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într-o atmosferă de puternic entuziasm muncitoresc, întâmpinat cu sentimente
de aleasă dragoste și profund devotament, cu urări înflăcărate de ani mulți

și sănătate, în fruntea partidului și a țării - prilejuite de apropiata aniversare

a zilei de naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționară

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU,
■5
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a efectuat o vizită de lucru in mari unități economice din Capitală
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a intilnit,
miercuri, 20 ianuarie, cu oameni ai muncii din mari unități
economice ale Capitalei.
Vizita de lucru s-a desfășurat tn
climatul de intensă activitate crea
toare, de puternică angajare patrio
tică în care întregul popor acționea
ză cu fermitate pentru îndeplinirea
exemplară a prevederilor de plan,
hotărît să răspundă prin fapte în
demnurilor mobilizatoare ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu de a se ob
ține in 1988 cele mai bune rezultate
din actualul cincinal, de a se în
făptui neabătut programele de dez
voltare economico-socială a tării,
obiectivele stabilite de Congresul al
XIII-lea și Conferința Națională ale
partidului.
Integrate cu toată energia în acest
efort creator, )n deplină unitate de
gînd și acțiune cu întregul popor,
colectivele unităților vizitate au ra
portat, cu mîndrie și legitimă satis
facție. despre înfăptuirea, sarcinilor
Încredințate.
Importantele realizări înregistrate
In toate domeniile și sectoarele de
activitate constituie un profund
■omagiu aduj de făuritorii de bunuri
materiale și spirituale de pe tot cu
prinsul patriei conducătorului iubit
al partidului și statului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. cu prilejul
aniversării zilei de naștere și a pesta
55 de ani de eroică activitate revolu
ționară, sărbătoare scumpă inimilor
noastre, pe care întreaga națiune o
cinstește cu înaltă vibrație pa
triotică.
Apropiatul eveniment aniversar a
reprezentat pentru toti cei ce muncesc
în aceste mari și. moderne unități de
producție si de cercetare bucureștene un fericit prilej de a reafir
ma sentimentele lor de nemărgini
tă dragoste, stimă și recunoștință
față de secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a
făcut din înflorirea continuă a pa
triei, din ridicarea bunăstării poporu
lui, din slujirea cauzei socialismului
și păcii țelul suprem al pilduitoarei
sale vieți și activități revoluționare.
Sub semnul acestor alese sim
țăminte, al coeziunii întregii na
țiuni in jurul partidului, al secre
tarului său general, a început vizita
de lucru, care a prilejuit, ca de fie
care dată, o examinare concretă,
aprofundată, a rezultatelor de pînă
acum, a căilor și modalităților me
nite să asigure îndeplinirea, în cele
mai bune condiții, a sarcinilor sta
bilite, la nivelul cerințelor și exi

gențelor Impuse de dezvoltarea In
tensivă a economiei naționale, de
participarea țării noastre la schim
bul mondial de valori.
Vizita de lucru a început la IN

STITUTUL NAȚIONAL DE
MOTOARE TERMICE, unde
muncitorii și specialiștii au făcut
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu o frumoasă
primire. S-a aclamat îndelung pen
tru partid șl pentru secretarul său
general, cei prezențl aici reafirmînd
sentimentele de respect și aleasă
de
tovarășul
prețuire față
Nicolae Ceaușescu pentru neobosita
sa activitate consacrată, cu totală
dăruire și abnegație revoluționară,
binelui și propășirii patriei noastre.
O formațiune alcătuită din membri
ai gărzilor patriotice șl ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei a prezentat
onorul. Grupuri de tinere și tineri
au oferit cu dragoste-flori.
Tovarășul Nicolae ^Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați cu deosebit respect de tovarășii
Constantin Olteanu, Ion Ursu, Silviu
Curticeanu, Ion Constantinescu, viceprim-ministru al guvernului, Șerban
Teodorescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Gheorghe Dinu,
ministrul industriei de utilaj greu,
de alți membri ai guvernului, , ai
conducerii unor ministere și institu
ții centrale, de reprezentanți ai con
siliului științific al institutului.
Secretarul general al partidului a
fost informat de directorul institutu
lui, Lucian Teodorescu, în legătură
cu înfăptuirea indicațiilor primite cu
prilejul precedentei vizite, cu direc
țiile de acțiune pentru realizarea în
tr-o concepție imitară, pe familii de
motoare, a unor produse cu perfor
manțe ridicate, în acest cadru, au
fost prezentate preocupările colec
tivului de cercetători pentru dezvol
tarea unor familii noi de motoare,
cu performanțe tehnico-funcționale
ridicate, însușirea și modernizarea
continuă a acestor produse, ridicarea
calității și a fiabilității lor, redu
cerea consumului de combustibil și a
greutății specifice, scurtarea cicluri
lor de asimilare, extinderea utiliză
rii tehnicii de calcul, lărgirea gamei
de motoare ce folosesc resurse ener
getice neconvenționale.

Subliniind că institutul dispune da
o bună bază materială, de un pu
ternic colectiv de specialiști, secre
tarul general al partidului a cerut
să fie elaborat, în termen cît mal
scurt, un program general pentru
toate tipurile de motoare termice,
ținîndu-se seama de domeniile de fo
losință, de necesitatea creșterii ran
damentului în funcționarea lor, care
să asigure realizarea acestor produse
la nivelul performanțelor atinse pe

plan mondial, al progreselor ce se în
registrează pe această linie.
în
continuare,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu au fost invitați să viziteze
standurile de
probe și expoziția
special amenajată, cuprinzînd mo
toare de diferite puteri și cu diverse
utilizări — pentru autoturisme, trac
toare, uz industrial, componente asi
milate, instalații și standuri execu
tate în microproducție.
La încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu s-au intilnit cu membrii
consiliului științific al institutului.
In cadrul intîlniril au luat cuvîntul președintele consiliului științific,
prim-vicepreședintele si alti membri
ai consiliului. Vorbitorii, mulțumind
cu deosebită căldură pentru această
vizită, au informat pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa
Elena Ceaușescu despre activitatea
desfășurată de cercetătorii institu
tului pentru transpunerea neabătută
în viață a importantelor sarcini ce
le revin în acest domeniu de acti
vitate.
în numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din institut a fost
adus un fierbinte omagiu tovarășului
Nicolae Ceaușescu, care, cu nemăr
ginită abnegație revoluționară și to
tală dăruire patriotică, și-a dedicat
si își dedică întreaga sa activitate
binelui și fericirii poporului, pro
gresului multilateral al patriei.. To
varășului Nicolae Ceaușescu i-a fost
adresată, cu prilejul apropiatei ani
versări a zilei de naștere și a peste
55 de ani de activitate revoluționară
patriotică, tradiționala urare de „La
mulți ani !“, multă sănătate și pu
tere de muncă spre a conduce pe mai
departe țara, partidul și poporul pe
drumul luminos 'al socialismului și
comunismului.
Luind
cuvîntul,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a arătat că actua
la vizită are scopul de a cunoaște
preocupările și realizările Institutu
lui național de motoare termice pe
linia înfăptuirii obiectivelor stabilite
în planul cincinal în domeniul mo
toarelor. Apreciindu-se că au fost
obținute o serie de realizări, s-a
subliniat că față de ceea ce tre
buie să se înfăptuiască in acest
domeniu de activitate este necesar
să se intensifice eforturile, să se
pună, din punct de vedere organi
zatoric, mai multă ordine și să se
realizeze coordonarea de către Insti
tut a tuturor sectoarelor și activită
ților de cercetare din întreaga țară
tn domeniul motoarelor termice.
Secretarul general al partidului a
cerut să se revadă, pină la 15 fe
bruarie, programul de activitate al
Institutului, să se prezinte, pe fie
care ramură de motoare, programe

unitare privind modernizarea șl rea
lizarea, in prima etapă, a unor con
sumuri cel puțin la nivelul celor mal
mici pe plan mondial; totodată, in
etapa a doua, să se asigure reali
zarea de motoare cu consumuri mult
mai mici.
S-a relevat că specialiștii de aici
trebuie să colaboreze mai strins cu
Institutul central de fizică și alte in
stitute de cercetare fundamentală. In
acest context, secretarul general al
partidului a arătat că prin noțiunea
de modernizare trebuie să se înțe
leagă realizarea unei concepții noi in
dezvoltarea motoarelor, ea și a
altor sectoare de activitate. Pro
ducerea de noi instalații, noi
motoare, noi agregate să insemne
realmente o nouă gindire în fiecare
sector de activitate, o nouă concep
ție, științifică, revoluționară, in solu
tionarea problemelor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
arătat că, punînd în fața cercetători
lor aceste obiective, are în vedere
că trebuie să se pornească de Ia ceea
ce s-a realizat pînă acum, dar,
totodată, că este imperios necesar
să se treacă Ia schimbări și trans
formări radicale șl rapide. Aceasta
presupune că trebuie să gîndim in
zile, in săptămini, in luni, să re
nunțăm la ani. Aceasta presupune
concentrarea forțelor și, în același
timp, abordarea unui grup larg de
probleme care concură la solu
tionarea obiectivelor propuse. Pro
gramul la care m-am referit — a
spus secretarul general al partidului
— presupune ca pînă în anul viitor
să fie soluționate toate problemele
care pot asigura reducerea consumuriloȚ la nivelul cel mai mic existent
astăzi pe plan mondial, urmînd ca
în etapa următoare să se producă
motoare cu performante și mai bune.
Subliniind că institutul dispune de
d bază tehnică bună, că trebuie să
coordoneze mai bine sectoarele de
cercetare din întreprinderile produ
cătoare de motoare din țară — în
acest domeniu lucrind, de fapt, mii
și mii de oameni care reprezintă o
puternică forță —, secretarul general
al partidului a arătat că, dacă se ac
ționează în spirit revoluționar — și
știința nu poate fi decît o activitate
revoluționară, de înnoire, de trans
formare continuă —, atunci și re
zultatele vor fi bune.
în încheiere, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat colecti
vului de cercetători urări de succese
și rezultate cît mai bune in întreaga
activitate, astfel ca Institutul națio
nal de motoare termice să devină
un centru puternic al științei româ
nești.
La plecare, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a adresat oa
menilor muncii prezenți, care l-au
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0 concepție științifică
privind strategia dezvoltării
și modernizării
bazei tehnico-materiale
Realizările grandioase obținute de
poporul nostru în construcția noii
societăți — îndeosebi în perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea,
cea mai bogată în împliniri din în
treaga istorie a tării — sînt indiso
lubil legate de activitatea neobosită,
desfășurată cu clarviziune și profund
spirit creator, cu pasiune revoluțio
nară și patriotism înflăcărat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, care a imprimat un
puternic dinamism dezvoltării vieții
economice, sociale și politice din pa
tria noastră. întregii opere de făuri
re a societății socialiste multilateral
dezvoltate.
în opera secretarului general al
partidului, în cadrul concepției ori
ginale, de amplă perspectivă, privind
procesul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate si
înaintare a României spre comu
nism, și-a găsit o amplă și temeini
că fundamentare teoretică rolul de
terminant al forțelor de producție,
al bazei tehnico-materiale în ridica
rea României pe trepte superioare de
progres și civilizație. Viziunea nova
toare de largă perspectivă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu privi
re la strategia făuririi, dezvoltării și
modernizării bazei tehnico-materia
le a societății este puternic încor
porată în toate documentele partidu
lui nostru, începînd cu Congresul al
IX-lea, continuind cu celelalte con
grese ale partidului, cu conferințele
naționale care au avut loc in ultimii
22 de ani, în numeroase cuvîntări
rostite de secretarul general al parti
dului in tot acest răstimp.
în concepția P.C.R., a secre
tarului
său
general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. baza tehnico-materială a socialismului o reprezintă
mareă producție mașinistă. domi
nantă in toate ramurile economiei
naționale, în cadrul cărora rolul con
ducător revine industriei. Factorul
hotărîtor în dezvoltarea și moderni
zarea bazei tehnico-materiale îl. con
stituie industrializarea
socialistă.
,.Istoria civilizației omenești — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu —
reliefează rolul primordial pe care
l-a jucat și il joacă industria in
dezvoltarea bazei tehnico-materiale
a societății, în înflorirea multilate
rală a economiei, a științei și cultu
rii, tn ridicarea nivelului de trai al
poporului, in apărarea și consolida
rea independentei naționale a fie
cărui stat, in asigurarea participării
active a fiecărui popor Ia progresul
general al umanității. Ia schimbul
de bunuri materiale și spirituale pe
plan mondial".
Potrivit orientărilor stabilite de
Congresul al IX-lea al partidului în
cadrul procesului de industrializare
s-a acordat prioritate dezvoltării ra
murilor industriei prelucrătoare de
înaltă tehnicitate din domeniul me
talurgiei, construcțiilor de mașini șl
chimiei, care asigură o valorificare
superioară a resurselor materiale și
de muncă, precum și amplificării
puternice a bazei proprii de materii
prime și energie, în concordanță cu
cerințele mereu sporite ale econo
miei naționale.
Pe baza strategiei elaborate de
secretarul general al partidului, a
eforturilor întregului popor. Româ
nia dispune azi de o economie cu o
industrie puternică și o agricultură
în plin proces de dezvoltare intensi
vă și modernizare. Industria a deve
nit ramura conducătoare a economiei,
contribuind cu peste 60 la sută la
crearea venitului național, asigurind
90 la sută din exportul țării ; produc
ția industrială este astăzi de 120 de ori
mai mare față de 1945, peste patru
cincimi din această creștere fiind ob
ținută în perioada de după 1965.

Producția agricolă este tn prezent de
aproape 9 ori mal mare decît în
trecut, s-au obținut rezultate impor
tante în sporirea producției vegeta
le și animale, în înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare.
în gîndirea secretarului general al
partidului, industrializarea și asigu
rarea, pe această bază, a dezvoltării
și perfecționării bazei tehnico-mate
riale a socialismului presupun în
mod necesar utilizarea celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii. Evi
dențiind acest imperativ, tovarășul
Nicolae Ceaușescu arăta că „este
necesar ca industrializarea să se rea
lizeze pe baza tehnicii celei mai avansate, să se asigure introducerea
continuă in producție a celor mai
noi cuceriri ale științei, acordindu-se
atenția principală mecanizării si
automatizării proceselor de producție
— condiție hotăritoare a creării unei
industrii și economii moderne". Ca
urmare, în ultimele două decenii au
fost obținute mari realizări în pro
movarea rezultatelor cercetării știin
țifice în strînsă legătură cu progra
mele de dezvoltare economico-socia
lă a țării. Programul-directlvă de
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică șl de introducere a progre
sului tehnic pînă în anul 2000. elabo
rat sub directa îndrumare a tova
rășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, prim viceprim-ministru al Guvernului, președintele
Consiliului Național al Științei si
învățămintului, eminent savant și
conducător politic, asigură condiții
pentru sporirea puternică a contri
buției cercetării românești la înfăp
tuirea obiectivelor stabilite în Pro
gramul partidului.
O caracteristică importantă a stra
tegiei elaborate de partidul nostru
privind făurirea și dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale o constituie
fundamentarea acesteia pe • rolul
prioritar al efortului propriu, al
factorilor interni. Tinînd seama că
în primele trei cincinale din perioa
da 1951—1965 s-a asigurat crearea
bazei tehnico-materiale a socialismu
lui în țara noastră și că în 1965 sa
mențineau decalaje importante între
România și țările dezvoltate din
punct de vedere economic. în Rapor
tul la Congresul al IX-lea s-a sub
liniat necesitatea ridicării efortului
de acumulare la o pătrime din ve
nitul național, iar la congresele ur
mătoare — la circa o treime pentru a
se asigura condiții în vederea dez
voltării puternice a bazei tehnicomateriale. a forțelor de producție,
ridicarea României pe o treaptă su
perioară de dezvoltare. „Politica do
alocare a unei părți Însemnate din
venitul national pentru acumulare
— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
— este singura ce asigură dezvolta
rea puternică a forțelor de produc
ție, crearea unei baze tehnico-mate
riale moderne, creșterea potențialu
lui economic al tării, a capacității
sale de apărare, consolidarea inde
pendenței și suveranității naționale,
sporirea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor,
progresul general al României socia
liste". în concordanță cu orientările
stabilite privind repartizarea venitu
lui național pentru acumulare șl
consum, în vederea dezvoltării și
modernizării bazei tehnico-materia
le a economiei și creării condițiilor
pentru ridicarea nivelului de trai, în
perioada de după Congresul al IXlea au fost realizate ample programe
de investiții care însumează peste 3 400
miliarde lei. Pe această bază , s-a
asigurat o creștere considerabilă a
volumului fondurilor fixe — îndeo-

Dr. Stellan M1L1TARU
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Sub semnul umanismului
revoluționar
Președintelui
Republici!
Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în prag de zi
aniversară îi aducem cele mai
profunde și sincere urări de sănă
tate, fericire și îndelungă viață,
cu conștiința că omagiem în per
soana sa pe omul al cărui princi
piu fundamental al întregii exis
tențe a fost echivalent cu respon
sabilitatea în fața istoriei, în fața
poporului său și a lumii întregi.
Sub acest înalt semn, președintele
țării a indicat totdeauna princi
piul
umanismului
revoluționar
drept axa cardinală a oricărei ac
tivități umane. El a cerut totdea
una ca întreaga energie creatoare a
poporului român să fie dinamizată
de impulsul și stimulul permanent
al comuniștilor pentru modelarea
omului nou, apt să edifice reala
Cetate a Soarelui a contemporanei
tății, statul armonic al civilizației
superioare, al culturii integrale în
care freamătă
plenar
întreaga
efervescență creatoare a unui po
por liber, înfăptuirea înaltului său
destin umanist.
Orice expunere, orice scriere a
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
lejuiește făuritorilor construcției de
viață nouă din România, din orice
arie a activității umane, posibilita
tea de a putea pătrunde și de a
discerne, în complexitatea trăirii
prezente, calea fermă că'tre viitorul
socialist și comunist. Orice expune
re ori scriere a aceluia care în
drumă destinele patriei cu o clar
viziune deplină prilejuiește mili
oanelor de oameni ai muncii da
toria aprofundării și studierii aces
tor contribuții programatice care
sintetizează actualitatea edificării
socialismului și deschid vaste per
spective ulterioare, pe baza unor
analize esențiale, generate de gîn
direa unui patriot și revoluționar

român, a cărui valoare este, ori
unde în lume, înalt recunoscută.
O atenție deosebită este acordată
totdeauna de către președintele
României socialiste problemei fun
damentale a drepturilor omului și
prezentului umanității — PACEA.
în concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu, una dintre cele
mai înalte îndatoriri ale guverne
lor, ale statelor, ale oamenilor po
litici față de propriile
lor po
poare, față de om și de cauza civi
lizației o constituie, în momentul
de față, oprirea cursei înarmărilor,
înfăptuirea dezarmării generale, și
în primul rind a dezarmării nu
cleare.
Președintele României socialiste
declară totdeauna că a fi activ in
slujba păcii, acest drept funda
mental al omului, acest luminos
ideal umanist, este o permanență
de acțiune și de conștiință care
angajează pe fiecare locuitor ai
planetei Pămînt.
Trebuie să fim pe deplin conștienți că omenirea se află într-un
echilibru instabil și că pentru sal
varea ei nu mai sînt valabile so
luții parțiale. Ritmul iresponsabil
al cursei înarmărilor trebuie să fie
frînt de voința popoarelor. Cauza
civilizației umane și a imensului
său patrimoniu de valori materia
le și spirituale trebuie să fie apă
rată de raționalitatea tuturor oa
menilor. Trebuie eliminat, printr-o
hotărîre generală, greul, colosalul
tribut pe care umanitatea îl plă
tește de atîția ani pentru crearea
nefastă
a
atotdistrugătoarelor
arme.
în concepția președintelui Româ
niei, opinia publică trebuie să fie
dinamizată permanent pentru a fi
integral conștientă de dramatismul

Alexandra BĂLĂCI
(Continuare în pag. a IlI-a)
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-îndeplinit ritmic, integrai,
la înalt nivel calitativ!
Experiența înaintată la tribuna „Scînteii“

EXAMENUL COMPETENTEI PROFESIONALE
scurtarea drumului de la proiect la produsul finit
Centrala Industrială -de echipa
mente pentru automatizări nu are,
la ora actuală, nici o restantă față
de partenerii exterpi. Mai mult
chiar, unele contracte au fost onora
te înainte de termen. Astfel, au fost
livrate în avans echipamente destinate unor obiective complexe, construite de România în .străinătate
(de pildă.
------- fabrica de ciment Assiut-II din Egipt sau centrale tele
fonice automate — de instituții și ur
bane — pentru R. D. Germană și
U.R.S.S.). La realizarea și livrarea cu
maximă promptitudine a produselor
pentru export au .contribuit în mod
deosebit colectivele de oameni ai
muncii de la întreprinderile „Auto
matica" și „Electromagnetica" din
București.
Desigur. sarcinile de export cu
prind și livrări de serie, cum ar fi
aparatele electrice de joasă tensiune
și pentru instalații executate la
„Electroaparataj" sau la I.A.E.I.Titu. intr-o gamă suficient de diver
sificată pentru a corespunde exigen
telor cereri ale partenerilor externi,
al căror număr creste de la an la an.
în 1986, spre exemplu, produsele
,,Electroaparataj“-ului erau expor
tate în 20 de țări, iar în 1987 în
26. în cazul întreprinderii din Titu,
numărul partenerilor externi a cres
cut de la 12 Ia 16. ceea ce înseamnă
pe de altă parte că din exportul apa
ratelor electrice pentru instalații
s-au obținut în 1987 de trei ori mai
multe devize convertibile decît in
anul precedent. De un real succes la
export s-au bucurat in 1987 apa
ratele de testare a plachetelor echi
pate cu componente electronice, rea
lizate la întreprinderile de profil din
București și Cluj-Napoca, între soli
citant! figurînd R.D.G., China și
Polonia.

Cum au reușit muncitorii și spu
claliștii centralei să onoreze — uneori în devans — contractele încheiate cu partenerii externi, să-și asigure noi piețe de desfacere. Intr-un
domeniu în care — se știe — nu este
deloc ușor să intri in competiție cu
firme cunoscute în lume de ani de
zile ?
în primul rind, prin promptitudi
ne. în multe cazuri, o comandă pen
tru produse de serie poate fi lan
sată imediat în fabricație. Se întîmplă însă ca produsul solicitat de
partener să difere de cele aflate in
nomenclatorul
intreprinderii.
Se
pune deci problema unei asimilări.
Cit de rapidă este aceasta în unită
țile Centralei industriale de echipa
mente pentru automatizări ? Ei bine,
dacă în urmă cu doi-trei ani de Ia
proiectare pină la lansarea in fabri
cație treceau, în medie, 4—8 luni, in
1987 această perioadă a fost redusă
la jumătate. Pe ce se bazează însă
promptitudinea ? Pe o anume „flexi
bilitate de gindire" și, mai ales, pe
competenta profesională a celor care
lucrează la planșetă și in procesul
propriu-zis de execuție. Cînd spu
nem „flexibilitate de gindire" avem
in vedere atit cadrele de conducere,
cit și muncitorii și tehnologii, care
știu cum să-și organizeze munca. Să
stabilească, de pildă. linii tehnologi
ce sau secții întregi care lucrează
pentru export. Să aducă în aceste
locuri cel mai buni muncitori și, spe
cialiști, adică oameni pentru care
respectarea disciplinei tehnologice
și „exersarea" spiritului inventiv,
creator sint imperative cotidiene.
Așa s-a procedat la I.A.E.M. — Ti
mișoara. „Electromagnetica" șl „Electroaparataj" — București, la în
treprinderea de contactoare — Bu
zău și I.A.E.I. — Titu,

Cum pot fi obținute
Placarea bimetalică, cu toate sor
timentele de bronz, prin brazare si
turnare centrifugală este de acum o
realitate. Atelierul „bimetalice" de
la renumita întreprindere construc
toare de utilaj petrolier „1 Mai" —
Ploiești deține prioritatea în acest
domeniu pe plan național, iar în ce
privește placarea cu bronz a altor
metale decît oțelul și fonta are
prioritate mondială, Calitatea excelentă a placărilor realizate prin
metoda concepută de un colectiv,
sub indrumarea maistrului principal
specialist
Constantin Drăgulin, și .
care face obiectul unui brevet de in
venție este confirmată, dincolo de
importantele economii de bronz ce
se obțin, de numărul foarte mare al
comenzilor pentru executarea de
placări ce vin la întreprinderea ploiesteană din partea a zeci de unități
economice din toată tara. Necesită
țile mereu crescinde ale tuturor sec
toarelor economiei naționale de ase
menea produse placate, cerințele
din ce în ce mai mari ale beneficia
rilor impun dezvoltarea acestui sec
tor. In momentul de față se elabo
rează proiectele pentru dezvoltarea
atelierului, urmind ca, nu peste mult
timp, să inceapă lucrările la o nouă
capacitate, ce va fi dotată cu 20 in
stalații de placare si cu o serie de
alte utilaje aferente.
Cum s-a născut si care a fost dru
mul parcurs de această deosebit de
eficientă tehnologie, rod al capacită
ții creatoare a cadrelor tehnice de
aici ? Căutăm răspunsul la această

Întrebare într-o discuție cu lnventatdrul Constantin Drăgulin. nu atît
pentru a evidenția grelele cumpene
prin care a trecut o idee de... mili
oane, ci mai ales pentru a desprinde
domeniile de utilizare a acestei me
tode.
— Ideea — precizează interlocuto
rul — este veche, în lume se mai
practică, dar metoda pe care am adoptat-o diferă esențial de tot că
există pină acum. Sîntem siguri că
în lume numai noi putem placa,
spre exemplu, bronz pe aluminiu.
Aceasta nu spune mult ?

