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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

CONSFĂTUIRE DE LUCRU LA COMITETUL CENTRAI
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
pe probleme ale activității din economie
Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, in zi
lele de 9-10 ianuarie au avut loc, la C.C. al
P.C.R., ședințe de lucru pe grupe de județe, con
sacrate analizării unor probleme privind îndepli
nirea prevederilor de plan pe 1988, îndeosebi in
agricultură și industria alimentară, precum și mă
surilor pentru realizarea, in cele mai bune condiții,
a obiectivelor pe luna ianuarie, trimestrul I și pe
întregul an 1989.
La aceste andlize au participat cadre de con
ducere din ministere și alte instituții centrale, primii-secretari și secretarii cu probleme de agri
cultură ai comitetelor județene de partid, primvicepreședinții consiliilor populare județene, alte
cadre cu munci de răspundere din județe.
La încheierea lucrărilor, ieri, la sediul C.C. al
P.C.R., a avut loc, sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, o consfătuire de lucru cu
participanții la aceste dezbateri.
Luind cuvintul in cadrul consfătuirii, secretarul
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a apreciat că in anul 1988 s-au obținut o serie
de rezultate importante in creșterea producției
agricole, deși nu au fost realizate în întregime
prevederile planului. Unele județe au obținut ni
veluri de producție cu mult sub posibilitățile de
care dispun. Au fost criticate neajunsurile con
statate in legătură cu stringerea la timp a re
coltei și indeplinirea in întregime a obligațiilor
contractuale pentru fondul centralizat al statului.
Pornind de la această situație, s-a cerut primilorsecretari ai comitetelor județene de partid să ac
ționeze cu întreaga răspundere, astfel incit în ur
mătoarele zile să fie încheiată acțiunea de pre
dare și preluare de către organele de contracta
re a întregii cantități de produse agricole rapor
tate. Numai prin realizarea în întregime a fondu
lui centralizat al statului, a arătat secretarul ge
neral al partidului, pot fi asigurate în mod cores
punzător cerințele de consum ale populației, in
conformitate cu programul de autoaprovizionare,
celelalte necesități ale economiei naționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se tragă
toate concluziile ce se impun din activitatea pe
anul trecut din agricultură și să se organizeze
astfel munca incit în anul 1989 stringerea recoltei
să se facă intr-un timp cit mai scurt, folosindu-se,
în acest scop, Ia maximum, toate mijloacele exis
tente. O dată cu încheierea recoltării trebuie să
fie terminate depozitarea și preluarea în mod co
respunzător a recolteb
S-a cerut, totodată, să se treacă imediat la de
finitivarea tuturor contractelor pe fiecare unitate
agricolă, acestea urmînd să fie dezbătute în ca
drul apropiatelor adunări generale ale oamenilor
muncii.
O atenție deosebită va trebui acordată încheie
rii contractării cu populația a diferitelor produse
agricole - la bovine, porcine, ovine, lapte, stru
guri, fructe, lină și altele -, respectindu-se cu stric
tețe normele și prevederile legale. In legătură cu
aceste probleme, secretarul general al partidului
a atras foarte serios atenția că toate contractele
trebuie încheiate cel mai tirziu pină la sfirșitul lu
nii februarie, la toate produsele, la nivelul preve
derilor planului, aplicînd legea, care stabilește
clar atit obligativitatea contractării, cît și ceea
ce trebuie contractat.
A fost subliniată necesitatea de a se lua măsuri
ferme pentru realizarea în întregime a producții
lor agricole planificate, pentru asigurarea atit a
fondului de stat, de aprovizionare și furajare, cit
și de producții sporite care să dea posibilitatea
creșterii cantităților de produse agricole ce vor
fi date în natură cooperatorilor.
Secretarul general al partidului s-a referit, fn
continuare, la importanța pregătirii temeinice și
desfășurării corespunzătoare a lucrărilor agricole
din această perioadă. Vor trebui încheiate, in
următoarele zile, arăturile pe întreaga suprafață
prevăzută a fi insămințată, pregătirea terenului,
administrarea ingrășămintelor naturale și a amen
damentelor. O atenție deosebită trebuie acordată
în fiecare județ, în fiecare unitate agricolă între
ținerii și funcționării in cele mai bune condiții

I a tuturor sistemelor de irigații. S-a stabilit ca,
pină la 20 februarie, toate tractoarele și cele
lalte mașini agricole ce vor fi utilizate în cam
pania de primăvară să fie reparate in întregime,
în vederea folosirii lor la capacitatea maximă,
in același timp, s-a cerut să se dezvolte sistemul
de tracțiune animală, îndeosebi pentru a exe
cuta o parte importantă a lucrărilor de trans
port.
Este
necesar,
a
subliniat
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să facem totul pentru a
obține în anul 1989 cele mai bune recolte de
pină acum.
în continuare, secretarul general al partidului
s-a referit la o serie de probleme legate de îmbu
nătățirea activității din industrie, investiții, precum
și din domeniul exportului.
Relevînd că, în anul 1988, rezultatele au fost,
pe ansamblu, satisfăcătoare, deși nu la nivelul
prevederilor de plan, secretarul general al parti
dului a subliniat necesitatea de a se lua toate
măsurile ce se impun pentru ca sarcinile de plan
să fie îndeplinite la toți indicatorii, încă din
prima lună a anului 1989. Va trebui asigurată
cu prioritate producția destinată exportului,
urmînd ca, în primele 20 de zile ale lunii ia
nuarie, să fie expediate beneficiarilor de peste
hotare și produsele prevăzute în contractele ne
realizate in luna decembrie a anului trecut.
Referindu-se la situația stocurilor de produse
destinate exportului - care se mențin încă la un
nivel ridicat — tovarășul Nicolae Ceaușescu a
cerut să se acționeze cu toată hotărirea pentru
valorificarea neîntîrziată a acestor produse, pen
tru vămuirea și livrarea lor către beneficiarii
externi.
In ce privește investițiile, secretarul general al
partidului a cerut să fie intensificată activitatea
în acest domeniu, pentru finalizarea, la termenele
stabilite, a tuturor obiectivelor planificate. S-a
indicat, totodată, ca investițiile nerealizate anul
trecut să fie trecute suplimentar in planul pe anul
1989, cu fondurile și cu tat ce este prevăzut pen
tru realizarea lor, urmînd ca, în cursul acestui tri
mestru, pînă la 1 martie, să fie puse in funcțiune
toate capacitățile de producție restante din 1988.
De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
arătat că se impune luarea tuturor măsurilor pen
tru îndeplinirea integrală a planului de locuințe
pe acest an, concomitent cu realizarea, suplimen
tar, în primul semestru, a apartamentelor restante
din 1988. Atrag foarte serios atenția - a spus
secretarul general al partidului - să fie luate
toate măsurile pentru realizarea programului de
locuințe. Se poate aproba depășirea planurilor de
construcții de locuințe, dar obligatoriu trebuie să
realizățn cel puțin programul stabilit.
Relevînd că sînt create toate condițiile pentru
îndeplinirea planului pe acest an la toți indica
torii, secretarul general al partidului a insistat
csupra cerinței de a se acționa ferm, Ia toate
nivelurile, pentru încadrarea strictă în normele
aprobate, pentru reducerea continuă a consumu
rilor de materii prime, materiale și energie, pen
tru reintroducerea în circuitul productiv a materia
lelor recuperabile, pentru utilizarea la întreaga
capacitate a mașinilor și utilajelor, pentru o cît
mai judicioasă folosire a forței de muncă și a
timpului de lucru. S-a atras atenția asupra nece
sității de a se urmări aplicarea in practică a
programelor privind organizarea și modernizarea
proceselor de producție, perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație, in vederea creșterii calității
produselor și a eficienței întregii activități.
Planul pentru luna ianuarie și trimestrul I a
fost stabilit cu ministerele — pe centrqle
și pe întreprinderi —, a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pornind de la prevederea
clară că trebuie realizată obligatoriu producția
contractată, corespunzător capacităților de pro
ducție. De fapt, planul trebuie să răspundă ca
pacităților de producție I Fiecare unitate trebuie
să-și asigure contracte, atit în țară, cit și la ex
port, contractînd ceea ce avem de vîndut, con
form cerințelor pieței. In acest fel, se poate spune
că imbinăm planul - care pornește de la capaci-

tățile de producție, de la ceea ce putem produce
- cu cerințele pieței, prin aceasta înțelegind atit
piața internă, in raport de necesitățile generale
și consumul populației, cit și piața externă, in
raport de contractele incheiate. Nu se poate con
cepe conducerea economiei fără o evidență stric
tă, pe bază de contract, a folosirii capacităților.
Atrag atenția asupra acestei probleme - a sub
liniat secretarul general al partidului -, întrucit
este o problemă fundamentală a modernizării, a
perfecționării activității de conducere și de creș
tere a eficienței economice I Trebuie deci să ne
ocupăm foarte serios de problema consumurilor
materiale și energetice, r.u in general, ci în mod
concret, în fiecare sector, pe fiecare produs. Pro
blema reducerii consumurilor exagerate în pro
ducția de energie și a pierderilor din rețea și,
in general, a reducerii ferme a consumurilor ener
getice și de materiale constituie o problemă de
cea mai mare importanță pentru economia na
țională, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu.
S-a subliniat, totodată, necesitatea de a se reali
za programele de folosire a surselor de energie
neconvențională - a biogazuiui, energiei solare,
apelor termale, a vîntului și altor asemenea surse.
Adresindu-se cadrelor de conducere din jude
țe, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că, din
acest an, se trece la elaborarea planurilor de
dezvoltare .economico-socială pe județe, orașe și
comune, ca o parte a olanului general de dez
voltare economico-socială, astfel incit fiecare loca
litate, fiecare județ să aibă perspectiva dezvoltă
rii sale economice și sociale, a asiqurării unor
condiții tot mai bune de viață și civilizație pen
tru toți locuitorii săi. în acest cadru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat «denv-Aitatea ca în
elaborarea și definitivarea acestor planuri și pro
grame de dezvoltare și modernizare să fie larg
consultați cetățenii localităților respective. Nu
mai pe această bază - a consultării largi a ce
tățenilor — să se adopte măsurile corespunză
toare de dezvoltare și modernizare a localități
lor țării I
In cadrul ședinței, secretarul general al parti
dului a subliniat in mod deosebit necesitatea de
a se acționa pentru întărirea continuă a pro
prietății socialiste - ca bază sigură a progresu
lui multilateral al patriei - pentru perfecționarea
activității din întreaga economie, întărirea răs
punderii, a ordinii și disciplinei în muncă în toate
sectoarele.
Este necesar - a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu - ca toate județele să tragă
concluziile ce se impun privind perfecționarea
în continuare a stilului și metodelor de muncă,
creșterea spiritului de răspundere în toate do
meniile de activitate. Nu este suficient să vorbim
doar de spirit revoluționar, să ne luăm anga
jamente, ci trebuie să lucrăm cu toată răspun
derea I Activitatea fiecăruia, a comitetelor jude
țene, a consiliilor populare, a organizațiilor de
partid este apreciată după felul cum rezolvă pro
blemele, după modul cum asigură dezvoltarea
economico-socială, cum știu să acționeze pentru
înfăptuirea planurilor și programelor de construc
ție socialistă și ridicare a nivelului de trai al
poporului.
In încheiere, secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a exprimat con
vingerea că organele și organizațiile de partid,
comuniștii, toți oamenii muncii vor acționa cu răs
pundere și spirit revoluționar pentru realizarea în
cele mai bune condiții a planului pe 1989, a
obiectivelor actualului cincinal, pentru obținerea
unor rezultate superioare, in toate domeniile de
activitate.
Să facem totul, a arătat tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru ca în acest an - anul
celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și al celui de-al XlV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român — să realizăm cea mai mare
producție în industrie, agricultură, în toate dome
niile de activitate, să asigurăm, pe această bază,
ridicarea nivelului general de viață materială și
spirituală a întregului popor, înaintarea fermă a
României pe calea socialismului și comunismului I

Planul - înfăptuit ritmic, integral,
la toți indicatorii!
Ieri, în legătură
directă cu bazinele
carbonifere

,

ROVINARI

In bazinul carbonifer al Rovinarilor a devenit o tradiție ca
autoritatea și prestigiul fiecărui
colectiv să fie simbolizate prin
numele brigadierului — organi
zatorul și conducătorul nemijlo
cit al muncii, al procesului de
extracție a cărbunelui.. Aflăm
astfel că, de la începutul aces
tui an, și-au înscris numele'la
panoul de onoare al întrecerii
minerești brigăzile de produc
ție conduse de minerii Gheor
ghe Bobei de la cariera Tismana I, Constantin Căldărușe de
la Tismana II. Vasile și Con
stantin Vlădoianu de la Girla,
Gheorghe Lăcătușu de la Rovinari-Est, Gheorghe Eremia de
la Roșia-Jiu.
— în prima decadă din ia
nuarie — ne-a spus brigadierul-excavatorist Gheorghe Bo
bei — am extras zilnic cu ex
cavatorul nostru
cite 8 000—
10 000 tone de cărbune, înregistrind o cantitate suplimentară
de peste ■ 20 000 tone.
Pentru
aceasta, am asigurat din timp
o bună pregătire a utilajului
conducător și a frontului de
lucru. Acționăm în continuare,
cu toate forțele, pentru func
ționarea optimă a instalațiilor
din fluxul tehnologic. Am ob
ținut și in anii din urmă re
zultate bune, dar acum avem
sarcini și mai mari. încrezător
în forțele proprii, colectivul
nostru s-a angajat să depășeas
că lună de .lună sarcinile /de
plan la extracția de cărbune,
pentru a ne menține permanent
in rindul brigăzilor fruntașe.
O exprimare simplă, concisă,
proprie oamenilor de acțiune.
Pentru că mai elocvente sînt
faptele, cantitățile de cărbune
extrase peste plan. O dovadă
concludentă : din
vetrele de
cărbune ale Rovinarilor sint ex
trase și livrate zilnic către ter
mocentralele tării peste 35 000
tone de cărbune energetic, de
bună calitate. (Dumitru Prună).

A trecut prima decadă din acest an, cel de-al patrulea al ac
tualului cincinal. Pretutindeni, in toate sectoarele de activitate, in
țoale județele și unitățile economice se desfășoară o aqtiiZtate
intensă pentru îndeplinirea ritmică, integrală, la toți A indicatorii
— așa cum a cerut secretarul general al partidului in Mesajul
de Anul Nou — a sarcinilor de plan. Calendaristic, o decadă nu
reprezintă prea mult. Ea poartă însă semnificația debutului prodnetiv al
unui an pe care ii dorim cît mai rodnic, cît mai bogat in realizări și îm
pliniri. Iată de ce organele de conducere colectivă, organizațiile de partid
trebuie să analizeze rezultatele obținute prin prisma exigențelor formu
late de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
consfătuirea de lucru organizată la C.C. al P.C.R. cu cadrele de con
ducere din ministere, centrale și mari intreprinderi și să ia cele mai efi
ciente măsuri în vederea îndeplinirii in cele mai bune condiții a pla
nului pe luna ianuarie, pe trimestrul 1 și pe întregul an.
în spiritul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al parti
dului este necesar să se acționeze pretutindeni pentru buna orgpnîtzare,
pregătire, lansare și urmărire a producției, astfel incit planul la pro
ducția fizică, și în primul rînd la export, să fie realizat ritmic, la toate
sortimentele și in condiții de calitate sporită.
în strinsă legătură cu cerințele realizării ritmice, încă din primele zile,
a sarcinilor planificate este necesar să se acorde o atenție deosebită în
făptuirii neabătute a programelor de perfecționare a organizării și mo
dernizare a producției, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, să se aplice ferm normativele de cheltuieli economico-financiare, pentru creșterea eficienței economice a întregii activități productive.
Pentru aceasta este necesar ca in fiecare întreprindere, la fiecare loc de
muncă să se acționeze cu spirit de răspundere pentru încadrarea în nor
mele de consum, pentru reducerea in continuare a consumurilor materiale,
de energie și combustibil, creșterea productivității muncii și folosirea in
tensivă a capacităților de producție.
Desigur, problemele de care depinde realizarea planului la producția
fizică, export, investiții sînt de o mare complexitate. Esențial este, așa
cum a subliniat secretarul general al partidului, ca peste tot cadrele de
conducere din ministere, centrale și întreprinderi industriale, organele și
organizațiile de partid să ia neîntirziat toate măsurile necesare pentru
realizarea sarcinilor concrete de zi cu zi.

CU CE REZULTATE S-A
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prima decada

DIN LUNA IANUARIE ?

