer Elena Ceaușescu în
studiul polimerilor si al copolimerilor de tipul elastomerilor sinte
tici — arată revista — au fost re
cunoscute drept contribuții însem
nate la cunoașterea teoretică în acest domeniu, asigurind, totodată, o
bază tehnologică solidă, trainică
industriei naționale a cauciucului
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președintele Consiliului Național al
Științei și învățămintului, savant
de largă recunoaștere internațio
nală, subliniază revista. Sub directa
sa îndrumare — evidențiază artico
lul — au fost create in România
unități științifice moderne, a spo
rit considerabil numărul labora
toarelor dotate la nivelul cerințe
lor mondiale, s-a trecut la for
marea cadrelor de cercetători cu o
temeinică pregătire, s-a realizat un
remarcabil deziderat al acestei
activități, constind în transfor
marea ei lntr-o activitate de masă,
prin integrarea științei cu produc
ția și cu învățămîntul.
în spiritul orientărilor șl sarci
nilor stabilite de Congresul al
XIII-lea al Partidului Comunist
Român, tn concordanță cu rolul
deosebit acordat științei și învăță
mintului ca factor de progres
multilateral al României, s-au des
fășurat, în luna noiembrie a anu
lui trecut, lucrările Plenarei Con
siliului Național al Științei și învățămîntului,
sub
președinția
academicianului
doctor inginer
Elena Ceaușescu. în amplă sa
cuvîntare rostită la plenară — se
relevă — au fost analizate în
profunzime rezultatele înfăptuirii
prevederilor planului în domeniul
cercetării științifice, dezvoltării
tehnologice, introducerii progresu
lui tehnic în anul 1987, un accent
deosebit fiind pus pe măsurile ce
se impun în continuare pentru
îndeplinirea integrală a sarcinilor
stabilite în actualul cincinal și in
perspectivă.
Pentru meritele sale în domeniul științific, subliniază în
încheiere revista libaneză, academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, care îsi sărbătorește Ia
naștere,, a_ fost
7 ianuarie ziua. de. ___
aleasă membru de onoare al Socie
tății Internaționale de Chimie In
dustrială. membru activ al Acade
miei de Științe din New York.

AGENȚIILE DE PRESA

- pe scurt

ARGENTINEI,

Marii .Jamahirii Arabe Libiene
Populare
Socialiste.
colonelul
Moammer Al-Kadhafi. l-a primit
pe Eddie Fenech Adam, primulministru al Maltei, care a efectuat
o vizită la Tripoli. Cu acest prilej
au fost examinate probleme de in
teres reciproc.

Conducătorul Marii
de la 1 Septembrie a

TENE. Taha Yassin Ramadhan,
membru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției și prim-viceprim-ministru al Irakului, a confe
rit cu președintele Adunării Po
porului a Egiptului. Rifaat El
Mahgoub, aflat în vizită la Bagdad.
Agenția I.N.A. relevă că în timpul
discuțiilor au fost examinate reia-

LA BOLOGNA s-au încheiat lu

crările celui de-al 34-lea Congres
al Partidului Radical Italian. în
funcția de secretar general al acestei formațiuni politice a fost
ales Sergio Stanzani, iar în cea de
președinte — Bruno Zevi.
PREȘEDINTELE

I
I

Râul Alfonsin, s-a pronunțat in
favoarea instaurării unei noi ordini internaționale, raționale și
pentru soluționarea pe cale pașnică
a tuturor conflictelor, fără nici un
amestec din afară. El a evidențiat,
totodată, importanța cooperării și
contactelor dintre țările latinoamericane.
PRIMIRE.