LA ÎNTREPRINDEREA „1 MAI“
— Desigur 1 Totuși, cum ați în
ceput ?
— Prima încercare reușită am fă
cut-o la întreprinderea de utilaj teh
nologic Buzău. Apoi am continuat
Ia întreprinderea „1 Mai". Lucram
la secția forjă și am aflat că se pro
pusese ca un ciocan de forjare să
fie casat din cauză că nu se găseau
glisiere pentru a le înlocui pe cele
uzate. Placarea cu bronz a acestor
piese ar fi rezolvat problema. Și
atunci, folosind cunoștințele |i teh
nica dobindite la Buzău, am înlocuit
glisierele vechi cu unele placate și
am repus utilajul în funcțiune.
— Deci, hn alt domeniu de apli
care...

întărirea climatului de ordine si
disciplină, au înregistrat producti
vități superioare, concretizate in
îndeplinirea ritmică a sarcinilor
de plan și extragerea unei canti
tăți suplimentare de peste 50 000
tone cărbune. Ca urmare a efor
turilor lor responsabile, producția
zilnică de cărbune la nivelul între
gului bazin a sporit cu circa 10 000
tone, fată de media obținută în ul
timul trimestru al anului trecut.
Obiectivul prioritar al minerilor
gorleni îl constituie generalizarea
acestui spirit de muncă, utilizarea
cu randament crescut a complexe
lor de excavare si transport, astfel ca în cel mai scurt timp productia zilnică să depășească 100 000
tone cărbune energetic. (Dumitru
Prună).

FIENI : Livrări peste plan la export
Continuînd rezultatele remarca
bile înregistrate în anul 1987, cînd
au realizat planul la export în proporție de 139 la sută, oamenii
muncii
de
la
întreprinderea
„Steaua electrică" din Fieni au li
vrat nartenerilor de neste hotare,
în perioada care a trecut din acest an, cu 6 la sută mai multe
lămpi electrice speciale fată de
prevederi. Lansarea din timp în
fabricație a comenzilor, urmărirea

riguroasă, pe întregul flux de fabricație. a. produselor destinate
exportului, asigurarea tuturor con
dițiilor tehnice si organizatorice,
în vederea obținerii producției planificate. la nivelul tehnic si calitativ prevăzut, sînt factori ce permit
___ acestui
_______ ________
colectiv fruntaș să-și
onoreze înainte de termen o serie
de contracte încheiate cu firme
din străinătate. (Gheorghe Manea).

IAȘI : O nouă capacitate de producție
Recent. Ia întreprinderea de con
fecții din Iasi a fost pusă în func
țiune. la termenul stabilit, o nouă
și modernă capacitate de produc
ție. Amplasată intr-o hală impună
toare. realizată de către lucrătorii
Trustului antrepriză generală de
construcții industriale din Iași,
noua capacitate este înzestrată cu
mașini și utilaje de mare randa
ment produse de industria româ-

nească. în măsură să permită aplicarea de soluții si tehnologii avansate. de înaltă eficientă. Constructqrii si montorii de la acest
important obiectiv industrial ac
ționează in continuare în vederea
finalizării la termenele stabilite a
întregului volum de lucrări pre
văzute la această investiție. (Manolc Corcaci).

PLOIEȘTI

care utiliza gaze naturale. Probele
au durat zile si nopți, cînd micul
nostru colectiv a făcut tot ce a depins de el pentru a reuși. Și am
reușit. Deși examenul tehnic a fost
greu.
— în ce a constat ?
— S-a luat hotărirea ca bucșele
bimetalice să fie montate Pe o in
stalație de foraj, la sistemul de ac
ționare. care să lucreze in paralel
cu o altă instalație eichipată cu bucșe
clasice. După 20 de zile de funcțio
nare le-am demontat. Cele în va
riantă clasică aveau o uzură de mai
mult de cinci zecimi, pe cînd cele
bimetalice — sub o zecime. Proiectantul ne-a cerut să repetăm probele. Rezultatul a fost același.
— Acestea sînt ultimele domenii
de utilizare ?
— Cu siguranță, nu. Acum, putem
placa orice suprafață dreaptă, sferi
că, cilindrică, la exterior, la interior,
la interior si exterior. în sfîrșit, sîntem in situația să realizăm prin pla-

k

Referindu-se Ia cerința gospodări
rii raționale a resurselor de materii
prime și energetice, a asigurării unui regim sever de economii, a uti
lizării cu răspundere a fondurilor
materiale și financiare, în Raportul
la Conferința Națională a partidului
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
sublinia că trebuie să se acorde o
atenție deosebită activității ecoriomico-financiare, bunei funcționări a tu
turor întreprinderilor și centralelor
pe principiile noului mecanism eco
nomic, ale autogestiunii, autoconducerii și autofinanțării, să se realizeze
o creștere tot mai puternică a efi
cienței economice, asigurarea intr-o
măsură tot mai mare a mijloacelor
circulante cu forțele-proprii și redu
cerea in acest fel a creditelor.
Se cuvine precizat că modul în care
a fost asigurată gestiunea stocurilor
nu a răspuns totdeauna cerințelor
de accelerare a vitezei de rotație a
mijloacelor circulante, de ridicare a
eficienței economice. Tendința de
suprastocare din partea unor între
prinderi, neluarea în considerare a
upor elemente noi apărute în teh
nica și tehnologia de producție a
furnizorilor, în derularea aprovizio
nării și livrărilor. în relațiile eco
nomice dintre întreprinderi, ca și în
structura organizatorică macro și
microeconomică au condus la acumu
larea în stocuri a unor cantități mal
mari de resurse materiale, sustrăgînd astfel din fondul resurselor ac
tive ale economiei un volum însem
nat, de materii prime și materiale și
blocînd pentru un timp îndelungat
atît spații de depozitare, cit și re-

Mai multă fermitate in realizarea programului
de sporire a fertilității solului
Deși amendamentele sint lingă casă, se aduc cu trenul din alte județe

Problema folosirii raționale a fon
rezultatele puteau fi incomparabil
dului funciar in județul Maramureș
mai bune. Nu in toate cazurile insă
constituie preocuparea de căpătîi a
consiliile populare comunale au aorganelor județene de partid și agri
cordat acestei probleme importanța
cole. și aceasta nu numai datorită
care i se cuvine, fapt dovedit si de
faptului că aici suprafețele arabile
realizările foarte slabe dintr-un mare
sint mici. Pentru ,a se asigura spo
număr de localități care aveau sar
rirea rodniciei acestor păminturi
cini mari în această privință. O ana
destul de sărace au fost elaborate
liză la nivelul organelor județene ar
programe pe intreg cincinalul, care
pune in evidență de bună seamă
se actualizează în fiecare an. Dintre
cauzele adevărate ale acestei stări
aceste programe se detașează cele
de lucruri, ar da posibilitatea cu
care se referă la executarea lucră
noașterii motivelor pentru care in
rilor de îmbunătățiri funciare, Ia
tr-o serie de comune — Valea Chioaameliorarea pajiștilor, creșterea fer
rului, Borșa, Moisei, Băiuț, Cavnic,
tilității solului, organizarea terito
Boci coiul Mare, Ocna Șugatag — nu
riului și a asolamentelor. Așa. bună
s-a redat anul trecut in circuitul
oară, acțiunile ce se întreprind in
agricol nici măcar un hectar de te
direcția combaterii eroziunii solului
ren neproductiv, deși aici există
se desfășoară după un program care
multe asemenea suprafețe nefoloa început în anul 1986, urmind a se
site.
încheia in anul '1990. Pentru a asi
Se știe că în Maramureș, o bună
gura un caracter unitar acțiunilor
parte a solurilor sint acide, fapt
____ ce
întreprinse in acest scop, la C.A.P.
a determinat organele județene să
Băsești s-a organizat un perimetruadopte un amplu program pentru
etalon, unde in fiecare an se fac
acestora. Din
sporirea fertilității
‘ ...... ",
schimburi de experiență, vizite de
discuția avută cu tovarășul Viorel
județean de
documentare, analize la care
. . _ parti.
Bud, șeful
‘ ’ Oficiului
*..........................
cipă specialiști din unitățile agricole
studii pedologice și agrochimiee,
din județ.
aflăm că s-au făcut pină in prezent
Ținînd' seama de o anumită parti
studii pe 120 000 hectare, iar din acularitate a agriculturii maramure
ceastă suprafață 62 la sută sînt teșene, in rindurile ce urmează ne
renuri acide, debazificate. adică au
propunem să insistăm mai ales asu
puțini ioni de calciu și magneziu,
pra acțiunilor ce se desfășoară aici
carențe care se răsfrîng nu numai
in cadrul Programului de organizare
asupra recoltelor, dar și asupra să
a teritoriului. în discuția purtată cu
nătății animalelor. Cel mai eficient
tovarășul Alexa Frankel, șeful ofi
mijloc pentru punerea în valoare a
ciului de cadastru, organizarea teri
acestor' terenuri îl constituie aplica
toriului și asoiamente, aflăm că pro
rea de amendamente. Anul trecut
iectele de organizare s-au întocmit
trebuiau administrate peste 70 000
conform programului stabilit in
tone de asemenea substanțe, dar
i
1986, ele fiind prevăzute a se fina
realizările efective nu depășesc 55
Valeria ICHIM
liza în anul 1989, Ce s-a făcut con
la sută din plan. în mod intenționat
cret în acest sens ? „Pină acum am
vom trece peste cauzele care au de
acționat in cinci consilii agroindus
terminat aceste rămineri in urmă,
triale — ne precizează șeful oficiu
pentru că problema care trebuie re
care o gamă largă, aflată In conti
lui. Lucrările se execută pe bază
zolvată în această situație ține de
nuă creștere, de repere.
topografică finind seama de planu
însuși modul in care este concepută
— De ce sînt mai durabile piesele
rile
de
perspectivă
întocmite
la
ni

desfășurarea acestei acțiuni. Deși
bimetalice ?
velul direcției agricole în ceea ce
Maramureșul dispune de resurse
— Intii, pentru că turnarea cen
foarte mari de amendamente — dotrifugală face compoziția mai den I privește structura culturilor. Ideea
lomită, carbonat de calciu, marnă —
să, toate impuritățile din materialul i de bază in această acțiune este ca
așa-numitele terenuri neproductive
în mod inexplicabil din cantitățile
neferos cad la prelucrare si, în con
să
capete
o
utilitate
practică,
cu
alte
administrate anul trecut doar 1000
secință, anduranța crește. Apoi, pen
cuvinte
fiecare
teren
să
primească
tone,
din cele 38 000 tone provin din
tru că bandajul de otel dă o rezis i
cea mai bună folosință. Urmărim in
carierele existente în Maramureș,
tentă mai mare pieselor. Astăzi, mai
mod deosebit finalizarea acțiunilor
restul cantităților fiind aduse din
mult de 85 la sută din bucșele si la
pe care le întreprindem pentru pu
alte județe, cu toate consecințele pa
gărele fabricate in uzina noastră sînt
nerea
în
valoare
a
acestor
terenuri,
care le are transportarea pe calea
bimetalice. Și nu numai aceste pie
precum și a lucrărilor propriu-zise
ferată a unei cantități atît de mari.
se se execută după noua metodă. Ea
de
îmbunătățiri
funciare.
Dacă
ar
fi
De ce nu sint puse în valoare ma
s-a extins la pistoane, corpuri de
să mă refer la unele realizări con
rile rezerve de calcar existente în
pompă de noroi, la presele de vulca
crete, atunci este suficient să arăt
județul Maramureș ? Pentru a da
nizare, la excavatoarele folosite în
că. anul trecut, pe ansamblul jude
un prim răspuns ne îndreptăm spre
industria minieră, în construcția de
țului,
suprafața
agricolă
a
crescut
Cernești,
localitate care gospodă
’mașini și altele. în felul acesta se
cu aproape 1 200 hectare. Cifra in
rește o carieră de calcar, dar din
realizează si o mare economie de
sine ar putea fi acceptabilă, dar
care se exploatează doar cantități
bronz. Iată numai două exemple, O
dacă o raportăm la sarcinile care re
foarte mici de dolomită pe an. Și abucșă-lagăr de la mașinile de halveneau unităților agricole, atunci ea
ceasta în condițiile in care amenda
dat, folosite in minerit, cintărea, in
este departe de ceea ce s-a cerut.
mentele existente aici conțin 48 la
variantă clasică, 64 kg. înlocuirea
sută
carbonat de calciu și tot același
Adevărul
este
că.
printr-o
organizare
sa cu alta, bimetalică. presupune un
mai bună, printr-o participare mai
procent de carbonat de magneziu.
consum de bronz de numai 12 kg.
susținută a locuitorilor de la sate
Depozitele de calcar de la Răzoare,
înlocuirea sferelor de bronz cu al
tele din otel și placarea lăcașurilor
de articulație la excavatoarele mari,
utilizate, de asemenea. în industria
minieră, conduce la reducerea con
sumului, pe o singură articulație, cu
914 kg bronz.
— Cine sint beneficiarii acestei
investiții ?
— Lista lor este lungă $1 in continuă creștere. Intre
------ beneficiarii
---------------- mai
—
importanți se numără întreprinderea
de utilaj minier Tirgu Jiu. Combi
natul de utilaj greu Cluj-Napoca,
întreprinderea „înfrățirea" — Ora
dea, „Independența" — Sibiu, între
prinderea mecanică Plopeni. între
prinderea metalurgică Buzău. Nu
mărul lor poate să crească o dată cu
darea în folosință a noi capacități.
Putem satisface cea mai mare par
te a solicitărilor. Spun „cea mai
mare parte" deoarece domeniile de
aplicare sînt. practic, nelimitate, iar
noi nu stăm pe Ioc in domeniul per
fecționării utilajelor existente. Ideea
a convins si ea merită să fie dezvol
tată și preluată de cit mai multe
unități din economie.
Aspect de muncă in secția montaj aparataj electric a întreprinderii de
Ioan MARINESCU
aparataj electric pentru instalații din Focșani
corespondentul „Scînteii
Foto : E. Dichiseanu

— Da. Dar nu cel mai important,
în secția forjă lucrau si lucrează si
astăzi o’ serie de utilaje, cum sint
ciocane, stanțe, prese, care au sau
mai precis aveau bucșe din bronz
masiv. Acestea, pe lîngă faptul că
erau costisitoare, nu aveau rezisten
tă corespunzătoare. Ciclul lor de
lucru era de maximum trei luni,
după care trebuiau Înlocuite. Atunci
am făcut prima instalație si primele
încercări care au dovedit că bucșele
bimetalice incorporau cu 60 la sută
mai- puțin bronz si rezistau de zece
ori mai mult. Ctim în uzină se consumau anual cam 600 tone de bronz,
ne-am zis că merită să îndrăznim.
Și am cerut sprijinul Institutului de
cercetare științifică, inginerie tehnologică jsî proiectare pentru sectoăre calde si metalurgie București,
dar am primit răspuns negativ, în
sensul că nu ar merita să facem o
asemenea instalație.' Atunci, cu spri
jinul conducerii uzinei, am realizat,
în concepție proprie, prima instalație

♦
GORJ : Cărbune mai mult pentru termocentrale
Numeroase colective de muncă
din bazinul minier al Gorjului au
pășit în acest an sub semnul anga
jării plenare în efortul pentru pu
nerea cit mai deplină în valoare
a puternicului potential tehnic existent în mine si cariere. în ve
derea producerii si livrării către
termocentralele tării, către ceilalți
beneficiari, a unor cantități mereu
sporite de cărbune. După două de
cade din luna ianuarie se remarcă rezultatele rodnice ale minerilor din marile cariere de lignit de
la Tismana. I, Tismana II si Peșteana Nord, ale ortacilor din mi
nei? subterane de la Motru. Fărcășești. Albeni, Tehomir. Cojmănești. care, prin folosirea judicioa
să a forțelor de care dispun, prin

toare termice, în care este inclus un
redresor-încăreător de baterie.
Prin aceste citeva exemple am în
cercat numai să sugerăm potențialul
de creativitate tehnică al muncitori
lor și specialiștilor în automatizări.
Totodată, după cum ne-a precizat
ing, Valeriu Roșu — șeful serviciu
lui furnizor general pentru export,
din cadrul centralei — creativitatea
tehnică se manifestă pe coordonatele
unei înalte eficiente economice. Tocmai acest „amănunt". această circumscriere permanentă a gindirii
tehnice celei economice ne-a deter
minat să ne referim la rezultatele
Centralei industriale de echipamente
pentru automatizare.
Dacă raportăm valoarea importului
direct la cea a exportului realizat de
centrală, raportul este de unu la
treizeci. Sau, cu alte cuvinte,, trei
dolari se cheltuiesc pentru a se ob
ține nouăzeci. „Mult mai grăitor —
ne spune interlocutorul — mai edi
ficator chiar decit încadrarea în
cursul de revenire planificat, ar fi
insă alt Indicator, exprimînd efi
cienta economică la care am ajuns,
și anume gradul de valorificare a
materiilor prime, materialelor, com
bustibililor și energiei. Raportînd
din acest punct de vedere valoarea
importului la cea a exportului, pu
tem spune că in 1987 am reușit să
realizăm un indicator foarte bun".
Fără să intrăm în prea multe de
talii, reținem acest exemplu care
ilustrează o amplă mobilizare a forțelor creatoare ale oamenilor muncii
pentru realizarea promptă, în condiții de înaltă eficientă economică, a
sarcinilor la export.

Iar cînd. spunem competență pro
fesională, ne gîndim, fără îndoială,
la numeroasele soluții tehnice folosi
te pentru a asigura calitatea produ
selor de export, „materia primă" de
bază folosită in acest caz fiind inte
ligența. Deși este destul de greu de
optat, să menționăm totuși
citeva
exemple. „Automatica" a reușit să
concureze firme de mare tradiție, fabricind echipamente de distribuție
debroșabile, cu un inalt grad de pro
tecție, adică echipamente care pot
lucra în condiții dificile de mediu.
La „Electromagnetica", pentru spo
rirea productivității muncii și a ca
lității produselor se folosesc linii de
implantare automată a componente
lor electronicei, echipamente de testare automată a plachetelor, iar proîectarea circuitelor imprimate este
asistată de calculator. Și tot aici.
urmărindu-se tendințele actuale din
lume privind proiectarea și fabrica
ția, au fost asimilate centralele tele
fonice electronice. La întreprinderea
de echipamente industriale de auto
matizare din Cluj-Napoca, automatiștii au pus Ia punct un programa.tor de galvanizare, care asigură un
nivel calitativ superior al depuneri
lor metalice, dar și importante eco
nomii de materiale și energie. La
„Electrotehnica" acționările electri
ce de mare putere sînt testate pe
stand în condiții reale de lucru,
standul fiind prevăzut și cu un sis
tem de recuperare a energiei. „Electroaparataj“-ul este astăzi cunoscut
în Franța. Italia și Belgia. în Portu
galia și Turcia pentru produsele sale
competitive, cum ar fi starterul-demaror cu protecție la scurt-circuit
pentru pornirea motoarelor electrice
sau demarorul electric pentru mo-

MARAMUREȘ

surse financiare. Și, se cunoaște,
orice imobilizare în stocuri înseam
nă imobilizare de venit național.

Cît de grea este povara
stocurilor supranormative ?

*

Existența unor stocuri materiale mai
mari decit necesitățile reale ale pro
ducției reprezintă o povară pentru
economia națională. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu la
Plenara C.C. al P.C.R. din octombrie
1987 : „Avem stocuri materiale pe economie de peste 250 miliarde lei,
din care supranormative aproape 70
miliarde de lei... care influențează
foarte negativ asupra eficienței eco
nomice, beneficiilor șl activității ge
nerale financiar-economice". La asemenea dimensiuni, un’ calcul sim
plu arată că stocurile materiale exis
tente la acea dată asigurau conti
nuitatea producției pentru 65—70
zile, ceea ce reprezintă un timp
foarte lung de stocare, de imobili
zare a mijloacelor materiale și fi
nanciare.
Problema aceasta are, după cum
se cunoaște, mai multe aspecte. îna
inte de toate, ne referim la condițiile
care generează formarea stocurilor
supranormative. Mai ales este vorba
de normarea supradimensionată a
stocurilor, determinată de necorelarea sarcinilor de producție cu nor
mele de consum aprobate și cu rit
mul livrărilor de materiale de la fur
nizori conform contractelor econo
mice încheiate, precum și de nelua
rea în calcul a unor elemente noi
intervenite în derularea șl optimi-

zarea aprovizionării tehnico-materiale : zonarea aprovizionării, optimi
zarea transporturilor, realizarea li
vrărilor prin baze județene de apro
vizionare tehnico-materială, îmbună
tățirea tehnologiilor de fabricație și
scurtarea treptată a timpului de
transformare a materiilor prime și
materiale. Mai apoi, este vorba de
crearea pe parcurs a unor stocuri su
pranormative determinată de nerespectarea termenelor de livrare de
către furnizori, modificări ale gra
ficelor de fabricație fără adaptarea
corespunzătoare a planului de apro
vizionare tehnico-materială și a con
tractelor economice, schimbarea unor
sortotipodimensiuni și extinderea
sistemului derogărilor calitative și
sortimentale ș.a.