Scînteii

Sondajul
în actualitatea
economică

LUPENI
Puternic stimulați de orientă
rile și îndemnurile tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, harnicii
mineri din Lupeni, care extrag
cea mai mare producție de
cărbune cocsificabil din tară, au
acordat din timp o deosebită
atenție temeinicei pregătiri a
producției pe anul 1989.
— Sarcinile mobilizatoare pe
care le avem in acest an pentru
extragerea cărbunelui destinat
cocsificării ne-au determinat să
luăm noi măsuri tehnico-organizatorice pentru creșterea gra
dului de mecanizare a lucrări
lor miniere, sporirea randamen
telor pe post în abataje și per
fecționarea activității de trans
port al cărbunelui la suprafață
— ne spune inginerul Alexan
dru Blaj, directorul minei. Chiar
în aceste zile vor intra în pro
ducție două noi complexe meca
nizate produse in țară, care țu
fost încredințate cunoscutilor
mineri șefi de brigadă Laszlo
Matyuș și Pavel Bujor, iar pină
la sfirșitul lunii
ianuarie va
intra in producție și complexul
24 in sectorul IV, pe care l-a
luat în primire unul dintre ex
perimentalii
conducători de
formații de lucru ce minuiesc
complexe mecanizate. Aurel
Manda.
La rindul său. Aurel Manda
ne-a spus :
— Intrarea în funcțiune a
noilor complexe de susținere și
tăiere mecanizată a cărbunelui
va asigura sporirea producției.
Pregătirea profesională a mem
brilor formațiilor de lucru cu
complexe mecanizate, îngrijirea
și mînuirea atentă a acestor
„uzine subterane" ne dau con
vingerea că vom obține produc
tivități mai mari
decît cele
prevăzute, cu 2—3 tone cărbune
pe post. Este angajamentul nos
tru ferm
ca în acest an să
obținem producții cît măi mari
de cărbune. (Sabin Cerbii).

La întreprinderea minieră
„Sălajul" din Sărmășag. după
zile și nopți de muncă desfășu
rată sub semnul unei inalte
răspunderi de către schimburile
conduse de Vasile Mitrașca,
loan Onuțan și Kasa Ștefan,
sub directa supraveghere a
șefului de sector, Ioan Oros, a
fost dat în exploatare noul
abataj dotat cu complex meca
nizat (o adevărată „uzină sub
terană"). Punerea in funcțiune
a noului complex mecanizat
asigură .. realizarea unui spor
zilnic de. 140 tone cărbune net.
(Eugen Teglaș).

în pagina a ll-a: relatări din unități economice
din București și Alexandria

Munca, roadele muncii
— la cotele inalte
ale noii calitâți
Dintotdeauna, în procesul revolu
ției și construcției socialiste, a mun
ci mai mult s-a împletit, in mod fi
resc și necesar, cu a munci mai bine.
Chiar și in anii dezvoltării extensi
ve, din cea de-a doua etapă a edifi
cării noii societăți, din 1965 și pină
în 1980. cind cuvintul de ordine era
creșterea cantitativă — pentru că era
nevoie de tot mai multe uzine, de tot
mai mult otel, de tot mai multe mașini-unelte, de tot mai multe produ
se in toate domeniile — in ecuația
creșterii economice s-a implicat me
reu și calitatea.
Acum insă raporturile s-au schim
bat. Calitatea a trecut, in cea de-a
treia etapă a construcției socialiiste,
inaugurată la Începutul anilor ’80. pe
planul întîi. Ea devine, treptat, fac
torul hotărîtor al producției mate
riale. De la înalta tribună a mare
lui forum al democrației muncito
rești, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat cu tărie : „Trebuie să se
ințeleagă bine că nu putem înfăptui
obiectivele actualului plan cincinal
fără o puternică ridicare a calității
și a nivelului tehnic. Aceasta con
stituie una din cerințele fundamen
tale ale întregii noastre activități".
Calitatea nu este un lux. Șl nici
factor de suprastructură. Munca de
cea mai inaltă calitate, produsele de
calitate superioară constituie un ade
vărat „stîlp de rezistentă" al activi
tății productive. Dacă nu se asigură
calitatea cerută, eforturile întreprin
se pentru creșterea producției fizice
și producției-marfăj a productivității,
rentabilității și eficienței economice
iși pierd sensul.
Se desprind, din aceste adevăruri,
o serie de idei de mare actualitate.
Una este aceea că produsele, oglinzi
ale calității muncii, trebuie să fie din
ce în ce mai bune. Se impune să
fie înlăturat anonimatul'întreprinde
rilor, în sensul că fiecare colectiv
să răspundă în fața întregii națiuni
pentru realizările sale; marca fabri
cii să însoțească pretutindeni produ
sele, atit pe piața internă, cît și pe
cea externă, ca o carte de vizită a
colectivului care le-a realizați
Desigur, fiecare colectiv este răs
punzător pentru modul in care gos

podărește partea din avuția nation
lă ce i-a fost incredințată. în conc
țiile actuale, valoarea unei astfel <
părți este în continuă creștere. Da
ne referim la întreprinderile indu
triale, zestrea celor mai multe dint
ele a sporit considerabil. Au fo
cumpărate mașini-unelte noi. mode
ne. multe dintre ele cu program
comandă numerică ; au fost crea
centre sau oficii de calcul, dotate <
calculatoare electronice ; în ni
meroase locuri și-au făcut aparit
celule și sisteme flexibile, roboți. :
impune deci ca toate aceste dotă
să fie valorificate integral, in pr
mul rind prin produse de cea m
bună calitate.
Dar colectivul unei unități eci
nomice nu este o entitate abstract
Ca și o pădure, a cărei frumuse
depinde de frumusețea fiecărui ci
pac in parte, un colectiv are note
caracteristice pe care i le imprirr
membrii săi. toti laolaltă și fieca
în parte. Fără îndoială câ fieca
este dependent de întregul, colect
șt muncește mai mult sau mai puți
este conștiincios ori superficial, a:
inițiativă creatoare sau manifes
pasivitate în acest domeniu, duț
cum ii dictează propria conștiint
dar cu deosebire își racordează gii
durile, pasiunile, felul in care acti<
nează la climatul existent în c<
lectiv.
Este limpede faptul că realizări
unui colectiv se vor situa la nivi
luri superioare numai dacă se îndi
plinește o condiție ; numai dacă to
oamenii muncii dintr-o întreprinde)
sînt pregătiți, politic, profesional
moral, pentru a atinge astfel c
înălțimi. Pentru că nu poate să exil
te creativitate colectivă fără stimi
larea și afirmarea valorilor indiv
duale. „Nu trebuie să uităm ni'
un moment — a subliniat. în mt
gistrala sa Expunere, la plenara c<
mună, secretarul general al partidi
lui — că realizarea tuturor obiect
velor este posibilă numai cu oamei
cu o inaltă pregătire profesională i
tehnică, capabili să soluționeze cel
mai complexe probleme".

(Continuare in pag. a V-a)
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PLANUL - ÎNFĂPTUIT RITMIC,
INTEGRAL, LA TOȚI INDICATORII!
început bun-o garanție
care trebuie să poarte
și girul furnizorilor
Ieri, ultima zi a primei decade din

acest an, la ÎNTREPRINDEREA
„23 AUGUST" DIN CAPITALA. O zi

aglomerată, ca de obicei, cu multe
sarcini prioritare, o zi în care statis
tica avea să încheie primul bilanț din
acest an : stadiul realizării produc
ției fizice, a exportului, precum și
al contractelor încheiate cu benefi
ciari din țară și parteneri de peste
hotare. Cît este de important acest
bilanț dincolo de conținutul cifric ?
Iată un prim argument oferit de
complexitatea producției fabricate în
această impunătoare citadelă munci
torească.
în întreprinderea bucureșteană sa
execută o gamă variată de mo
toare, compresoare, utilaje com
plexe, locomotive,
se realizează
mari cantități de oțel, piese turnate
și forjate; practic, aici se fabrică zeci
și sute de produse de importanță vi
tală pentru economia națională. Tot
odată, multe din produsele cu mar
ca întreprinderii sint cunoscute și af reciate în numeroase țări ale lumii.
ntre acestea, de bune aprecieri se
bucură locomotivele diesel-electrice.
Deci, iată-ne la fabrica de locomo
tive. Fie că sint diesel, diesel-elec
trice, rapide ori de alte tipuri, exe
cutarea locomotivelor presupune un
volum de muncă uriaș. Pentru fina
lizarea lor este nevoie de multă pri
cepere, de înaltă calificare, de o or
ganizare ireproșabilă a ciclului de
producție. în componența unei loco
motive intră peste 2 300 de repere. Și,
așa cum spunea inginerul Gabriel
Horodincă, șeful secției locomotive
montaj, „cu toate greutățile pe care
le-am intîmpinat anul trecut în apro
vizionarea cu unele materii prime și
materiale, am realizat integral planul
la export âtit la locomotive, cît și
la piesele de schimb, la acestea din
urmă livrînd și cantități suplimen
tare. în condițiile în care reprezen
tanții la recepție ai partenerilor
străini au fost foarte exigenți. în
acest an, secția are de realizat
produse în valoare mult mai mare
decît anul trecut. Printr-o bună or
ganizare a liniilor -de montaj și întă
rirea disciplinei în muncă, prin spe
cializarea oamenilor pe mai multe
operații, am ajuns ca în prezent să
fabricăm o gamă largă de locomotive
de 1 300 CP diesel-electrice, locomofive-utilaj cu diverse caracteristici,
locomotive de 450 CP, de 600 CP. de
1 200 CP cu motor rapid ori locomo

tive pentru exploatare în condiții
speciale pentru metroul bucureștean".
Șeful secției montaj locomotive
vorbește cu pasiune despre meseria
pe care o practică. în același timp,
nu ocolește greutățile, mai ales în ce
privește primirea unor subansamble
de la diferiți furnizori. începutul de
an este insă bun. Acum, în prima
decadă a lunii ianuarie, fabrica finalizînd toate locomotivele planifi
cate.
La intrarea în halele de montaj nr.
6 și 7 ne atrag atenția graficele afișa
te. Notăm numai cîteva date semnifi
cative: gradul de integrare a fabrica
ției este acum de 85 la sută. Toat'e re
perele care intră în componența loco
motivelor sint executate pe fluxuri
tehnologice modernizate ; pregătirea
tehnică, programarea, lansarea, con
trolul tehnic se desfășoară pe baza
unor planuri de lucru riguros întoc
mite. Peste tot se muncește în flux
continuu în timp ce cîteva rame își
așteaptă rîndul la- montaj, alte loco
motive sînt în stadii avansate de exe
cuție. Echipa condusă de Gheorghe
Crăciun montează instalația de răcire

a unei locomotive de 1 200 CP cu mo
tor rapid, care a doua zi urma să in
tre în atelierul de probe. La atelie
rul electric, echipa condusă de mais
trul Alexandru Rădulescu finalizea
ză instalația unei locomotive de‘ 1 300
CP diesel-electrică. deosebit de com
plexă, care urmează să intre și ea
în probe tot a doua zi.
— Aici se vede gradul de comple
xitate al producției, ne spune Nicolae
Enache, secretarul comitetului de
partid pe secție. Anul 1989 a debutat
bine. Ne propunem, să
menținem
acest ritm de producție, iar cu aju
torul furnizorilor, al compartimentu
lui comercial, precum și al conduce
rii întreprinderii, avem certitudinea
că vom reuși să ne realizăm integral
sarcinile de plan pe primul trimestru.
împreună cu interlocutorii noștri
facem un scurt bilanț al realizărilor
din prima decadă a anului la fabri
ca de 'locomotive din cadrul între
prinderii „23 August" din Capitală,
Practic, toate produsele se încadrea
ză în graficele de execuție. Mai mult,
la unele dintre ele se înregistrează
chiar avansuri la montaj. Un debut
productiv bun, care atestă hotărîrea
constructorilor de locomotive de la
„23 August", ca de altfel a tuturor
oamenilor muncii din această puter
nică întreprindere, de a-și îndeplini
ritmic, integral, la un nivel calitativ
superior sarcinile de plan la produc
ția fizică șl export.

Marin DOROBANTU

Tehnologii moderne,
eficiență superioară
Colectivul ÎNTREPRINDERII DE
DIN ALEXANDRIA a
încheiat anul 1988 cu rezultate bune,
prevederile de plan fiind substanțial
depășite la producția-marfă și la ex
port; la ceilalți indicatori de bază.
Pe temeiul acestor realizări, munci
torii și specialiștii de aici au început
activitatea productivă în noul an —
în care sarcinile la prpducția fizică
sînt mai mari cu aproape 15 la sută
față de anul trecut — cu hotărîrea
să valorifice la un nivel superior
dotarea tehnică și experiența de care
dispun, acordînd o atenție deosebită
îndeplinirii ritmice a prevederilor
de plan.
— Măsurile întreprinse încă - din
ultima parte a anului trecut, ne spu
ne ing. Liviu Coleșan, directorul în
treprinderii, au avut ca obiectiv
principal folosirea cu randament
sporit a modernelor mașini și, utilaje
din dotare, atingerea parametrilor
proiectați la noile linii tehnologice.
RULMENȚI

creșterea calității produselor și a
eficienței economice. Rezultatele ob
ținute în prima decadă din noul
an, superioare celor din aceeași pe
rioadă a anului trecut, atestă efi
ciența acțiunilor întreprinse în fie
care secție, în fiecare atelier, deplina
angajare a oamenilor muncii în în
făptuirea obiectivelor pe care ni
le-am propus. Recenta consfătuire
de lucru de la C.C. al P.C.R. cu ca
drele de conducere din ministere,
centrale industriale și mari între
prinderi constituie un nou imbold
pentru ca toți oamenii muncii din
unitatea noastră să își intensifice
eforturile în vederea îndeplinirii
exemplare a sarcinilor de plan pe
luna ianuarie, pe primul trimestru
și pe întregul an.
Cum s-a acționat practic în aceste
prime zile ale anului ? Să precizăm,
mai întîi, că. în zilele de 1 și 2 ia
nuarie, formații speciale' alcătuite
din' muncitori, maiștri' și *SPeciâTiști

Noi tehnologii,
produse de calitate
în cadrul procesului de moderni
zare a tehnologiilor de fabricație, ia
Țesătoria de mătase din Deva s-au
aplicat noi măsuri pentru perfecțio
narea producției. în secția țesătorie,
de pildă, 80 la sută din utilajele
existente au fost dotate cu dispozi
tive automate de control, asigurindu-se astfel oprirea utilajelor in mo
mentul ruparii firelor. Rezultă astfel
o creștere a productivității muncii cu
peste 15 la sută, calitatea produselor
ameliorîndu-se simțitor. Și în secția
preparațle, prin modernizarea utila
jului de ancolat, calitatea urzelilor
pentru țesături a crescut substanțial.
Tot în această întreprindere a fost
pusă la punct de curînd o nouă teh
nologie de vopsire continuă a produ
selor, în secția finisaj. Pot fi vopsite
astfel peste 10 000 metri de țesături,
față de 1 600 metri în vechea tehno
logie, în condițiile creșterii unifor
mității cromatice.
Datorită aplicării acestor măsuri a
fost posibilă realizarea unui număr
mai mare de articole față de preve
derile de plan, în peste 50 de noi po
ziții și combinații coloristice, produ
se care se bucură de bune aprecieri
ale beneficial ilor Interni și externi.
In imagine : în secția control teh
nic de calitate, controloarele Angela
Slusarec și Ecaterina Pârău verifică
un nou lot de țesături de mătase im' permeabilă. (Eugen Dichiseanu).

din secțiile de producție și mecanoenergeticâ au efectuat revizii la in
stalațiile centralizate, cu funcționare
continuă pe parcursul anului : sta
țiile de alimentare cu lichide tehno
logice' și hidraulice, stația de com
presoare, magistralele electrice etc.
Cu acest prilej, acolo unde a fost
cazul, s-au înlocuit reperele uzate
și emulsiile specifice fabricației de
rulmenți. Pentru noile mașini și
utilaje puse de curînd în funcțiune
la secția colivii s-a asigurat cu forțe
proprii, în secția sculărie, SDV-istica
necesară, care se remarcă prin pre
cizia și finețea execuției.
Și tot în primele zile de activitate
productivă din noul an, formațiile
conduse de ing. Ion Olteanu au in
tervenit prompt și au remediat
într-un timp record o defecțiune
apărută la instalația centralizată de
pregătire a lichidelor tehnologice.
In felul acesta, producția s-a putut
desfășura normal, sarcinile de plan
fiind îndeplinite integral.
Am urmărit două zile la rînd
munca din secțiile și atelierele în
treprinderii. Pretutindeni am remar
cat ordinea, disciplina, buna orga
nizare a locurilor de muncă, ceea ce
asigură cadrul necesar pentru fo
losirea cu randament sporit a mași
nilor și utilajelor, a timpului de lu
cru. La secția forjă, de pildă, cele
două linii de laminare a inelelor de
rulmenți, puse în funcțiune la sfirșitul anului trecut, funcționează la
întreaga capacitate. Tot aici s-a ex
tins tehnologia de forjare în turn la
trei noi tipuri de inele interioare și
exterioare, efectele regăsindu-se în
importante economii de metal și
energie electrică. împreună cu secre
tarul comitetului de partid al în
treprinderii, tovarășul Dode Tincu,
ajungem la secția montaj. Inginerul
loan Vasilescu ne precizează că to
tul decurge normal, mai bine de 80
la sută din producția realizată în
timpul scurt care a trecut din acest
an fiind pregătită pentru a fi expe
diată partenerilor externi. De remar
cat că și aici cele două linii tehnolo
gice de asamblare și montare a rul
menților cu bile, date în exploatare
în ultima lună a anului trecut, au
atins parametrii proiectați. „Am
început bine noul an — ne spune
reglorul Ion Stancu. Sîntem hotărîți
ca și în continuare să muncim bine,
cu răspundere, să finalizăm măsu
rile din programul de dezvoltare a
întreprinderii. Pentru a cunoaște
noile mașini și utilaje, pentru a le
folosi cu randament maxim, acor
dăm o atenție deosebită perfecționă
rii pregătirii profesionale a oameni
lor, aparatura automată, electronică
din dotare obligîndu-ne să facem
eforturi pentru îmbogățirea cunoș
tințelor".
Pornind de la sarcinile mari ce
■ revin colectivului la export,', un
'oBiectiv pptoritar al activității mun
citorilor și 'specialiștilor îl consti
tuie realizarea unor produse dă
Înaltă calitate, competitive pe piața
externă. în acest context se cuvin
subliniate preocupările pentru în
tărirea controlului tehnic de calitate
pe întregul flux de fabricație, de la
proiectarea tehnologică și recepția
materiei prime pină la ambalarea
produselor. întreprinderea dispune
de o bună dotare cu aparate și echi
pamente de control, cea mai recentă
achiziție fiind aparatul de măsurat
rugozități (asperitatea suprafețelor),
care are in componența sa un calcu
lator dintre cele mai moderne. Dar
principalii controlori sint înșiși
muncitorii, autocontrolul fiind nu
un deziderat, ci cu adevărat o no
țiune cu acoperire faptică la fiecare
loc de muncă. Așa se și explică, de
altfel, bunele aprecieri a'.e- benefi
ciarilor interni și partenerilor de peste
hotare cu privire la calitatea produ
selor realizate, abaterile tehnologice
care mai apar uneori din diferite
motive fiind prompt sesizate și În
lăturate pe parcursul'procesului de
fabricație.
Rezultatele obținute în prima de
cadă a acestui an. amplele acțiuni
de modernizare a procesului de fa
bricație aflate in plină desfășurare,
preocuparea pentru sporirea calității
producției demonstrează hotărîrea
colectivului de la întreprinderea de
rulmenți din Alexandria de a ac
ționa cu întreaga Iul capacitate pro
fesională pentru îndeplinirea rit
mică. integrală a planului la toți
indicatorii.