Revoluții

- c

CONTACTE

IRAKIANO-EGIP

sintetic. Pe lingă aprofundarea
chimiei proceselor de polimerizare
si a proiectelor concrete, lucrările
academicianului
doctor inginer
Elena Ceausescu oferă date impor
tante cu privire ta selecția sistemelor catalitice, precum si cu privire. la caracterizarea structurală a
polimerilor prin metode moderne
de analiză. Rezultatele obținute,
prezentate în cadrul unor simpo
zioane și congrese naționale si in
ternaționale, publicate în reviste
științifice de specialitate, se află
în același timp la baza unei serii
de monografii apărute în România
și în străinătate, care au stîmit cel
mai viu interes si aprecieri unani
me pe plan mondial.
Pe lingă contribuția sa științifică
directă la progresul cercetării, la
dezvoltarea tehnologică și a indus
triei chimice în România, acade
mician
doctor inginer Elena
Ceaușescu se preocupă susținut de
îmbunătățirea permanentă a orga
nizării și funcționării sistemului
național al cercetării și al învăță
mintului — relevă „Caserta Domani".
Academician doctor inginer Elena
Ceaușescu s-a remarcat ca un fac
tor deosebit de activ în promovarea
cooperării internaționale în dome
niul științei și învățămintului, ac
tivitatea sa bucurîndu-se de un
amplu răsunet și de aprecieri din
partea întregii lumi științifice —
se subliniază în articol. Sub
conducerea ' sa. Consiliul Națio
nal al Științei și învățămintului
desfășoară o activitate susținută în
vederea lărgirii, consolidării și spo
ririi eficienței colaborării cu toa
te statele, indiferent de orînduirea
lor socială, inclusiv cu țările în
curs de dezvoltare, România depunînd eforturi pentru instaurarea
unei noi ordini economice interna
ționale.
Fondatoare șl președinte ales al
Comitetului Național Român „Oa-

țiile dintre cele două țări și a fost
exprimată dorința extinderii lor.
DECLARAȚIE. Referindu-se Ia
contactele pe care Brazilia le va
relua săptămîna viitoare la New
York cu creditorii săi, noul minis
tru de finanțe, Mailson Ferreira da
Nobrega, a declarat că țara sa va
asuma o poziție „realistă și prag
matică" pentru renegocierea dato
riei externe „fără ca un eventual
acord să prejudicieze interesele și
suveranitatea națională".

CAPACITATEA FLOTEI coMERCIALE MONDIALE SE RIDI
CA LA 632,3 MILIOANE TDW, la
mijlocul anului trecut, marcind o
descreștere de 1,1 la sută față dg
anul precedent — relevă un studiu
al U.N.C.T.A.D. publicat la Gene
va. Din acest total, 236,3 milioane
tdw reveneau petrolierelor, 227,4
milioane tdw — navelor de mărfuri
in vrac, 97,7 milioane tdw — car
gourilor de mărfuri generale, iar
restul — altor tipuri de nave. Ță
rilor in curs de dezvoltare le re
veneau 20,9 la sută din capacitatea
‘mondială de transport maritim.