Cîteva măsuri organizate
rice utile, necesare, O primă
direcție de acțiune in acest context
este, fără îndoială, o acțiune generală cu caracter preventiv, de stopare
a procesului de formare a stocurilor supranormative. In această pri
vință s-au luat unele măsuri hotărîte ; astfel, s-a redus numărul de
zile de stocare, stabilindu-se ca pen
tru materiile prime și materialele
aprovizionate din țară stocurile să se
Înscrie în circa 20 de zile, iar pen
tru principalele materiale dimensiu
nile acestor stocuri să se aprobe
distinct, de la caz la caz. Această
situație a făcut posibil ca. pentru
anul 1988, încheierea contractelor economice de livrare să aibă la bază
elemente certe privind intervalul în-

tre livrări, respectiv de determinare
a mărimii lotului de livrare. Totoda
tă, în întreprinderi s-a realizat o
mai bună corelare a aprovizionării
cu sarcinile de perfecționare a orga
nizării și de modernizare, de înnoire
a producției, cu normele și norma
tivele de consum, punîndu-se în va
loare rezervele existente, astfel In
cit, in acest an, să se asigure înca
drarea în normele de stoc aprobate.
O a doua direcție de acțiune o
constituie lichidarea stocurilor su
pranormative existente, reintroduce
rea lor neîntirziată in circuitul eco
nomic. Și în această privință s-au
desfășurat acțiuni eficiente care au
condus la diminuarea însemnată a
stocurilor supranormative. Astfel, anufl trecut, bazele județene de apro
vizionare tehnico-materială au pre
luat stocuri supranormative și dis
ponibile de aproape 7 miliarde lei
și au repus în circuitul economic un
volum de aproape 5,4 miliarde lei.
De asemenea, multe stocuri supra
normative și disponibile au fost va
lorificate prin redistribuire între în
treprinderi de către centralele in
dustriale și ministere.
Este de la sine înțeles că pentru a
se asigura un ritm mai susținut de
valorificare a stocurilor supranorma
tive existente și a se lua măsuri
operative în situațiile mai deosebite
apărute pe parcursul anului de plan,
se impune cunoașterea în orice mo
ment a situației stocurilor, pe baza
unei evidențe permanente și clare.
Aceasta presupune realizarea unei
bănci de date și a unui flux infor
mațional care, în cel mai scurt timp,
să transporte întregul volum de data

Bucium, Borcut și Bistra conțin insă
peste 90 la sută carbonat de calciu.
Amendamente deci de foarte bună
calitate, dar care nu par a avea at it
de mare eficientă practică incit să
determine factorii răspunzători să
renunțe la sistemul complicat și ex
trem de costisitor al transportului
acestor substanțe de la mare distanță. Dar, pentru că nu este căde
rea noastră să punem in discuție
această opțiune, vom încerca totuși
să ne susținem punctul de vedere
supunind în acest sens atenției or
ganelor de resort opiniile unor oa
meni a căror competență nu poata
fi pusă la îndoială în nici un caz.
Despre eficiența marnei, bunăoară,
discutam cu tovarășul Nichifor Ciolte, președintele cooperativei' agricola
din Satu Nou de Sus, unitate care
folosește asemenea amendamente de
mai multi ani. „Anul trecut am administrat 700 tone de marnă pe o
parte din pășunea cooperativei —
ne spunea tovarășul Cioltea. Dacă
pui marnă pe pămintul nostru, crește trifoiul alb chiar dacă nu-1 semeni. Ideea folosirii marnei pe păminturile sărăcăcioase o știu de la
bătrini. Trebuie să vă spun că un
teren marnat dă producții sporite
timp de 20 de ani. De exemplu, pe
un teren căruia nu i s-a aplicat
marnă, se obțin maximum 10 tone
de masă verde, iar pe un teren ce a
beneficiat de un asemenea amenda
ment obținem 30 pină la 40 tone.
Noi, în cooperativă, am transformat
40 de hectare de pămint slab pro
ductiv într-un teren bun, cu produc
ții mari. Nu este prea mult, dar
acum cînd stăpînim, cum s-ar spu
ne, tehnologia, știm precis ce avem
de făcut și garantăm că nu peste
mult timp pămînturile noastre să
race se vor putea măsura in rodni
cie cu cele de la cîmpie". Și aseme
nea exemple care pun în evidență
preocuparea pentru sănătatea r>ămintului se pot da de la C.A.P. Ardusad, unde prin aplicarea amenda
mentelor ponderea terenurilor acide
a scăzut la 2 Ia sută; la C.A.P. Clcirlău, unde acestea reprezintă acum
doar 18 la sută, față de 40 la sută
cit dețineau în anul 1982.
Am ținut să supunem atenției
factorilor răspunzători această pro
blemă pornind de la faptul că pro
gramul județean de aplicare a amendamentelor prevede pentru acest an folosirea unei cantități de
peste 70 000 de tone, iar repartiția
de la furnizori din alte județe este
doar de 35 000 tone. Nu mal este
nevoie, credem. de nici o demonstrație pentru a arăta că diferența s-ar
putea completa din carierele locale.
Și, de ce n-am recunoaște, mult mai
economicos. De aceea sugeram Mi
nisterului Agriculturii să studieze
posibilitatea finanțării acțiunilor de
folosire a marnelor din cariere lo
cale, a celorlalte amendamente
calcaroase — resurse existente aici
din belșug, iar experiența bună din
unele unități din Maramureș a de
monstrat convingător ce sporuri de
producție pot fi obținute. Desigur,
aceasta presupune unele investiții.
presupune o anumită dotare, Dar un
studiu adevărat de eficientă ar dovedi că cheltuielile făcute
pentru
punerea in valoare a acestor resurse
sint incomparabil mai mici decit
cele făcute in prezent cu transpor
tul unei cantități atît de mari de amendamente. Desigur, pentru a se pu
tea dovedi într-adevăr acest lucru
este absolut necesar ca studiul res
pectiv să fie și făcut, iar organele
de resort să fie obligate să adopte
decizia cea mai rațională. Ar fi in
folosul agriculturii maramureșene,
ar fi în folosul economiei naționale
care ar putea conta pe obținerea
unor ■ producții vegetale și anima
liere mult mai mari decit reprezintă
actualul aport al județului Maramu
reș la realizarea fondului centralizat
al statului de produse agricole.

Gheorghe PARJA

corespondentul „Scînteii"

proaspete necesare, să transmită de
cizia de redistribuire și raportările
privind executarea acesteia., O ase
menea rezolvare se asigură de sis
temul informatic al gestiunii stocu
rilor din economie.

Tehnica de calcul — un
instrument eficient al disci
plinei stocurilor. Conditia dB
bază pentru funcționarea corespun
zătoare a sistemului informatic al
gestiunii stocurilor din economie
este aceea ca întreaga evidență cu
privire
la existența și
mișcarea
stocurilor să fie ținută pe calculator.
Așadar, toate datele cu privire la
operațiunile de gestiune ce se efec
tuează în întreprindere — intrări de
la furnizori, ieșiri pentru consum, li
vrări către alte întreprinderi etc. —
trebuie preluate de indată de către
calculator pentru a se putea deter
mina in orice moment stocul real
existent pe feluri și tipuri sortimentale de materii prime, materiale și
produse, Evident, prelucrarea acestor
date se poate realiza pe cajculatoarele din dotare proprie sau pe ca
pacități de calcul închiriate la cen
trele de calcul teritoriale, la centra
lele industriale sau la întreprinderile
și unitățile economice vecine.
Intr-un număr piitor. vom
prezenta concepția sistemului
informatic al gestiunii stocurilor
Si citeva măsuri necesare pentru
implementarea sa in cit mai
bune condiții.

Dr. Dumitru FUNDATURA
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN MARI UNITĂȚI ECONOMICE DIN CAPITALĂ

(Urinare din pag. I)
înconjurat cu multă dragoste șl deo
sebită căldură pe întreg parcursul
vizitei. Relevind cele discutate cu
membrii consiliului științific, secre
tarul general al partidului a cerut
cercetătorilor. întregului colectiv să
acționeze pentru realizări care să fia
o mîndrie a științei românești.

Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a continuat

ta ÎNTREPRINDEREA „TURBOMECANICA" - unitate creată din inițiativa șl cu sprijinul direct
al secretarului general al partidului
în cadrul preocupărilor pentru dez
voltarea unei puternice industrii ae
ronautice. ramură cu vechi tradiții
In țara noastră.
La sosire, muncitorii, maiștrii, spe
cialiștii acestei tinere întreprinderi,
profilată pe construcția de motoare
turboreactoare
pentru
echiparea
aeronavelor, au făcut tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu o primire entuziastă, aplaudind cu căldură, ovaționind în
delung pentru partid și secretarul
său general. Exprimînd și cu acest
prilej sentimentele de nețărmurită
dragoste și prețuire fată de condu
cătorul iubit al partidului și statului,
cei veniți în întimpinare scandau cu
însuflețire „Ceauțescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu — La multi ani !“, alăturîndu-se urării pe care întregul
nostru popor o face în aceste zile
tovarășului Nicolae Ceaușescu în
preajma aniversării zilei sale de naș
tere și omagierii îndelungatei acti
vități revoluționare,
în centrul dialogului secretarului
general al partidului cu constructo
rii de motoare pentru aviație, la

care au participat membri al condu
cerii ministerului si centralei indus
triale de resort, au stat probleme le
gate de modul în care acest colectiv
își îndeplinește sarcinile ce îl revin
în cadrul programului de dezvoltare
a fabricației de aparate de zbor, de
direcțiile prioritare în care urmează
să-și desfășoare activitatea în viitor.
După ce a informat despre rezul
tatele obținute ca urmare a înfăptui
rii indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului cu prilejul pre
cedentelor vizite de lucru în această
unitate, care, de fiecare dată, au oferit constructorilor de motoare
direcții clare de acțiune, directorul
întreprinderii. Ion Trofin, a raportat
că „Turbomecanica“ și-a îndeplinit
planul pe anul 1987 la principalii in
dicatori, inclusiv la producția de ex
port, iar în prezent Se află angajată
cu toate forțele pentru realizarea
sarcinilor pe anul în curs.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat
principalele sectoare de producție ale
întreprinderii, care constituie o eloc
ventă ilustrare a dinamicii dezvol
tării în anii din urmă a unor ra
muri de vîrf ale economiei noastre
naționale, printre care și industria
aeronautică. Gazdele au evidențiat,
cu acest prilej, atenția acordată re
organizării unor fluxuri de fabrica
ție care să permită dublarea pro
ductivității muncii în acest cincinal
și crearea unor linii noi de fabrica
ție, pe baza folosirii pe scară largă
a mașinilor cu comandă program și
altor instalații moderne, proiectate și
realizate prin autodotare.
Apreciind rezultatele colectivului,
modul în care își îndeplinește sar
cinile ce îi revin în domeniul in
dustriei aeronautice, tehnologiile de
mare eficiență aplicate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut să se ac
ționeze, în continuare, pentru reali

zarea în cele mal bune condiții a
programelor stabilite în domeniul fa
bricației de motoare turboreactoare,
pentru asigurarea tuturor condițiilor
necesare ridicării continue a calită
ții și performanțelor acestor produ
se românești. S-a indicat, totodată,
să se aibă în vedere realizarea unor
noî motoare de aviație cu perfor
manțe tehnico-funcționale superi
oare produselor existente.
La
plecare,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se oa
menilor muncii de la „Turbomecanica“. a exprimat impresii bune des
pre activitatea întreprinderii, despre
măsurile luate pentru înfăptuirea
programelor stabilite. Totodată, se
cretarul general al partidului a sub
liniat că unitatea are posibilități
pentru perfecționarea întregii acti
vități, dispunînd de specialiști și de
muncitori cu Înaltă calificare, de o
dotare tehnică modernă, de tot ce
este necesar pentru a realiza mo
toare de aviație de înaltă calitate,
la nivelul celor mai bune produse
de acest fel realizate pe plan mon
dial. Adresînd felicitări pentru rea
lizările obținute pînă acum, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a urat colec
tivului noi succese în întreaga acti
vitate, multă sănătate și fericire.
Vizita a continuat la ÎNTRE

PRINDEREA DE MAȘINI
ELECTRICE, unde în întîmpinarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu si a
tovarășei Elena Ceaușescu se aflau
Nicolae Vaidescu, ministrul industriei
electrotehnice, reprezentanți ai con
ducerii centralei industriale de pro
fil, ai întreprinderii. într-o atmosfe
ră entuziastă, de vibrant patriotism,
un mare număr de oameni ai muncii
au înconjurat pe secretarul general
al partidului cu multă dragoste,
adresîndu-i calde urări de sănătate

și multă putere de muncă, pentru
binele și fericirea României, a în
tregii noastre națiuni.
Raportînd în legătură cu tradu
cerea în viată a indicațiilor date do
secretarul general ai partidului la
precedenta vizită de lucru, directorul
întreprinderii, Stefan Cucu, â subli
niat că pe această bază s-au obținut
sporuri importante de producție. »-a
asigurat ridicarea nivelului tehnic și
calitativ al fabricației, paralel cu re
ducerea consumurilor de materii pri-’
me, materiale și energetice.
Vizitarea unor importante sectoare
de producție a reliefat preocuparea
colectivului pentru diversificarea no
menclatorului de fabricație. în pri
mul rind prin asimilarea de noi ti
puri de motoare electrice destinate
echipării unor mașini și instalații din
diferite ramuri ale economiei na
ționale.
Un loc important în cursul anali
zei l-au ocupat problemele legate de
creșterea și diversificarea exportu
lui, domeniu în care colectivului
de la I.M.E.B. îi revin sarcini deo
sebite în actualul cincinal. A ieșit
în evidență faptul că produsele des
tinate partenerilor de peste hotare,
care dețin în prezent o pondere de
circa 60 la sută din totalul producției-marfă, sînt urmărite riguros, asigurîndu-se executarea și livrarea
tuturor comenzilor la termenele pre
văzute în contract sau în devans.
în timpul vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a oprit, în re
petate rînduri, pentru a discuta cu
grupuri de muncitori despre modul
cum se îndeplinește planul, cum se
realizează exportul, despre cîștigurile pe care le obțin. Muncitorii au
arătat că au fost create toate condiți
ile pentru îndeplinirea sarcinilor de
plan, că întregul colectiv acționează
cu hotărîre în acest sens. Ei au ex
primat vii mulțumiri secretarului
general al partidului pentru grija

permanentă ce o manifestă față de
continua îmbunătățire a condițiilor
lor de viață și de muncă și i-au urat
„La mulți ani !“, viață Îndelungată,
multă sănătate și fericire.
Secretarului general al partidului
l-au fost înfățișate noi tipuri de
motoare electrice, acestea remarcîndu-se prin caracteristici tehnicofuncționale superioare și consumuri
de materiale reduse. Apreciind re
zultatele
obținute,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut să fia
elaborat un program de înnoire și
modernizare a motoarelor electrice
în general, astfel încît prin para
metrii lor să se situeze la nivelul
celor mai bune realizări pe plan
mondial.
în Încheierea vizitei, adresîndu-se
tuturor oamenilor muncii din între
prindere, secretarul general al
partidului
i-a
felicitat
pentru
realizările obținute anul trecut și
pentru rezultatele din această primă
perioadă a lunii ianuarie.
Subliniind importanța preocupări
lor privind accelerarea măsurilor de
modernizare a întreprinderii, de rea
lizare a unor motoare electrice cu
performanțe cît mai înalte, compe
titive cu cele mai bune pe plan mon
dial, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
arătat că unitatea dispune de cadre
bine pregătite, de muncitori cu înal
tă calificare și, deci, sînt condiții
pentru a îndeplini acest obiectiv.
Secretarul general al partidului a
urat colectivului întreprinderii de
mașini electrice să obțină rezultate
tot mai bune în producție, în reali
zarea sarcinilor de plan pe acest an
și pe întregul cincinal.

La ÎNTREPRINDEREA „TRICODAVA", mii de oameni ai
muncii au făcut o emoționantă prl-

mire tovarășului Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu. Tradi
ționalele urări de viață lungă cu să
nătate și fericire, pe care muncitoare
le și muncitorii, copiii acestora le-au
adresat secretarului general al parti
dului, florile oferite cu dragoste șl
bucurie au marcat satisfacția acestui
puternic colectiv de a-1 primi ca
oaspete drag în acest ianuarie ani
versar.
Tovarășul Nloolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați de Gheorghe Oprea, prim
viceprim-minlstru al
guvernului,
Maria Flucsă. ministrul industriei
ușoare, cadre de conducere a cen
tralei industriei tricotajelor si între
prinderii. Directoarea unității. Elena
Tănăsescu, a arătat că de la prece
denta vizită „Tricodava" a cunoscut
două etape de modernizare, în cursul
cărora au avut loc reașezarea struc
turilor
producției,
reorganizarea
fluxurilor tehnologice, amplasarea
unor utilaje noi, de mare randa
ment. O expoziție cu cele mai re
prezentative produse fabricate aici,
solicitate și la export, dă măsura
reală a priceperii oamenilor muncii,
a calității tricotajelor.
Gazdele au raportat despre măsu
rile luate pentru reducerea consu
murilor de materiale, pentru creș
terea gradului de valorificare a ma
teriilor prime.
S-a evidențiat că în procesul mo
dernizării un loc important îl au
perfecționarea și specializarea per
sonalului muncitor al întreprinderii,
ceea ce a asigurat, în intervalul
1986—1987, o creștere a productivită
ții muncii cu 18 la sută, in condițiile
reducerii substanțiale a cheltuielilor
materiale. De altfel, întregul proces
de modernizare care a făcut din
„Tricodava", așa cum a indicat
secretarul general al partidului, o
unitate etalon a industriei de trico

taje, a fost conceput și materializat
cu concursul întregului colectiv da
oameni ai muncii, ale căror iniția
tive au izvorît în climatul de emu
lație oferit de sistemul nostru da
democrație muncitorească.
Secretarul general al partidului,
adresîndu-se cadrelor de conducere,
a accentuat necesitatea de a se ac
ționa și pe mai departe pentru ob
ținerea unor rezultate economica
superioare, indicînd să fie luate mă
suri în vederea sporirii gradului da
valorificare a materiilor prime, fo
losirii cu maximă eficiență a capa
cităților de producție, creșterii pro
ducției pentru export.
în încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat munci
toarelor întreprinderii cele mal
calde felicitări pentru rezultatele
obținute în realizarea planului da
producție, o dată cu urarea de a ob
ține succese cît mal bune în acest
an. multă sănătate și fericire.
Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
șl a tovarășei Elena Ceaușescu s-a
înscris ca un nou moment de seamă
în viața Capitalei, a colectivelor acestor mari unități economice, mobilizîndu-le și mai puternic în acti
vitatea ce o consacră dezvoltării. în
ritm susținut, a economiei naționale,
progresului multilateral al țării. A
fost exprimat cu acest prilej anga
jamentul ferm al puternicelor co
lective muncitorești bucureștene da
a nu precupeți nici un efort pentru
realizarea, la un nivel superior de
calitate și eficientă, a sarcinilor ce
le revin din planul pe anul 1988 și
pe întregul cincinal, de a contribui,
cu toată puterea lor de muncă și
creație, la edificarea socialismului șl
comunismului pe pămîntul patriei —
măreață cauză pe care secretarul
general al partidului o slujește, de
peste cinci decenii și jumătate, cu
înaltă dăruire și nemărginit devota
ment
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0 CONCEPȚIE ȘTIINȚIFICĂ PRIVIND STRATEGIA DEZVOLTĂRII
ȘI MODERNIZĂRII RAZEI TEHNICO-MATERIALE
(Urmare din pag. I)
sebi in ramurile producției materiale
— care în prezent se ridică la 3 200
miliarde lei. din care peste 80 la sută
s-au realizat în ultimele două dece
nii. iar avuția generală a ajuns la
aproape 5 000 miliarde lei.
Realizarea de noi capacități
de
producție în industrie, agricultură si
celelalte ramuri a permis crearea in
anii construcției socialiste a 6,4 mi
lioane noi locuri de muncă. S-a rea
lizat o creștere puternică a gradului
de înzestrare tehnică, a productivi
tății muncii sociale, ceea ce a con
dus la creșterea de peste 33 de ori a
venitului național (din care aproape
80 la sută s-a obținut in ultimii 22
de ani), de circa 20 de ori a avuției
naționale,'sporirea de circa 13 ori a
retribuției, ridicarea continuă a bu
năstării materiale si spirituale a în
tregului popor, țelul suprem al poli
ticii partidului, esența societății so
cialiste multilateral dezvoltate.
Rezultatele obținute în dezvoltarea
economiei naționale și înfăptuirea pe
această bază a unor ample progra
me de ridicare a nivelului de trai,
precum și noile și luminoasele per
spective pentru progresul multilateral
al societății românești în actualul
cincinal și în perspectivă demon
strează convingător justețea politicii
partidului nostru, a secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
privind creșterea puternică a forțe
lor de producție, a bazei tehnicomateriale, dau o pregnantă expresie
modului creator în care Partidul Co
munist Român aplică principiile si
adevărurile generale ale socialismu
lui științific la condițiile concrete
din România.
în
concepția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu. o direcție impor
tantă de acțiune în prooesul făuririi
societății socialiste multilateral dez
voltate o constituie îmbunătățirea
repartizării teritoriale a bazei tehni
co-materiale, a forțelor de produc
ție, pentru a asigura o dezvoltare
armonioasă și echilibrată a tuturor

județelor șl zonelor tării, valorifica
rea eficientă a resurselor materiale
și de forță de muncă din fiecare lo
calitate, crearea de noi centre oră
șenești. ridicarea nivelului de viată
al tuturor localităților. „O dată cu
preocuparea pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a societății —
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
— partidul se preocupă de mai bpna
amplasare a obiectivelor economice
pe întreg teritoriul tării, astfel incit
creșterea rapidă a forțelor de pro
ducție să asigure ridicarea nivelului
general al tuturor județelor si zone
lor patriei noastre". Ca urmare a
acestei orientări s-au produs ample
mutații în repartizarea bazei tehni
co-materiale în profil teritorial. Este
semnificativ în acest sens faptul că
în prezent volumul fondurilor fixe
este de peste 25 miliarde lei în toa
te județele, în timp ce în anul 1945
majoritatea județelor aveau o dotare
în fonduri fixe între 2 și 5 miliar
de lei. Ca urmare a puternicei dez
voltări a bazei tehnico-materiale,
toate județele realizează un volum
de activitate economică de peste 40
miliarde lei, față de numai 7 județe
în 1968. Numărul orașelor a crescut
de la 148 în 1945 la 183 in 1965, ajungind în prezent la 237.
în cadrul concepției secretarului
general al partidului privind dezvol
tarea economico-socială a țării, un
loc important îl ocupă orientarea
fermă spre utilizarea rațională și cu
eficientă maximă a bazei tehnicomateriale, a tuturor resurselor atra
se în procesul reproducției socialis
te lărgite. Secretarul general al
partidului a demonstrat convingător
că, pe măsura creării și dezvoltării
bazei tehnico-materiale in toate ra
murile economiei naționale și în pri
mul rind în industrie, este posibilă
și neoesară trecerea de la o dezvol
tare extensivă la o dezvoltare inten
sivă în care factorii calitativi au un
rol prioritar în procesul creșterii
economice.
In concordanță cu orientările sta- .
bllite de Congresul al XlII-lea. in

vederea soluționării problemelor le
gate de utilizarea cu eficiență spo
rită a potențialului tehnic productiv i
și accentuării laturilor calitative aleJ
dezvoltării
economiei
naționale/
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a inițiat
o amplă acțiune, la scară națională,
de perfecționare a organizării și mo
dernizare a proceselor de producție,
de promovare și extindere a pro
gresului tehnic în toate sectoarele
de activitate.
Tinînd ' seama de cerințele accele
rării procesului de modernizare a
potențialului tehnic productiv și de
perfecționare a metodelor de orga
nizare a producției și a muncii, in
Raportul prezentat la Conferința Na
țională din decembrie 1987, secreta
rul general al partidului a subliniat
necesitatea unor acțiuni hotărite
pentru a asigura îndeplinirea neabă
tută a obiectivelor dezvoltării inten
sive a economiei naționale. „în toate
sectoarele — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu — este necesar să
se asigure înfăptuirea, in anul 1988,
a tuturor programelor de organizare
și modernizare a producției, factor
hotăritor pentru înfăptuirea obiec
tivelor actualului plan cincinal. Tre
buie să se înțeleagă bine că anul
1988 constituie anul hotăritor pentru
înfăptuirea programelor de moder
nizare și dezvoltare generală a In
dustriei șl tuturor sectoarelor de ac
tivitate".
Dintre măsurile cu o Importanță
deosebită pentru realizarea obiecti
velor prevăzute în programele de
organizare și modernizare, un rol
însemnat, prin efectele lor economice,
îl au cele care se referă la : mo
dernizarea fluxurilor tehnologice de
fabricație ; îmbunătățirea pregătirii
tehnice, programării, lansării si ur
măririi producției ; modernizarea
controlului de calitate si a mijloace
lor de control tehnic ; îmbunătățirea
activității de întreținere si reparații,
a organizării conducerii producției
și a, muncii, precum și a aplicării
acordului global; perfecționarea pre

gătirii forței de muncă. în cadrul
măsurilor legate de modernizarea
proceselor de producție, un rol im
portant îl au cele privind : perfec
ționarea tehnologiilor existente prin
mecanizarea și automatizarea fluxu
rilor tehnologice; înlocuirea mașini
lor. utilajelor si instalațiilor uzate
și introducerea de tehnologii noi cu
o eficiență superioară; moderniza
rea mașinilor, utilajelor si instalații
lor o dată cu reparațiile capitale ale
acestora; folosirea celulelor flexibi
le, a roboților și a sistemelor auto
mate de conducere.
Utilizarea cu eficientă sporită a
potențialului productiv al economiei
naționale este o cerință esențială
pentru a asigura înfăptuirea obiec
tivului strategic stabilit privind tre
cerea României la sfirșitul actualu
lui cincinal la un stadiu superior,
cel de tară socialistă mediu dezvol
tată. Am reușit să edificăm o bază
tehnico-materială puternică, moder
nă, pentru care, așa cum arăta secre
tarul general al partidului la recenta
Conferință Națională, a fost necesar
să facem eforturi, să ne mulțumim,
la un moment dat. cu mai puțin, dar
am făcut aceasta pentru a asigura
înaintarea rapidă a patriei noastre
pe calea progresului economic si so
cial. Pentru făurirea și dezvoltarea
bazei tehnico-materiale am cheltuit
uriașe fonduri pentru investiții, cu
gîndul de a da viață aspirațiilor și
idealurilor noastre ale tuturor. în ca
litate de proprietari, producători și
beneficiari, de a crea condiții pen
tru a putea produce mai mult, mai
eficient, de a realiza o creștere în
ritm mai înalt a venitului național
și de a spori pe această bază nivelul
de trai al întregului popor. Depinde
de fiecare dintre noi ca. răspunzind
îndemnurilor patriotice ale secreta
rului general al partidului, să gospo
dărim mereu mai spornic baza teh
nico-materială a societății în spiri
tul linei înalte răspunderi revoluțio
nare, asigurînd astfel mersul ferm
Înainte al patriei noastre pe calea
socialismului și comunismului.