Stan ȘTEFAN

corespondentul „Scînteii
*

CUM SE ÎNDEPLINESC PROGRAMELE SPECIALE
DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII
zate integral în bazinul hidrografic
Comitetul județean Mureș al
P.C.R., organele agricole județene
ai pîrîului Comlod, iar in cursul
acestui an se vor finaliza și in ba
și conducerile unităților agricole au
stabilit’ un complex de măsuri de
zinul rîuîui Tirnava Mică, urmind
natură să asigure lucrarea și folo
ca in perioada următoare întreprin
sirea bună a pămîntului, astfel in
derea de îmbunătățiri funciare să-și
concentreze lucrările in zona pîrîu
cit de pe fiecare palmă de pămînt
lui Niraj.
roditor să se obțină o producție ma
ximă. Grija pentru pămint, pentru
Preocuparea pentru cultivarea fie
cărui metru pătrat de pâmint re
însănătoșirea continuă a acestuia se
impune cu atit mai mult în cazul
zultă și din faptul că în 1988 au
fost redate în circuitul arabil 560
județului Mureș cu cît configurația
hectare teren, iar pentru creșterea
acestuia prezintă unele particulari
fertilității au fost efectuate scarifități. Ar fi de amintit în acest sens
că din suprafața agricolă a județu
cări și afînări adinei pe o suprafață
lui, de peste 400 000 hectare, aproa
de peste 28 000 hectare. în același
pe 300 000 hectare sînt terenuri po
timp, s-a acționat pentru mai buna
organizare a teritoriului și funda
sibil a fi afectate de eroziune ; din
suprafața arabilă de 250 000 hectare,
mentarea judicioasă a asolamente38 la sută din terenuri se află în
lor, acțiuni care au dus în fiecate
pante între 5 și 15 grade, iar 28 la ■ unitate la o mai bună rotație a cul
sută din ele — în pante de peste 15
turilor in cadrul asolamentelor. „De
grade.
astfel de lucrări — ne spune tova
Ce s-a realizat pînă acum pentru
rășul Luca Rață, șeful oficiului de
prevenirea efectelor ’ negative ale acadastru, organizare a teritoriului și
cestui proces ? Să reținem, întîi de
asolamente — au beneficiat 139 de
toate, că. pe baza preluării expe
unități agricole, urmind ca în acest
rienței stațiunii Perieni, in zona co
an acțiunea de organizare a terito
munei Band a fost constituit, în ul
riului să fie încheiată pe ansamblul
timii ani, un perimetru etalon de
județului".
combatere a eroziunii solului. Aici
Evident, toate aceste acțiuni sînt
s-au experimen
tat, între altele,
sistemul de rea
dimensionare
JUDEȚUL MUREȘ
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medii realizate în
.ultimii trei ani ———————
arată limpede că
aplicarea acestor măsuri este deose
hotărîtoare pentru creșterea produc
bit de eficientă. Bunăoară, la griu
țiilor. Dar nu . și suficiente. Datorii
producția planificată a fost reali
mari revin in acest sens științei
zată în proporție de 114 la sută, la
agricole și mai ales specialiștilor
orz — de 120 la sută, la cartofi —
din unități agricole. Ce întreprind
de 117 la sută, în timp ce la trifopractic aceștia'pentru a pune în va
liene planul a fost îndeplinit în
loare aceste lucrări ? Un prim răs
procent de 172 la sută. Pornind de
puns l-am aflat la oficiul județean
la aceste rezultate, de la experien
de studii pedologie© și agrochimice :
ța cîștigată în perimetrul etalon din
„Cercetările agrochimice realizate
Band, în județ lucrările de comba
la fiecare 4—5 ani — ne spune tova
tere a eroziunii solului au fost ex
rășul Mihaly Iosif, șeful oficiului —
tinse rapid, în ultimii trei ani exeau menirea de a urmări gradul de
cutîndu-se asemenea lucrări pe mai
aprovizionare a solului cu elemen
bine de 19 000 hectare. Bineînțeles,
tele fertilizante necesare, pe baza
cu precizarea că, pe ansamblul ju
cărora să se aplice corect dozele de
dețului, suprafața amenajată antieîngrășăminte chimice. A neglija
rozional este mult mai mare. „Nu
acest lucru înseamnă a accepta în
mai în anul 1988 — ne preciza to
mod deliberat plafonarea ori chiar
varășul Csarnătony GyOrgy, directo
scăderea producțiilor. Datele cerce
rul întreprinderii județene de îm
tării agrochimice ă solului, ca ele
bunătățiri funciare — au fost exe
ment constitutiv- în. cadrul lucrărilor
cutate lucrări de exploatare teu Ca
de îmbunătățiri funciare, trebuie
racter antierozional în valoare de
respectate întru totul de specialiști.
aproape 62 milioane lei, pe baza că
Este o direcție în care noi acționăm
rora au fost scoase de sub efectele
susținut". Cît de păgubitoare este
eroziunii peste 8 000 hectare teren.
fertilizarea, la întîmplare, a solului
Aceasta ridică la 19 550 hectare su
cu îngrășăminte chimice rezultă șl
prafața pe care s-au executat ludin următorul exemplu. Bunăoară,
crări hidroameliorative complexe,
în județul Mureș, peste 50 000 hec
iar. pe total, suprafața amenajată
tare teren au reacție acidă. Cauza 1
antierozional a ajuns la 51 500 hecUna singură : folosirea in exces a
tare în sisteme mari, la care se
îngrășămintelor cu azot. Pornind
adaugă 17 000 hectare pe care s-au
mai ales de la această realitate, in
executat' lucrări cu forțele și mij
prezent specialiștii oficiului jude
loacele proprii ale unităților. Preci
țean de studii pedologice și agrochi
zez.’ de asemenea, că. prin lucrările
mice, în colaborare cu specialiștii
programate în acest an — documen
Stațiunii de cercetare din Tg. Mu
tațiile fiind elaborate și aprobate în
reș și Academia de științe agricole
totalitate — alte 9 000 hectare vor
au realizat studii privind utilizarea
deveni mai fertile prin astfel de ac
dejecțiilor lichide. Totodată, pe baza
țiuni hidroameliorative".
studiilor din ultimii ani, specialiștii
La sublinierile de mai sus să
de aici sînt pregătiți să acorde uni
adăugăm și faptul că pentru insătăților asistență tehnică privind uti
nătoșirea pămîntului și creșterea,
lizarea corectă a 'îngrășămintelor cu
pe această bază, a potențialului său
potasiu pe solurile aluvionare de pe
productiv s-au efectuat și alte lu
Valea Mureșului și a Tîrnavelor.
crări hidroameliorative. Bunăoară,
Dar cum cea mai bună „asisten
în primii trei ani al cincinalului ac
ță" trebuie s-o realizeze, în primul
tual au fost executate lucrări pen
rînd, specialiștii din unități, am
tru combaterea excesului de umidi
consemnat și opiniile unor ingineri
tate pe 7 500 hectare și lucrări pen
agronomi cu privire la modul în
tru irigații pe 3 500 hectare. Totoda
care aceștia pun în valoare avanta
tă, potrivit programului adoptat, în
jele lucrărilor de îmbunătățiri fun
următorii doi ani ai cincinalului ur
ciare. „Noi. cei din Deaj, ne pre
mează a fi executate lucrări de
ciza Vasile Medrea, inginerul-șef al
combatere a eroziunii solului pe alte
cooperativei agricole, am beneficiat,
19 000 hectare și de desecări — pe
in ultimii doi ani, de lucrări de com
9 800 hectare, iar pe Valea Nirajubatere a eroziunii solului șl de eli
lui vor fi realizate amenajări pen
minare a excesului de umiditate pe
tru irigații pe 3 100 hectare. Practic,
o suprafață de 1 100 hectare. Efec
la această dată lucrările de comba
tul 1 Producția medie de grîu la
tere a eroziunii solului sînt reali
hectar a crescut de la 1 600 kg la

RHH !»■■■■

Puternică implicare a cercetării
științifice în soluționarea
problemelor majore ale producției
Continuăm ancheta ziarului „Scinteia" consacrată preocupărilor si re
zultatelor obținute de colectivele de cercetare științifică si proiectare
in anul 1988 si reliefării principalelor obiective privind activitatea din
acest an si in viitor. Din opiniile exprimate in articolul de față, ca si din
celelalte puncte de vedere înfățișate in precedente numere ale ziarului se
desprinde cu claritate hotărîrea fermă a tuturor celor ce muncesc in do
meniul cercetării științifice și ingineriei tehnologice de a acționa cu în
treaga lor capacitate creatoare pentru înfăptuirea neabătută a programe
lor menite să contribuie la progresul multilateral al patriei.

1. Cu ce rezultate și-au încheiat activitatea în anul 1983
colectivele de cercetători din institutul dv. ?
2. Prin prisma exigențelor și cerințelor etapei actuale,
cum apreciați activitatea desfășurată ?
3. Ce direcții de acțiune sînt urmărite în activitatea de
cercetare pentru acest an ?
•
Ing.
Mihaela
Mihăilescu,
director tehnic, Institutul de
cercetare și proiectare pentru
industria materialelor de con
strucții.
1. Ceicelarea și proiectarea din
domeniul materialelor de construcții,
implicate activ într-o scrie de do
menii de interes prioritar ale eco
nomiei naționale, au încheiat anul
1988 cu un bilanț pozitiv. Astfel, sar
cinile de plan au fost realizate în
proporție de 104 la sută la volumul
producției de cercetare științifică,
de 107 la sută la cel de inginerie
tehnologică și proiectare de in

vestiții și de 104,5 la sută la
cel de producție industrială. în
condițiile realizării beneficiilor pla
nificate și a tuturor indicatori
lor de eficiență. Efectele eco
nomice ale introducerii progresu
lui tehnic în industria de pro
fil, ca urmare a implementării re
zultatelor cercetării, mai precis a in
troducerii unui număr de 22 de teh
nologii noi și modernizate și a 18
produse noi. s-au materializat. în
principal, prin reducerea importu
rilor cu 34 milioane lei, un spor al
beneficiilor de 11
milioane lei și
economisirea a 2 500 MWh energie

electrică și a 2 600 tone combustibil
convențional. Aceste economii de
energie și de combustibil pot părea
— și chiar ,sînt — sub posibilități,
dar trebuie avut in vedere că
ele s-au realizat suplimentar, adică
în contextul respectării normelor de
consum pe produse stabilite pentru
1988, cu 6—7 la sută mai reduse
decît cele aplicate in 1987.
Dintre soluțiile noi care permit
reducerea consumului de combusti
bil aș cita automatizarea tratamen
tului termic la tuburile de presiune
din beton precomprimat. Pe această
cale, la întreprinderea de prefa
bricate „Progresul" din București
se vor economisi anual, la o linie
tehnologică, circa 250 tone combusti
bil convențional. O aită soluție care
se va extinde in 1989 în cinci unități
ale industriei de profil este cea de
folosire a gazelor arse de la cuptoa
rele tunel. Aplicată anul trecut la
întreprinderea de produse ceramice
„Record" din Sibiu și la întreprin
derea de ■ materiale de construcții
din Iași, această tehnologie e per
mis reducerea consumurilor cu 180
și respectiv 200 tone combustibil
convențional. în curs de aplicare la
întreprinderea
de materiale de
construcții din Bucov, județul Pra
hova, se află o tehnologie de refrac
tare electrotopite pentru regenera

toarele de căldură de la cuptoarele
de topit sticlă, avînd ca efect principal
tot reducerea consumului de combus
tibil. Sînt numai cîteva exemple, eco
nomisirea energiei și îndeosebi a
combustibililor constituind o preocu
pare prioritară pentru specialiștii din
domeniul materialelor de construcții.
Ca urmare a îndrumării con
stante de care se bucura institutul
nostru din partea Comitetului Na
țional pentru Știință și Tehnologie,
înaltul for științific condus cu deo
sebită competență de tovarășa aca
demician
doctor
inginer Elena
Ceaușescu, savant de largă recu
noaștere Internațională, a sporit
continuu ponderea temelor de cerce
tare vizînd ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al materialelor de
construcții. Dintre cele mai recente
realizări se remarcă mal ales cîteva
produse noi, unele fiind realizate
în secțiile de producție industria
lă a institutului ; această activita
te a crescut de peste patru ori in
ultimii cinci ani. Este vorba, în pri
mul rînd, de fibrele și produsele din
fibre ceramice rezistente la tempe
raturi de pînă la 1 250 grade Cel
sius, utilizabile la izolarea cuptoare
lor industriale ; de produse noi din
ceramică tehnică cu posibilități largi
de întrebuințare datorită proprietăți
lor superioare privind rezistența la
uzură, șocuri termice și coroziune.
Alte categorii de produse noi sînt
refractarele ușoare pentru termoizolarea cuptoarelor de ardere monostrat a plăcilor din ceramică fină
și a infrastructurilor vagonețijor
de ardere a obiectelor sanitare la
temperatura de 1 400—1 600 grade
Celsius ; refractarele electrotopite
pentru regeneratoarele cuptoarelor
vană și creuzetele din industria sti
clei ; panourile din ipsos armat cu
fibre de sticlă pentru pereți despăr
țitori și plafoane utilizabile la con
strucții tehnologice și ornamentale ;
elemente din beton armat cu fibre
de sticlă pentru plafoane antifoc.