menii de știință și pacea", academician
doctor
inginer Elena
Ceaușescu se bucură de recunoaș
tere pe plan mondial ca eminent
om de știință, angajat pe deplin în
promovarea unității — în diversi
tatea lumii științifice contempora
ne — în ceea ce privește idealurile
științei pentru progres și dezvol
tare, pentru libertate, pentru secu
ritate egală, pentru cooperare și
pace în lumea întreagă.
„România : Elena Ceaușescu —
O contribuție de seamă in dome
niul științei și tehnologiei" esta
titlul unui articol publicat de co
tidianul marocan „LE MATIN DU
SAHARA" consacrat prodigioasei
activități științifice și pe plan po
litic a tovarășei Elena Ceausescu.
Remarcabil om politic și de stat,
strălucit om de știință și savant de
largă recunoaștere internațională,
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu — scrie ziarul — aduce
în România o contribuție de sea
mă la îndrumarea și coordonarea
activității de cercetare științifică șl
inginerie tehnologică, la elaborarea
și realizarea programelor de dez
voltare economico-socială ale tă
rii, pe baza celor mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii moderne, la
progresul științei românești și afir
marea tot mai puternică a acesteia
in lume, la înfăptuirea politicii in
terne și externe a României so
cialiste.
în același timp — se relevă —
în calitate de președinte al Comi
tetului Național Român „Oamenii
de știință și pacea", activitatea
domniei sale constituie ,o expresie
dintre cele mai elocvente ale voca
ției pașnice a științei românești,
dedicată exclusiv omului și bună
stării sale, edificării unei lumi mai
drepte și mai bune.
în numele acestor idealuri, acade
micianul doctor inginer Elena
Ceaușescu desfășoară o prodigioa
să activitate în vederea angajării
oamenilor de știință, a savanților,
cercetătorilor de pe toate meridia
nele globului intr-o largă și auten
tică acțiune unitară, consacrată
apărării păcii in întreaga lume,
subliniază cotidianul marocan.
Printr-o asemenea activitate ge
neroasă Și de înaltă, răspundere —
evidențiază „Le Matin du Sa
hara" —, academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. membru al
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, președintele
Consiliului Național al Științei și
învățămintului, reprezintă un Ilus
tru exemplu de sinteză între cali
tățile opiului politic, dăruit pro
priei țări, și cele ale omului de
știință, de larg orizont intelectual,
pentru care slujirea intereselor su
preme ale națiunii sale se îmbină
fericit cu remarcabila contribuție
la progresul Științei mondiale in
domenii de vîrf, în planul cercetă
rii fundamentale și. în același
timp, al aplicării ei în practica social-economică.
Ziarul „THE NATION",
___
din
Thailanda, evidențiază, intr-un articol intitulat „Elena
*
Ceaușescu —
savant și om de stat" : Paralel cu
activitatea socială și politică,
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu desfășoară o intensă
activitate științifică. Ca președinte
al Consiliului Național al Științei
și învățămintului, organism guver
namental de coordonare a politicii
de dezvoltare a cercetării științifi
ce și tehnologice în România,
academician doctor inginer Elenă
Ceaușescu a adus o contribuție de
seamă în organizarea și asigurarea
progresului științei și educației.
Academician
doctor
inginer
Elena Ceaușescu își dedică întrea
ga capacitate creatoare eforturilor
pentru ridicarea pe noi culmi a
cercetării științifice și educației In
România. Prestigiul deosebit al re
zultatelor cercetării științifice ro
mânești. strîns legate de probleme
le producției, a făcut ca învățămintul superior românesc să se
bucure de mare autoritate pe dife
rite meridiane ale globului.
România — se subliniază In
încheiere, în articol — consideră că
programul vizind dezvoltarea știin
ței și tehnologiei în lume necesită
statornicirea unui climat de pace
și înțelegere internațională.
(Agerpres)

VICEPREȘEDINTELE

SIRIEI,

Abdel Halim Khaddam, a efectuat
o scurtă vizită în Oman, unde a
fost primit de sultanul Qaboos Bin
Said. Cu acest prilej, vicepreședin
tele sirian, care a fost însoțit în
vizita sa de ministrul de externe
Farouk Al-Sharaa, a transmis su
veranului omanez un mesaj din
partea președintelui Siriei. Hafez
Al-Assad. consacrat situației ac
tuale din lumea arabă. Ulterior,
vicepreședintele sirian a sosit in
Qatar.
CONVORBIRI AMERICANO-PAKISTANEZE. Primul-ministru al

Pakistanului. Mohammad Khan
nejo, l-a primit pe Michael
macost, subsecretar de stat al
S.U.A. pentru probleme politice,
în centrul atenției s-au aflat pro
bleme privind relațiile americanopakistaneze și situația din regiune.
Pe de altă parte. Michael Armacost
a avut noi convorbiri cu Abdul
Sattar, prim-adjunct al ministrului
pakistanez al afacerilor externe, in
cadrul cărora a fost efectuat un