Sub semnul umanismului revolufionar
(Urmare din pag. I)
situației
internaționale actuale,
pentru a fi conștientă de responsa
bilitatea sa față de destinele păcii,
țață de primejdia conflagrației uni
versale. Toate forțele societății tre
buie să intre hotărît în imensul
front al celor care fac din speranța
păcii suprema rațiune a existenței
și activității lor creatoare.
In concepția președintelui Româ
niei, noțiunea de pace exprimă
îmbinarea ideală a unor inestima
bile valori care sînt libertatea, in
dependența, eliberarea de sub asu
prirea străină, emanciparea indi
vidualității umane, eliminarea dis
criminării rasiale și culturale, în
făptuirea egalității, înrădăcinarea
în cugetul popoarelor a sentimen
tului apartenenței la marea familie
a omenirii care împarte aceeași lo
cuință comună — TERRA — nu
trind aceleași vise de dreptate și
•lumină.
înfăptuirea In practică a valorilor
amintite constituie însă mai mult
decît ceea ce, în mod schematic, se
înțelege prin pace — și anume sta
rea de nerăzboi — lntrucît însuși
procesul realizării acestor valori
alcătuiește noțiunea dinamică de
pace, determinînd atitudinea activă
față de ea, ca o condiție sine qua
non a afirmării plenare a adevăra
tului ei conținut. Or, tocmai la pro
cesul realizării acestor valori au și
trebuie să aibă o contribuție defi
nitorie intelectualii lumii contem
porane. oamenii de cultură, toți cei
care prin arta lor sau prin puterea
cuvîntului transmis în mase se
adresează sufletelor, sentimente
lor, convingerilor oamenilor, indi
ferent de apartenența lor filozofi
că. politică sau religioasă, tuturor
celor ce luptă pentru a face din
izbînda cauzei păcii pe continentul
nostru și în lumea întreagă condi
ția vitală a propășirii omului, a în
floririi personalității sale, a atin
gerii plenitudinii existențiale.
?utem afirma că n-a fost acțiune
de .anvergură în spiritul păcii care
să nu fi avut, drept una din for
țele ei motrice, contribuția nemij
locită a creatorilor de valori spiri
tuale ale lumii contemporane, apor

i

tul lor plin de ardoare în clarifi
carea problemelor de animare a
maselor populare la cele mai nobi
le idealuri ce se cereau și se cer
înfăptuite, fără întirziere, pentru
instaurarea Unui climat de încre
dere reciprocă între popoare și a
unei trainice securități.
Adevăratele valori spirituale, în
concepția președintelui României,
sînt expresia gîndirii, talentului și
personalității popoarelor, materia
lizarea capacității și geniului lor
creator, a idealurilor lor de cola
borare și înțelegere. Oamenii de
cultură știu bine că numai contri
buind la schimbul unor reale va
lori pot ajuta popoarele să se cu
noască mai bine, să se stimeze mai
mult, să-și dezvolte conștiința răs
punderii comune pentru salvgarda
rea roadelor muncii generațiilor de
ieri și de azi, a destinelor omenirii,
a idealurilor ei de viitor. Amplificînd colaborarea pe plan interna
țional, asigurînd accesul deplin al
tuturor oamenilor la cuceririle cul
turii înaintate,, la informația meni
tă să unească, și nu să dezbine în
seamnă a stimula propria creație a
fiecărui popor, îmbogățind totodată
patrimoniul civilizației universale,
care se cere eliberat de spectrul
războiului.
în România zilelor noastre, cul
tura își determină finalitatea prin
cucerirea științifică a realității,
prin afirmarea filozofică a adevă
rului și cucerirea estetică a frumu
seții. Oamenii de cultură, orientați
de umanismul revoluționar, apără
tori ai demnității umane, sînt ger
menii stimulatori ai unei mișcări
continue și ai unei transformări
perpetue, echivalente cu întreaga
efervescență a unul popor de con
structori, aspirînd intens Ia con
viețuirea liberă, în pace creatoare,
activă, cu toate popoarele lumii.
Oamenii de cultură ai României
contemporane au fost chemați de
președintele tării să-și pună în
treaga energie, forța morală, ar
doarea de a înțelege, de a crea în
responsabila misiune de slujitori al
cunoașterii în slujba adevărului, a
păcii și a colectivității umane.
Asemenea idealuri și speranțe
sînt o axă cardinală în concepția

României, a președintelui său, tot
deauna activ pentru pacea lumii.
Literatura și artele sînt o astfel
de mare speranță a umanității,
niciodată pierdută, niciodată apusă,
cuprinzînd în sfera ei de lumină
întreaga încărcătură de energie spi
rituală a unui om reprezentativ
pentru întregul gen uman. Litera
tura și artele pot ridica punți de
legătură cu întregul univers, con
ciliind pe om cu natura vitregă, cu
primejdiile amenințătoare, cu toți
ceilalți oameni. Misiunea cardinală
a artelor, a literaturii este de a-1
stimula pe om către trăirea intensă,
în solidaritate cu toți semenii săi,
pe planeta albastră care îi aparți
ne. Se poate recunoaște totdeauna
literaturii și artelor marea forță de
a construi frumusețea și înțele
gerea.
La Congresul științei și învățămîntului, tovarășul Nicolae Ceaușescu
arăta, în magistrala sa expunere,
că mai mult ca oricînd este ne
cesar să se intensifice lupta tutu
ror forțelor realiste și progresiste,
a tuturor popoarelor împotriva
înarmărilor, a pericolului unui nou
război mondial, a unui război nu
clear, pentru apărarea dreptului
fundamental al oamenilor Ia exis
tență, la viață, la libertate și pace,
în^ epoca noastră nu există proble
mă mai importantă decît aceea a
înlăturării unui nou război mon
dial, a unei catastrofe nucleare, de
cît asigurarea păcii în lume.
în uriașa luptă pentru , pace un
rol important revine oamenilor de
știință și cultură din toate dome
niile de activitate 1“
Sub semnul umanismului re
voluționar, al concepției profund
revoluționare
a
președintelui
Nicolae Ceaușescu, omul de cultu
ră, creatorul de valori spirituale
din România, caută ca vocea sa pu
ternică. setea sa de viață, energia
sa spirituală, dinamismul creator,
încrederea în viitor să se facă
auzite în corul iubitorilor de ade
văr ai planetei noastre axît de greu
încercate. El poate astfel înrîuri,
prin opera sa, drumul umanității
spre culmile visate, dintre care cea
mai înaltă se află sub lumina so
lară a păcii universale.
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Prin
sistematizare
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trepte
superioare
PROFUNDE TRANSFORMĂRI CALITATIVE
ale dezvoltării și urbanizării
IN VIAJA SOCIETĂȚII NOASTRE’)
aplicării
Expresie elocventă a
creatoare a principiilor generalvalabile ale materialismului dialec
tic și istoric la condițiile con
crete din România socialistă, Ra
portul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la cea de-a V-a
Conferință Națională a Partidului
Comunist Român din luna decem
brie 1987 se relevă prin profunda
analiză. — întemeiată pe temeini
ce argumente științifice — pe care
o face etapelor istorice parcurse
de țara noastră in cele aproape
patru decenii și jumătate care au
trecut de la victoria revoluției de
eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă. '
Evidențierea etapelor și stadiilor
procesului revoluționar, a drumu
lui glorios
parcurs in
această
scurtă perioadă istorică pune pu
ternic in lumină cu deosebire mă
reția celor 22 de ani care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al
partidului, perioadă în care, sub
conducerea clarvăzătoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, s-a
realizat un impresionant efort na
țional pentru valorificarea superi
oară a tuturor resurselor națiunii,
în vederea înlăturării marilor de
calaje care despărțeau, la un
moment dat, țara noastră de sta
tele avansate din punct de
* vedere
economic, pentru a asigura înain
tarea neabătută a României socia
progres și
liste spre noi culmi
’ ' de
’ --------civilizație. în această perspectivă,
în Raport sint înfățișate căile continuării luptei revoluționare, pentru înflorirea neabătută a patriei
____ ______
întregului
și creșterea
bunăstării
popor,
măsurile
în vede
p-r.........
——~ necesare
...........
rea înfăptuirii hotărîrii Congresu
Congresu-
lui al XIII-lea al partidului.
UN DRUM GLORIOS DE MĂ
REȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE.
Viața a dovedit că nimic nu poa
te fi clădit trainic fără o temelia
pe măsură. Această idee esenția
lă, de fond, o degajă în întreg cu
prinsul
său
magistralul
Ra
port prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu de la înalta
tribună a Forumului național al
comuniștilor români. Ideea își gă
sește deplină confirmare prin pre
zentarea. într-o viziune cuprinză
toare, a marilor realizări obținute
de România în procesul trecerii de
la capitalism la socialism, de la so
cietatea întemeiată pe exploatare
și asuprire la noua orinduire în
care a fost întronată dreptatea so
cială, fiind înlăturate, o dată pen
tru totdeauna, exploatarea șl asu
prirea omului de către om, inega
litățile de orice natură.
Este o realitate incontestabilă că
România burghezo-moșierească se
prezenta, din punct de vedere eco
nomic, ca o țară slab dezvoltată,
cu un nivel precar al forțelor de
producție, ceea ce o plasa inva
riabil pe ultimele locuri în statis
ticile internaționale ale vremii. Lu
crurile se inversau doar atunci
cînd era vorba de consecințele so
ciale nefaste generate de slaba
dezvoltare economică.
Semnificativ este faptul că1 în
al d~
dezvol1938 — anul „de vîrf" al
tării României interbelice — industria, principalul motor al dez
voltării oricărei societăți, asigura
doar 30,8 la sută din venitul na
țional, că majoritatea covirșitoare
a dotărilor tehnice, atîtea cite exis
tau ia vremea respectivă, prove
neau din import, că o seamă de ra
muri și subramuri industriale de
înaltă tehnicitate lipseau cu desăvîrșire din structura ecopamiei
noastre naționale. La aceasta se adăuga modul nerațional de reparti
zare a forțelor de producție indus
triale pe teritoriul țării, concentra
te. in bună parte, doar în cîteva
județe și orașe, în vreme ce pro
vincii întregi, cum ar fi. bunăoară,
Dobrogea, Oltenia sau Moldova, se
aflau in afara oricărei
activități
industriale. Această stare de lu
cruri gravă se răsfrjpgea negativ
și asupra agriculturii. Astfel, în
tr-o, țară declarată de guvernanții
timpului ca „eminamente agrico
lă" existau abia circa 4 000 de
tractoare și alte cîteva mii de ma
șini agricole, in vreme ce milioane
și milioane de gospodării țărănești
nu dispuneau nici măcar de un
plug sau de un animal de trac
țiune. Situația economiei româ
nești se inrăutjățește considerabil,
sub toate aspectele, în anii celui
de-al doilea război mondial. Iată
de la ce nivel scăzut de dezvol
tare economico-socială a început
desfășurarea procesului revoluțio
nar al construcției socialiste in
România.
în cele aproape patru decenii și
jumătate care au trecut de la dex clanșarea revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă si
antiimperialistă, în țara noastră au
avut loc mari transformări economico-sociale, de esență revoluțio
nară. S-au înregistrat progrese fără
precedent atît in domeniul dezvol
tării relațiilor de producție socia
liste. cit si al forțelor de producție,
in creșterea venitului național. în
ridicarea la un nivel superior a
întregului mod de viață al între
gului popor. Datorită potențialului
industrial creat in anii construc
ției socialiste, in prezent România
realizează in numai 3 zile întreaga
producție industrială din 1945,, pro
ducție care s-a majorat în acest
interval de timp de 120 de ori. în
ansamblul acestei creșteri specta
culoase, ramurile de bază au înre
gistrat sporuri și mai mari : in
dustria chimică — 1 200 de ori, in
dustria construcțiilor de mașini —
de 500 de ori. La rindul ei, agricul
tura, cea de a doua ramură de
bază a economiei noastre, a cunos
cut, de asemenea, profunde în
noiri de ordin economic și social,
cantitative și calitative, reflectate
în sporirea producției agricole de
aproape 9 ori. In strînsă legătură
cu dezvoltarea bazei tehnico-mate
riale și ridicarea pregătirii forței
de muncă, o puternică dezvoltare
----- —
au cunoscut cercetarea științifică,
învățămintul și cultura.
istorică
„într-o
perioadă
tovarășul
scurtă
—
sublinia
NICOLAE CEAUȘESCU in Raportul prezentat Conferinței Naționale
— au avut Ioc mari transformări
revoluționare in toate domeniile

*) Documentele Conferinței
Naționale a partidului despre
profundele transformări revo
luționare din anii construcției
socialiste. Succesele istorice ob
ținute de poporul român, sub
conducerea partidului, a secre
tarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in edificarea
societății socialiste multilateral
dezvoltate. Stadiul actual al
dezvoltării societății socialiste
in România.

vieții economice șl sociale. Româ
nia a depășit înapoierea in care se
alia datorită politicii ciaselor ex
ploatatoare și dominației imperia
liste, devenind o țară industrialagrară, cu o industrie modernă,
puternică, organizată pe baza celor
mai noi cuceriri ale tehnicii și ști
inței contemporane, cu o agricul
tură socialistă in plin progres, cu
o puternică dezvoltare a științei,
invățămîntului, culturii, a bunăs
tării materiale și spirituale a în
tregului nostru popor
.
**

„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU"
— CEA MAI FERTILA PERIOADA
DIN ÎNTREAGA ISTORIE A PA
TRIEI. Mărețele înfăptuiri din
anii construcției socialiste pun cu
pregnanță în evidență epoca inau
gurată de Congresul al IX-lea al
partidului, epocă nemijlocit le
gată de activitatea teoretică nova
toare și
acțiunea
politică re
voluționară
ale
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, președintele
Republicii, făuritorul României
moderne. Prefacerile adinei care
au avut loc in toate domeniile vie
ții sociale după acest congres l-au
impus drept deschizătorul celei
mai luminoase perioade din întrea
ga istorie a patriei, intrată defini
tiv în conștiința națiunii sub nu
mele celui mai strălucit fiu al său,
„Epoca Nicolae Ceaușescu
.
**
In acest scurt răstimp au fost aplicate,
cu remarcabile rezultate, o seamă
de măsuri privind perfecționarea
organizării, planificării și condu
cerii economiei, îmbunătățirea îm
părțirii administrativ-teritoriale a
patriei, democratizarea întregului
proces de conducere a vieții economico-sociale, dezvoltarea siste
mului de autoconducere muncito
rească și autogestiune, valorifica
rea superioară, cu înaltă eficientă
a întregului potențial material,
tehnic și uman al societății, a for
ței de creație a poporului român.
S-a vădit cu putere in toate îm
prejurările originalitatea soluțiilor
adoptate de partidul nostru sub
imboldul gîndirii novatoare, știin

țifice și cutezătoare a secretarului
său general, modul creator de în
țelegere și aplicare a principiilor
socialismului științific la condițiile
concrete din țara noastră, preocu
parea permanentă pentru cunoaș
terea temeinică a fenomenelor noi
apărute în procesul construcției so- >:
cialiste, cit și în viața interna
țională.
Caracteristica definitorie a eta
pei inaugurate de Congresul al
IX-lea o constituie dezvoltarea și
modernizarea puternică a forțelor
de producție, sporirea avuției ma
teriale a poporului român, pe fon
dul schimbărilor structurale, cali
tative ce au avut loc în ansamblul
proprietății socialiste, a perfecțio
nării radicale a relațiilor de pro
ducție și sociale, a întregului apa
rat de producție. Revelator în acest sens este faptul că fondurile
fixe în economie — element esen
țial al bazei tehnico-materiale —
a sporit de la *f60,5 miliarde lei,
cit au totalizat în 1965, la 757,1 mi
liarde lei in 1970, la 1 864.2 mi
liarde în 1980 și la circa 3 200 mi
liarde lei in prezent. Această dina
mică rapidă dezvăluie adevărul că
aproape 86 la sută din fondurile
fixe existente în economie au fost
create și puse în funcțiune după
Congresul al IX-lea al partidului.
Impulsionarea progresului economico-social după Congresul al
IX-lea al partidului a fost posibilă
numai ca urmare a consecvenței cu
care partidul nostru a promovat o
politică judicioasă de acumulare,
materializată in orientarea a circa
o treime din venitul național pen
tru fondul de dezvoltare.
în
acest ' isens.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu atrăgea aten
ția că „A fost necesar să facem eforturi, Sli
* ne mulțumim, la un
moment dat, cu mai puțin, dar am
făcut aceasta pentru a asigura
înaintarea rapidă a patriei noastre
pe calea progresului economic și
.
**
social
Numai procedînd astfel a
devenit posibilă dezvoltarea acce
lerată a economiei, a avuției na
ționale, ridicarea continuă, pe această bază trainică, a nivelului de
trai material și spiritual al po
porului.
Forța și vitalitatea economiei
noastre naționale s-au afirmat ple
nar in anii de după Congresul al
IX-lea atit in direcția realizării
unor mari proiecte de construcții,
între care la loc de frunte se În
scriu Canalul Dunăre — Marea
Neagră, metroul, numeroase alte
lucrări edilitarq de anvergură rea
lizate în Capitală, Transfăgărășanul, marile platforme industriale
amplasate în absolut toate județele
țării, cît și în acele clipe de grea
încercare prin care a trecut țara,
în anii deceniului al optulea. Fi
rește, există toate temeiurile să se
afirme că, pe baza unui susținut
efort de acumulare, în numai cî
teva decenii a fost parcursă o
cale lungă ce în trecut ar fi nece
sitat secole. Acest salt spectaculos
în istorie l-a avut in vedere tova
rășul Nicolae Ceaușescu cînd a pre
cizat că „cel de-al IX-lea Congres
al partidului, din 1965, a marcat o
nouă perioadă în construcția so
cialistă a țării
.
**
în toată această perioadă de mari
prefaceri revoluționare, ce au cu
prins întregul mecanism al vieții
economico-sociale, Partidul Comu
nist Român și-a îndeplinit cu
cinste rolul său de forță politică
conducătoare, de centru vital al
întregii noastre națiuni, elaborînd,
pe baza investigării atente a rea
lităților economico-sociale, obiec
tivele și sarcinile fiecărei etape,
orientînd și mobilizînd eforturile
întregului popor în direcția asigu
rării progresului necontenit al pa
triei.
ETAPELE PROCESULUI RE
VOLUȚIONAR. Raportul pune pu
ternic in evidență concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu privitoa
re la înțelegerea procesului revo
luționar ca unitate a mai multor
etape, definite de obiective și sar

cini concrete, a căror înfăptuire a
determinat trecerea la o calitate
nouă, superioară, in procesul de
iargă perspectivă privind făurirea
noii societăți socialiste in Româ
nia. Tovarășul Nicolae Ceaușescu
precizează că procesul marilor
transformări revoluționare din țara
noastră a inceput o dată cu victo
ria revoluției de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiim
perialistă de la 23 August 1944, or
ganizată și înfăptuită de Partidul
Comunist Român și a înscris in
desfășurarea sa mai multe etape.
în anii care au urmat declanșării
acestui profund proces revoluțio
nar a fost lichidată dictatura fas
cistă și orinduirea burghezo-mo
șierească, împărțită în clase anta
goniste, în bogațl și săraci, în ex
ploatatori și asupriți — perioadă
în care s-a realizat, totodată, refa
cerea economiei distruse de război;
în această perioadă au fost înfăp
tuite cîteva reforme sociale cu
mare ecou, între care se detașează
prima revoluție agrară. .
Proclamarea Republicii la 30
Decembrie 1947 a marcat trecerea
întregii puteri politice în mîinile
clasei muncitoare, aliată cu țără
nimea muncitoare, intelectualitatea
și alte categorii de oameni ai mun
cii. O dată cu 1948, cind la 11
iunie a fost trecută și puterea eco
nomică în mîinile celor ce muncesc,
prin înfăptuirea naționalizării prin
cipalelor mijloace de producție. în
România s-a realizat trecerea la o
nouă etapă a procesului revoluțio
nar. ceea ce a însemnat începutul
revoluției socialiste, ceea ce a în
semnat lichidarea pentru totdeauna
a exploatării și asupririi, a inega
lităților economice, sociale și na
ționale. asigurarea deplinei liber
tăți și egalități între toți cetățenii
patriei, realizarea unor profunde
transformări revoluționare în viața
economică, social-politică și cultu
rală a poporului. capabile să
schimbe din temelii întregul mod
de viață al oamenilor.
Congresul al IX-lea al partidu
lui a adus clarificări privitoare la
conținutul și esența revoluției

sociallste. Respingind dogmatismul
In teoria și practica revoluționară,
abordările simplificatoare ale pro
cesului de edificare a noii orinduiri. partidul nostru, sub imboldul
gîndirii și acțiunii revoluționare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a
impus, în anii de după Congresul
al IX-lea. ideea că revoluția so
cialistă reprezintă un proces com
plex. de durată, care inscrie obli
gatoriu trei momente distincte în
evoluția sa : declanșarea procesu
lui revoluționar, consolidarea și
dezvoltarea revoluției socialiste.
Astfel, prin acțiunile revoluționare
ce le-au înscris naționalizarea printipalelor mijloace de producție, li
chidarea orînduiril burghăzo-moșierești, trecerea la dezvoltarea so
cialistă a industriei și a altor sec
toare de activitate — anul 1948 a
marcat momentul declanșării revo
luției socialiste. în anii 1949—1962
principalul proces
revoluționar
l-a constituit cooperativizarea agri
culturii. Prin aceasta au fost ge
neralizate relațiile de producție
socialiste, a fost făurită economia
socialistă unitară, ceea ce a în
semnat victoria primei etape a re
voluției socialiste. In această pe
rioadă. s-a realizat organizarea pe
baze socialiste a proprietății de
stat și cooperatiste, a tuturor sec
toarelor economice • și sociale. To
varășul Nicolae Ceaușescu atrage
atenția că în această primă etapă
a revoluției socialiste, deși au fost
obținute importante succese în edificarea bazei tehnico-materiale.
România, a continuat să rămînă o
țară slab' dezvoltată. Această rea
litate nedorită a fost avută în ve
dere la Congresul al IX-lea al
partidului atunci cînd s-a hotărît
promovarea unei politici de dez
voltare în ritmuri accelerate a economiei pe baza unei rate înalte
de acumulare.
Etapa de consolidare a socialis
mului a durat circa 10 ani, perioa
dă in care s-a realizat o dezvol
tare puternică a forțelor de produc
ție. pe întreg teritoriul țării, per
fecționarea relațiilor de produc
ție și sociale, a planificării și con
ducerii societății, adîncirea de
mocrației socialiste. înflorirea ști
inței, învățămîntuluî și culturii,
ceea ce a permis trecerea la o altă
etapă a dezvoltării socialiste a
României — aceea a făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. care trebuie să asigure dez
voltarea puternică a forțelor de
producție în toate domeniile, a tu
turor ramurilor de activitate, pe
rioadă care se apreciază că se va
încheia în jurul anilor 2000.
„Toate aceste etape — preciza to
varășul Nicolae Ceaușescu în Ra
portul la Conferința Națională a
partidului — constituie un tot uni
tar al procesului de organizare și
dezvoltare socialistă a României,
care trebuie să asigure realizarea
in cele mai bune condiții a princi
piilor socialiste de muncă, de viață,
de repartiție, un nivel general înalt
de civilizație și cultură întregii
.
**
națiuni

CARACTERISTICILE ACTUALEI
ETAPE DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A ROMÂ
NIEI. în Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința „ Națională a partidului se
arată că România se află în prezent
în faza superioară a făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și creării condițiilor pentru
trecerea la edificarea societății
comuniste. în această fază continuă
procesul revoluționar de matu
rizare a socialismului pe pro
pria bază, de afirmare tot mai pu
ternică a superiorității sale ca orînduire socială. Important este
faptul că în această fază se va
finaliza un proces calitativ în dez
voltarea tării. în sensul că Româ
nia va depăși, pînă în anul 1990,
stadiul de țară socialistă în curs
de dezvoltare șl va trece la un
stadiu nou, superior — cel de tară
socialistă mediu dezvoltată.