4 300 kg, creșteri similare lnregistrind și la orz, iar la inul pentru'
fibră producțiile medii obținute au
atins anul trecut 5 000 kg la hectar.
Bineînțeles, acestea nu au „venit",
cum s-ar crede, peste noapte, o dată
cu „recepționarea" lucrărilor reali
zate de întreprinderile de speciali
tate, ci au fost, deopotrivă, rodul,
murjeii noastre, care — avînd la
bază datele înscrise în „fișa tehni-j,
că" a lucrărilor — am aplicai. în urma
cartării agrochimice, amendamente
pe solurile acide. Am utilizat, de.
asemenea, pe criterii strict științi-i
fice, îngrășămintele chimice cu azot,(
fosfor și potasiu. Și încă un amă-i
nunt concomitent cu preocuparea
pentru menținerea în stare de func-i
ționare a lucrărilor efectuate, uni
tatea noastră a realizat cu forțe pro-;
prii scarificări, drenări, decolmata-i
rea șanțurilor, iar pentru combaterea eroziunii am înființat, în com
pletare, culturi în fîșii și înierbate,
Așa am reușit ca. la principalele
culturi, producțiile la hectar săi
crească mult, aproape de cerințele)
actuale ale agriculturii noastre in.
tensive".
Iată șl opinl4
. unui
specialist
dintr-o
unitate
agricolă — C.A.P)
Mureșeni — un,
de peste 60 la
sută din supra4
fața agricolă este
| situată în pante
I cuprinse între 15
I și 25 de grade)
„Pentru creșterea
continuă a pro4
i ducțiilor — n0
preciza tovarășul
Eugen
Comșa)
I șeful fermei ve
getale
Vălurenț
— noi am execu4
“ tat cu forțe pro,
prii lucrări do
combatere
a
eroziunii
soiului
pe circa 200 hectare. Am acționat însă In condițiile specifice
------ unității
------ noastre. Astfel, p0
lingă executarea lucrărilor pe curbi)
de nivel (pînă la „înclinarea" adrr.isibilă pentru actuala sistemă de ma-ț
șini). pentru evitarea „spălărilor’^
pe terenurile în pantă de peste 20
de grade, am format terase cu benzi
înierbate. Și încă un lucru pe care .
multi îl neglijează : ca urmare 4
lucrărilor de scariflcare. afînare
adincă, a aplicării amendamentelor
și, mai ales, a fertilizării cu îngră
șăminte organice — lucrări de card
au beneficiat, an de an, aproape 200
hectare teren — în ultimii trei
ani, producția de sfeclă de zahăr a
fost de 58 000 -70 000 kg la hectar),
iar cea de grîu și orz a crescut la
peste 6 000 kg la hectar, în timp ce
la porumb știuleți producția s-a du,
blât. Pentru creșterea însă ă pro
ducțiilor la nivelul exigențelor ac-J
tuale, combaterea eroziunii solului
(lucrare foarte importantă în aceas
tă zonă a Transilvaniei)
trebuie
concepută într-un complex de mă
suri, în care fertilizarea, pe criterii
strict științifice, trebuie avută în
vedere în tot cursul anului". Că acest lucru îl preocupă îndeaproape
pe specialiștii mureșeni il denotă șț
faptul că, pe lingă lucrările aminti-j
(pentru
te, în 1988 ei au aplicat
producția acestui an) peste 1.3 milioane tone gunoi de grajd, planul
perioadei fiind depășit, iar cu ce se
va realiza în această perioadă — ac
țiunea fiind în curs de derulare -jț
terenurile agricole urmează a fi fer
tilizate. pe ansamblul județului, cu
peste 2 milioane tone îngrășăminte
organice.
Sînt argumente care atestă că a-i
gricultorii mureșeni sînt pregătiți
ca in acest an să obțină producții lâ
nivelul celor stabilite prin plan șl
prin programele adoptate.

Gheorqhe GIURGIU

corespondentul „Scînteii
*

CARAȘ-SEVERIN

Crește
potențialul
energetic

prefabricate ușoare pentru construc
ții, cît și o gamă largă de materiale
pe bază de perlit.
în prezent, se află In stadiu de
execuție ori de finalizare peste 20 de
instalații experimentale, modernizări
și dezvoltări ale unor stații-pilot
existente. Cu ajutorul stațiilor-pilot
vom asigura cercetarea, experimen
tarea și punerea în practică mai
operativă a soluțiilor inițiate de spe
cialiștii noștri. în scopul elaborării
de noi materiale mai competitive, la
nivelul tehnicii de vîrf.
2. Bune in ansamblu, rezultatele
obținute relevă însă și existența unor
deficiențe, de care sîntem pe deplin
conștienți și a căror eliminare stă
în atenția consiliului științific, a organizației de partid din institutul
nostru. Astfel, cu toate că s-au în
registrat și anul trecut însemnate
reduceri ale importului, tocmai da
torită producției industriale a insti
tutului, este incă insuficient aportul
cercetării și ingineriei tehnologice la
creșterea ponderii
materialelor de
construcții în exportul total al Mi
nisterului de Industrializare a Lem
nului și al Materialelor de Construc
ții. Trebuie să recunoaștem că, pînă
acum, temele noastre de cercetare
s-au orientat prea puțin către creș
terea exportului, in sensul realizării
de produse noi/ mai competitive, care
să utilizeze cu eficiență sporită do
tarea tehnologică a întreprinderilor
din sectorul materialelor de construc
ții. în anul 1988, numai circa 17 la
sută din temele de cercetare au fost
orientate către creșterea exportului,
în schimb, cu începere din acest an,
numărul acestor teme sporește în
mod considerabil.
Pe de altă parte, trebuie să preci
zez ca ritmui de introducere în pro
ducție a rezultatelor cercetării este
încă lent. Iar cauza o constituie nu
numai inerția care mai persistă în
. unele colective din industrie, ci însăși

preocuparea insuficientă a unor cercetători și proiectanți de a urmări
cu tenacitate aplicarea in producție
___________
a noilor tehnologii și soluții.
3. în acest an, 95 la sută din re
ducerea consumului de energie șl de
combustibil din industria materiale
lor de construcții, care, prin speci
ficul său, este una dintre ramurile
importante consumatoare din econo
mie, se va baza pe contribuția
cercetării ; 95 la sută din reduce
rea importurilor pentru acest sector și peste 50 la sută din
creșterea productivității muncii se
vor asigura tot prin aportul cer
cetării. Este și firesc să fie
așa. Dacă pînă acum unele rezultate
se obțineau în special prin măsuri
tehnico-organizatorice luate la nive
lul întreprinderilor, în continuare,
creșterea eficienței producției, atin
gerea unor niveluri superioare de ca
litate sînt realizabile numai prin in
troducerea progresului tehnic, prin
implementarea de noi tehnologii, ac
țiune în care cercetarea științifică și
proiectarea tehnologică au de jucat
un rol determinant.
Cercetările noastre devansează cu
1—2 ani nivelurile de tehnicitate la
care trebuie să ajungă producția. Este
de fapt obligația noastră de bază de a
fi cu un pas înaintea producției,
„gîndind" in devans sarcinile de plan
ale întreprinderilor. A intrat in prac
tica ministerului nostru să poarte
primele discuții privind fundamenta
rea planului cu institutele de cerce
tare și proiectare de profil care cu
nosc posibilitățile de valorificare a
bazei materiale din respectivele
sectoare productive. Ca atare, sîntem
profund implicați in toate acțiunile
care vizează bunul mers al produc
ției, pe baza modernizării, creșterea
aportului ramurii materialelor de
construcții la desfășurarea exem
plară a lucrărilor de Investiții.

Ioana DABU

Prin configurația geografică și
prin bogatele resurse de care dis
pune, județul Caraș-Severin oferă
condiții propice dezvoltării puter
nice a producției de energie elec
trică, urmînd ca în cel mai scurt
timp să devină dintr-un însemnat
consumator un furnizor important
de energie. Acest deziderat este
perfect realizabil prin punerea în
funcțiune, pînă la sfîrșitul acestui
an, a hidrocentralei Bistra-Poiana
Mărului de 150 MW. De asemenea,
un aport substanțial îl au microhidrocentralele puse în funcțiune
sau în curs de finalizare. Cîteva
precizări ne-au fost făcute de in
ginerul Vergică Vîrjoghe, directo
rul întreprinderii de rețele elec
trice Caraș-Severin :
— Centralele aflate în exploata
rea unor mari consumatori de
energie, cum sînt Combinatul si
derurgic din Reșița și întreprinde
rea metalurgică Oțelul Roșu, com
pensează o bună parte din con
sumul acestor unități. Prin efortu
rile constante depuse de colectivele
respectivelor centrale, în anul 1988
s-au obținut suplimentar peste
26 500 MWh,
la care
în acest
început de an s-au mai adăugat
280 MWh realizați peste sarcinile
de plan. Din prima zi a noului an
a început să producă și microhidrocentrala din localitatea Constantin
Daicoviciu. Nu peste mult timp va
intra în producție și microhidrocentrala „Bistra 9", situată în zona
comunei Marga. De asemenea, in
acest an se va realiza primul
aeroagregat de 300 kW pe mun•ele Semenic, al cărei furnizor de
echipament este întreprinderea de
construcții metalice Bocșa. Ener
gia produsă cu ajutorul vîn'ului
de acest aeroagregat echivalează
cu necesarul de consum al celor
3 stațiuni turistice din zonă :
Crivaia, Trei Ape și Semenic. (Ion
D. Cucu).
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ALES OMAGIU, ÎNALTĂ PREȚUIRE
DIN PARTEA ÎNTREGULUI PARTID Șl POPOR
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
cu prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare
In aceste zile, întregul nostru popor, într-o vibrantă unitate de
gind și simțire, a omagiat, cu prilejul aniversării zilei de naștere și a
îndelungatei activități revoluționare a tovarășei ELENA CEAUȘESCU,
personalitatea sa de eminent militant revoluționar, remarcabil om po
litic și savant de largă recunoaștere internațională, activitatea sa
consacrată progresului multilateral al țării, înfloririi științei, învățămintului și culturii, pentru înaintarea fermă a patriei noastre pe ca
lea socialismului și comunismului
După cum s-a anunțat, cu acest
prilej,
tovarășei
Elena
Ceaușescu i-au fost înminate mesaje de felicitare din partea COMI
TETULUI NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚĂ Șl TEHNOLOGIE, CONSILIULUI
CULTURII Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE, MINISTERULUI EDUCAȚIEI SI
INVĂȚĂMÎNTULUI, CONSILIULUI CENTRAL AL UNIUNII GENERALE
A SINDICATELOR, CONSILIULUI NATIONAL AL FEMEILOR, COMITE
TULUI (ȘENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST, CONSILIULUI
UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI,
CONSILIULUI
NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR SI COMITETULUI MUNI
CIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. în mesaje sint exprimate, cu deosebită sti
mă și cu înaltă considerație, cele mai calde urări de sănătate și fericire,
de noi și tot mai mari succese și împliniri în vasta activitate pe care
o desfășoară, sînt puse in evidență rolul deosebit, marea contribuție
a tovarășei Elena Ceaușescu la elaborarea și transpunerea in viață
a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, s'prijinul și
îndrumarea permanentă acordate celor ce muncesc pe tărîmul științei,
invățămîntului și culturii, meritele de seamă ale tovarășei
Elena
Ceaușescu in înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
Cu acest sărbătoresc prilej, organele și organizațiile de partid,
ministerele și instituțiile centrale, organizațiile de masă și ob
ștești, comuniștii, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării au
adresat tovarășei Elena Ceaușescu telegrame în care exprimă cele
mai alese sentimente de stimă și prețuire pentru activitatea neobo
sită pe care o desfășoară, pentru infăptuirea politicii partidului și sta
tului nostru, pentru dezvoltarea științei, invățămîntului și culturii, pen
tru afirmarea idealurilor de pace, prietenie și colaborare între po
poare, calde felicitări pentru conferirea Titlului de Onoare Suprem
„Erou al Republicii Socialiste România".
Prezentăm în sinteză aceste telegrame.

în telegramele trimise de CO
MITETELE JUDEȚENE, MUNICI
PALE, ORĂȘENEȘTI ȘI COMU
NALE
DE
PARTID,
exprimînd

voința, cugetul și simțirea co
muniștilor, ale tuturor oameni
lor muncii, sînt adresate tova
rășei Elena Ceaușescu, din adincul
inimilor, calde felicitări și urări
de sănătate și fericire, de ani
mulți și luminoși, plini de satisfac
ții și împliniri, alături de tovarășul
Nicolae Ceaușescu — strălucit con
ducător al partidului și statului nos
tru, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, genial ctitor și
strateg al înaintării României moder
ne pe drumul victorios al socialismu
lui și comunismului.
Prin întreaga viață și activitate
consacrată înfăptuirii nobilelor țe
luri ale socialisrnulpi și comunismu
lui, slujirii neabătute, cu devotament
nemărginit și abnegație a partidului
comunist și patriei socialiste, prin
spiritul creator și militant, prin sen
timentul răspunderii angajate in ela
borarea și infăptuirea grandioaselor
programe de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, se
arată în telegrame, tovarășa Elena
Ceaușescu ilustrează cele mai nobi
le calități și virtuți ale poporului
român.
Conferirea la această strălucită
aniversare a Titlului de Onoare Su
prem „Erou al Republicii Socialiste
România", prin Hotărîre-Decret a
Comitetului Politic Execuții
*
a)
C.C. al P.C.R. și a Consiliului de
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia pentru contribuția remarcabilă
adusă la elaborarea și infăptuirea
politicii interne și externe a partidu
lui și statului, pentru activitatea
neobosită consacrată creșterii aportu
lui cercetării științifice, învățămintului și culturii la realizarea marilor
obiective ale construcției socialiste,
se arată in telegrame, este unanim
apreciată și găsește un profund ecou
în conștiința națiunii noastre, în
rindul comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii.
Alături de întregul nostru popor,
exprimăm sentimente^ noastre de
prețuire față de strălucita activitate
pe care dumneavoastră, mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu, o desfășurați in domeniul cercetării știin
țifice și tehnologice, rolul hotăritor
pe care îl aveți ca eminent om de
țxtiintă de largă recunoaștere interna
țională în dezvoltarea și înflorirea
științei, invățămîntului și culturii ro
mânești. in unirea și organizarea for
țelor din aceste importante sectoare
de activitate pentru asigurarea pro
gresului multilateral al țării și des
fășurarea cu succes a revoluției tehnico-științifice in patria noastră,
pentru îmbogățirea vieții spirituale
și lărgirea orizontului de cunoaștere
și cultură al intregului popor.
în aceste momente sărbătorești, se
arată in telegrame, evocăm cu vie ad
mirație îndelungata dumneavoastră
luptă revoluționară și ne ex
primăm întreaga recunoștință și
respectul profund pentru contri
buția deosebită pe care ați adus-o
după Congresul al IX-lea al partidu
lui la elaborarea și infăptuirea roului curs al politicii românești, con
sacrată înfloririi multilaterale a
scumpei noastre patrii, independen
ței și prosperității sale, păcii și con
lucrării între popoare. Relevînd
munca neoboisită pe care tovarășa
Elena Ceaușesbu o consacră cu inaltă competență, îndrumării perma
nente a cercetării, învățămintului și
culturii românești, contribuția de ex
cepțională însemnătate pe care o
aduce,
alături
de secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la elaborarea și înfăptuirea politicii
interne și externe a partidului și
statului, la edificarea mărețului pro
gram de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de îna
intare a patriei noastre spre comu
nism, telegramele evidențiază largul
ecou pe care activitatea de cerceta
re științifică a tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu îl
are peste hotare, înaltele distinc
ții și titluri ce i-au fost conferite de
prestigioase instituții și foruri știin
țifice, culturale și de invățămînt din
numeroase țări ale lumii, ce consti
tuie o firească și binemeritată recu
noaștere a contribuției de inestima
bilă valoare.pe care România socia
listă o aduce la îmbogățirea tezauru
lui universal al cunoașterii, la folo
sirea cuceririlor științei și tehnicii in

scopuri pașnice, pentru progresul și
pacea omenirii.
Telegramele trimise de COMITE
TUL DE STAT AL PLANIFICĂRII,
MINISTERUL INDUSTRIEI CHI
MICE ȘI PETROCHIMICE, MINIS
TERUL METALURGIEI, MINISTE
RUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚI
ILOR DE MAȘINI, MINISTERUL
INDUSTRIEI
ELECTROTEHNICE.
MINISTERUL AGRICULTURII, DE
ALTE MINISTERE ȘI INSTITU
ȚII CENTRALE adresează
tova

rășei Elena Ceaușescu cele mai
calde urări de sănătate, fericire și
tot mai mari succese in rodnica ac
tivitate ce o desfășoară cu înaltă
dăruire patriotică în conducerea
partidului și statului pentru infăp
tuirea mărețului program de făurire
a societății socialiste multilateral
dezvoltate pe pămîntul scump al
patriei noastre.
Vă rugăm să ne permiteți să dăm
glas puternicelor noastre sentimen
te, se arată în telegrame, aprecierii
pentru contribuția pe care o aveți,
alături de mult iubitul și stimatul
nostru
conducător,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în elaborarea și
înfăptuirea operei de construcție a
socialismului în patria noastră, pen
tru activitatea neobosită pe care o
desfășurați ca militant de frunte al
partidului și statului, ca om de ști
ință, pentru contribuția pe care o
aduceți la îmbogățirea patrimoniului
cunoașterii universale, ca promotor
neobosit al ideilor nobile ale păcii
și progresului și făurirea unei lumi
mai bune și mai drepte.
Adresîndu-vă cele mai vii mulțu
miri pentru sprijinul multilateral și
permanent pe care il acordați dez
voltării tuturor ramurilor economiei
naționale, pentru grija continuă ce
o purtați perfecționării întregii acti
vități, vă asigurăm că sîntem ferm
hotăriți să acționăm cu întreaga
noastră pricepere și energie pentru
înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din
hotărîrile Congresului al XIII-lea și
ale Conferinței Naționale ale parti
dului.
Cu sentimente de aleasă prețuire
și profund respect, comuniștii, toți
oamenii muncii, se spune în telegra
me, vă adresează încă o dată urări
izvorite din adincul inimii, de bucu
rii și satisfacții, putere de muncă
pentru îndeplinirea nobilelor aspira
ții cărora le dedicați întreaga acti
vitate, multă sănătate și fericire,
mereu alături de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, marele conducă
tor al partidului și statului nostru,
spre binele și fericirea poporului
român, spre gloria scumpei noastre
patrii.