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 7 (Ager
pres). — Guvernul Libanului a
transmis secretarului general al
O.N.U. Javier Perez de Cuellar, o
scrisoare prin care îl informează asupra ultimelor acte de încălcare a
suveranității libaneze de către forțe
armate israeliene, pe care le consi
deră drept o violare a normelor
dreptului internațional. Documentul
reamintește că raidurile aeriene în
treprinse de Israel în ultimele zile
în sudul Libanului s-au soldat» cu
moartea a 26 persoane civile. în majoritate femei și copii, și cu rănirea
altor zeci de persoane.
Guvernul libanez își rezervă dreptul să solicite convocarea Consiliului
de Securitate pentru a analiza situa
ția periculoasă creată de agresiuni
le continue ale Israelului — se men
ționează in scrisoare.
WASHINGTON 7 (Agerpres). —
Președintele Egiptului, Hosni Mu
barak, va întreprinde la finele aces
tei luni, o vizită oficială la Washing
ton, a anunțat purtătorul de cuvint
al Casei Albe. Șeful statului egip
tean se va întîlni la 28 ianuarie cu
președintele Ronald Reagan, a precizat el.
Surse diplomatice din Washington,
citate de agențiile de presă, apreciază că de pe agenda convorbirilor
dintre cei doi președinți nu vor
lipsi problemele legate de situația
din Orientul Mijlociu, inclusiv po-

sibilitatea convocării unei conferințe
internaționale privind pacea în re
giune.
ALGER 7 (Agerpres). — Președin
tele Algeriei, Chadli Bendjedid, s-a
întilnit cu Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei,
și cu Nayef Hawatmeh, secretarul
general al C.C. al Frontului Demo
cratic pentru Eliberarea Palestinei,
aflați Ia Alger. Cu acest prilej a
fost discutată situația din teritoriile
arabe ocupate.
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— Președintele Comitetului O.N.U.
pentru exercitarea drepturilor ina
lienabile ale poporului palestinian.
Massamba Sarre, a înminat secreta
rului general al Națiunilor Unite,
Javier Perez de Cuellar, o scrisoare
prin care se exprimă îngrijorarea
crescândă a membrilor Comitetului
față de politica și practicile Israe
lului în teritoriile ocupate, in spe
cial față de uciderea unor persoane
civile și deportarea unor palesti
nieni.
Documentul cere secretarului ge
neral al O.N.U. să-și intensifice eforturile pentru convocarea unei
conferințe internaționale de pace in
problema Orientului Mijlociu, pen
tru a se ajunge la o reglementare
globală, justă si definitivă a con
flictului.

Reuniune consacrată soluționării
politice a crizei din America Centrală
CIUDAD DE PANAMA 7 (Ager
pres). — Miniștrii de externe din
țările membre ale Grupului de la
Contadora și ale Grupului de Spri
jin, precum și reprezentanții secre
tarilor generali ai O.N.U. și O.S.A.
se vor reuni, la 10 ianuarie, la
Ciudad de Panama, pentru a ana
liza progresele realizate pe calea în
făptuirii prevederilor Acordului de
pace in America Centrală. Conclu
ziile lor vor fi avansate președinți
lor statelor centroamericane, care
urmează să aibă, la 15 ianuarie, o
reuniune la nivel înalt pe aceeași
temă, la San Jose.

SAN JOSE 7 (Agerpres). — Agen
da de lucru a întîlnirii la nivel înalt
centroamericane, programată pentru
15 ianuarie la San Jose, cuprinde
examinarea raportului întocmit de
Comisia internațională de verifica
re și urmărire a aplicării acorduri
lor de pace în America Centrală,
analizarea proiectului unui nou ca
lendar al activităților în favoarea
instaurării păcii în regiune, alte
aspecte ale situației din zonă — s-a
anunțat în capitala costaricană.
La apropiata reuniune centroamericană la nivel înalt, președinții ee-