Superioară net din punct de ve
dere al relațiilor de producție și
sociale, al principiilor de proprie
tate. repartiție, de etică și echita
te față de cele mai dezvoltate tărl
capitaliste. România înregistrează
în prezent unele rămîneri in urmă
în ce privește nivelul de dezvol
tare al forțelor de producție și al
productivității muncii, al venitului
național pe locuitor, față de aceste
tari. Realizările obținute pînă acum,
în condițiile dezvoltării in ritm
înalt a economiei noastre socia
liste. au determinat micșorarea de
calajelor cantitative, reflectate prin
producția diferitelor ramuri pe lo
cuitor.
Progresele economiei noastre se
caracterizează, deopotrivă, și prin
ample schimbări calitative reflec
tate prin modernizarea structurii
pe ramuri a economiei naționale
ridicarea nivelului tehnic al produ
selor. sporirea eficientei muncii
sociale, ridicarea nivelului de trai
al poporului reflectat in creșterea
substanțială a veniturilor oameni
lor muncii de ia orașe și sate, a
consumului de bunuri materiale și
servicii, a gradului de instruire
profesională, de cultură, de con
știință. Din punctul de vedere al
realizărilor social-culturale. este de
remarcat faptul că țara noastră se
situează la niveluri comparabile cu
ale multor țări avansate din lume.
Intrarea intr-o nouă etapă de
niatuuzare și dezvoltare a socîetății noastre impune atenției
cîteva mari direcții de ac
țiune. înainte de toate impune o
maximă atenție creșterea eficien
ței utilizării factorului material al
producției, a bazei tehnico-materiale prin: utilizarea deplină la
nivelul_ parametrilor proiectați, a
capacităților de producție existen
te; modernizarea și ridicarea nive
lului tehnic al capacităților de
producție: folosirea judicioasă a
materiilor prime, materialelor și
energiei, în condițiile respectării
normelor da consum stabilite; re
cuperarea și refolosirea materia
lelor, a pieselor și subansamblelor.
Deopotrivă, se dovedește extrem
de actuală- creșterea mai puternică
a productivității muncii, acțiune
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu
o ințelege drept „factor hoiăritor
in sporirea întregii activități, in
asigurarea condițiilor pentru dez
voltarea generală a țării, pentru
ridicarea nivelului de trai material
și spiritual al poporului".
Documentele Conferinței Națio
nale atestă că măsuri hotărite se
impun și în ce privește moderni
zarea producției, îmbunătățirea ca
lității, ridicarea nivelului tehnic al
produselor, lărgirea bazei energe
tice și de materii prime; creșterea
prioritară a ramurilor industriale
de înaltă tehnicitate, care valori
fică superior resursele materiale,
energetice și munca socială.
în
etapa actuală un rol tot mal în
semnat poate și trebuie să-l aibă
agricultura, a cărei dezvoltare tre
buie să ^ăspunțiă comandamente
lor înfăptuirii ndli revoluții'' agra
re, . Conferința Națională a parti
dului a fioîărit că una dintre con
dițiile esențiale ale progresului ne
întrerupt al economiei noastre tre
buie s-o constituie continuarea
fermă a politicii de acumulare
susținută, prin alocarea din veni
tul național a circă 30 la sută pen
tru fondul de dezvoltare economi
co-socială. O asemenea politică asigură condiții pentru promovarea
cu perseverență a politicii de re
partizare rațională a forțelor de
producție pe intreg teritoriul ță
rii, de amplasare a lor echilibrată
în toate zonele și localitățile. S-a
prevăzut ca în 1990 toate județele
țării să realizeze un volum al ac
tivității economice pe locuitor de
cel puțin 80 000 lei.
Trecerea României la un nou
stadiu de dezvoltare economicosocială impune, totodată, perfec
ționarea in continuare a relațiilor
de producție ți' sociale, ceea ce
presupune Întărirea continuă a pro
prietății socialiste, de stat și co
operatiste, generalizarea in viață a
principiilor socialiste de repartiție,
întărirea spiritului de răspundere
al tuturor oamenilor muncii pen'tru gospodărirea cu eficiență înal
tă a mijloacelor materiale încre
dințate spre administrare, pentru
creșterea avuției naționale, aplica
rea neabătută a principiilor autoconducerii și autogestiunii, dezvol
tarea și adîncirea permanentă a
democrației muncitorești, revolu
ționare, perfecționarea sistemului
de conducere și planificare, avînd
drept obiectiv creșterea rolului și
funcțiilor statului in conducerea și
dezvoltarea armonioasă a tuturor
sectoarelor de activitate, împleti
rea conducerii unitare, pe baza pla
nului național unic a economiei,
cu autoconducerea muncitorească,
înfăptuirea obiectivului strate
gic al etapei actuale impune cu
stringență intensificarea activității
de făurire a omului nou, avindu-se
in vedere cerința formulată de to
varășul Nicolae Ceaușescu de a se
acționa cu toată hotârirea pentru
lichidarea unei anumite rămineri
în urmă a nivelului politic și ideo
logic în raport cu dezvoltarea ra
pidă și puternică a bazei tehnicoștiințifice. Acțiunile educative tre
buie să vizeze cu precădere for
marea tineretului, a tuturor cetă
țenilor patriei în spiritul muncii,
al dragostei față de țară și po
por, respectarea neabătută a sta
tutului partidului a normelor eticii
și echității socialiste,
afirmarea
puternică, în toate domeniile, a
spiritului revoluționar în muncă
și în viață.
Amplul proces de dezvoltare și
modernizare a socialismului este
indisolubil legat de creșterea ro
lului partidului ca forță politică
conducătoare a societății noastre,
centru vital al națiunii. în acest
sens. Conferința
Națională a
partidului a subliniat necesitatea
de a se lua măsuri hotărite pentru
perfecționarea activității organelor
și organizațiilor de partid, crește
rea spiritului lor de răspundere, a
combativității, întărirea disciplinei
și ordinii, a spiritului de partid,
a atitudinii revoluționare în mun
că și viață. La încheierea actua
lului cincinal, opera de făurire a
societății socialiste multilateral
dezvoltate va continua să se des
fășoare. urmînd să se încheie în
jurul anilor 2000. Astfel, la sfîrșitul
acestui secol. România se va înfă
țișa ca o țară socialistă multilate
ral dezvoltată, atît din punct de
vedere al industriei, agriculturii,
învățămîntului, științei și culturii,
cit și al nivelului general de via
ță și de civilizație al poporului.

Ioan ERHAN

Conferința Națională a partidului a stabilit că in această perioadă
este necesar să se adopte măsuri hotărite pentru intensificarea acțiunilor
ce vizează progresul mai rapid, revoluționar al satului românesc. Intre
acestea, 'înfăptuirea riguroasă a planurilor de sistematizare, pe baza
stabilirii raționale a perimetrelor construibile și corespunzător cerințe
lor de dezvoltare și urbanizare a localităților rurale, se impune ca preo
cupări de prim ordin consiliilor populare.
lată cum se acționează în această privință într-un viitor centru agro
industrial — actuala comună Mihail Kogălniceanu din județul Constanța.

UN PRIM BILANȚ. Exact acum
zece ani a fost întocmită prima
schiță de sistematizare a comunei,
schiță care se află și în prezent
expusă la sediul consiliului popular.
Desigur, datele ei esențiale nu mai
sint de actualitate. Marea majoritate
a prevederilor au fost transpuse de
mult in fapte. în realități palpabile.
Ca atare, urmează să fie înlocuită
cu alta. întocmită de Institutul ju
dețean de proiectări Constanta. Ne
cesitatea acesteia a izvorit nu numai
din evoluția firească a dezvoltării
comunei în timp, dar si ca urmare a
unor orientări noi. în spiritul indi
cațiilor si noilor cerințe ale sistema
tizării localităților rurale, practic ca
urmare a unei noi si importante
etape în ascensiunea economică si
urbanistică a localității. „în ultimii
zece ani — ne relatează primarul
localității. Mircea Zlotea. — popu
lația comunei Mihail Kogălniceanu
a crescut cu 30 la sută, numărînd în
prezent peste 11 000 de locuitori :
puterea economică a sporit de mai
multe ori. în timp ce suprafața
localității de centru a rămas aceeași,
iar a celor 4 sate aparținătoare s-a
restrîns an de an. în folosul extin
derii fondului funciar pentru agri
cultură".
Pe linia înfăptuirii prevederilor
sistematizării, trebuie remarcat că
înseși construcțiile comunei s-au
înăltat pe verticală. Alături de cele
aproape 2 400 de gospodării, pe care
locuitorii și le-au făcut tot mal
prospere, cu case tot mai frumoase,
localitatea Mihail Kogălniceanu nu
mără acum și 800 de apartamente
în blocuri cu 2, 3 și 4 etaje, con
struite în special în ultimii ani. Re
cent. au fost date în folosință încă
două blocuri puse la dispoziția spe
cialiștilor. a unor cadre didactice si
oameni ai muncii din unitățile agri
cole de stat, ca si a altor locuitori.
Toate aceste imobile, prefigurînd
orașul agroindustrial de miine. au
fost construite pe terenurile virane
din incinta perimetrului construibil
prevăzut in schița de sistematizare
— și. în special, de o parte și de
alta a șoselei, care capătă tot mai
mult configurația unui bulevard.
Practic, acum, la zece ani de la
adoptarea ei. oricine poate constata
că prima schiță de sistematizare a
comunei este transpusă In realități.

Iar acest fapt a stimulat Interesul
și propunerile cetățenilor, preocupă
rile lor și grija pentru viitoarea în
fățișare a comunei. — toate acestea
regăsindu-se în noua schiță de dez
voltare și sistematizare viitoare a
comunei, ca viitor centru agroindus
trial modern.

CHIPUL NOU AL AȘEZĂRII.
Alături de noile blocuri de locuințe,
în comuna Mihail Kogălniceanu
iși etalează frumusețea arhitectonică
numeroase edificii publice mai vechi
și mai noi. de mare interes social :
căminul cultural cu bibliotecă bo
gată. club și sală de festivități, două
școli generale. dispensar, secțiile
unor unități, cum ar fi fabrica de
brinzeturi. stația sistemului de Iri
gații. asociația de stat și coopera
tistă pentru legume, numeroasa ma
gazine comerciale de tot felul, uni
tăți prestatoare de servicii, ampla
sate în complexe sau în spatii des
tinate prin construcție la parterul
noilor blocuri de locuințe. Locuitorii
comunei au la dispoziție magazine
și unități pentru absolut toate ce
rințele. armonios amplasate în toate
zonele localității : în sud — un mare
magazin alimentar, un complex meș
teșugăresc cu ateliere de coafură,
frizerie, ceasornicărie, broderie, tri
cotaje. confecții, reparații de apa
rate de uz casnic, altul pentru tîmplărie metalică, lăcătușărie. sudură,
autoservice. cu toată gama de lucrări,
de la tinichigerie pînă la vopsitorie ; în centru se află magazinul
universal cu 5 raioane, magazinul de
produse metalo-chimice. librărie,
ceasornicărie, laborator și unitate de
cofetărie etc. ; în nord — alături de
unități similare de profil, au fost
amplasate mai multe chioșcuri stra
dale.
Să mal adăugăm, de asemenea, că
Mihail Kogălniceanu este localita
tea în care se află al doilea aeroport
internațional, ca volum de trafic, al
tării și care dispune la rindul său
de hotel, restaurant si alte dotări șl
că tot pe aici, prin această comună,
se efectuează și cea mai mare parte
a tranzitului rutier de turiști spre
Litoral.
Aceasta este azi configurația edi
litară a localității Mihail Kogălni
ceanu. ca o reflectare directă a pu

ternicului avînt economic al întregii
țări înregistrat în anii socialismului,
cu deosebire in perioada ce a trecut
de la Congresul al IX-lea. care a
așezat tara pe noi făgașuri, de pros
peritate și progres. Iar toate acestea
au influențat în mod nemijlocit con
dițiile de muncă și viată, tot mal
bune, ale locuitorilor comunei.

PREVEDERI ESENȚIALE. Sis
tematizarea și urbanizarea comunei
este însă un proces ce se va am
plifica și perfecționa în continuare
pe baza noului instrument de lucru
— noua schiță de sistematizare —
care se va materializa in etapa pre
figurată de Conferința Națipnală a
partidului pînă in anul 2000. De re
marcat că particularitatea principală
a viitoarei activități edilitare constă
în aceea că se ia in calcul absolut
fiecare palmă de pâmint, spre a fi
folosită cît mai util. Ca urmare. Ia
o creștere și dezvoltare și mai dina
mică — din punct de vedere eco
nomic și demografic — eentrul de
comună își va restrînge perimetrul
cu 23 de hectare, care vor fi redate
agriculturii. în total, cu satele apar
ținătoare. se vor recupera 143 hec
tare. Soluția constă în creșterea mal
accentuată, „pe verticală
,
**
a viitoa
relor clădiri ce vor încheia complet
construcția actualului centru comu
nal. în care au și apărut „la roșu"
cîteva noi edificii de interes public.
— o poștă nouă avînd o centrală
telefonică interurbană cu 600 de li
nii. sediul băncii de credit „Munca",
pe lingă altele, ale căror lucrări ur
mează să înceapă : un cinematograf
cu 400 de locuri si o grădină de
vară. Edilii localității studiază pro
punerea făcută de cetățeni în cadrul
„Tribunei democrației" de a ame
naja o clădire veche, un fost han,
într-un hotel pentru turiștii în tran
zit. precum și aceea de reînființare
a unui liceu cu profil legat de ne
voile de dezvoltare a, comunei, pen
tru sutele de copii care fac în pre
zent naveta la Constanta. Pe scurt,
se poate spune că aspirația de a
trăi mai bine, mai civilizat, la ni
velul condițiilor urbane și în ace
lași timp urmărind economia ma
ximă de pămînt pentru ca orice
suprafață de teren posibil a fi cul
tivată să rodească cît mai bogat
— sînt preocupări dominante atît
ale celor aleși în fruntea conducerii
treburilor obștești locale, cit si ale
fiecărui cetățean și gospodar din
comuna Mihail Kogălniceanu. in
ampla acțiune de sistematizare si
dezvoltare a acestui viitor centru
agroindustrial.

Georqe MJIHAESCU
corespondentul „Scinteii
*

Despre
activitatea
a 300 de
mame și bunici
Nu de mult am asistat la o acțiune
care a adus în atenție activitatea
depusă, cu mult devotament și dis
creție, de comitetele de sprijin de
pe lingă unitățile de ocrotire a co
piilor. în cazul de față era vorba
de cele din sectorul 1 al Capitalei.
Dar asemenea comitete, formate din
mame, bunici, bune și inimoase gos
podine, care se alătură strădaniei
personalului unităților respective de
a crea un mediu cît mai prielnia
creșterii și instruirii copiilor încre
dințați temporar acestor instituții,
există in toată tara. Mii și mii de
femei își dăruiesc, din toată inima,
timpul și priceperea lor organizării
unor activități de mare utilitate pen
tru bunul mers al treburilor în creșe,
grădinițe, leagăne, spitale de copii,
nu suprapunîndu-se, ci completind
eforturile educatorilor, cadrelor me
dicale și didactice, ale acelora in
seama cărora se află buna gospodă
rire a acestor unități a căror exis
tență este, de fapt, una din mărtu
riile concrete ale dragostei și grijii
pe care partidul șl statul nostru le
acordă copiilor, viitorul patriei. Ele
dispun de toate condițiile materiale
necesare bunei funcționări, de o în
cadrare corespunzătoare cu un per
sonal calificat. Dar. oricine știe,
unde sint copil mulți, sînt și griji
multe, iar o mînă de ajutor în plus
nu strică. Dimpotrivă, este bineve
nită.
Acțiunea la care ne referim a fost
un schimb de experiență, de fapt o
lntîlnire a membrelor acestor comi
tete și a conducătorilor unităților
beneficiare, organizat de Comitetul
de femei al sectorului 1. Nu am as
cultat expuneri savante ale femeilor
care alcătuiesc aceste comitete, ci
am consemnat rezultatele muncii lor,
mai grăitoare decît vorbele. O dova
dă a oferit-o chiar cadrul in care
au avut loc discuțiile. Cele mai bune
comitete de sprijin expuneau, în cîte
un stand, obiecte lucrate de femei
pentru copiii din instituția pe lingă
care iși desfășoară activitatea — obiectele de îmbrăcăminte pentru cei
mici, confecționate, tricotate sau cro
șetate din materiale recuperabile,
cele destinate să decoreze încăperile
in care micuții se joacă sau învață,
rezultatul multor ore de muncă mi
găloasă — precum și dulciuri de
casă, reprezentînd tot atîtea rețete
ce pot îmbogăți meniurile celor mici.
în acest „decor" sugestiv a fost
mai lesne de evocat ce este mai bun
și mai valoros în activitatea celor
11 comitete de sprijin din sector.
Una din principalele lor misiuni este
aceea de a contribui la crearea unei
ambianțe cît mai plăcute, cît mai apropiate de aceea a unul cămin. Ast
fel, la leagănul nr. 1 — cea mai mare
unitate de acest fel din țară — mem

brele comitetului au contribuit, cu
toată experiența lor. la activitatea
gospodărească a conducerii adminis
trative : au înlăturat urmele șantie
rului din jurul noului pavilion con
struit. la repararea și întreținerea
aparatelor care constituie locul de
joacă preferat al celor mai mari
dintre cei mici, au plantat sute de
flori pentru ca spațiul ce înconjoa
ră clădirile să semene, vara, cu o
adevărată grădină. „în prezent, după
cum spunea dr. Margareta Crețeanu,
directoarea leagănului, cu sprijinul
membrelor comitetului, sîntem pe
punctul de a realiza șl alte lucrări
menite să înfrumusețeze atit interio
rul, cît și exteriorul instituției. Avem
o sală polifuncțională pe care vrem
să o dotăm astfel îneît să poată
servi și ca sală de gimnastică (ce se
va face sub îndrumarea atentă a
studenților de la Institutul de educa
ție fizică și sport), cît și pentru
spectacole. Intenționăm să amenajăm
un „colț viu", unde copiii să vadă
animale vii, nu numai poze, să intro
ducem cît mai multă diversitate in
mobilarea parcului, pentru a stimu
la la copii, simțul frumosului. Co
mitetul de sprijin a mai venit cu o
inițiativă : aceea de a-i solicita pe
studenții în arte plastice să decoreze
pereții interiori cu picturi murale,
.transformînd încăperile intr-o lume
de basm".
Aceeași grijă pentru ca ochii co
piilor să se oprească pe lucruri și
imagini care să le placă și să le stîrnească fantezia se face simțită, după
cum afirma tovarășa Daniela Geor
gescu, și la Casa de copii nr. 2. Fe
meile din comitetul de sprijin au
împodobit sălile de clasă, dormitoa
rele cu picturi, desene, broderii, di
ferite obiecte de artizanat făcute de
ele.
Se știe cît de multă bătaie de cap
provoacă în familie întreținerea, in
stare bună, a îmbrăcămintei unor
copii sănătoși și zburdalnici, care nu
iau seama la pantalonii sau rochița
abia spălate și călcate, nu o dată
sfîșiate, agățate sau — în cel mai
bun caz — descusute ori cu nasturii
smulși. Cînd este vorba de zeci șl
sute de copii, „problema" devine
foarte serioasă. Iar contribuția comi
tetelor de sprijin — esențială. Se or
ganizează un fel de șezători sau
clăci, în care acul și ața intră in ac
țiune pentru a drege ceea ce s-a
stricat, dar șl pentru a confecționa
obiecte noi : cearșafuri,
pijamale,
șorțulețe, salopete, rochițe. Condu
cătorii unităților de ocrotire a copii
lor din sector au avut numai cuvin
te de laudă pentru contribuția femei
lor din comitetele de sprijin la reali
zarea și menținerea unei „gardero
be" înzestrate cu tot ce este nece

sar unor „beneficiari" prea mici pen
tru a o păstra.
Am notat, ca pe un fapt deosebit,
marea putere de dăruire a multora
dintre femeile ce fac parte din co
mitetele de sprijin de pe lingă cele
două spitale de copii dir. sector —
„Grigore Alexandrescu" și „Caraiman". în secțiile cele mai grele —
chirurgie, ortopedie — unde copiii
sint temporar imobilizați la pat, sau
se mișcă cu greutate, ele sînt un pre
țios ajutor pentru personalul medi
cal în hrănirea lor, în suprave
gherea atentă a celor ce încep să se
deplaseze singuri. Este, fără îndoia
lă, o treabă deloc ușoară, ce solicită
experiență și răbdare. Și este, tot
odată. o modalitate de a grăbi însă
nătoșirea micilor pacienți și întoar
cerea lor în mijlocul familiei.
Prezența acestor inimoase ajutoa
re nu se face simțită doar in latura
pur gospodărească a unităților amin
tite. Ele sînt alături de personalul
unităților de ocrotire și in dificila
activitate educativă. începind cu
ceva în aparență minor — înso
țirea copiilor la plimbare. Cîte nu
poate afla un copil avid de cunoaș
tere în timpul unei plimbări obiș
nuite ! Cu condiția Insă ca alături
să se afle cineva care să-i vorbeas
că, pe înțelesul Iui, despre ceea ce
vede, să răspundă, cu tact, avalanșei
de întrebări de tot felul, pe care
copiii le pun de cum încep să
vorbească. Acest „cineva" este, adesea. una din membrele comite
tului de sprijin. Am aflat că ele
se află alături, gata să dea expli
cații și în vizitele la muzee, la
teatrul de păpuși. în timpul pro
iecțiilor de diafilme, ori al audițiilor
pe discuri sau benzi magnetice. Ca
niște adevărate mame se ocupă și de
educația copiilor spitalizați, spunîndu-le povești celor mici, ajutîndu-1
pe cei mai mari să țină pasul cu
lecțiile, de la care — o vreme
au
absentat
...300 de femei, 300 de inimi dărui
te, cu toată generozitatea, copii
lor. Mii și mii de ore de muncă și
strădanie oferite voluntar, de dragul
celor mici, pentru a completa efor
tul material al statului, a pune în
valoare și mai bine sumele alocate
pentru construirea, întreținerea și
buna funcționare a instituțiilor de
oprotire a copiilor.
Cuvintele de caldă apreciere la
adresa activității comitetelor de spri
jin, rostite la schimbul de experien
ță amintit, constituie cel mai pu
ternic imbold pentru o sporire a
contribuției lor la efortul societății
de a crea cele mai bune condiții
creșterii și vducării tinerei generații.