în telegramele adresate de CONSI
LIILE DE CONDUCERE ALE MI
NISTERULUI APARARII NAȚIONA
LE. MINISTERULUI DE INTERNE,
DEPARTAMENTULUI SECURITĂȚII
STATULUI. MINISTERULUI JUSTI
ȚIEI, PROCURATURII GENERA
LE A REPUBLICII SOCIALISTE
ROMANIA se arată că întregul nos
tru popor omagiază cu deosebit res
pect și nemărginită căldură ani
versarea zilei de naștere. îndelungata
și eroica activitate revoluționară a
tovarășei Elena Ceaușescu. exprimindu-și profunda admirație pentru
contribuția de excepție pe care o
aduce la elaborarea și înfăptuirea
politicii interne și externe a partidu
lui și statului.
Conferirea distincției supreme de
„Erou al Republicii Socialiste Româ
nia", se arată în telegrame, semni
fică înalta apreciere pe care între
gul nostru partid și popor o acordă
contribuției hotăritoare pe care to
varășa Elena Ceaușescu o aduce in
calitate de președinte al Consiliu
lui Național al Științei și învățămintului la realizarea obiectivelor
noii revoluții tehnico-științifice. la
punerea în aplicare a importantelor
programe de organizare și moder
nizare a producției, de creștere a
productivității muncii și a eficien
tei economice, la progresul cunoaș
terii științifice și sporirea aportului
oamenilor de știință la salvgardarea
păcii.
Telegramele omagiazA activitatea
revoluționară a tovarășei Elena
Ceaușescu. dedicată cu devotament
fără margini eliberării naționale și
sociale a patriei, transformării re
voluționare a societății, făuririi
noului destin al României socialiste,
întăririi independenței și suverani

tății sale, promovării păcii, priete
niei și colaborării intre popoare.
Această aniversare, se arată în te
legrame, constituie un prilej deose
bit pentru a evoca personalitatea
tovarășei Elena Ceaușescu, militant
de seamă al partidului și statului
nostru, activitatea sa de peste cinci
decenii, plină de dăruire revolu
ționară. consacrată triumfului idea
lurilor de dreptate socială și națio
nală ale poporului român, edificării
noii orînduiri.
Întregul nostru popor, se arată in
telegrame, își îndreaptă gîndurile și
sentimentele de recunoștință fierbin
te. de înaltă considerație către condu
cătorul iubit al partidului și statului
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și către tovarășa Elena Ceaușescu,
în
semn
de profund
omagiu
adus strălucitei activități politice,
muncii pe care
o
desfășoară
cu dăruire patriotică și revoluțio
nară, pentru progresul și înflorirea
continuă a
României
socialiste.

tați de investigare și sinteză, lucră
rile științifice ale tovarășei Elena
Ceaușescu, se arată în telegrame, se
bucură de o înaltă apreciere pe plan
internațional datorită contribuției
originale pe care o aduc la afirmarea
științei românești, la dezvoltarea cu
noașterii universale, la deplina valo
rificare a științei și culturii, pentru
ca pretutindeni in lume știința să-și
afirme plenar vocația de pace și
progres, să servească bunăstării și
fericirii oamenilor.
în aceste momente de aleasă săr
bătoare. se spune în încheierea tele
gramelor, vă rugăm să ne per
miteți, mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu, să vă adresăm cu cele
mai profunde sentimente de pre
țuire, respect și considerație, urarea
de viață îndelungată, multă sănătate,
fericire și putere de muncă, mari
și strălucite realizări în activitatea
dedicată cu exemplară dăruire în
făptuirii istoricelor obiective stabilite
de Congresul al XIII-lea și Confe
rința Națională ale partidului, pro

rați în conducerea partidului și sta
tului.
în telegramele adresate de ACA

DEMIA REPUBLICII SOCIALISTE
ROMANIA, DE CELELALTE ACA
DEMII, INSTITUTELE CENTRALE
DE CERCETARE, DE ALTE UNI
TĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFI
CA ȘI INGINERIE TEHNOLOGICA

se aduce un fierbinte omagiu tova
rășei academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, ilustru savant de renume
mondial, militant de seamă al parti
dului, prestigios om de stat al Româ
niei socialiste, care, cu înaltă com
petență și abnegație, îndrumă și
coordonează întreaga activitate de
cercetare științifică din țara noastră.
Dînd expresie profundei recunoș
tințe a celor peste 250 de mii de oa
meni ai muncii care iși desfășoară
activitatea pe frontul activ al știin
ței, telegramele relevă excepționalele
merite ale tovarășei Elena Ceaușescu
în opera de înălțare a României pe
noi trepte de progres, în glorioasa

• Titlul de Onoare Suprem „Erou al Republicii
ț Socialiste România", expresie a înaltei prețuiri
Ș pentru îndelungata activitate revoluționară in
i slujba progresului și prosperității patriei.
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• Remarcabilă contribuție la elaborarea și
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• Puternică însuflețire și mobilizare pentru in; făptuirea exemplară a orientărilor și sarcinilor
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tovarășă Elena Ceaușescu, se ara
tă in telegrame, oamenii muncii din
domeniul cercetării științifice și in
gineriei tehnologice, dînd expresie
sentimentelor de profund respect,
admirație și înaltă prețuire față de
eminentul savant și om politic, vă
adresează calda urare de noi și stră
lucite succese în prodigioasa activi
tate pe care o desfășurați in folosul
progresului științei, invățămîntului
și culturii.
în telegramele trimise de COMI
TETELE DE PARTID , ALE CEN
TRELOR UNIVERSITARE, DE UNI
TĂȚI-DE 1NVAȚAMÎNT SUPERIOR,
INSPECTORATE ȘCOLARE JUDE
ȚENE, UNITĂȚI ALE ÎNVAȚAMÎNTULUI DE TOATE GRADE
LE se exprimă cele mai alese

sentimente de mulțumire și re
cunoștință pentru activitatea neo
bosită desfășurată de tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu pentru dezvoltarea și
perfecționarea continuă a învățămîntului românesc, pentru contribu
ția directă la creșterea rolului formativ-educativ al școlii, pentru afir
marea invățămintului ca puternic
factor de progres și civilizație a pa
triei noastre pe drumul luminos al
socialismului și comunismului. în
strînsă legătură cu cercetarea știin-țifică si producția, răspunzînd nece
sităților imediate și de perspectivă ale
tuturor domeniilor- vieții econo
mice și sociale, școala de toate gra
dele este în măsură, astăzi, să asigu
re cadre cu o temeinică pregătire
profesională, cu solide cunoștințe de
specialitate și un larg orizont cul
tural, cu o concepție înaintată, materialist-dialectică despre lume și
viață, tineri educați in spirit revo
luționar, patriotic, cu largă deschi
dere către nou, oameni capabili să
asimileze și să aplice consecvent la
viitoarele locuri de muncă cele mai
noi cuceriri ale științei și. tehnicii,
ale cunoașterii umane în general.
în telegrame se subliniază angaja
mentul ferm al tuturor cadrelor di
dactice, studenților și elevilor de a
îndeplini în spirit revoluționar sar
cinile deosebite ce le revin in pre
gătirea unor specialiști cu larg ori
zont de cunoaștere, cu ridicat nivel
politic și ideologic, a unor oameni
cu o conștiință înaintată, patrioti
că, educați in
spiritul promo
vării valorilor noi ale socialismului
și comunismului. Sub semnul unei
fierbinți și unanime expresii de
știmă, respect și recunoștință față
de prodigioasa activitate politi
că și științifică a tovarășei Elena
Ceaușescu, de înaltul spirit nova
tor, de erudiția și. competenta sa
vantului, de remarcabila forță de în
țelegere și anticipare a cerințelor
viitorului, manifestată plenar in
contribuția la dezvoltarea învățămîntului românesc, colectivele de
oameni ai muncii din învățămînt,
întregul tineret aflat pe băncile șco
lii adresează calde felicitări to
varășei Elena Ceaușescu pentru
primirea Titlului de Onoare Suprem
„Erou
al
Republicii
Socialiste
România", în semn de profund oma
giu și vie recunoștință ale întregu
lui partid și popor față de activita
tea revoluționară, patriotică, pusă în
slujba progresului, bunăstării mate
riale și spirituale, prosperității pa
triei noastre.

Unindu-și gindul și simțirea cu
cele ale întregului popor, COLECTI

Cu nemărginită recunoștință și legi
timă mindrie omagiem, împreună cu
întregul nostru popor, personalitatea
dumneavoastră de militant de frunte
al partidului și statului, de savant
de largă recunoaștere internațională,
patriotismul, abnegația comunistă,
devotamentul și cutezanța revoluțio
nară cu care acționați, capacitatea și
energia creatoare ce le dedicați ope
rei de ridicare a României pe noi
trepte de progres și civilizație. în
floririi și afirmării tot mai puterni
ce a științei, invățămîntului și cul
turii românești. Telegramele adre
sează felicitări și urări de viață în
delungată, în deplină sănătate și
fericire, împreună cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru tot mai
trainice și strălucite împliniri în
grandioasa operă de dezvoltare mul
tilaterală a României în spiritul su
premelor idealuri de libertate, drep
tate și independență ale poporului.

în această zi aniversară cu profun
dă rezonanță în inimile și conștiința
noastră, se arată în telegramele
adresate de MINISTERUL AFACE

RILOR
EXTERNE, MINISTERUL
COMERȚULUI
EXTERIOR
ȘI
COOPERĂRII ECONOMICE INTER
NAȚIONALE.
ÎNTREPRINDERILE
DE COMERȚ EXTERIOR, REPRE
ZENTANȚELE DIPLOMATICE ALE
ȚARII NOASTRE PESTE HOTARE,

omagiem strălucita dumneavoastră
activitate desfășurată cu fierbinte
patos revoluționar în scopul înfloririi
științei, invățămîntului și culturii,
întăririi colaborării între oamenii de
știință de pretutindeni, pentru ca
toate cuceririle revoluției științifice
și tehnice contemporane să constituie
factori de pace, progres, bunăstare și
fericire pe întreaga planetă.
în telegrame este reliefată prodi
gioasa și multilaterala activitate a
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, consacrată dezvol
tării științei românești, rolul determi
nant pe care îl are ca eminent om de
știință și ilustru savant de largă re
cunoaștere internațională, in dezvol
tarea și înflorirea științei, învățămințului și culturii din țara noas
tră,'in promovarea noului, activita
tea neobosită desfășurată în calitate
de președinte al Consiliului Națio
nal Român „Oamenii de Știință și
Pacea" pentru întărirea continuă a
colaborării și conlucrării cu oame
nii de știință și învățămînt de pe
toate continentele, pentru ca știința
și cultura să servească vieții, păcii
și înțelegerii între toate popoarele
lumii, contribuția deosebită la afir
marea României socialiste in lume,
la creșterea prestigiului ei interna
țional.
Rod al unei laborioase activități
de cercetare, al unei înalte capaci-

pășirii și Înfloririi
socialiste.

patriei noastre

în
telegramele
COLEGIULUI
CENTRAL DE PARTID, COMISIEI
DE REVIZIE,
COMITETULUI DE
PARTID AL APARATULUI C.C.
AL P.C.R.
sînt exprimate senti

mente de caldă prețuire pentru
conferirea tovarășei Elena Ceaușescu
a Titlului de Onoare Suprem „Erou
al Republicii Socialiste România".
Istoria noastră națională, se ara
tă în telegrame, a înscris pen
tru totdeauna, la loc de alea
să cinstire. lingă numele to
varășului Nicolae Ceaușescu, ge
nialul strateg al edificării socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te pe pămintul țării noastre, al
înaintării României spre comunism,
proeminenta dumneavoastră perso
nalitate, mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu, exemplara dumneavoas
tră viață de militant patriot revolu
ționar, dăruită partidului, patriei,
poporului. Mereu împreună cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe dru
mul victorios al revoluției, v-ați ri
dicat la luptă, sub flamura partidu
lui comunist, în anii grei cînd fas
cismul se dovedise a fi o gravă amenințare pentru integritatea pa
triei. pentru independența sa, pen
tru suveranitatea națională.
Subliniindu-se că revoluția de eliberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă a inau
gurat o eră nouă în istoria Româ
niei, în telegrame se evidențiază că
în procesul eroic al revoluției și con
strucției socialiste, cu deosebire în
„Epoca Nicolae Ceaușescu", inaugu
rată de Congresul al IX-lea al parti
dului, s-au afirmat ,cu putere strălu
citele calități de eminent militant
politic, de savant de renume mon
dial ale tovarășei Elena Ceaușescu.
în înaltele răspunderi încredin
țate de partid, ca membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. si prim viceprim-ministru
al guvernului, ca președinte al Con
siliului Național al Științei și învățămîntului, tovarășa Elena Ceaușescu
a adus și aduce o importantă con
tribuție, ce se bucură de înalta
prețuire a poporului, la elaborarea
și infăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, a
planurilor și programelor de dezvol
tare economico-socială a patriei, la
ridicarea României pe noi culmi de
progres și civilizație socialistă.
Astăzi, în această zi aniversară —
se arată în telegrame — alături de
întregul nostru popor, vă adresăm
cel mai respectuos omagiu rugindu-vă să primiți urările noastre
fierbinți de multă sănătate și feri
cire. alături de iubitul nostru con
ducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
precum și de noi realizări în impor
tanta activitate pe care o desfășu-

epopee a făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintării
României spre comunism. în acest
sens, se arată în telegrame, Titlul de
Onoare Suprem „Erou al Repu
blicii Socialiste România", conferit
tovarășei Elena Ceaușescu de Comi
tetul Politic Executiv al Comitetului
Central al P.C.R. și Consiliul de Stat
al Republicii Socialiste România,
constituie o nouă și binemeritată re
cunoaștere a covirșitoarei contribuții
aduse de eminentul om de știință și
politic, căruia i se datorează afir
marea puternică a științei româ
nești, în scopul realizării mari
lor obiective ale construcției socia
liste. Promovarea susținută, în toate
domeniile de activitate, a celor mai
noi cuceriri ale revoluției tehnicoștiințifice, in folosul omului, al
bunăstării și fericirii sale, al vieții și
păcii, al propășirii națiunilor și înțe
legerii între popoare, este rezulta
tul îndrumării neobosite de către
tovarășa Elena Ceaușescu, președin
tele Consiliului Național al Științei
și învățămintului. a tuturor acestor
sectoare de activitate.
Imbinind cu energie și eficiență
calitățile de membru al Comitetului
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al partidului și prim viceprimministru al guvernului cu răspun
derea de președinte al Consiliului
Național al Științei și învățămîntului, se arată în telegrame, tovarășa
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu aduce o contribuție hotărîtoare la afirmarea în practică a
rolului important ce revine științei,
învățămintului și culturii naționale
ea factori de cea mai mare însem
nătate ai dezvoltării economicosociale a țării, ai înfăptuirii pro
gramului partidului. Sub conducerea
tovarășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu — se arată în conti
nuare în telegrame — în toate sec
toarele determinante pentru progre
sul tehnic al țării, pentru spo
rirea venitului și avuției na
ționale se elaborează și se desfășoară
importante programe de îmbunătă
țire a organizării și modernizare a
capacităților de producție ; de creș
tere și valorificare superioară a ba
zei de materii prime ; de creș
tere mai accentuată a producti
vității muncii, a nivelului de tehni
citate și calității produselor, de re
ducere a costurilor și cheltuielilor
materiale de producție ; de recupe
rare și valorificare a tuturor resur
selor materiale și energetice refolosibile ; de asigurare a unor producții
agricole inalte și stabile ; de rațio
nalizare a importurilor și creștere
substanțială a exportului ; de tipi
zare și standardizare a produselor,
tehnologiilor și construcțiilor etc.
Cu ocazia aniversării zilei dumnea
voastră de naștere și a îndelungatei
activități revoluționare, mult stimată