lor cinci țări din zonă „vor discuta
și vor căuta soluții la toate acele
puncte asupra cărora guvernele lor
nu au o viziune omogenă", a declarat
ministrul costarican al relațiilor ex
terne, Rodrigo Madrigal.
ComiMANAGUA 7 (Agerpres).
sia internațională de verificare și
urmărire a aplicării prevederilor
Acordului de pace în America Centrală — care intreprinde un turneu
în regiune — și-a încheiat misiunea
în Nicaragua, îndreptindu-se spre
Tegucigalpa^ La Managua, membrii
comisiei au avut convorbiri cu re
prezentanții diferitelor sectoare poli
tice și sociale din Nicaragua, subli
niind, în declarații făcute presei,
voința de pace a poporului nicaraguan, hotărirea autorităților de a ac
ționa în direcția realizării reconci
lierii naționale și instaurării unui
climat durabil de pace, securitate și
cooperare în America Centrală.
La încheierea turneului în regiune,
Comisia de verificare și urmărire a
aplicării prevederilor Acordului de
pace în America Centrală va prezen
ta un raport reuniunii centroamericane la nivel înalt, de la San Jose,
din 15 ianuarie.

Dimensiunile grave ale problemei
lipsei de locuințe în lume
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
— Soarta celor lipsiți de adăpost și
problema creării pentru toți oamenii
muncii a unor condiții de locuit co
respunzătoare trebuie să rămînă în
centrul atenției organizațiilor inter
naționale, cit și a statelor — se arată
într-o declarație a secretarului gene
ral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, dată publicității la înche
ierea Anului internațional al persoa
nelor fără adăpost, care a fost mar
cat pe parcursul ultimelor 12 luni.
în declarație se relevă că actua
lele condiții inadecvate în care sint
condamnați să trăiască sute de mi
lioane de oameni fac parte dintre
evoluțiile sociale cele mai neliniști
toare ale contemporaneității. Anul
internațional declarat de O.N.U. a
contribuit la evidențierea dimensiu
nilor grave ale problemei lipsei de
locuințe, deschizînd o serie de căi
în direcția rezolvării ei. însă aceas
ta nu constituie decît un Început,

relevă secretarul general al O.N.U.,
subliniind că se impun măsuri în
drăznețe și novatoare pentru a elimi
na pînă în anul 2000 fenomenul lip
sei de locuințe și al condițiilor de
locuit necorespunzătoare.

ALGER 7 (Agerpres). — „Nicioda
tă comunitatea internațională în
ansamblul său nu a acordat o atit
de mare atenție ca astăzi condițiilor
de locuit în lume" — a declarat di
rectorul Centrului O.N.U. pentru
așezările umane, . Arcot Ramachancfran. El a relevat că problema asi
gurării de locuințe se pune cu deo
sebită acuitate în „lumea a treia",
ca și pentru largi pături din țări oc
cidentale.
Potrivit datelor Națiunilor Unite,
astăzi în lume există peste 100 mili
oane persoane fără nici un fel de
adăpost, iar 120 de milioane de per
soane au condiții deosebit de pre
care de locuință.

Crizele de la burse și repercusiunile
din economia țărilor occidentale
WASHINGTON 7 (Agerpres). —
Situația de criză care a marcat ac
tivitatea burselor în ultima parte a
anului 1987 și care își face încă din
plin simțite repercusiunile în eco
nomiile occidentale, generind grave
temeri privind perspectivele acesto
ra, este în continuare comentată de
experți. Tulburările de pe piața va
lorilor din S.U.A. vor potoli entu
ziasmul investitorilor străini de a
face plasamente pe piață financiară
americană, apreciază observatorii
străini de la New York, referinduse la unul din efectele crizei. Piața
valorilor este încă foarte fluctuantă,
iar investitorii continuă să fie nesi
guri în legătură cu evoluția acesteia
în viitorul apropiat.
într-o perioadă de criză ca aceas
ta există în mod natural tendința de
retragere pe piețele interne, a de
clarat Michael Dobson, director al
grupului „Morgan Grenfell" din

schimb de păreri privind probleme
de interes reciproc.