Rodtoa ȘERBAN
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FIERBINTE OMAGIU CELUI MAI IUBIT FIU AL

POPORULUI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
cu prilejul împlinirii a peste 55 de ani de eroică activitate

revoluționară și aniversării zilei de naștere

TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la ședința de bilanț a activului de bază
din justiție și procuratură
Activul de bază din justiție șl
procuratură. întrunit în ședință de
bilanț
a
adresat
tovarășului

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral
al
Partidului
Comu
nist Român, președintele Re

Mult iubite și stimate tovarâșe
Nicolae Ceaușescu,
In aceste zile, in cadrul unor vibrante manifestări politico-educative,
oamenii muncii din întreaga țară aduc un fierbinte omagiu celui mai
iubit fiu al poporului, ctitorul României socialiste moderne, personalitate
proeminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu
prilejul împlinirii a peste 55 de ani de eroică activitate revoluționară,
patriotică și aniversării zilei de naștere.

Miercuri a avut loc In Capitală
simpozionul
..Activitatea
revolu
ționară. patriotică a tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
—
strălucit
exemplu și mobilizator model de
muncă și viață comunistă pentru
tinăra generație a patriei, in anga
jarea plenară la înfăptuirea istorice
lor hotăriri ale Congresului al
XlII-lea și Conferinței Naționale
ale P.C.R.", organizat de COMITE
TUL CENTRAI, AL U.T.C., CONSI
LIUL U.A.S.C.R. și CONSILIUL
NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI
PIONIERILOR.
într-o atmosferă de angajare de
plină și înaltă emulație patriotică,
participanții la simpozion au adresat
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, o telegra
mă in care se spune :
Participanții la simpozionul consa
crat omagierii a peste 55 de ani de
activitate revoluționară și aniversă
rii zilei dumneavoastră de naștere,
dind glas sentimenteior ce animă ti
neretul patriei, asemenea întregii
noastre națiuni, vă adresează, cu
adine respect și nețărmurită bucu
rie. cele
mai alese gînduri do
fierbinte dragoste și nețărmurită re
cunoștință. mult iubite si stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. erou
între eroii neamului, militantul co
munist a cărui viață s-a identificat
din anii cei mai tineri cu. lupta po
porului pentru libertate națională și
dreptate socială, făuritorul celei
mai luminoase epoci din multimile
nara existentă a poporului român,
suprem exemplu și strălucit model
de muncă și viață comunistă, revouționară pentru tinăra generație a
tării, personalitate proeminentă a
lumii contemporane.
In numele tuturor tinerilor și co
piilor României socialiste, beneficia
rii înaltului privilegiu de a crește și
a se forma ca oameni, ca tineri
comuniști, la școala fărji egal a gindirii și acțiunii dumneavoastră revo
luționare. in epoca cea mai plină de
izbinzi din întreaga istorie a țării,
vă adresăm și cu acest prilej mulțu
miri fierbinți și adincă recunoștință
pentru minunatele condiții de muncă
și viață Create, pentru posibilitățile
de afirmare plenară oferite în toate
domeniile de activitate, pentru per
manenta grijă părintească pe care o
acordați formării și educării comu
niste, revoluționare a tinerei gene
rații.
Animați de cinstea șl tnălțătoarea
răspundere de a fi chemați să du
cem mai departe făclia activității
revoluționare a organizațiilor de ti
neret, studenți și copii, vă asigurăm,
mult iubite și stimate, tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că nu vom precu.neți nici un efort pentru a participa
>t mai activ la dezvoltarea multiaterală a țării, la înflorirea continuă,
sub înalta conducere și indrumare a
tovarășei Elena Ceaușescu. eminent
om politic și savant de largă recu
noaștere internațională, a științei, învățămîntului și culturii românești,
astfel incit să sporim contribuția
tinerei generații, la edificarea socia
listă și comunistă a patriei, prefigu
rată de istoricele hotăriri ale Con
gresului al XlII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului.
Cu cele mai alese ginduri și sen
timente. in numele tuturor tineri
lor și copiilor țării, vă adresăm,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. din adincul ini
milor. urările noastre respectuoase
de sănătate, fericire și putere de
muncă in fruntea partidului și sta
tului. spre gloria și măreția scum
pei noastre- patrii — Republica So
cialistă România.
★

CONSILIUL NAȚIONAL AL FE
MEILOR a organizat, miercuri, sim
pozionul omagial „Concepția științifi
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, pri
vind creșterea rolului maselor de
femei în procesul de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre co
munism".
Participantele la simpozion. în
tr-o atmosferă plină de însufle
țire. au adresat tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, o telegramă. în care se
arată :
în numele milioanelor de femei de
la orașe și sate, vă aducem un vi
brant omagiu și vă exprimăm cele
mai alese sentimente de stimă și pre
țuire. de fierbinte dragoste și pro
fundă recunoștință, dumneavoastră,
cel mai de seamă fiu al națiunii,
conducătorul înțelept al partidu
lui și al țării. într-o deplină
unitate de cuget și simțire cu între
gul popor, vă urăm, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. deplină
sănătate, viață îndelungată și nese
cată putere de muncă pentru a con
duce pe mai departe scumpa noastră
patrie pe drumul unor noi și mărețe
împliniri.
Simpozionul omagial s-a constituit
Intr-un moment solemn de cinstire a
strălucitei dumneavoastră personali
tăți. de înflăcărat patriot și con
secvent revoluționar, care, călit în
rlndurile eroicei noastre clase mun
citoare. ale gloriosului nostru partid
comunist, v-ați afirmat cu putere ca
un mare conducător de partid și de
stat. Erou între eroii neamului, ctitor
al României socialiste moderne,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane.
A fost relevată cu mîndrie patrio
tică perioada inaugurată de Congre
sul al IX-lea al Partidului Comunist
Român, cînd prin voința unanimă a
partidului și a poporului ați fost ales
în funcția supremă de conducere, pe
rioadă înscrisă pentru totdeauna în
conștiința națiunii. în istoria patriei
ca Epoca Nicolae Ceaușescu. epocă

de glorie și mărețe împliniri socia
liste.
Cu sentimente de înaltă vibrație
patriotică, de mîndrie și profundă
recunoștință, au fost evidențiate
concepția dumneavoastră umanistrevolutionarâ. acțiunea consecventă
a dumneavoastră, a tovarășei Elena
Ceaușescu. privind creșterea rolului
femeilor in viața economico-socială
a tării.
în cadrul simpozionului a fost
adus un cală omagiu tovarășei Elena
Ceaușescu. militant de frunte al
partidului si statului, om de știință
de largă recunoaștere internațională,
care, in înaltele funcții ce i-au fost
încredințate, aduce o contribuție
determinantă Ia fundamentarea și
aplicarea programelor de dezvoltare
economico-socială a tării, la realiza
rea obiectivelor noii revoluții tehnico-științifice și noii revoluții agra
re, la înflorirea științei, învățămintulu.i 'și culturii, a întregii vieți spi
rituale a poporului.
în acest moment sărbătoresc de
mare vibrație patriotică, vă adresăm,
intr-un glas cu întregul popor,
urarea : Să ne trăiți ani multi și
luminoși, plini de satisfacții și de
bucurii. împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, alături de toți cei dragi
și apropiați, în deplină putere de
muncă, spre binele și gloria nepieri
toare a scumpei noastre Românii !
★

COMITETUL MUNICIPAL BUCU
REȘTI AL P.C.R. a organizat simpo
zionul omagial cu tema „Tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ilustru conducă
tor de partid și de tară, genial stra
teg al operei de edificare și înflori
re multilaterală a României socia
liste".
într-o atmosferă vibrantă, de pu
ternică angajare patriotică, partici
pants
au
adresat
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al partidului, președintele
Republicii, o telegramă in care se
spune :
Profund recunoscători față de
neobosita activitate ce o consacrați
înfloririi necontenite a patriei, par
ticipanții la simpozion au dat cea
mai înaltă apreciere contribuției
dumneavoastră decisive la elabo
rarea și înfăptuirea întregii politici
științifice a partidului și statului
nostru de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
Înaintare fermă spre comunism, la
dezvoltarea forțelor de producție,
creșterea continuă a nivelului de trai
material și spiritual al celor ce mun
cesc.
în cadrul simpozionului a fost
subliniată cu putere activitatea pro
digioasă pe care mult stimata tova
rășă Elena Ceaușescu. eminent om
politic și ilustru savant de largă
recunoaștere internațională, o desfă
șoară in conducerea partidului și
statului, contribuția strălucită pe
care a adus-o și o aduce la edifi
carea socialistă a țării, la afirmarea
plenară a științei, invățămintului și
culturii ca făctori fundamentali ai
dezvoltării intensive, accelerate, economico-sociale a patriei, ai creșterii
nivelului de trai, material și spiri
tual al întregului nostru popor.
împreună cu toți cetățenii Capita
lei. participanții la simpozion vă
adresează cele mai calde mulțumiri
dumneavoastră, mult iubite tovarășe
secretar general al partidului, pentru
condițiile deosebite de muncă și de
viață de care ne bucurăm in pre
zent, pentru marile ctitorii ce au
făcut ca orașul nostru să stea cu
mîndrie alături de cele mai frumoa
se metropole din lume, pentru fap
tul că, întotdeauna, ați fost și sinteți prezent in mijlocul nostru, spre
a ne acorda, cu adincă înțelegere și
căldură, sprijinul dumneavoastră
direct Și neprecupețit, în edificarea
unei capitale moderne, demne de
epoca glorioasă pe care o străbatem.
Vă asigurăm, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom
acționa cu întreaga pricepere si energie pentru îndeplinirea exempla
ră a istoricelor hotăriri ale Congre
sului al XlII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru a ne
spori contribuția la dezvoltarea eco
nomico-socială a țării, la înflorirea
României socialiste.
Vă rugăm să ne îngăduiți să vă
exprimăm, încă o dată, cu prilejul
aniversării zilei dumneavoastră de
naștere și a îndelungatei activități
patriotice, revoluționare, mult sti
mate și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde
felicitări și respectuoase urări de
sănătate, ani mulți și rodnici în
fruntea partidului și statului, putere
de muncă spre binele și fericirea
națiunii noastre socialiste, spre glo
ria eternă a poporului român, a
scumpei noastre patrii libere, inde
pendente și suverane.
★

în telegrama adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, de participanții la simpo
zionul omagial organizat la ACA
DEMIA DE STUDII SOCIAL-POLÎTICE DE PE LINGĂ C.C. AL P.C.R.,
se spune :
Alături de întregul partid și popor,
participanții la simpozion au oma
giat strălucita dumneavoastră perso
nalitate, întruchipare a înaltelor vir
tuți de eminent om politic, revolu
ționar, cutezător om de știință, pa
triot înflăcărat, ctitor al României
socialiste moderne, deschizător de
noi și insuflețitoare perspective în
opera eroică de făurire a socialismu
lui in țara noastră.
Inspirindu-se
din multilaterala
dumneavoastră operă filozofică, ști
ințifică și politică, din fondul de
idei, teze și orientări formulate de
dumneavoastră la Congresul al

XlII-lea al partidului șl In magis
tralul Raport la Conferința Națio
nală, ca și în întreaga perioadă de
cînd vă aflați în fruntea partidului
și statului nostru, comunicările au
pus în lumină politica originală a
partidului nostru de creștere inten
sivă și armonioasă a economiei na
ționale, de dezvoltare puternică a
forțelor de producție — temelie trai
nică a propășirii multilaterale a
țării și creșterii nivelului de trai
material și spiritual al poporului.
Participanții la simpozion și-au ex
primat inalta stimă șl prețuire față
de tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, om politic,
militant revoluționar și eminent sa
vant de înalt prestigiu internațional,
a cărei strălucită activitate repre
zintă pilda vie de adincă dăruire în
lupta pentru înfăptuirea politicii
partidului, pentru promovarea nou
lui, pentru mobilizarea energiilor
creatoare ale
poporului, pentru
prestigiul științei și cercetării româ- *
nești in lume.
Vă asigurăm șl cu acest prilej,
mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, că sîntem hotăriți
să aplicăm neabătut în viată
prețioasele dumneavoastră teze, idei,
orientări și indicații, ridicînd între
gul proces instructiv-educativ și de
cercetare la nivelul exigentelor
formulate de dumneavoastră pentru
pregătirea activiștilor comuniști, re
voluționari de profesie, capabili să
înfăptuiască neabătut politica parti
dului, să contribuie activ la reali
zarea hotărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului și a tuturor obiec
tivelor stabilite de Congresul al
XlII-lea al partidului.
Pentru Academia de studii socialpolitice de pe lîngă C.C. al P.C.R.
patrimoniul de idei și soluții prac
tice novatoare in care se constituie
titanicul efort depus de dumnea
voastră, mult stimate și iubite 'to
varășe Nicolae Ceaușescu. reprezintă
rezervorul inepuizabil al procesului
didactic și educațional, al cercetării
științifice, uriașul zăcămînt din care
extragem materialul ideologic și cu
noștințele concrete cu ajutorul că
rora sintem chemați să formăm ca
drele de partid și de stat.
împreună cu întregul nostru popor,
participanții la simpozionul oma
gial vă urează, din toată inima, cu
prilejul împlinirii a peste 55 de ani
de activitate revoluționară și ani
versării zilei dumneavoastră de
naștere, cele mai calde urări de fe
ricire, în deplină sănătate și putere
de muncă, spre binele și fericirea
patriei noastre socialiste.
★

„Nicolae Ceaușescu —ilustru glndltor comunisț, eminent strateg,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane" este titlul simpo
zionului organizat de INSTITUTUL
CENTRAL DE CERCETĂRI ECO
NOMICE. în telegrama adresată de
participanții Ia simpozion tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, se spune :
în aceste momente sărbătorești,
prilejuite de împlinirea a cinci de
cenii și jumătate de eroică luptă re
voluționară și aniversarea zilei
dumneavoastră de naștere, vă adre
săm din toată inimă, mult iubite și
stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu,
cele mai calde felicitări și urări de
sănătate
și
viață
îndelungată,
aceeași neobosită putere de muncă
In fruntea partidului și statului nos
tru, pentru a desăvîrși, împreună cu
poporul și pentru poporul care v-a
ales spre a-i conduce destinele,
măreața operă istorică de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism.
Dorim să exprimăm, și cu acest
prilej, nețărmurita noastră gratitu
dine față de aportul dumneavoastră
hotărîtor la dezvoltarea creatoare a
gîndirii economice și social-politice
contemporane cu noi idei, teze și
concluzii desprinse din practica edi
ficării societății socialiste in Româ
nia, din analiza lucidă, caracterizată
de o remarcabilă putere de pătrun
dere în esența realităților lumii de
azi. care v-au consacrat drept ctitorul
de geniu al României socialiste mo
deme și v-au impus, totodată, in
conștiința întregii omeniri ca o
proeminentă personalitate a vie
ții
politice
mondiale. ca un
ilustru militant al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.
Tezele dumneavoastră originale, cu
tezătoare, novatoare, profund știin
țifice, de inestimabilă valoare, cu
care ați îmbogățit teoria și practica
economică au creat un climat de pu
ternică emulație, oferă un înalt șl
prețios exemplu pentru întreaga cer
cetare economică, angajată plenar,
alături de întregul popor, in tradu
cerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al XlII-lea și Conferinței
Naționale ale partidului.
Permiteți-ne să dăm expresie
omagiului nostru față de tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, activist de seamă al
partidului și statului nostru, savant
de largă recunoaștere internațională,
președintele Consiliului Național al
Științei și învățămîntului, de ale că
rei excepționale orientări și indicații
a beneficiat din plin și cercetarea
economică.
La această aniversare, împreună cu
toți fiii patriei, vă adresăm din
adincul inimilor noastre, mult sti
mate și iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cu cele mai alese
sentimente de respect și înaltă con
siderație, urări de multă sănătate și
putere de muncă, pentru a ne con
duce cu aceeași clarviziune pe calea
înfăptuirii operei de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a patriei spre
comunism.
★

La Combinatul de utilaj greu din
Cluj-Napoca a fost vernisată o bo
gată expoziție de carte social-politică. in care la loc de frunte se află
operele tovarășului Nicolae Ceaușescu.
La Universitatea clujeană, sub ge
nericul „Concepția secretarului ge
neral
al
partidului,
tovarășul

Nicolae Ceaușescu. cu privire la' evoluția societății românești în eta
pa actuală", s-au desfășurat lucră
rile unui simpozion omagial. Purtînd genericele „Tovarășul
Nicolae Ceaușescu — exemplu de
viață revoluționară, consacrată în
floririi patriei, creșterii prestigiului
României in lume". „Epoca
Nicolae Ceaușescu — perioada ce
lor mai mărețe împliniri din isto
ria României". „Strălucitele iniția
tive de pace ale președintelui
Nicolae Ceaușescu". „O viață con
sacrată fericirii poporului, cauzei so
cialismului și păcii", la Institutul de
medicină și farmacie. Institutul po
litehnic. Casa de cultură din muni
cipiul Dej. căminele culturale din co
munele Feleacu. Mintiul Gherlei,
Ceanu Mare, Aghireșu au fost or
ganizate simpozioane, dezbateri, ex
poziții de carte și de artă plastică,
spectacole omagiale — expresie a
dragostei și prețuirii pe care oame
nii muncii le nutresc față de ctito
rul României socialiste modeme, a
hotărîrii lor de a îndeplini exem
plar sarcinile ce le revin din hotărîrile Congresului al XlII-lea al
partidului, de a face totul pentru ca
patria noastră să urce noi trepte pe
calea progresului și civilizației so
cialiste și comuniste.
★

în prezenta unui mare număr de
oameni ai muncii de la întreprin
derea de masini-agregat si mașinîunelte speciale din Iași. întreprin
derea de scule și accesorii spe
ciale din Pașcani, de Ia alte uni
tăți industriale ieșene a fost pre
zentată expunerea : „Concepția re
voluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind mecanis
mul de funcționare a economiei româ
nești. Perfecționarea continuă a nou
lui mecanism economico-financiar
și exigențele aplicării acestuia în
condițiile dezvoltării intensive a eco
nomiei naționale". La Casa de cul
tură a științei și tehnicii pentru tine
ret din Iași au fost programate con
ferința „Probleme ale politicii in
terne și externe a partidului și statu
lui nostru. Contribuția tovarășului
Nicolae Ceaușescu la făurirea unei,
noi ordini economice internaționale,
la statornicirea unui climat de pace
și securitate în întreaga lume", pre
cum și o dezbatere intitulată „Docu
mentele Conferinței Naționale a
partidului — program mobilizator de
acțiune pe calea înfăptuirii Kotărîrilor Congresului al XlII-lea al P.C.R.".
Sub semnul aceluiași fierbinte oma
giu, adus conducătorului partidului și
statului nostru. la cluburile între
prinderii „Tehnoton" și Regionalei de
căi ferate din Iași. în numeroase
unități economice și instituții ieșene
au fost organizate expoziții de carte
social-politică sub genericul, „Econo
mia României socialiste înfățișată în
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Aportul secretarului general al parti
dului la fundamentarea rolului in
dustriei în dezvoltarea multilaterală
a patriei".
★

Asociația scriitorilor din Craiova și
revista „Ramuri" au organizat la
Complexul muzeal al județului Dolj
un simpozion despre viața și activi
tatea revoluționară ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, urmat de specta
colul de muzică și poezie patriotică
cu genericul „Omagiu conducătoru
lui". La Școala interjudețeană de
partid a avut loc simpozionul „Tine
rețea revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, model de muncă
și viață pentru tinăra generație", iar
la Casa de cultură a sindicatelor ex
punerea „Inițiativele României, ale
președintelui Nicolae Ceaușescu —
contribuții de inestimabilă valoare la
apărarea și menținerea păcii în
lume". Cu același prilej, la Casa de
cultură a municipiului Craiova a fost
organizată, sub genericul „Oma
giu", o expoziție de artă plas
tică. La Combinatul chimic Isalnița a avut loc simpozionul ..To
varășul Nicolae Ceaușescu, genial
ctitor de țară și istorie nouă", în
timp ce la cinematografele „30 De
cembrie" și „Modern" din Craiova,
„Victoria" — Segarcea și „Indepen
dența" — Filiași au avut loc
simpozioanele „Nicolae Ceaușescu —
genial ctitor de țară și istorie nouă",
urmate de prezentarea filmelor
„Partidul—patria—poporul", „Al pa
triei erou între eroi" și „O viață
închinată fericirii poporului".
★

în comandamente, instituții și uni
tăți ale Ministerului Apărării Națio
nale au loc ample acțiuni politicoeducative și cultural-artistice. în
unitățile subordonate Comandamen
tului Apărării Antiaeriene a Teri
toriului s-au desfășurat simpozioa
nele „Tovarășul ■ Nicolae Ceaușescu
— strălucit strateg al procesului re
voluționar al edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintării României spre comunism"
și „Tovarășul Nicolae Ceaușescu.
ilustru ginditor al lumii contem
porane". precum și expunerile „Epoca
Nicolae Ceaușescu, epoca celor mai
mari înfăptuiri din întreaga noastră
existență", medalioanele și serile li
terare pe tema „Un om, o epocă, o
țară". „Omagiu celui mai iubit fiu
al națiunii noastre, înflăcăratului
revoluționar și patriot, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. strategul viitoru
lui comunist al patriei" s-a intitulat
simpozionul organizat la Academia
Militară. Comunicările prezentate de
cadre didactice au evidențiat prodi
gioasa activitate desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, încă din
anii tinereții, pentru realizarea idea
lurilor și aspirațiilor poporului
român, pentru edificarea socialismu
lui și comunismului pe pămintul
României. Au fost prezentate mon
tajul literar-muzical „Din inimi ti
nere, suprem omagiu" și gala de fil
me „Onor comandantului suprem".
De asemenea, la Școala militară
de ofițeri activi de tancuri și auto
.,Mihai Viteazul" a avut loc sim
pozionul
cu
tema
„Tovarășul
Nicolae Ceaușescu, genial arhitect al
edificării și apărării socialismului și
comunismului pe pămîntul Româ
niei".
(Agerpres)

în atmosfera de puternică angajare patriotică în care
întregul popor acționează cu dăruire pentru traducerea
in viață a obiectivelor stabilite de Conferința Națională
a partidului, activul de bază din justiție și procuratură,
întrunit în ședință de bilanț, a analizat cu exigență revo
luționară, în spirit critic și autocritic, activitatea desfă
șurată in anul 1987 în vederea Îndeplinirii sarcinilor ce
ne revin din orientările și indicațiile dumneavoastră, din
istoricele hotăriri ale Congresului al XlII-lea al P.C.R,,
și a adoptat noi măsuri pentru perfecționarea activității
și asigurarea climatului de legalitate, de ordine și disci
plină în toate domeniile vieții economice și sociale.
Activul din justiție și procuratură și-a exprimat și cu
acest prilej sentimentele de nețărmurită dragoste, de
profund respect, de aleasă stimă și recunoștință față de
dumneavoastră, 'pentru exemplara și neobosita activitate
pe care o consacrați dezvoltării și modernizării econo
miei noastre socialiste, perfecționării continue a organi
zării și conducerii întregii vieți sociale, adincirii demo
crației muncitorești-revoluționare, înfloririi multilaterale
a României socialiste.
Participanții Ia analiza de bilanț au dat o înaltă
prețuire valoroasei și originalei dumneavoastră concep
ții științifice, revoluționare, potrivit căreia promovarea
neabătută a legalității socialiste, respectarea riguroasă a
legilor de către toți cetățenii și toate organele de stat

constituie o cerință obiectivă pentru adincirea continuă
a democratici noastre muncitorești-revoluționare.
Urmind luminosul exemplu de muncă și viață pe care
ni-1 dați, vă asigurăm solemn că. alături de întregul po
por. strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră,
tovarășe secretar general, nu vom precupeți nici un
efort și vom acționa in continuare, cu principialitate și
simț sporit de răspundere, pentru apărarea valorilor so
cietății noastre, întărirea ordinii, disciplinei și legalității
socialiste, dezvoltarea și consolidarea neîncetată a avu
ției naționale.
Animați de cele mai alese sentimente de prețuire și
adine respect, aducem un vibrant omagiu tovarășei aca
demician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de
seamă al partidului și statului nostru, eminent savant de
largă recunoaștere internațională, pentru contribuția deo
sebită la elaborarea și înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială a patriei, Ia ridicarea pe noi
cuinii a prestigiului științei, școlii și culturii românești.
Apropiata aniversare a zilei dumneavoastră de naștere
și a peste 55 de ani de activitate eroică, revoluționară,
ne oferă prilejul de a ne exprima gindvrile și sentimen
tele cele mai înălțătoare față de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al
națiunii, erou intre eroii neamului, revoluționar și patriot
înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contem
porane. adresîndu-vă din adincul inimilor noastre urări
de sănătate și fericire, viață îndelungată și aceeași pil
duitoare putere de muncă in fruntea partidului și sta
tului, spre binele și prosperitatea întregului nostru po
por, spre gloria și măreția României socialiste.