VELE INSTITUȚIILOR
DE CUL
TURA ȘI ARTA, ALE UNIUNILOR
DE CREAȚIE, CONSILIUL ZIA
RIȘTILOR.
INSTITUȚIILOR
DE
PRESA ȘI RADIOTELEVIZIUNE

au exprimat, cu prilejul aniver
sării zilei de naștere a tovarășei
Elena Ceaușescu, profundele senti
mente de prețuire și înalta gratitu
dine, cele mai calde urări de ferici
re, sănătate și viață îndelungată —
omagiind remarcabilele și unanim
apreciatele sale contribuții la opera
de înălțare a patriei, de edificare a
socialismului pe pămintul României,
omagiind viața exemplară și activi
tatea prodigioasă pe care o desfă
șoară ca strălucit militant politic și
om de știință de larg prestigiu inter
național. pentru binele și prosperita
tea patriei noastre, pentru afirmarea
României socialiste în lume. în
lumina idealului care a însuflețit-o
din anii cei mai tineri ai vieții sale
— se subliniază în aceste telegrame
— tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu oferă un
înalt exemplu de dîrzenie și dăruire
revoluționară față de patrie și popor,
aducînd o contribuție de cea mai
mare însemnătate la realizarea
neabătută a Prpgramului de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Ca personalitate
de frunte a vieții noastre politice și
științifice, tovarășei Elena Ceaușescu
îi revine meritul de a fi participat
substanțial la punerea în aplicare
și la finalizarea însemnatelor pro
iecte de dezvoltare economico-socia
lă a patriei, militînd pentru afirma
rea plenară a științei, învățămîntului si culturii.
Beneficiind de magistralele orien
tări ale secretarului general al parti
dului, de îndrumarea de o înaltă
competență a tovarășei academician

doctor inginer Elena Ceaușescu,
viața artistică și educativă, presa
și radioteleviziunea, întreaga creație
de valori spirituale sint puse in
slujba omului nou, a formării sale
revoluționare.
Mobilizați de istoricele hotărtrl
ale Congresului al XIII-lea al
P.C.R., de magistrala Expunere a
secretarului general al partidului la
ședința comună din 28 noiembrie
1988 a Plenarei C.C. al P.C.R., a
organismelor democratice și organi
zațiilor de masă și obștești, oamenii
de cultură și artă, toți lucrătorii și
activiștii din acest domeniu își ex
primă hotărirea de a acționa, în con
tinuare, cu fermitate partinică, în
direcția modelării omului nou, con
structor devotat și conștient al so
cialismului și comunismului pe pâmintul României. Convinși pe deplin
că nivelul conștiinței revoluționare
este legat de ridicarea gradului de
pregătire profesională, tehnică și cul
turală, ei se angajează să acționeze
astfel încît întreaga activitate din
domeniul artei și culturii, al educa
ției socialiste să asigure lărgirea ori
zontului de cunoștințe politice, teh
nice și culturale al fiecărui om al
muncii, al întregului popor, să con
tribuie și mai energic la făurirea de
noi opere de valoare, reprezentative
pentru mărețele înfăptuiri ale pre
zentului, să contribuie mal substan
țial, prin activitatea lor, la lărgirea
accesului maselor de oameni ai
muncii, al tineretului la valorile artei
și culturii, la mai buna funcționaro
a cadrului democratic de afirmare
largă a virtuților creatoare ale po
porului, ale tuturor fiilor națiunii
noastre. într-un glas cu întregul po
por— se spune în aceste telegrame—
îi adresăm tovarășei Elena Ceaușescu,
din adincul inimii, cele mai calde .
sentimente de dragoste și recunoș
tință. îi urăm viață îndelungată,
sănătate și multă putere de muncă,
alături de marele bărbat al țării,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul partidului și statului nostru.
în telegramele trimise de COLEC
TIVELE UNITĂȚILOR
INDUS
TRIALE ȘI AGRICOLE. DE PE
ȘANTIERE
DE
CONSTRUCȚII,
DIN ALTE SECTOARE ALE ACTI
VITĂȚII PRODUCTIVE sînt expri
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mate cele mai alese sentimente de
stimă, prețuire și profundă gratitu
dine pentru remarcabila contribuție
adusă la elaborarea și înfăptuirea
neabătută a politicii partidului și ;
statului nostru, la afirmarea
im- =
petuoasă a revoluției tehnico-știin
țifice in scopul modernizării și pro
gresului întregii vieți economicosociaîe, la creșterea prestigiului
României socialiste in lume.
Permiteți-ne să vă adresăm, se
spune in telegrame, cele mai calde
felicitări pentru conferirea Titlului
de Onoare Suprem de „Erou al Re
publicii Socialiste România", acor
dat in semn de inaltă prețuire față
de activitatea dumneavoastră înde
lungată desfășurată in mișcarea
muncitorească, revoluționară, pentru
eliberare socială și națională, pentru
împlinirea aspirațiilor de progres și
bunăstare ale poporului român, pen
tru înfăptuirea obiectivelor revolu
ției și construcției socialiste pe pă
mintul scump al patriei.
în aceste momente de vibrantă
sărbătoare, se arată in telegrame,
întreaga țară vă aduce un cald
prinos de recunoștință dumneavoas
tră, personalitate politică proemi- I
nentă a partidului și statului nos
tru, savant de largă recunoaștere și
prețuire internațională.
în cuprinsul telegramelor este ;
pusă în lumină contribuția inesti
mabilă
a tovarășei
academician
doctor inginer Elena Ceaușescu la
fundamentarea și înfăptuirea poli
ticii partidului în domeniul științei
și tehnologiei, dind o aleasă și unanimă cinstire contribuției de mare
și inaltă răspundere pe care o aduce
în calitate de președinte al Consi
liului Național al Științei și învăță
mintului la înfăptuirea mărețelor
planuri de dezvoltare economico-so
cială a țării, la elaborarea și reali
zarea programelor de creștere in
tensivă, de organizare și moderni
zare a producției, de ridicare a ca
lității și nivelului tehnic al aces
teia, de sporire a productivității
muncii, la îndeplinirea obiectivelor
noii revoluții tehnico-științifice și
noii revoluții agrare în țara noastră.
Vă asigurăm, mult stimată tova
rășă Elena Ceaușescu, se relevă, de
asemenea, în telegrame, că toți oa
menii muncii, urmind pilduitorul
dumneavoastră exemplu, vor acționa
cu același devotament și aceeași
răspundere comunistă pentru in
făptuirea istoricelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea și
Conferința Națională ale partidului,
orientărilor și indicațiilor formulate
de secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in ma
gistrala Expunere la plenara co
mună din noiembrie anul trecut,
contribuind astfel la ridicarea Româ
niei socialiste pe noi culmi de civi- I
lizație și progres.

In telegramele adresate de organe și organizații de partid, co
lective din unități de producție, cercetare științifică, invățămint, cul
tură, din toate sectoarele de activitate, oameni ai muncii, personalități
ale vieții politice, științifice și culturale de pe întreg cuprinsul patriei
se exprimă gindurile și sentimentele de stimă și aleasă prețuire
față de conducătorul iubit al partidului și statului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa Elena Ceaușescu, in semn de
profund omagiu adus activității neobosite pe care o desfășoară cu
dăruire patriotică și revoluționară pentru progresul și inflorirea con
tinuă a României socialiste.
Telegramele adresate tovarășei Elena Ceaușescu dau expresie
hotărîrii oamenilor muncii, a intregului nostru popor de a acționa
strins uniți în jurul partidului, cu dăruire și abnegație revoluționară
pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului, a sarcinilor ac
tualei etape de dezvoltare a țării, pentru transpunerea neabătută în
viață a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
pentru infăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al
XIII-lea și Conferința Națională ale partidului, intimpinind astfel cu
rezultate exemplare a 45-a aniversare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XlV-lea
Congres al Partidului Comunist Român,
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SENTIMENTE DE PROFUNDĂ
STIMĂ ȘI PREȚUIRE
Volum omagial dedicat tovarășei Elena Ceaușescu

»

„Sub cetină de dor și de Ianuar
/ din vechi urări ia tînăr vers ființă /
Ea s-a născut s-aducă biruință / lu
minilor pe plaiul milenar" : sub
semnul acestor versuri ce transfigu
rează solemn urarea fierbinte a în
tregii țări se deschide volumul „Cu
nună de lauri. Pagini literare dedi
cate tovarășei Elena Ceaușescu",
apărut la editura „Eminescu" sub
egida Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste și Consiliului Națio
nal al Femeilor. Un volum ce în
mănunchează, în alese expresii, sen
timentele de dragoste, stimă și pre
țuire pe care întregul nostru popor
le nutrește pentru eroii ce-și de
dică viața și activitatea împlinirii
năzuințelor lui, ridicării patriei în
piscul frumuseții sale, sub lumina
idealurilor socialiste. Este unanimul
cîntec solemn în care-și unesc gla
surile făuritorii tuturor valorilor ci
vilizației noastre pentru a cinsti
personalitatea proeminentă, multi
laterală, politică și științifică a to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, militant de frunte
al partidului și statului nostru, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, a cărei contribuție la ridi
carea patriei pe noi culmi de civi
lizație și progres se constituie într-un ales exemplu de slujire a ță
rii, a partidului, a poporului :
„Cu-al slavei glas azi lira s-o ridice
/ îngăduit poetului să-i fie, / să-ți
cînte-ntruchiparea, Românie, / in
ale tale minunate fiice /,../ Iar azi,
cind pe o dreaptă temelie / se-nalță
viitorul tău ferice, / te-arăți in cea
mai scumpă dintre fiice / întru
chipată, dulce Românie ! / Noi o
numim cu dragoste adincă / pe dru
mul tău ce-n glorie cutează : /
Elena Ceaușescu ! O vitează / și
neinfrîntă comunistă ! O româncă !“
(Victor Tulbure).
Astfel de sentimente de înaltă
cinstire, izvorîte din însăși inima
poporului, și-au aflat — în volumul
omagial recent apărut — expresii
pe măsură în versurile unor poeți
ca Violeta Zamfirescu, Eugen Frun
ză, Aurel Rău, Nicolae Dan Fruntelată, Mihai Negulescu, Petru Anghel. Florin Costinescu, Horia Bădescu, Niculae Stoian, Florentin
Popescu, Traian Iancu, Mihai
Duțescu, Ion Potopin, Ivo Muncian
ș.a. Sînt redate în aceste vibrante
pagini respectul șl recunoștința tu
turor fiilor patriei, constructori ai
socialismului, față de aceea care,
alături de Marele Erou al patriei,
și-a pus întreaga-i copleșitoare forță
de creație și energie revoluționară
în slujba cauzei bunăstării și feri. cirii celor ce muncesc, a înălțării
patriei, prin știință, cultură și învățămînt, pe treptele de civilizație
și progres menite să-i asigure un
loc demn în rîndul popoarelor lumii.
In conștiința tuturor slujitorilor ar
tei, acest omagiu, rostit cu însuși
glasul țării ce-și cinstește eroii, se
leagă indestructibil de marea istorie
a țării, de istoria artei pe care o
slujesc cu dorința arzătoare >de a
face din ea, așa cum ir-a ‘îndemnat
și-i îndeamnă . mereiî Președintele
țârii, o cronică' a,gceștqr vremuri
mărețe, o școală a celor mai nobile
idei și sentimente : dragoste ne
țărmurită de țară și popor, atașa
mentul total față de cauza libertă
ții și independenței popoarelor. Sînt
idealurile și vrerile poporului însuși,
pe care tovarășa Elena Ceaușescu,
înconjurată de stima și dragostea
poporului, le slujește exemplar, cu
abnegație și înalt . devotament :
„Operă de anvergură revoluționară,
România de azi este suma gîndirii
teoretice și practice a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. De neconceput
insă ar fi fost viața noastră de acum
fără implicarea tovarășei Elena
Ceaușescu in tot ce se face mai
temeinic și chibzuit. Inimă și ■ în

țelepciune cu adinei rădăcini în ți
nutul de legendă al pământului
natal, tovarășa Elena Ceaușescu este
nu nunjai autoarea unei impresio
nante opere științifice apreciate in
lumea întreagă, dar și un om
politic pe măsură. Devotată ideii de
adevăr și dreptate, tovarășa Elena
Ceaușescu veghează necontenit la
înălțarea țării. Vieți minunate dărui
te ideii de transformare revoluțio
nară a omului și societății. Nume
ilustre în istoria contemporană, țara
însăși le seamănă și ii urmează"
(George Bălăiță). Viața tovarășei
Elena Ceaușescu se ilustrează în mod
exemplar, cu strălucire, de la ela
nurile generoase ale tinerei militan
te comuniste și pînă la prezența sa
activă și neobosită, zi de zi, în
conducerea treburilor țării, în_ ope
ra sa științifică și culturală de
amplă rezonanță. înaltul său exem
plu
însuflețește
inimile, mobili
zează conștiințele
și energiile ’tutu
ror fiilor patriei:
„Prin anii vieții,
viața să o știi /
Că se clădește
demn pentru po
por, / Cum se-mpreună, fluviu să
devină. / Pornind
din munți, izvor
lingă izvor. / Prin
anii vieții, faptele
să-ți fie, / Prinos
al luptei pentru
viitor / Ca patria
să-și
poarte-n
măreție / lumină
și destin nepieri
tor. / Și cind,ro
tundă.
vremea
încunună / Un
ideal trăit cute
zător / Să vină
Patria,
solemn
să-ți
spună
/
Gind nalt de mulțumire-al
tutu
ror, / Pentru lu
mina ce ai dat-o țării / Prin drumul
comunist triumfător, / Și pentru
dreptul ce l-ai dat visării / De-a
se-mplini-n prezent și-n viitor"
(Nicolae Dragoș). „Gînd nalt de
mulțumire-al tuturor" ce adună în
el omagiul adresat marilor fii ai
patriei, personalităților care nu
cunosc ideal mai înalt decît slu
jirea el potrivit intereselor supre
me ale poporului, dornic să trăias
că într-o lume a păcii și colabo
rării. O lume în care nici o bătă
lie nu poate fi mai nobilă decît
aceea care nu-și propune să ucidă,
ci să clădească. Pentru că nu vrea
să înăbușe în om setea de cu
noaștere și perfecțiune, ci să-i taie
un făgaș adînc și durabil, să-i dea
o perspectivă filozofică și istorică
demnă de secolul nostru, bătălie
pe care o duce astăzi poporul ro
mân cu credința în victorie, în
pacea și progresul umanității :
„Iată de ce, omagiind personalita
tea tovarășei Elena Ceaușescu,
omagiem nu numai talentul crea
tor al poporului român, munca lui
tdtiace și valorile cuceririlor ști
ințifice, punerea unor temelii noi,
contemporane la baza tuturor do
meniilor vieții, ci și răspunderea
pe care o implică un asemenea
program, îndreptățirea apărării lui,
printr-o organizare conștientă și
sub autoritatea unei înalte concep
ții de viață, in această lumină pu
tem aprecia și mai limpede impor
tanța contribuției tovarășei Elena
Ceaușescu la elaborarea planurilor
de dezvoltare economico-socială și
cultural-științifică a României, in
această lumină omagiem, împreună
cu întreaga națiune, aportul de
terminant
al tovarășei Elena
Ceaușescu la dezvoltarea științei,
învățământului și culturii româ
nești, domenii care beneficiază de

îndrumarea și sprijinul său ne
mijlocit, contribuind astfel, prin
larga lor implicare în viața socialeconomică, in vasta operă de con
struire a socialismului in România,
la accelerarea progresului in toate
sferele activității umane, la stator
nicirea și dezvoltarea relațiilor de
colaborare pașnică și constructivă
cu țările socialiste, cu toate țările
lumii, pentru salvgardarea bunului
cel mai de preț al omenirii :
Pacea" (Ion Brad).
înalta cinstire și aleasa prețuire
cu care toată suflarea românească
o înconjoară pe tovarășa Elena
Ceaușescu, avînd ca temei o viață
exemplară, dăruită patriei, parti
dului și poporului, forța mobiliza
toare a înaltului său exemplu de
energie revoluționară și capacitate
de creație sînt subliniate cu adînc
respect în paginile volumului oma
gial : „Viața Ei e
un drum de mun
că și lupte ; un
drum al biruin
țelor solare, stră
bătut
împreună
cu Omul între
oameni, erou al
păcii,
iubitul
nostru conducă
tor,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu
(...) Născută dintr-o familie de
oameni de ome
nie din județul
Dîmbovița, tova
rășa Elena Pe
trescu Ceaușescu
a moștenit de la
ei marile virtuți
ale poporului nos
tru: hărnicia, ab
negația,
spiritul
de dreptate, res
pectul pentru adevăr,
dirzenia
proverbială
și
toate trăsăturile
morale care ne
definesc
ființa
națională, cultivîndu-le, încă din
adolescență, la școala luptei neînfri
cate a clasei muncitoare. Pentru noi,
toți oamenii muncii, pentru lucră
torii din învățământ, știință și cul
tură, aceste atribute care definesc
o personalitate de prim rang a
vieții politice, științifice și spiritua
le românești sînt un viu și insuflețitor exemplu ce se constituie in
tr-un nobil imbold de a ne pune
toată puterea de muncă, talentul și
priceperea în slujba fericirii po
porului și propășirii țării noastre"
(Ion Dodu Bălan). Solidari cu toți
oamenii țării, cu sentimentele lor
cele mai trainice, cu gindurile lor
înalte ce alcătuiesc „cununa de
lauri" a prețuirii întregii țări, omul
de cultură și artă, mînuitorul slo
velor împerecheate în metafore
măiestre, ca și compozitorul ori
artistul penelului își aduc, la acest
ceas aniversar, gîndul lor de
fierbinte recunoștință, alesul oma
giu prin care cinstesc înaltele
virtuți
ale
poporului
însuși :
„A prețui viața unui om dăruit
vieții, a identifica chipul lui cu chi
puri din istoria neamului, a întru
chipa în opere de artă aceste ima
gini ale timpului, a le simboliza pe
scenele faptelor artistice în momen
te eroice, toate acestea sînt forme
specifice ale culturii cu semnifi
cații politice și sociale. O învăță
tură se desprinde și din mărturi
sirea acestor ginduri : aceea a fe
lului cum se cuvine să ne iubim și
să ne prețuim adevărurile dovedi
te prin faptele vieții noastre.
Cinstind o biografie dăruită revolu
ției, progresului, libertății și inde
pendenței națiunii, trăim o pagină
de istorie a părinților și a contem
poranilor noștri, ne recunoaștem in
tumultul ei și ne pătrundem de mo