Londra. Grupul are aproape 2,8 mi
liarde dolari invesiții în acțiuni americane — aproape o zecime din
investițiile sale totale în acțiuni.
în ultimii ani, investitorii străini
au cumpărat un număr tot mai mare
de acțiuni _americane. în primele
șase luni ale anului 1987 au fost achiziționate acțiuni in valoare de
18,4 miliarde dolari, tot atit ca in
întregul an precedent. Acțiunile americane deținute de străini totali
zau 167,4 miliarde dolari la sfirșitul
anului 1986. Acest avînt de cumpă
rare din partea străinilor a fost
în parte răspunzător de creșterea
cursurilor în ultimii cinci ani. A in
tervenit apoi prăbușirea pieței, ca
răspuns la o serie de incertitudini,
inclusiv la deficitele prelungite ale
bugetului și comerțului și la slăbirea
cursului dolarului.
Vicepreședintele filialei america
ne a firmei „Daiwa Securities Co."
din Japonia, Motoi Okada, a decla
rat că „investitorii japonezi sint in
tr-adevăr îngrijorați. Clienții mei nu
se ating în prezent de acțiunile
americane".

Datoria externă - factorul
cel mai critic al dificultăților
ce confruntă Africa
ADDIS ABEBA 7 (Agerpres)., —
în anul care a trecut, produsul na
țional brut pe locuitor al Africii a
scăzut cu 1,5 la sută, iar nivelul de
trai al celor aproape 500 de milioane
de locuitori ai continentului a mar
cat din nou. pentru al șaptelea an
consecutiv, un declin. După cum a
arătat Adebayo Adedeji, secretarul
executiv al Comisiei Economice a
O.N.U. pentru Africa, situația con
tinentului este caracterizată prin
stagnarea sau diminuarea veniturilor
din export, prin șomaj și o secătuire
a rezervelor în devize convertibile.
Totodată, seceta care a lovit sudul
și estul continentului a cauzat o se
rioasă lipsă de bunuri alimentare.
Producția agricolă nu a sporit în 1987
cu mai mult de 1 la sută, față de 3
la sută în 1986. Producția de cereale
a scăzut chiar cu 10 la sută.
Factorul cel mai critic in dificul
tățile de ordin economic și social ale
Africii rămîne uriașa datorie exter
nă, care a atins, la nivelul întregului
continent, suma de 200 miliarde
dolari. Plățile anuale în contul ser
viciului datoriei, totalizînd 25 mi
liarde dolari, secătuiesc rezervele de
fonduri (le care economiile naționale
africane au nevoie urgentă pentru
investiții. Aceasta pune în evidență
încă o dată necesitatea urgentă a
găsirii unei soluții pe termen lung
la criza datoriilor externe și stabi
lizarea veniturilor africane din ex
porturi — a spus A. Adedeji.

Apel al S.W.A.P.O.
la intensificarea luptei
împotriva regimului
de la Pretoria
LUSAKA 7 (Agerpres). — Comi
tetul
Central ' al
Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.) a adresat poporului namibian un apel Ia intensificarea lup
tei împotriva regimului de la Preto
ria. în document se arată că „po
porul, și nu forța armelor, constituie
factorul hotărîtor al istoriei".
S.W.A.P.O. a declarat 1988 an al uni
tății de acțiune a poporului, anunțind că obiectivul armatei populare
de eliberare a Namibiei îl constituie
intensificarea luptei pînă la victoria
finală.

Obiective ale politicii
externe a Nigeriei
LAGOS 7 (Agerpres). — Angaja
rea Nigeriei la promovarea idealuri
lor de dreptate si pace reprezintă o
coordonată reală și permanentă a po
liticii jntern^țipnaje a tării — a declârat , miriiștrul , de externe, Ike
Nwachukwu. Ei a șiibliniat faptul că
această politică ate lă bază princi
pii ferme șț 'nu acțiuni dictate de
conjunctură, atit în ceea ce privește
problemele africane, cit și cele in
ternaționale. O direcție de bază a
activității Nigeriei este desfășurarea
de eforturi neobosite în direcția în
tăririi cooperării în scopul întronării
unor relații de echitate în lume.

În perspectiva alegerilor
parlamentare din Iran
TEHERAN 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Iranului. Seyyed Aii Kha
menei, a evocat importanța viitoa
relor alegeri parlamentare, care se
vor desfășura în țară în luna apri
lie. Subliniind semnificația scruti
nului. șeful statului iranian a men
ționat că deputății viitorului for le
gislativ național vor acorda, în
timpul mandatului lor, votul de în
credere pentru două echipe minis
teriale diferite — una constituită
după alegerile parlamentare, iar
cealaltă după alegerile prezidenția
le. cînd va fi desemnat un nou
prim-ministru, transmite agenția
IRNA.