în colecția „Din gindirea social-politică
a președintelui României,
NICOLAE CEAUȘESCU"
In Editura politică a apărut volumul :

Unitatea indestructibilă a întregului
popor în jurul și sub conducerea
Partidului Comunist Român

Vizita în (ara noastră a delegației de partid și guvernamentale
din Republica Populară Democrată Coreeană
în perioada 15—19 ianuarie, o de
legație de partid și guvernamentală
din Republica Populară Democrată
Coreeană, condusă de Kim Yun
Hyok, vicepremier al Consiliului Ad
ministrativ, președintele Comitetului
pentru Construcții și Industria Ma
terialelor de Construcții al R.P.D.
Coreene, a efectuat o vizită in tara
noastră.
în timpul vizitei, oaspeții au avut
întrevederi cu tovarășii Ion Dincă,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului. Ștefan
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului. și Constantin Radu, viceprimministru al guvernului.

publicii Socialiste România, o
telegramă
în
care
se spu
ne :

în cadrul întrevederilor au fost
evocate relațiile de prietenie și cola
borare statornicite între partidele,
țările și popoarele noastre, posibili
tățile de extindere a acestor rapor
turi potrivit înțelegerilor și hotărîri
lor convenite cu prilejul întilnirilor
și convorbirilor româno-coreene la
nivel înalt. Au fost examinate noi
căi și modalități menite să conducă
la dezvoltarea în continuare a coop rării economice în domenii de Inte
res comun, la lărgirea schimburilor
bilaterale de mărfuri.
In timpul șederii In țara noastră,
membrii delegației au vizitat obiec
tive economice și social culturale
din Capitală și din județul Brașov.

(Agerpres)

teatre

cinema

• Teatrul Național (14 7171, sala
Amfiteatru) : Contrabasul — 18; (sala
Atelier) : D-ale carnavalului — 17,30
• Filarmonica
„George
*
Enescu
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Andr6 Nfcve (Bel
gia) :
Solist :
Daniel
Podlovschl
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) ; Lo
godnicul din Lună — 18
• Teatrul „Ludia Sturdza Bulandra
*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Diminea
ță pierdută — 18
• Teatrul
Mic
(14 70 81) :
Cerul
înstelat deasupra noastră — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Joc
ciudat după scăpătat — 18,30
© Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul — 18
• Teatrul „C. I. Nottara
*
(59 31 03,
sala Magheru) : Rîs și pllns — 18;
(sala Studio) : Iva-Dlva — 18.30
O Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) :• Cursa de Viena — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy,
Savoy — 18
• Ansamblul
artistic
„Rapsodia
*
română
(13 13 00) : Clntă ciocîrlie
— 18
• Teatrul „Ion Creangă
*
(50 26 55) ;
Mary Poppins — 15; 18
z
• Teatrul „Țăndărică
*
(15 23 77, sala
Victoria) : Oul buclucaș — 15; (sala
Cosmonauților, 11 12 04) : Punguța cu
doi bani — 15
® Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 18.30

• Grupaj de filme documentare ar
tistice. Partidul, Patria, Poporul. Cei
mai frumoși 20 de ani — „Epoca
Nicolae Ceaușescu*. Palatul tinereții :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Stop cadru pentru eternitate. Unde
ești, copilărie : DOINA (16 35 38) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Simboluri. Vulcanul stins : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
• Omul țării. Calc liberă : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Palatul soarelui pentru copil.
Acțiunea Zuzuc : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17; 19
• însemne ale înaltei prețuiri. Anul
soarelui liniștit : UNION (13 49 04) —
9’ 11* 13* 15* 17* 19
• Misiune specială : LUCEAFARUT.
(15 87 67) — 8,30; 10,15; 12; 14; 16;
18; 20. GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13;
15; 17; 19, FLAMURA (85 77 12) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Secretul lui Nemesis : POPULAR
(35 15 17) — 14.30; 16.45; 19
• Mesagerul
invincibil ;
SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13;
15; 17; 19. FAVORIT (45 31 70) — 9;
11; 13; 15; 17; '19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
O Totul se plătește : LIRA (31 71 71)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. FLOREĂSCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Miss Iugoslavia: LUMINA (14 74 16)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
0 Taina reginei piraților : TIMPURT
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

VASLUI : S-au încheiat
lucrările la un nou cartier
’Lucrătorii întreprinderii antre
priză de construcții-montaj Vaslui
au finalizat și dat in folosință in
municipiul reședință de județ, pri
mul bloc de locuințe din acest an.
Situat în Piața Gării, noul bloc
cu 8 etaje, cu apartamente cu 2
și 3 camere și un grad sporit de
confort. încheie lucrările prevăzu
te în acest nou cartier muncito
resc vasluian ce însumează în to
tal peste 3 200 apartamente, nu
meroase magazine și alte spatii co
merciale pentru prestări servicii la
parter, două școli generale, grădi
nițe și creșe pentru copii, dispen
sar. farmacie si alte utilități so
ciale. (Petru Necula).

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Pe drumul înfăptuirii noii revo
luții agrare (color). Experiența
fruntașilor — cunoscută, Însușită,
grabnic generalizată
20.40 Zidiri pentru istorie (color). Do
cumentar
21,00 Onor comandantului suprem (co
lor). Selecțiuni din concertul pre
zentat de formațiile muzicale ale
armatei
21,35 A crea cu poporul pentru popor
(color). Documentar
21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 21 ianuarie (ora 20) — 24 ia
nuarie (ora 20). în țară : Vremea va
fi in general închisă și va deveni ume
dă în regiunile sudice. Vor cădea pre
cipitații locale mai ales sub formă de
lapoviță și ninsoare, îndeosebi în su
dul și vestul țării. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat, cu unele intensifi
cări din sectorul sud-estic la începutul
intervalului în sud-veâtul țării, iar spre
sfîrșit intensificările vor fi, în regiu
nile sud-estice, predominant din sector
estic, cu viteze intre 40—50 km/h, cînd,
trecător și izolat, zăpada poate fi
viscolită. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între minus 10 și zero grade,
mai scăzute în depresiuni, dar ușor
mai ridicate în regiunile sudice, iar
cele maxime între minus 5 și 5 grade.
Pe alocuri se va produce ceață, aso
ciată și cu depunere de chiciură. în
București : Vremea va fi
în general
închisă și va deveni treptat umedă.
Temporar vor cădea precipitații, mai
ales sub formă de lapoviță și ninsoare.
Vîntul va sufla moderat, cu unele in
tensificări din sectorul estic Ia sfîrșitul intervalului, cu viteze pînă la 45
km/h. Temperaturile minime vor oscila
Intre minus 3 și zero grade, iar cele
maxime între zero și 3 grade.

Administrația de Stat
Loio-Pronosport
informează :
Numerele
Pronoexpres
Extragerea
Extragerea

extrase Ia tragerea
din 20 ianuarie 1988.
I : 27 38 45 43 32 19
a II-a : 3 41 10 33 42 44

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ÎNOT. în cadrul concursului In
ternațional de natație desfășurat în
bazin de 25 m la Cannes, înotătoare
le românce s-au numărat printre
protagonistele întrecerii, obtinînd
cinci victorii. Luminița Dobrescu a
cîștigat. probele de 100 m liber —
54”76/100 și 200 m liber — l’58”41/100,
Tamara Costache s-a situat pe pri
mul loc la 50 m liber, cu timpul de
25”76/100, Livia Copariu a terminat
învingătoare la 100 m fluture in
1’01”66/100, iar Anca Pătrășcoiu a
ocupat locul întîi în proba de 100 m
spate cu l’01”89/100.
SCRIMA. Concursul internațional
de scrimă, programat la Moscova in
perioada 21—24 ianuarie, va reuni sabreri din Franța. România. Polonia,
R.F. Germania. Italia, Bulgaria, Cuba,
Turcia. Canada și U.R.S.S. Compe
tiția contează in cadrul „Cupei mon
diale". la scrimă.
SCHI. • Proba de slalom uriaș,
desfășurată în stațiunea elvețiană de
sporturi de iarnă Saas Fee. s-a în
cheiat cu victoria italianului Alber
to Tomba, cronometrat în două
manșe cu timpul de 2’33”42/100. L-au
urmat austriecii Gunther Mader
(2’35”35'100) și Helmuth Mayer
(2’35”73'100). • Concursul interna
țional de biatlon de Ia Obertillach
(Austria) s-a încheiat cu proba de
ștafetă 4X7,5 km. în care victoria
a revenit echipei R.F. Germania, eu
timpul de lh 25’50”8/10. Pe locul se
cund S-a situat formația R.D. Ger
mane (lh 26T3”4/10). • Concursul
internațional de combinată nordică
disputat în localitatea elvețiană Le

Brassus a fost cîștigat de norve
gianul Trond-Arne Bredesen. cu un
total de 412,30 puncte. L-au urmat
in clasamentul final elvețianul An
dreas Schaad (407,76 puncte) și nor
vegianul Torbjorn Loekken (402,90
puncte).
PATINAJ. în cadrul concursului
de patinaj viteză de Ia Davos, contînd pentru „Cupa mondială". Jens
Uwe Mey (R.D. Germană) a termi
nat învingător în două probe : 500
m (36”86/100) și 1 000 m (1’14”). în
proba de 5 000 m. suedezul Thomas
GustafssOn și olandezul Leo Visser
au fost cronometrați în același timp:
6’59”97/100.
BOB. „Cupa mondială" la bob a
programat pe pirtia de Ia Cervinia
(Italia) un concurs-2 persoane, cîști
gat de echipajul R.D. Germane (Vol
ker Dietrich. Heiko Querner), cu
timpul de 4’28”46/100. Pe locurile ur
mătoare : echipajele R.F. Germania
(4’29”59/100) și Italiei (4’30”98/100).
TENIS. în primul meci al sfer
turilor de finală la simplu masculin
din cadrul Campionatelor internațio
nale de tenis ale Australiei de la
Melbourne, suedezul Mats Wilander
l-a eliminat cu 7—6 6—2. 6—3 pe
compatriotul său Anders Jarryd. în
proba de dublu feminin, cuplul Steffi
Graf (R.F. Germania). Elizabeth
Smylie (Australia) a dispus cu 6—I.
6—1 de perechea Manon Boliegraf
(Olanda). Sandy Collins (S.U.A.).
POLO PE APA. într-un meci in
ternațional amical de polo pe apă
disputat la Haga. selecționata R.P.
Chineze a întrecut cu scorul de
15—12 formația Olandei.

AUTOMOBILISM. Echipajul con
dus de francezul Henri Pescarolo
(„Peugeot 405") a cîștigat etapa a
19-a a Raliului Paris — Dakar, o
probă specială pe 282 km. desfă
șurată între localitățile Kayes din
Mali și Moudjaria din Mauritania. în
întrecerea motocicliștilor. primul loc
în etapă a fost ocupat de spaniolul
Carlos Mas. pe ..Yamaha". în cla
samentele generale, la automobile
primul loc este deținut de echipa
jul finlandezului Juha Kankunnen
(„Peugeot 205"), in timp ce la mo
tociclete se menține lider italianul
Eddy Orioli („Honda").

Voleibalistele din Craiova
au ratat calificarea
în turneul final al C.C.E.
Ieri, la Craiova. în manșa secundă
a turului III al Cupei campionilor
europeni la volei feminin, campioana
țării noastre. . Universitatea C.F.R.,
a fost învinsă de redutabila formație
Dynamo Berlin, campioana R.D. Ger
mane. Cu toate că au cîștigat primul
set (16—14) — ceea ce lăsa să se în
trevadă o posibilă victorie și califi
carea pentru etapa finală a compe
tiției — craiovencele au pierdut par
tida cu 1—3. Dynamo Berlin și-a
adjudecat trei seturi consecutiv, cu
15—10. 15—11 și 16—14 — cu această
victorie calificîndu-se pentru turneul
final (de 4 echipe) al C.C.E. Exceptînd setul întîi și parțial setul 4.
echipa noastră a greșit (deseori co
pilărește !) la servicii și preluări,
fiind Întrecută fără drept de apel.
(N. Băbălău).

Grăitoare mărturie a prețuirii și înaltului prestigiu
internațional al președintelui României,
în Mexic a apârut volumul

„NICOLAE CEAUȘESCU. Dezarmarea
necesitate vitală a întregii omeniri
CIUDAD DE MEXICO 20 (Agerpres). — Mărturie profund grăitoare
a aprecierii deosebite de care se bucură, in Mexic și în întreaga lume,
gindirea și inițiativele președintelui României, activitatea sa prodigioasă
consacrată promovării intereselor poporului român, ale păcii, colaborării
și înțelegerii între popoarele lumii, în prestigioasa editură EDAMEX,
din Ciudad de Mexico, a văzut lumina tiparului, într-o ținută grafică
aleasă, volumul „NICOLAE CEAUȘESCU, Dezarmarea - necesitate vitală
a întregii omeniri".

X

Prefațat de directorul editurii,
Octavio Colmenares, volumul seadaugă celorlalte lucrări privind
opera teoretică șl practică, de o
semnificație deosebită pentru via
ta social-polltică $1 economică con
temporană.
ale
președintelui
Nicolae Ceaușescu apărute în
Mexic. Este o nouă ilustrare a
interesului larg, manifestat în această țară latino-americană față
de gindirea novatoare, originală a
președintelui României, față de
contribuția sa de inestimabilă va
loare la soluționarea problemelor
cardinale ale omenirii, la progresul
general al umanității. „Numele
președintelui României,
Nicolae Ceaușescu, este bine cunos
cut si unanim apreciat în Mexic
— se relevă în prefață — el ocupînd un loc înscris cu litere de aur
în îndelungata istorie a relațiilor
româno-mexicane". „Publicarea in
Mexic a lucrării «Dezarmarea —
necesitate vitală a Întregii ome
niri» — care grupează cea mai
însemnată și reprezentativă parte
a concepției sale politice privind
dezarmarea, inițiativele și demer
surile sale prețioase în favoarea
păcii — constituie pentru noi toți
un minunat /prilej de a lua con
tact cu o abordare nouă și cute
zătoare a acestei probleme, de a
ne îmbogăți propriile experiențe,
de a ne realiza propriile noastre
aspirații naționale, sprijinindu-ne
pe generoasa doctrină — validată
de viață — a șefului statului ro
mân, care s-a impus puternic în
gindirea politică contemporană ca
un recunoscut deschizător de
drumuri". Semnatarul prefeței sub
liniază, totodată, că noul volum,
11 u s t r 1 n d opera președintelui
Nicolae Ceaușescu, a apărut în
Mexic „în anul in care președin
tele României împlinește 70 de ani
de viață și rodnică activitate de
dicată în întregime apărării inte
reselor propriului popor, afirmării
sale plenare în lume, luptei pen
tru realizarea idealurilor de pace
și prosperitate ale tuturor popoare
lor". în numele editurii EDAMEX,
directorul Octavio Colmenares se
alătură celor oare. în aceste mo
mente. îi urează din inimă pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu să-și
continue și să-și desăvârșească
grandioasa operă de pace, cu con
vingerea că opinia publică mexi
cană. oamenii de bună credință din
toată lumea urmăresc și aprecia
ză cum se cuvine demersurile sale
generoase în favoarea instaurării
pe planeta noastră a spiritului echității și dreptății, a unei lumi
mai drepte și mai bune.
în „Cuvint înainte", publicis
tul mexican Carlos Estrada Lang
arată că. prezentind cititorilor me
xicani volumul „Nicolae Ceaușescu.
Dezarmarea — necesitate vitală a
, întregii omeniri", are în vedere
faptul că tematica tratată în lu
crare este de o stringentă actua
litate. acum cînd există un am
plu consens asupra nocivității
înarmărilor, cînd armamentul nu
clear amenință însăși existenta omenirii. „Problematica dezarmării
— continuă publicistul mexican —
Interesează prin această prismă,
cum este și firesc. întreaga uma
nitate și nu poate decît să susci
te interesul cel mai larg al opi
niei publice mexicane, care va re
găsi in gindirea politică a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. în
problemele și demersurile sale,
multe puncte de Interferență, un
răspuns fericit la propriile preo
cupări și eforturi în favoarea pă
cii. pentru eliminarea războiu
lui
și
conflictelor din
frămîntata noastră arie geografică".
Ampla recunoaștere și prețuire
pe plan internațional sînt acordate
eminentului om politic și de stat
român tocmai pentru că, într-o
perioadă cînd în lume prevalau
doctrine militare rigide, cînd înar
marea era o opțiune curentă ce
plasa într-o perspectivă nedefi-

irită dezbaterea aceste! probleme
— continuă Carlos Estrada Lang
— a elaborat șl lansat o doc
trină originală, curajoasă și no
vatoare a dezarmării, un pro
gram complex, realist șl con
structiv în acest scop, care a exer
citat si continuă să exercite in do
meniul menționat o puternică in
fluentă asupra evoluțiilor ulterioa
re. Sînt expuse sintetic jaloanele
politicii externe românești, iniția
tivele concrete ale președintelui
Nicolae Ceaușescu, ale României
în domeniul dezarmării.
Volumul — care se deschide cu
un portret în culori al președinte
lui României, ilustrează convingă
tor. prin numeroase fotografii, as
pecte definitorii ale activității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. a to
varășei Elena Ceaușescu. Se înfă
țișează. totodată, o serie de reali
zări remarcabile ale economiei
noastre naționale.
Volumul „Nicolae
Ceaușescu.
Dezarmarea — necesitate • vitală a
întregii omeniri", însumînd peste 250
de pagini, este structurat în șase
părți, subimpărțite în ample capi
tole. Prima parte, intitulată „De
zarmarea — deziderat vital al po
poarelor.
cerință fundamentală
pentru asigurarea păcii si secu
rității pe planeta noastră", redă
extrase largi din opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu. reflectând con
cepția românească în problema
dezarmării, inițiativele președinte
lui României în acest domeniu.
Partea a doua — „Cursa înarmări
lor. o grea povară pentru toate po
poarele lumii" — reflectă poziții
privind pericolul pe care ÎI repre
zintă cursa înarmărilor, consecin
țele asupra progresului șl securită
ții in lume, necesitatea opririi acestei curse, ca un pas esențial
spre destindere si pace. Partea a
treia redă obiectivele majore Si
Imediate ale dezarmării, asa cum
rezultă ele din concepția președin
telui Nicolae Ceaușescu, a Româ
niei socialiste. între care : scoate
rea în afara legii a armelor de dis
trugere în masă. înghețarea si re
ducerea bugetelor militare, a efec
tivelor militare si armamentelor,
alte măsuri parțiale de dezarmare
și dezangajare militară, crearea de
zone ale păcii șl colaborării, mă
suri de întărire a încrederii între
state. Partea a patra abordează
problema „Dezarmării sl dezvoltă
rii — componente ale noii ordini
economice și politice internaționa
le" și este urmată de problematica
„Mecanismelor si a democratizării
procesului negocierilor de dezar
mare". Aici este redată poziția
României, concepția președintelui
Nicolae Ceaușescu privind partici
parea tuturor statelor, pe bază de
egalitate, la negocierile de dezar
mare. rolul țărilor în curs de dez
voltare. nealiniate, mici si mijloci!
in procesul dezarmării, creșterea
rolului O.N.U. si al altor organis
me internaționale în domeniul de
zarmării. cadrul democratic al so
luționării problemelor dezarmării,
informarea opiniei publice interna
ționale asupra implicațiilor cursei
înarmărilor si asupra negocierilor
de dezarmare.
Volumul se încheie cu un amplu
capitol ce reliefează „Necesitatea
intensificării luptei unite a tuturor
forțelor revoluționare, democratice,
progresiste, a tuturor popoarelor
in realizarea dezarmării, si în pri
mul rind a dezarmării nucleare".
Festivitatea de lansare a lucrării
a avut loc la sediul Clubului _ de
.presă „Primera Plana" și al editu
rii EDAMEX. Luind cuvintul, Car
los Estrada Lang, redactor-șef al
ziarului de mare tiraj „Ovaciones".
a spus : îmi revine deosebita onoa
re de a deschide manifestarea con
sacrată prezentării volumului „De
zarmarea — necesitate vitală a în
tregii omeniri", al cărui autor este
remarcabilul om politic, personali-

dezvoltare a producției agricole în
89 de țări în curs de dezvoltare.

AGENȚIILE de presa

ne scurt

PRIMIRE. Ministrul afacerilor
externe al Greciei, Karolos Papoulias, l-a primit la Atena pe
Muhamet Kapplani, adjunct al mi
nistrului de externe al R.P.S. Al
bania. S-a realizat un schimb de
păreri privind aspecte de interes
reciproc ale evoluției situației in
ternaționale, ca si o'serie de alte
probleme.

VIZITA. La Madrid se desfășoa
ră convorbirile dintre ministrul de
externe al Spaniei. Francisco Fer
nandez Ordonez, și ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.. Eduard
Șevardnadze. care întreprinde o
vizită oficială în Spania. Pe agenda
convorbirilor se află probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor bilate
rale și aspecte actuale ale situației
internaționale.

REUNIUNE. La Londra urmează
să se desfășoare. între 26 si 29 ia
nuarie, a XI-a sesiune anuală a
Fondului International de Dezvol
tare Agricolă (F.I.D.A.). la care
participă reprezentanții celor 142
de state membre. Președintele în
exercițiu al F.I.D.A.. Idriss Jazalri,
va prezenta raportul acestei insti
tuții specializate a O.N.U., care «
contribuit. în cei zece ani de exis
tentă, la o serie de proiecte de

LIVRARE DE ARME. Președin
tele S.U.A., Ronald Reagan, a dis-pus reluarea livrărilor de arme
destinate forțelor antisandiniste
Idin Nicaragua. Purtătorul de ruvînt
al Casei Albe, Marlin Fitzwater, a
anunțat, totodată, că președintele

REDACȚIA

f

Reagan va cere, la 26 ianuarie,
Congresului să aprobe noi ajutoare
militare destinate elementelor antisandiniste nicaraguane.