bilările ei politice și morale. Pen
tru că există o temeinicie și o dia
lectică morală, fără îndoială, în te
nacitatea unei vieți din care nu s-a
clintit nici o fărimă in afara
convingerilor revoluționare. Sub
semnul acestei pilduitoare imagini,
ziua tovarășei Elena Ceaușescu este
o sărbătoare aureolată de urările
Anului Nou, in care se cade să spu
nem vorbele cele mai alese, de să
nătate și de viață lungă, de fericire
și de iubire pentru tot ceea ce po
porul român înfăptuiește spre bine
le său, spre fericirea țării, spre
pacea lumii, spre lauda timpului
nostru". (Dina Cocea). Alesele cali
tăți și virtuți umane și revoluționare
ce încununează viața și opera to
varășei Elena Ceaușescu, pasiunea
unei vieți exemplare dăruite po
porului, progresului țării și pres
tigiului său în lume sînt omagiate
în articole și eseuri semnate de
Dumitru Radu Popescu, Dumitru
Ghișe, Eugen Barbu, Ecaterina
Oproiu, Dumitru Almaș,
Mircea
Radu lacoban, Alexandru Bălăci,
Dinu Săraru, Platon Pardău, Nicolae
Călinoiu, Vasile Tomescu, Marius
Butunoiu, Silviu Stănculescu, Ilea
na Berlogea, Al. Tănase, Euge
nia Busuioceanu, Eugen Palade,
Mircea Mureșan, Alexandru Andrițoiu, Ion Hobana, Letay Lajos, Corneliu Sturzu , Corneliu
Leu, Dan Tărchilă, Mircea Șerbănescu, Radu Theodoru, Florin
Bănescu, Ion Besoiu, Hajdu Gybzo,
Mihai Ungheanu, Carolina Ilica,
Lăzăr Edit, Ion Cristoiu, Theodor
Mănescu ș.a. Pagini in care cuvîntul înflăcărat, născut sub dogoarea
sentimentelor unanime, înscrie în
cartea de aur a țării un nume drag
tuturor fiilor țării. îi rostim numele
cu admirație și stimă pentru că el
simbolizează îmbinarea luminoasă a
cugetării înalte și a faptei revolu
ționare, nutrite de ideal, fiindcă el
întruchipează setea de a ști și vo
ința neclintită de a împlini : „Dacă
aș fi întrebat care sînt însemnele
distinctive ale personalității to
varășei Elena Ceaușescu, n-aș ezita
nici o clipă să afirm că ele se ex
primă in devotamentul nemărginit
pentru patrie și socialism și in
neclintita convingere că avîntul ță
rii se întemeiază pe intensificarea
și extinderea gîndirii științifice, a
culturii și a muncii, în acte care
au un maximum de finalitate prac
tică, oferind facultăților superioare
întrebuințarea cea mai productivă și
bucuria cea mai deplină". (Radu
Beligan).
Iată deci temeiurile profundei
gratitudini și
ale călduroasei
omagieri a înaltei personalități a
tovarășei Elena Ceaușescu, a cărei
aniversare se constituie într-o
sărbătoare scumpă a întregii na
țiuni : sînt sărbători în viața po
porului român învestite cu darul
de a răsfrînge în ele emoționant,
exemplar, ca într-o oglindă a su
fletului, toată bogăția de sentimen
te cu care întregul popor a știut și
știe să cinstească pe cei aleși să-i
reprezinte aspirațiile, să-l conducă
la Împlinirea lor. De aceea, în
versul poetului răsună cu putere,
vibrant urarea întregii țări la
începutul acestui ianuarie al gîndurilor senine și luminoase adresate
din adîncul tuturor inimilor to
varășei Elena Ceaușescu : „Să
trăiască, să-nflorească, de-mpliniri
să aibă parte, / De belșug, de sănă
tate, de ani lungi frumoși și bunii
Ca în lume să ne ducă faima țării,
mai departe, / Și mai sus să ne
avinte zborul mindrei națiuni II
Două frunți cutezătoare : sub stin
darde înfocate ! / Două inimi comu
niste : sub mărețul tricolor! / Să
trăiască-n fericire și să fie-nconjurate / cu iubire-ntotdeauna de în
tregul lor popor !“

DIN ACTIVITATEA CONSILIILOR POPULARE
Un oraș are înfățișarea pe care
î-o dau oamenii săi. La Oltenița,
„orașul dintre ape", vecinătatea Du
nării și Argeșului conferă localită
ții un specific aparte, un plus de fru
musețe. Punctele principale spre care
gravitează cetățenii urbei — aflată
in plină dezvoltare și modernizare
edilitară — sînt, de cîteva decenii,
șantierul naval — „pepiniera de ca
dre locale" și filatura de bumbac —
cea mai mare din țară. Alte unități
' ale industriei republicane, care pre
lucrează materii prime din această
puternică zonă agricolă sint : o mai
veche și bine cunoscută întreprin
dere de industrializare a legumelor
și fructelor — I.P.I.L.F., și cea mai
nouă — întreprinderea de prelucrare
a sfeclei de zahăr, aflată la prima
campanie de fabricație. „Existența
acestor unități ale industriei republi
cane, care dau urbei puternice valen
țe economice — subliniază primarul
orașului. Dumitru Nicolae Șurian — a
ridicat in activitatea de autoconducere a consiliului popular numeroase
probleme. în primul rînd, necesitatea
sporirii preocupărilor, intervențiilor
și sprijinului consiliului popular în
rezolvarea multiplelor probleme ridi
cate de activitatea economică a aces
tor colective, pentru îndeplinirea pla
nului de dezvoltare economică în
profil teritorial. Ca atare, comitetul
executiv al consiliului popular și-a
înscris pe agenda de lucru ca o pre
ocupare permanentă a autoconducerii
rezolvarea problemelor locale cu for
țe și mijloace locale. In al doilea
rînd, aș sublinia că în rezolvarea tu
turor acestor probleme de competență
locală, consiliul popular se bazează
pe o largă consultare și participare a
cetățenilor. Așa cum se știe, proiec
tele planului de dezvoltare economicosocială în profil teritorial, ale progra
melor de dezvoltare edilitar-gospodărească se discută în adunările cetățe
nești, iar pe baza propunerilor și su
gestiilor cetățenilor, ale deputaților,
se definitivează și se aprobă în ca
drul sesiunilor consiliului popular".
Cum acționează, în continuare, con
siliul popular pentru înfăptuirea acestor programe ? Pornind de la fap
tul că autoconducerea teritorială în
seamnă în primul rind buna organi
zare și conducere a activității economico-sociâle, fiecare membru al bi
roului executiv al consiliului popular
a fost repartizat pe o perioadă mai
îndelungată de timp să răspundă de
activitatea unei unități, economice sau
a unei circumscripții electorale din
cadrul orașului. Răspunderea se re
feră la toate problemele : de la în
făptuirea planului economic și pînă
la acțiunile de gospodărire și înfru
musețare prevăzute. „Pe bază de pro

grame și sarcini precise — își con
tinuă ideea interlocutorul — reparti
zate pe fiecare membru al biroului
executiv al consiliului popular, sîntem
permanent implicați în bunul mers
al unităților de nivel republican sau
local. Am combătut tendința stator
nicită cîndva în activitatea consiliu
lui popular de a considera că pro
blemele întreprinderilor de nivel re
publican sint numai treaba conduce
rilor unităților respective, a centra
lelor și ministerelor de care aparțin.
Cum tot așa am intervenit pentru
combaterea unei alte situații puse în
evidență de propriile analize asupra
stilului nostru de muncă. Mă refer
la tendința unor cadre de conducere
de a se ocupa cu predilecție de uni-

culturilor și la alte lucrări din cele
două cooperative agricole, întreprin
derea agricolă de stat și I.P.I.L.F.
Oltenița au participat mii de oameni
ai muncii și cetățeni ai orașului.
„M-aș mai opri la un exemplu —
ține să sublinieze primarul orașului.
De data aceasta în ceea ce privește
activitatea gospodărească. Noi consi
derăm că fără acea măsură meticu
loasă de a defalca programul de gos
podărire și înfrumusețare a orașului
pe circumscripții, pe cartiere, pe
străzi, pe obiective distincte, și făcut
larg cunoscut cetățenilor, nu am fi
reușit să realizăm toate cîte ne-am
propus în anul 1988. Este adevărat,
consacram mai mult timp detalierii
acțiunilor, analizării fiecărui obiectiv

INIȚIATIVA CETĂȚENILOR
suportul autoconducerii,
al gospodăririi orașului
tățile cu pondere economică, cele de
care depinde cel mai mult realizarea
planului in profil teritorial, neglijîndu-se unitățile economice mai mici,
cele de interes local".
Pentru înlăturarea unor asemenea
neajunsuri, biroul executiv al consi
liului popular urmărește acum siste
matic realizarea indicatorilor planu
lui în profil teritorial, intervenind
operativ cind și unde este nevoie, organizînd analize la fața locului, ac
țiuni de întrajutorare între unități
pentru utilizarea deplină a forțelor
și mijloacelor locale. Un exemplu
edificator îl constituie organizarea din
inițiativa consiliului popular de ac
țiuni de cooperare directă între în
treprinderile de nivel republican și
cele locale. Astfel, o parte din „locu
rile înguste" de la șantierul naval au
fost degrevate prin cooperarea cu
cooperative meșteșugărești în fabri
carea unor piese și repere importan
te în construcția navelor. Pentru rea
lizarea planului în profil teritorial,
consiliul popular a inițiat și organi
zat în același timp multiple acțiuni
de întrajutorare șl între diferite în
treprinderi, unități economice din in
dustrie și din agricultură. în perioada
campaniilor agricole de recoltare a

în parte, a forțelor și mijloacelor cu
care se va realiza — la începutul fie
cărui an — dar tocmai aceasta ne
ajută, pe parcurs, să urmărim înfăp
tuirea integrală și la termenele și
scadențele prevăzute a ceea ce ne-am
propus. în cursul anului trecut s-au
realizat astfel toate cele 80 de obiec
tive propuse de cetățeni și prevăzute
în planul edilitar-gospodăresc. Mîndria locuitorilor o constituie realiza
rea străzii pietonale din centrul ora
șului, devenit locul de promenadă în
drăgit de toți cetățenii. Această ar
teră modernă este flancată de clădiri
cu magazine, cu unități din sfera ser
viciilor, cu arbori și arbuști ornamen
tali, cu bănci și lampadare, realizate
cu imaginație și bun gust".
într-adevăr, în ceea ce privește ac
tivitatea de bună gospodărire și în
frumusețare a orașului, aici, Ia Olte
nița, trebuie remarcat nu numai nu
mărul mare de propuneri făcute de
cetățeni în cadrul audientelor, al
dezbaterilor la „Tribuna democrației",
al adunărilor cetățenești, ci faptul că
la realizarea acestora — ca expresie
a dragostei, dar și a răspunderii pe
care o simt pentru buna îngrijire,
pentru aspectul localității în care tră
iesc și muncesc, sentimente dezvol
tate ca urmare a conștiinței că în

treaga activitate se desfășoară pe
principiul autoconducerii și autogospodăririi — participă cu adevărat în
treaga obște a localității. Această
largă participare cetățenească stă la
baza înfăptuirii tuturor propunerilor,
a tuturor obiectivelor și măsurilor sta
bilite în cadrul planurilor și progra
melor de dezvoltare economico-socia
lă sau edilitar-gospodărească in profil
teritorial. Cu larga participare cetățe
nească au fost realizate popasurile
de agrement „Potcoava" și „Argeș", in
locuri pitorești, dotate cu terenuri
sportive, ștranduri și bazine pentru
sporturi nautice, unități de alimen
tație publică. Cu forțe și mijloace
locale s-au realizat spații verzi pe o
suprafață de circa 33 500 mp, au fost
plantați mii și mii de arbori șl ar
buști ornamentali. în cursul anului
trecut, cetățenii au prestat peste 82 000
zile muncă pe șantierele edilitar-gospodărești ale orașului. Așa se face
că astăzi Oltenița a început să fie cu
noscută nu numai prin navele pe care
le produce, ci și pentru că este un
oraș al parcurilor frumoase, bine amenajate și întreținute.
Sigur, au fost organizate și alte ac
țiuni pentru mai buna cunoaștere a
situațiilor și problemelor fiecărui co
lectiv de muncă, ca și a disponibili
tăților și resurselor locale, materiale
și umane, pentru valorificarea aces
tora. pentru realizarea ritmică, in
tegrală a indicatorilor plinului in
profil teritorial. Toate acestea au asigurat ca locuitorii Olteniței să
poată raporta cu justificată mîndrie.
in bilanțul pe anul trecut, că planul
în profil teritorial a fost realizat atît
la producția-marfă, fizică, cit și la
export. Producția-marfă realizată
peste plan, la nivelul orașului. însu
mează circa 30 milioane, iar livră
rile peste plan la export depășesc
100 milioane lei.
„Pornind de la cerința formulată
de secretarul general al partidului la
marele forum democratic din noiem
brie anul trecut, privind necesitatea
așezării ferme a întregii activități pe
principiile autoconducerii, autogestiunii și autofinanțării, consiliul nostru
popular — ține să sublinieze prima
rul orașului — a stabilit noi măsuri
care să conducă la o largă mobilizare
a oamenilor, la valorificarea tuturor
resurselor locale, la înfăptuirea exem
plară a prevederilor planului de dez
voltare economico-socială în profil
teritorial pe anul 1989, a celorlalte
programe edilitar-gospodărești, considerind aceasta ca expresia cea mai
fidelă a eficienței principiului auto
conducerii în întreaga noastră acti
vitate".

C. BORDE1ANU

GENERALIZAREA EXPERIENȚEI ÎN PRODUCȚIE,
permanent pe ordinea de zi a activității de partid oi)
In prima parte a relatării de la masa rotundă cu secretari de
partid din întreprinderi brăilene — vezi „Scinteia" nr. 14 426 din 6 ianua
rie 1989 — s-au emis diferite puncte de vedere privind modul cum ac
ționează si trebuie să acționeze comuniștii, organizațiile de partid pen
tru a asigura, peste tot, o circulație rapidă a ideilor, a experienței valo
roase. In condițiile sarcinilor de plan sporite din acest an, ale cutezătoare
lor obiective ale dezvoltării cristalizate in Expunerea-document a to
varășului Nicolae Ceaușescu la înaltul forum democratic din luna no
iembrie a anului trecut, performanțele in producție, metodele avansate
de organizare și conducere reprezintă „valuta forte" de înaltă eficiență,
de accelerare a ritmurilor dezvoltării. Iar pentru organizațiile de partid
— un tezaur valoros care trebuie mereu avut in atenție, îmbogățit, gestio
nat cu grijă, fructificat la maximum. Cum se asigură acest lucru în
practica de zi cu zi ? Care mai sint obstacolele ce fac necesară intervenția
comuniștilor, a organizațiilor de partid ? Ce optici distorsionate mai apar
în acest cimp vizual ? Întrebări puse la masa rotundă, întrebări care au a
rezonanță in prezentul activității de partid și din alte locuri, desigur.

Vasile Manea, secretarul comitetu
lui de partid de la întreprinderea de
reparații Brăila. Perfecționarea ca
nalelor de informații — iată unul din
dezideratele răspîndirii experienței
valoroase. S-a dat în dezbaterea pre
cedentă exemplul cu cele două tur
nătorii — una cu o bună activitate,
alta la polul opus, deși ambele sint
din aceeași întreprindere. Nu-i un
caz singular cind experiența bună
nu depășește granițele unui atelier
ori secții dintr-o întreprindere. Ca
să nu mai vorbesc de granițele unei
unități sau ramuri economice. Reme
diul: activitate stăruitoare de infor
mare. degajarea Canalelor „înfun
date", perseverență ca tot ce-i nou,
eficient, de viitor să aibă drum li
ber de afirmare. Este, cum se vede,
un cimp larg de acțiune pentru or
ganizațiile de partid, care poartă răs
punderea punerii depline în operă a
ideilor novatoare, Cuceririlor celor
mai noi din tehnică, știință. Cîte din
materialele de care ne „crapă măseâua" nu se află prin nu știu ce
magazii, unde zac pe post de „po
veri supranormative"? Tocmai pen
tru că nu avem informația necesară.
Cîte din dispozitivele, ideile bune de
organizare nu fructifică decît la lo
cul de geneză, pentru că nu întot
deauna se face totul ca ele să pro
ducă pretutindeni? O analiză între
prinsă de comitetul de partid a arătat că în întreprinderea noastră s-a
acumulat o experiență valoroasă în
privința încărcării cu sudură a rul
menților de sprijin pentru excava
toare, a recondiționării distribuitoa
relor. Cine știe însă de acest lucru?
Evident, am în vedere pe cei inte
resați. Puțini, mult prea puțini. SI
mai puțini aplică această experiență.
— Din vina cui T
Vasile Manea: Se-nțelege că a
noastră, în primul rind. Dar și a ab
senței unor mijloace rapide, flexibi
le, de informare, mereu în centrul
de greutate al spiritului novator, în
serviciul generalizării reușitelor.
Gheorghe Niculici, secretar al Co
mitetului municipal Brăila al P.C.R.:
Perfecționarea canalelor prin care să
circule experiența bună este, cu adevărat, o necesitate. Sînt însă și
alte motivații care încetinesc ritmul
de circulație a ideilor care deschid
un drum, care au probat eficiență.
Aș da un exemplu care pledează
pentru o activitate de partid mai
tenace în această direcție. într-o analiză din biroul comitetului muni
cipal de partid s-a ajuns la conclu
zia că manipularea mărfurilor, din
magaziile comerțului mai ales, se
face încă greoi, cu mult efort fizic.
S-au căutat soluții, s-au proiectat șl
realizat utilaje adecvate. Cînd să fie
puse in funcțiune, beneficiarii au în
ceput să dea din colț în colț: „să
mai vedem"; „n-avem bani" etc. Adevărul e că în fața acestei stări de
lucruri nici organizațiile de partid
din aceste locuri nu au acționat cu
fermitate, nu s-au situat cu adevărat
de partea noului. Or, o optică înapo
iată nu moare de „moarte bună". Ea
trebuie combătută, viața împinge ne
contenit din spate, oferă continuu
argumentele schimbării. Experiența
înaintată este un bun național, o
armă cu „bătaie lungă" în strategia
dezvoltării șl destinul ei este tocmai