Catastrofă minieră
în Africa de Sud
PRETORIA 7 (Agerpres). — Ca
urmare a unui accident produs la
mina de aur Vaal Reefs, situată la
vest de orașul Johannesburg — a
doua exploatare dia
* metal galben ca
mărime din Africa de Sud — șase
mineri de culoare și-au pierdut via
ța, iar unul a fost dat dispărut.
Nouă mineri au fost răniți. Acciden
tul a avut loc într-o galerie situată
la 2 200 m adîncime.
Accidentele de mină, care se țin
lanț în R.S.A., se datoresc precarită
ții măsurilor de protecție, patronatul
punînd pe un plan secundar
securitatea vieții minerilor, în majo
ritatea lor zdrobitoare oameni de cu
loare.
Potrivit statisticilor oficiale, în
anul 1987 mai multe sute de munci
tori din diverse mine au pierit sau
au fost grav răniți.

POPULAȚIA REPUBLICII SRI
LANKA totalizează 16.2 milioane

locuitori, se arată intr-un raport al
Ministerului pentru • Problemele
Statului dat publicității Ia Colom
bo. Potrivit prognozelor, In 1991 pe
insulă vor locui 20 milioane de lo
cuitori.
COSMONAUȚII SOVIETICI Vla
dimir Titov și Musa Manarov își
continuă activitatea la bordul com
plexului științific orbital „Mir". In
programul zilei de joi au figurat
experiențe tehnice și tehnologice,
studii ale proceselor meteorologice
din atmosferă, instalarea unui bloc
suplimentar in sistemul termic. In
conformitate cu programul cosmic
de creare de noi materiale, conti
nuă cercetările pentru producerea
de straturi protectoare galvanice
anticorozive in condiții de imponde
rabilitate. Starea sănătății celor doi
cosmonauți este bună, iar zborul
stației orbitale se desfășoară nor
mal.

CAPRICIILE VREMII
• O vreme neobișnuit de caldă

I

pentru această perioadă a anului
s-a instaurat de citeva zile pe teri
toriul Austriei. Zăpada s-a topit
chiar și pe pășunile alpine, unde,
de obicei, ninge din primele zile
ale lunii decembrie. Pe alocuri se
poate vedea verdele crud al ierbii
răsărite sub soarele ca de primă
vară. • Un număr de 34 de persoa
ne și-au pierdut viata in statul
mexican Nuevo Leon, situat la
frontiera cu S.U.A., ca urmare a
temperaturilor scăzute care afec
tează cea mai mare parte a regiu
nii de nord a Mexicului de circa o
lună de zile, informează agenția
EFE. • Valul de frig polar care
a afectat o parte din teritoriul
S.U.A. a provocat schimbări se
rioase ale vremii in 17 state, iar
gerul se află la originea a cel pu
țin 22 de decese. Ninsorile și în

ghețul au provocat perturbări im
portante traficului rutier, dimi
nuarea activității aeroporturilor și
modificarea orarelor școlare. In
Oklahoma, de pildă, grosimea stra
tului de zăpadă a atins 30 centi
metri. Temperaturile scăzute (mi
nus 7 grade Celsius la Washington,
minus 10 la Chicago și minus 13 la
Detroit) au fost resimțite dramatic
de miile de persoane lipsite de
adăpost, care au luat cu asalt sta
țiile de metrou și feroviare, holu
rile unor instituții publice, cum a
fost cazul primăriei din Washing
ton. La New York, căminele puse
la dispoziția celor nevoiași nu au
putut adăposti mai mult de zece
mii de persoane, dar valul cereri
lor a fost cu mult superior — de
clara Susan Trazoff, purtător de
cuvint al Oficiului de asistență
umanitară din localitate.
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