CONVORBIRI. Deng Xiaoping,
președintele Comisiei Militare a
C.C. al P.C. Chinez, s-a întîlnit
miercuri, la Beijing, cu primul-ministru al Norvegiei, Gro Harlem
Brundtland, aflată în vizită oficială
în capitala chineză. în cursul con
vorbirii au fost examinate aspecte
ale relațiilor dintre cele două țări.

și

tate reprezentati
vă a vieții inter
naționale, excelen
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domnul
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președintele
Re
publicii Socialiste
România, pe care
am avut deosebit
de fericitul prilej
de a-1 întâlni per
sonal, în anul 1983.
Sinteză a con
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toare. profund ști
ințifice a președin
telui României în
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In favoarea dezar
mării și a păcii,
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unui nou climat în
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internațio
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Această nouă lu
EDAMEX
crare, deosebit de
valoroasă — s-a
relevat în conti
nuare — va oferi
Ipubliculul larg mexican, precum șl
și
prefeței volumului, a declarat: Am
vorbitorilor de limbă spaniolă din
avut onoarea deosebită de ■ a edita
întreaga lume posibilitatea nepre
o lucrare de excepție, la a cărei
țuită de a lua cunoștință mai direct
prezentare participăm acum și al
de prodigioasa activitate a pre
cărei autor este un remarcabil om
ședintelui Nicolae Ceaușescu pen
politic, un neobosit luptător pentru
tru oprirea cursei Înarmărilor, spre
pace șl progres, excelența sa. dom
binele întregii omeniri, activitate
nul Nicolae Ceaușescu, președin
care îi conferă definitiv un loc de
tele României. Personalitate de ex
frunte în istorie.
cepție a epocii contemporane, pre
în încheiere, vorbitorul a adre
ședintele Nicolae Ceaușescu este
sat cele mai sincere și călduroase
bine cunoscut în Mexic și ca ur
mare a vizitei oficiale de prietenie
urări de viață lungă, sănăta
efectuate în anul 1975, eveniment
te șl fericire președintelui
Nicolae Ceaușescu, pentru a-și con
care a impulsionat în mod deose
tinua și desăvârși opera de valoare
bit evoluția relațiilor dintre cele
universală, pentru a conduce Româ
două țări.
nia pe noi culmi de progres și ci
Folosesc plăcuta coincidentă a
vilizație.
prezentării acestei remarcabile lu
crări
cu apropiata aniversare a 70
Președintele Clubului de presă
de ani de viață și fructuoasă acti
„Primera Plana", redactor-șef al
vitate ale excelentei sale domnului
ziarului „Novedades". Raul Duran
Nicolae Ceaușescu, pentru ca,
Cardenas, a evidențiat, în cuvântul
alături
de respectuoasele urări de
său, că publicarea volumului „De
sănătate șl viață lungă, să îmi per
zarmarea — necesitate vitală a în
tregii omeniri", al cărui autor este mit să-i transmit domniei sale,
prin publicarea in Mexic a acestei
președintele
Nicolae Ceaușescu,
părți din prodigioasa sa operă po
personalitate proeminentă a vieții litică,
un modest omagiu. însemn
politice internaționale, constituie
de stimă și prețuire pentru tot
un fericit prilej pentru publicul ceea,
ce a făcut spre binele întregii
larg mexican, precum și din alte omeniri,
a încheiat vorbitorul.
țări latino-americane de a cunoaș
■La festivitate au participat Mar
te mai bine și de a aprecia mal
cos Leonel Posadas, secretar al
profund poziția și Inițiativele
Consiliului Național al Partidului
României, ale președintelui său
față de principalele probleme ale Mexican Socialist. Jorge Coo. di
rector în Direcția generală de co
epocii contemporane atît de frămunicare socială a Președinției
mîntate.
Republicii, Manuel Jimenez Guz
Originalitatea, clarviziunea șl man
San Pedro, deputat. Manuel
profundul realism cu care șeful
Terrasas, președinte al organizației
statului român analizează in aceas
politice Mișcarea mexicană pentru
tă lucrare întreaga problematică a
pace, Faustb Burgueno, directorul
dezarmării sînt caracteristici ale, Institutului de cercetări economice
Întregii opere politice a președin
al Universității naționale autono
telui României, Nicolae Ceaușescu.
me a Mexicului, dr. Carlos EstemActivitatea sa neobosită pentru
pel . Paris, Secretar general al
făurirea unei lumi a păcii și co
OPÂNAL, (Organizația pentru in
laborării este bine Cunoscută pe
terzicerea armelor nucleare in
plan internațional.
America Latină), Jamal ShemiExprimînd convingerea că eveni
rani, director al Centrului O.N.U.
mentul prezentării în Mexic a re-:
în Mexic. Au fost prezenți. de ase
marcabilei lucrări a președintelui
menea. reprezentanți ai ministere
României și, în acest fel. a amplei
lor afacerilor externe, comerțului
și valoroasei sale activități, atît
și dezvoltării industriale, energiei,
teoretice, cît șl practice, marchează
minelor și industriei parastatale.
o nouă treaptă, superioară, în evo
planificării, de finanțe, pentru re
forme agricole, ai Centrului de
luția relațiilor dintre cele două
țări și se constituie Intr-un mo
studii economice și sociale pentru
„lumea
a treia", reprezentanți ai
ment de referință al acestora, vor
bitorul a adresat, în numele său și
Partidului Revoluționar Instituțio
nal. Partidului Mexican Socialist
al celorlalți membri ai Clubului
și Partidului Social-Democrat Me
„Primera Plana", urări de multă
sănătate, fericire și viată lungă
xican, personalități culturale. < amenl de afaceri, membri ai cornu
președintelui Nicolae Ceaușescu,
lui diplomatic, ziariști, un nu
precum și urări de împlinire a vi
meros public.
surilor și aspirațiilor sale profund
umaniste de instaurare definitivă a
Cu prilejul lansării volumului a
păcii pe planeta noastră.
fost inaugurată o expoziție de fo
tografii prezentind realizările deo
Octavio Colmenares, directorul
editurii „Editores Mexlcanos Asosebite obținute în ultimii 23 de ani
de poporul român.
ciados — EDAMEX". semnatarul

FUZIONARE. In urma unor în
delungate negocieri și dezbateri, re
prezentanți ai partidelor social-de
mocrat și liberal din Marea Brita
nic au convenit asupra unui nou
program privind fuzionarea celor
două formațiuni politice. După cum
a precizat liderul P.S.D., Robert
McLennan, documentul urmează să
fie ratificat de congresul extra
ordinar al liberalilor, convocat pen
tru 23 ianuarie, și de o reuniune a
social-democraților, ce va avea loc
la 30 ianuarie.
PRECIZARE. Un purtător de cuvînt al O.N.U. a anunțat că urmă
toarea rundă a convorbirilor in
directe în problema Afganistanului
prin intermediul reprezentantului
special al secretarului general al
O.N.U., Diego Cordovez, va avea
loc la Geneva. în a doua jumătate
a lunii februarie. S-a precizat că
data exactă a convorbirilor va fi
stabilită după vizitele pe care Cor
dovez le va efectua săptămîna
viitoare Ia Kabul și Islamabad.

PREȘEDINTELE
BRAZILIEI,
Jose Samey, l-a primit pe ministrul
cubanez de externe, Isidoro Malmierca, aflat într-o vizită oficia
lă In această țară. Au fost discuta

Sesiunea Comisiei mixte
România-Comunitatea Economică Europeană
BRUXELLES 20 (Agerpres). — La
Bruxelles s-au desfășurat lucrările
celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei
mixte România-Comunitatea Econo
mică Europeană (C.E.E.), în cadrul
cărora a fost analizată
evoluția
schimburilor comerciale reciproce și
au fost convenite noi măsuri pentru
dezvoltarea și diversificarea în con
tinuare a relațiilor și cooperării eco
nomice, precum și pentru îmbunătă
țirea cadrului juridic care stă la
baza acestora.
La încheierea lucrărilor, conducătorii celor două delegații — Ilie
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice Interna
ționale, și Willy de Clerq, membru

tre 11)78—1983.
Datoria externă a țărilor în curs de
înrăutățirea crizei datoriilor ex
dezvoltare a continuat să crească,
totallzînd, la sfîrșitul anului 1987,
terne a făcut ca în ultimii șapte ani
țările în curs de dezvoltare să înre
1190 miliarde dolari — relevă un
gistreze o diminuare cu 17 la sută
studiu al Băncii Mondiale dat publi
cității la Washington. In cursul anu
a venitului pe locuitor, iar țările
lui trecut, suma datorată de aceste
africane situate la sud de Sahara —
țări instituțiilor creditoare a sporit
cu 25 la sută. Practic, dezvoltarea
cu 125 miliarde de dolari si se esti
acestui grup de țări este paralizată,
afirmă autorii studiului, care nu în
mează că pînă la sfîrșitul anului
1988 ea va ajunge la 1 245 miliarde
trezăresc o perspectivă apropiată de
dolari — transmit agențiile T.A.S.S.
soluționare a crizei.
Economia mondială va fi confrun
și EFE.
tată în continuare cu serioase difi
Iată deci că situația țărilor în
curs de dezvoltare s-a agravat în
cultăți, Iar în următorii ani evoluția
cursul anului trecut. în ciuda serioa
acesteia — nefiind exclusă nici po
selor eforturi făcute de ele ne plan
sibilitatea unei recesiuni — ar putea
intern, eforturi zădărnicite în mare
mai degrabă să îngreuneze o solu
parte de’ politica dobinzilor înalte
ționare a crizei datoriilor externe ;
promovate de băncile occidentale șl
șl, așa cum s-a întîmplat si pînă
Instituțiile Internaționale de credit,
acum, greul va cădea tot in seama
între care șl Banca Mondială.
țărilor „lumii a treia".
La aceasta s-a adăugat evoluția
PARIS 20 (Agerpres). — Laureațl
de pe piețele monetare occidentale,
al premiului Nobel prezenți la o re
în special scăderea cursului dolaru
uniune
la Paris au declarat că solu
lui, care a antrenat o recalculare de
către creditori a Împrumuturilor fă
ționarea problemei datoriilor exter
cute în alte devize, desigur tot în
ne ale țărilor în curs de dezvoltare
o sarcină ,.de extremă ur
detrimentul țărilor debitoare.
6 constituie
gență". Participanții au subliniat
Povara datoriei externe a fost sl
mai greu de suportat de aceste țări
totodată importanta alocării sumelor
în condițiile în care. în 1987. încasă
rezultate din reducerea cheltuielilor
rile lor nete de capital pe calea ex
militare în folosul unor programe de
dezvoltare.
porturilor au fost cu 40 la sută lnfe-

In favoarea creării unui nou sistem

monetar

internațional
PARIS 20 (Agerpres). — Luind cu
vântul la o reuniune organizată de
ziarul francez „Le Monde" pe tema
crizei dolarului șl a consecințelor
acesteia, ministrul economiei al
Franței, Edouard Balladur, a opinat
că se impune crearea unui nou sis
tem monetar internațional, care să
fie capabil „să corecteze in mod au
tomat dezechilibrele" ce apar in co
merțul exterior, El a afirmat că un
astfd de sistem este necesar cu atît
mai mult cu cît s-a dovedit că actualul mecanism financiar al ratelor

de schimb fluctuante nu aduce nici
un fel de avantaje reale.
Paul Volcker, fost președinte al
Oficiului Federal de Rezerve al
B.U.A., a subliniat importanța reali
zării unei stabilități a ratelor de
schimb. Volcker a apreciat că actua
la situație din comerțul mondial ne
cesită luni sau chiar ani pentru a fi
redresată. Pe de altă parte, el a
afirmat că este imposibil ca In acest
an. electoral, guvernul american să
reducă deficitul bugetar federal cu
ajutorul unor mijloace fiscalei

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban • Continuă acțiunile de protest
in teritoriile arabe ocupate de Israel
BEIRUT 20 (Agerpres). — O uni
tate a forțelor israeliene de ocupație
din sudul Libanului a pătruns din
nou la nord de așa-numita zonă de
securitate. Totodată, artileria israeliană a bombardat localitățile Meyroun și Ain Tina. Trupele israeliene
au deschis focul cu arme automate
împotriva satelor Mimas și Ain
fTanta.

DAMASC 20 (Agerpres). — Președințele Siriei. Hafez Al-Assad, l-a
primit miercuri pe Zeid Rifal, primul-ministru Iordanian, care a sosit
într-o scurtă vizită la Damasc. Pos
tul de radio Damasc a anunțat că. In
cadrul întrevederii, premierul iorda. nian a transmis șefului statului si
rian un mesaj din partea regelui
Hussein al Iordaniei.
De asemenea, președintele Siriei l-a
primit pe senatorul american Erlin
Spector, aflat în vizită în capitala
siriană. în cadrul convorbirilor au
fost examinate ultimele evoluții din
regiune, conflictul lraniano-irakian,
eforturile în direcția convocării unei
conferințe internaționale în proble
ma Orientului Mijlociu șl aspecte
ale relațiilor bilaterale, a anunțat
agenția siriană SANA, citată de
China Nouă.
PreATENA 20 (Agerpres).
ședințele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), Yasser Arafat, a efectuat o vizită la Atena, în cursul
căreia a avut convorbiri cu primul-

sateliți, circa 60 la sută — frag
mente de diferite corpuri și nu
mai 5 la sută din numărul total
sint sateliți activi.

ACORD. Orașul Guangzhou din
China și orașul Lyon din Franța
au semnat un acord de stabilire a
unor legături de prietenie. Docu
mentul a fost semnat de primarii
celor două orașe.

EXCEDENT. Potrivit datelor pu
blicate la Tokio de Ministerul de
Finanțe, în 1987 valoarea exportu
rilor japoneze a fost de 229,23 mi
liarde dolari, iar cea a importuri
lor de 149,40 miliarde dolari. Exce
dentul de 79,83 miliarde dolari este
cu 3,5 la sută mai mic decît cel în
registrat la finele anului precedent.
Se precizează că surplusul a sporit
numai în schimburile comerciale
cu Statele Unite, principalul parte
ner economic al Japoniei, valoarea
acestuia fiind de 52,1 miliarde dolari.

RAPORT. De la lansarea primei
nave în spațiul cosmic. în urmă cu
trei decenii, numărul obiectelor
lansate de om aflate în spațiul extraatmosferic a ajuns la 18 000 —
se arată într-un raport alcătuit de
Comitetul O.N.U. pentru folosirea
în scopuri pașnice a spațiului cos
mic. Peste 7 000 dintre ^aceste obiecte sint mal mari de 20 cm. 23
la sută sint componente ale unor

Ministrul român a avut întreve
deri, la Bruxelles, cu Herman de
Croo. ministrul comerțului exterior
șl cu F. Rollants, secretar general la
Ministerul Afacerilor Externe al Bel
giei. A fost examinat stadiul actual
al raporturilor economice dintre
cele două țări și au fost stabilite
măsuri de natură să contribuie la
intensificarea schimburilor comercia
le și a cooperării economice pe plan
bilateral și pe terțe piețe.
Au avut loc, de asemenea, lntîlniri de lucru cu conducerile unor
firme belgiene.

restrângerea

activității

militare

în

Europei

nordul

HELSINKI 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Finlandei, Mauno Koivisto,
s-a pronunțat in favoarea restrlngeril activității militare in nordul
Europei și pentru limitarea cursei
Înarmărilor în regiune. Intr-un in
terviu acordat postului de radio fin
landez — citat de agenția China
Nouă — șeful statului finlandez a
lansat un nou apel prin care cere
ca S.U.A. și U.R.S.S. să contribuie
la adoptarea unor măsuri de sporire
a încrederii și de reducere a încordă
rii. in vederea stabilizării situației
în nordul Europei.

Reuniune în problema
Datoria externă—puternic obstacol în calea dezvoltării modalităților de sprijinire
a țărilor africane
Concluziile unui studiu al Băncii Mondiale
din „prima linie44
rioare mediei anuale înregistrate în
WASHINGTON 20 (Agerpres). —

te cu acest prilej probleme privind
cooperarea bilaterală și aspecte ale
situației politice din America
Latină.

ANIVERSARE. Capitala Perului
— orașul Lima— a celebrat, la 18
ianuarie, 453 de ani de cînd a de
venit centrul politic si administra
tiv al acestor meleaguri unde a
luat ulterior ființă statul peruan.
Fondată de conchista,dorul spaniol
Francisco Pizarro în 1535, ea găz
duiește în prezent 32 la sută din
populația țării, de aproximativ 21
milioane de locuitori, și absoarbe
peste 70 la sută din resursele na
ționale, precizează agenția EFE.

al conducerii Comisiei C.E.E., res
ponsabil cu relațiile externe — au
semnat protocolul sesiunii.

Pentru

Orly
INCIDENT. Pe aeroportul
.
din capitala Franței s-a produs un
incident periculos, care se putea
solda cu numeroase victime. Ime
diat după decolarea unui avion
„Boeing-747" aparținînd companiei
aeriene pakistaneze, pilotul aerona
vei a anunțat defectarea unuia din
tre motoare. El a reușit să ateri
zeze cu bine după un tur de Pis
tă. Pe pămînt, mecanicii au con
statat că în turbina unuia dintre
motoare au nimerit cîteva păsărele
care zburau deasupra pistei de de
colare.

ministru al Greciei, Andreas Papandreu, asupra situației din Orientul Apropiat și în special asupra
problemei palestiniene.
Intr-o declarație făcută presei
după această întîlnire, șeful guvernulul elen a exprimat • solidaritatea
țării sale cu cauza dreaptă a po
porului palestinian.
TUNIS 20 (Agerpres). — La Tunis
urmează să aibă
loc, sîmbătă, o
reuniune de urgență a Consiliului
Ministerial al Ligii Arabe con
sacrată examinării actualei situații
din teritoriile arabe ocupate. Agen
ția Emiratelor Arabe Unite infor
mează că Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei va prezenta un
document de lucru cu privire la căile
de sprijinire a mișcărilor de protest
palestiniene față de continuarea ocu
pației israeliene.
CAIRO 20 (Agerpres) — Vicepremierul șl ministrul afacerilor exter•■ne al Egiptului, Esmat Abdel Meguid, l-a primit pe Mahmoud Abbas,
membru al Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, care efectuează o vizită Ța
Cairo. în timpul întîlniril au fost
examinate situația pe plan palestinian șl relațiile viitoare între
O.E.P. și Egipt.
★

în orașele Nablus șl Kalkilia și
în taberele de refugiați Talkarm.
Nanabta. Alar și Deir Al Faour din
teritoriile de pe malul vestic al Ior
danului și din. Gaza au continuat ac
țiunile de protest antiisraeliene —
transmite agenția palestiniană de
presă WAFA. S-au produs ciocniri
între palestinieni și forțele de ocu
pație.
WAFA arată, pe de altă parte, că
mai multe locuințe din tabăra de
refugiați palestinieni Bureij. din
Gaza, aflată sub restricții de cir
culație. au fost supuse raziilor.
(Agerpres)

LUSAKA 20 (Agerpres). — Miniș
trii de externe din opt țări membre
ale Commonwealih-ului se vor reuni
In zilele de 1 și 2 februarie în capi
tala Zâmbi ei pentru a lua în dezba
tere problema sancțiunilor economi
ce împotriva regimului rasist din
Africa de Sud, precum șl modalită
țile de sprijinire a țărilor africane
din „prima linie", victime ale agre
siunii permanente sud-africane.
Reuniunea, la care vor participa
miniștrii de externe din Australia,
Canada, Guyana, India, Nigeria,
Tanzania, Zambia și Zimbabwe, a
fost decisă la lntîlnirea la nivel
Înalt a Commonwealth-ului desfășu
rată anul trecut în orașul canadian
Vancouver.

LUSAKA 20 (Agerpres). — în zona
sediului Congresului Național Afri
can (A.N.C.) din Lusaka s-a pro
dus explozia unei bombe, act cri
minal care continuă seria atentate
lor puse la cale prin interpuși de
către regimul rasist de la Pretoria,
în sediul clădirii A.N.C. — grupa
rea de luptă politică a populației de
culoare din R.S.A., interzisă de au
torități — se afla, printre alții,
secretarul general, Alfred Nzo. în
urma exploziei, trei persoane, cetă
țeni zambieni. au fost răniți.
După cum s-a anunțat, la 11 Ia
nuarie un atentat criminal s-a pro
dus In localitatea Bulawayo din Zam
bia. soldat cu moartea a două per
soane și rănirea altor trei.

LUANDA 20 (Agerpres). — Referlndu-se la apropiata vizită la Luan
da a subsecretarului de stat ame
rican. Chester Crocker, Ministerul de
Externe al Angolei a relevat, printr-un purtător de cuvint oficial, că
In cadrul dialogului americano-angolez vor fi luate în dezbatere pro
bleme legate de normalizarea rela
țiilor dintre cele două țări. Totoda
tă. în acest cadru vor fi abordate
situația regională gravă, ca urma
re a politicii promovate de .guver
nul sud-african. precum și modali
tățile de aplicare a rezoluției Con
siliului de Securitate privind accesul
Namibiei la independență.

Demersuri In vederea
încetării conflictului
dintre Iran si Irak
■»

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a avut o
întrevedere la sediul din New York
al Națiunilor Unite cu reprezentan
tul permanent al Iranului pe lîngă
organizația mondială. Au fost exa
minate ultimele evoluții din zona
Golfului și măsurile ce pot fi în
treprinse în vederea aplicării rezo
luției 598 a Consiliului de Securita
te, care vizează încetarea focului
între Iran și Irak — a anunțat o
oficialitate iraniană la O.N.U., po
trivit agenției China Nouă.

IN POFIDA PROTESTELOR
OPINIEI PUBLICE

S.U.A. au efectuat un
experiment cu o rachetă
nucleară fără focos
OTTAWA 20 (Agerpres). — Un
bombardier american de tip „B-52"
a efectuat o operațiune de lansare a
unei rachete nucleare fără focos dea
supra Mării Beaufort (Canada).
Acest experiment — înscris în pro
gramul militar de apărare S.U.A.—
Canada — a fost criticat de perso
nalități politice din opoziție și de or
ganizatele de luptă pentru pace din
Canada, care au trimis guvernului
un document, cerînd să se pună ca
păt unor asemenea experimente. Fe
de altă parte, un sondaj de opinie efectuat în 32 localități canadiene a
scos în evidență că 80 la sută dintre
cei chestionați se pronunță Împotri
va acestor teste militare.

Precizări in legătură cu programul de cercetări
și experimente de la bordul stației orbitale „Mir"

J

MOSCOVA 20 (Agerpres). —
„Este posibil în mod efectiv să fie
contraiarate efectele negative ale
stării de imponderabilitate asupra
organismului uman", a declarat in
cadrul unei conferințe de presă la
Moscova cosmonautul sovietic Iuri
Romanenko, care a stabilit un re
cord de durată la bordul unei nave
spațiale — 326 zile. Comandantul
echipajului, împreună cu colegii
săi, Aleksandr Laveikin și Alek
sandr Aleksandrov, s-au referit la
activitatea desfășurată in cadrul
programului științific al zborului
stației orbitale „Mir", care a cu
prins cercetări astrofizice și geo
fizice, precum și o serie de expe
rimente tehnice și biotehnologice.
Realizarea întregului program — a
arătat Iuri Romanenko — a fost
posibilă și datorită noilor posibili

tăți oferite de stația „Mir", care a
slujit ca bază a complexului or
bital împreună cu modulul astrofiztc specializat „Quant". El a sub
liniat, de asemenea, importanța
deosebită în condițiile unui zbor de
lungă durată a cercetărilor medi
cale. Vorbitorul a apreciat in mod
particular influența măsurilor pro
filactice față de efectele neplăcute
ale lipsei de gravitație asupra or
ganismului, care au inclus exerci
țiile fizice pe „pista de antrena
ment" de la bordul stației orbitale,
un regim rațional de muncă și
odihnă, precum și sprijinul moral
simțit permanent de pe Pămint,
elemente ce mențin capacitatea de
muncă și sănătatea ta nivelul ne
cesar, permițind restabilirea com
pletă intr-un timp scurt după re
venirea pe Terra.
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