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala
mare) : Harap Alb — 18 ; (sala Am
fiteatru) : Drumul singurătății — 18 ;
(sala Atelier) : Faleza — 18
0 Opera Română (13 18 57) :
Don
Pasquale — 18
O Teatrul de operetă
(13 63 48) ;
Mam’zelle Nitouche — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 18
$ Teatrul Mic (14 70 81) : Astă-seară
stau acasă — 18,30
O Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Anonimul Venetian — 19
0 Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Turnul de fildeș — 18
• Teatrul „C. Nottara" (59 31 03, sala
Studio) : Craii de Curtea Veche —
18,30
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu
scară -—18
0 Ansamblul
artistic
„Rapsodia

să fie prompt pusă în
această
ecuație. Cine alții decît comuniștii
sînt datori să fie cei mai înflăcărați
militanți în bătălia pentru nou?
— In Expunerea secretarului gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, document de lu
cru pentru întregul partid și po
por în pregătirea Congresului al
XIV-lea, se spune cu claritate :
„Trăim o epocă de uriașe cuceriri
ale științei și tehnicii în toate dome
niile de activitate, ale cunoașterii
umane in general. Trebuie să înțele-

Dezbatere cu participarea
secretarilor de partid
din unități economice
ale municipiului Brăila
gem bine că numai în măsura in
care vom înarma tineretul, oamenii
muncii, întregul nostru popor cu aceste noi cuceriri ale științei și cu
noașterii umane vom ridica nivelul
general de pregătire al constructo
rilor socialismului din țara noastră".
O cunoaștere umană nu doar ca un
scop în sine, ci tocmai pentru a des
chide porți largi experienței de cer
tă valoare. Tocmai pentru a pune in
mișcăre, in slujba construcției socia
liste, toate cuceririle creației proprii,
a geniului uman pe un plan mai
larg. Acest deziderat presupune, evi
dent, și adaptarea formelor activită
ții de partid in măsură să stimuleze
interesul pentru soluțiile novatoare,
spiritul novator in genere.
Ana Lupașcu, secretar adjunct al
comitetului de partid de la Șantie
rul naval Brăila: Ca să adaptezi for
mele, metodele muncii de partid tre
buie, obligatoriu, să cunoști starea de
fapt, să acționezi in cunoștință de
cauză. Or, testarea permanentă a
realității este una dintre cele mai
importante sarcini ale activistului de
partid. Efort care-1 ține permanent
în priză cu viața, cu adevăratul ei
curs. Un recent sondaj inițiat de co
mitetul nostru de partid, de exemplu,
avînd ca obiectiv cum se îndepli
nesc măsurile din programul de or
ganizare și modernizare a producției,
a dat la Iveală serioase neajunsuri.
Multe acțiuni restante, unele, care ar
fi deschis calea răspindirii noului —
aminate sine die. S-a pus piciorul
în prag, cum se zice, s-au stabilit
responsabilități precise, pe cadre cu
atribuții de conducere, comuniști și,
în scurt timp, s-au recuperat restan
țele. M-am oprit la modernizare pen
tru că aceasta este una din zonele
cele mai susceptibile pentru afirma
rea largă, cu bune rezultate, a expe
rienței înaintate.
— Totul este ca In programele de
organizare științifică și modernizare
a producției experiența valoroasă,
inițiativele să constituie obiectiv de
plan distinct fără de care performan
ța și competitivitatea tiu sînt posi
bile.
Marcela Cireșoiu, secretar al co
mitetului de partid de la întreprin

română" (13 13 00) : De tine dorul
mă leagă — 18
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase"
(15 56 78, sala Savoy) : Tempo, tempo
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Stop : In top Daniela ! — 15
0 Circul București (10 41 95) : „Stele
le circului" — 18,30

derea de confecții Brăila: Să mi se
îngăduie să preiau această ultimă
idee și să adaug: performanța, com
petitivitatea pot fi atinse
numai
printr-o unire a forțelor, a potenția
lului de creație. Cînd recordurile atinse „de vîrfuri" devin
realizări
curente intr-o unitate, cînd la aces
tea se asociază și eforturile colabo
ratorilor, atunci e sigur că se mer
ge pe un făgaș bun. Un exemplu
doar: cu puțină vreme în urmă, co
mitetul de partid din întreprinderea
noastră a recomandat inițierea unei
întâlniri cu furnizorii de țesături. Au
răspuns textiliști din multe centre
industriale ale țării. Au venit cu eșantioane de marfă, noi le-am pre
zentat alte eșantioane. Dialogul pe
tema calității s-a constituit firesc,
soluțiile nu au lipsit și de o parte și
de alta. Este o asemenea modalitate
un drum posibil de întărire a co
laborării, de punere in operă a ex
perienței comune cu finalitate prac
tică: calitatea ridicată a produsului
ultim — confecțiile destinate expor
tului și, în egală măsură, pieței in
terne? Noi socotim că da.
Cornel Berteșteanu, secretar adunct al comitetului de partid de la
ntreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul" — Brăila: Pentru că s-a amintit aici despre organizarea unor
acțiuni comune, cu scopul de a ge
neraliza experiențe valoroase, aș adăuga: De curind, oameni cu nivel
profesional ridicat de la noi au fost
invitați la un schimb de experiență
dintr-un alt județ, unde s-au pus in
dezbatere tehnologii care în unitatea
noastră sint cunoscute de... 20 de ani.
Mă întreb : nu era mai util să se in
vestească mai multă inteligență în
organizarea acestei manifestări care,
avea ca obiectiv tocmai un transfer
de inteligență?
Ana Lupașcu: Posibil să fie așa. Șl
sigur nu-i bine ca un schimb de ex
periență să aibă asemenea
miza
mici. După cum, la șantierul nos
tru, de exemplu, nu ar fi de actua
litate un dialog pe tema sudurii cu
laser, despre care auzim că-i pre
ocupă pe navaliștii constănțeni, de
pildă.
— Nu putem îmbrățișa un aseme
nea punct de vedere. Mai devreme
ori mai tirziu va fi de actualitate,
fără îndoială, și la șantierul naval
brăilean, sudura cu laser. Orice în
vățătură dinspre și despre viitor nu
poate fi decît benefică.
Ce idei cu o valabilitate mai largă
am putea reține în loc de orice altă
încheiere ?
• Preocuparea organizațiilor de
partid de a analiza periodic stadiul
aplicării și generalizării experienței
valoroase în producție.
• Cu ce cîștig, practic, se înche’e
fiecare consfătuire, schimb de expe
riență, sesiuni de comunicări, simpo
zioane, expoziții etc. ?
O Demonstrațiile practice — pen
tru afirmarea unei tehnologii sau
metode noi, pentru creșterea pregă
tirii profesionale — sint ele pretu
tindeni și temeinic organizate? în ce
măsură sînt cuprinse și acestea in
sfera controlului de partid?
• Un concurs ingenios, pe bază de
chestionar, în măsură să stimuleze
efortul creator, precum cel inițiat de
comitetul de partid de la I.U.G. „Pro
gresul" — Brăila și intitulat: „Cum
va arăta excavatorul anului 2000 ?“
nu ar putea trezi și interesul, pen
tru propriile produse, din alte uni
tăți economice ale țării?
• • Dialogul comunist, sistematic, pe
tema răspunderii în îndeplinirea în
tocmai a obiectivelor programelor de
organizare și modernizare a produc
ției, a largii răspîndiri a experien
ței valoroase, a cunoașterii umane în
generat

Î

Iile TANASACHJE
Candiano PRiICEPUTU

0 Muzica e viața mea — 15; 17; 19 :

• Chirița
în
Iași ;
GIULEȘTI
(17 55 46)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Miracolul : FERENTARI (80 49 85)
—
9; 11; 13; 15; 17; 19,
MUNCA
(21 50 97) — 15; 17: 19
• Evadarea : FLOREASCA (33 29 71)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
0 Să-ți
vorbesc
despre
mine
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cantemir :
DRUMUL
SĂRII
(31 28 13) — 15; 17; 19
0 Hanul dintre dealuri : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17: 19
• Unde ești, copilărie — 9; 11; 13,

DOINA (16 35 38)
0 Călătorie peste mări :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 12; 15.15; 18,30
0 Moment glorios : SCALA (11 03 72)
— 9’ 11’ 13: 15' 17■ 19
0 Sonata kreutzer :
SALA MICA
A PALATULUI — 17,30 ; FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 12; 15; 18
0 Locuri
în inimă :
VICTORIA
(16 28 79) -y 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Sentință suspendată :
LUMINA
(14 74 16) — 9. 11: 13; 15: 17; 1!?
0 Sora 13 : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,30; 10,30; 12,45; l’S; 17,15; 19,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19, MELODIA (11 13 49) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,15,
FAVORIT
(45 31 70) — 9: 11; 13; 15; 17.15; 19.15
0 Unde rîurile curg repede ; GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17;
19
0 Vă
place Brahms ? : STUDIO
(59 53 15) — 10: 12,15: 14,30; 16.45: 19
0 Strada
chltariștilor :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17: 19
0 Transport secret :
COTROCENI
(81 68 88) — 15; 17; 19
0 Patrula de noapte :
VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
0 Sacrificiu suprem :
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

Muzica : Dan Dascălu. Imaginea :
Mariana Iordan, Cornelia Nicolae.
Montajul: Sonia Georgescu. Sune

tul : Stefan Apostu. Asistent de
regie : Doina Mihai. Regia : Ma
rian Mihail.

cinema

ROMÂNIA-FILM prezintă

EXPEDIȚIA
o producție a Casei de filme unu
Scenariul : Petre Ghelmez. Pro
ducător delegat : Anca Georgescu.
Scenografia : Călin Papură. Mu
zica : Ionel Tudor. Coloana sonoră :
Mihai Orașanu. Montajul : Adriana
Ionescu. Directorul filmului : Titi
Popescu. Imaginea : Marian Stanciu, Basarab Smărăndescu. Regia :
Mircea Moldovan. Cu : Adrian Titieni, Marius Rădmănăștean, Tudor
Mihăiță, Miruna Suciu, Andrei Pla
tan, Ana Maria Rohatinovici, Ovidiu Șuteu, Alice Bănuțoiu, Ana
Maria Nechiti, Tănase Cristian,
Sorin Bă’așa. Dana Dogaru. Euge
nia Bosinceanu, Nae Gheorghe
Mazilu, Ladislau Mișke.

In completare : „Cadoul neaștep
tat". O producție a studioului „Animafilm". Scenariul : Lucia Olteanu,
Marian Mihail. Animația : Marian
Mihail, Octavian Frecea, Mihai Raț.

SClNTElA — miercuri 11 ianuarie 1989

PAGINA 5

Tovarășului HERBERT MIES
Președintele Partidului Comunist German
Stimate tovarășe Herbert Mies,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Parti
dului Comunist German, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări
de noi succese în funcția de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist German se vor dezvolta pe
mai departe, în interesul comun al cauzei socialismului, păcii, securității și
cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc pentru felicitările transmise cu prilejul Zilei naționale
a Austriei. Folosesc cu plăcere acest prilej pentru a vă adresa, la rîndul
meu, cele mai bune urări pentru un viitor fericit al poporului român.

KURT WALDHEIM
Președintele federal al Republicii Austria

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a XXIV-a ani
versări a „Zilei revoluției palestiniene“, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Statului Palestina la Bucu
rești, Ismail Ahmad Mohammad, a
oferit, marți, o recepție.
Au participat Ion Stoian, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., adjuncți de șefi de secție la C.C. al
P.C.R., membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe, ai Minis
terului Apărării Naționale, reprezen
tanți ai altor ministere și instituții
centrale, generali și ofițeri.
Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.
★

La Ambasada Republicii Populare
Democrate Coreene din București a
avut loc, marți, o conferință de pre
să, în cadrul căreia ambasadorul Zo
Iăng Guk a vorbit despre noile pro
puneri ale R. P. D. Coreene privind
reunificarea Coreei. De asemenea,
vorbitorul a exprimat sentimentele
de gratitudine pentru sprijinul activ
și solidaritatea manifestate de Repu-

blica Socialistă România, de parti
dul și poporul nostru față de cauza
dreaptă a poporului coreean de în
făptuire a aspirațiilor sale legitime
de reunificare pașnică și indepen
dentă a patriei.

★

Cu prilejul celei de-a 30-a aniver
sări a victoriei revoluției în Cuba,
marți a avut loc la Cîmpina o adu
nare festivă.
Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, ai
Ministerului Afacerilor Externe, nu
meroși oameni ai muncii.
Au fost prezenți Niel Ruiz Guerra,
ambasadorul
Republicii Cuba
la
București, și membri ai ambasadei.
Despre semnificația evenimentului
aniversat au vorbit Petre Cîmpeanu,
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Cîmpina. al P.C.R., și Lazaro
Mendes, prim-secretar al Ambasadei
Republicii Cuba, care au înfățișat
realizările obținute de popoarele cu
banez și român in anii construcției
socialiste.
(Agerpres)

SĂLAJ : Bine, din primele zile ale anului
La sfîrșitul anului trecut, colec
tivul de oameni ai muncii de la
întreprinderea de materiale izola
toare din Șimleu Silvaniei raporta
îndeplinirea și depășirea planului
la toți indicatorii. Exemplară mo
bilizare, atmosferă de puternică
angajare consemnăm și în acesta
zile ale noului an. Marți, 10 ia
nuarie, se pregătea pentru livrare
la export primul lot de 100 000 mp
mpislitură din fibră de sticlă.
— în perioada care a trecut din
această primă lună a anului — ne
spune Ioan Ardelean, secretarul
comitetului de partid al întreprin
derii — ne-am îndeplinit planul la
toți indicatorii, iar la vată mine
rală l-am și depășit. Acest succes
■are la bază temeinica pregătire a
producției încă din anul trecut.
Comitetul de partid, consiliul oa-

menilor muncii au situat și situea
ză ferm în centrul preocupărilor
lor — așa cum ne-a cerut secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, și la recenta
consfătuire cu cadrele de condu
cere din ministere, centrale indus
triale și mari întreprinderi — asi
gurarea tuturor condițiilor nece
sare desfășurării normale a pro
cesului de producție. Buna orga
nizare a producției pe secții, ate
liere și formații de lucru, precum
și aplicarea în avans a unor mă
suri din programul de moderni
zare ne permit să desfășurăm ac
tivitatea in mod ritmit și rodnic.
Acțiunea de modernizare continuă,
și ea va avea, în mod sigur, efec
te benefice asupra desfășurării în
tregii producții în acest an și în
viitor. (Eugen Teglaș).

REPOR TA JE•NOTE
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Panoramic dîmbovitean
• Un colectiv for
mat din inginerii Ale
xandru Dumitrescu și
Vasile
Anghelescu,
subinginerul Ion Du
și
maistrul
mitru
Gheorghe Bădescu de
la întreprinderea de
utilaj chimic din Găești au conceput și
realizat, în cadrul ac
țiunii de modernizare
a producției, un valț
special
— utilaj de
tehnicitate ridicată —
cu ajutorul căruia se
execută, prin proce
deu mecanic, compen
satoare
lenticulare
multistrat cu diametre
de peste 2 000 mm.
• La întreprinderea
de lămpi electrice spe
ciale „Steaua electrică“ din Fieni, unitate
distinsă de trei ori
consecutiv cu „Ordinul
**
Muncii
clasa I, ale că
rei produse sînt mult
solicitate și apreciate
pe piețele externe, au
fost asimilate, în pri
mele zile ale acestui
an, noi tipodimensiuni
de becuri subminiaturale, de becuri cu so
clu de sticlă și s-a
realizat prima serie
mare de blindaje pen
tru bobinele de radio
receptoare și televi
zoare. De reținut că
aici se lansează în fa
bricație, în medie, un
produs nou la două
zile și că aproape toa
te înlocuiesc importul
sau se exportă.
• O nouă șl moder
nă capacitate de pro
ducție se află în pro
be tehnologice la Com
binatul de oțeluri spe
ciale din Tîrgoviște :
laminorul de bile. Aici
se vor produce mai
multe tipodimensiuni
de bile din oțel pentru
utilajele de măcinare.
• Petroliștii de la
Schela de
producție

Moreni au efectuat, pe
parcursul anului 1988,
un experiment privind
urmărirea automată a
25 de sonde, ale cărui
rezultate au fost omo
logate recent. Ca ur
mare, în curînd, acest
sistem de supraveghe
re a funcționării se va
aplica la alte 25 son
de, urmînd ca pînă la
sfîrșitul anului numă
rul acestora să ajungă
la 100. ~Se estimează,
pe această bază, obținerea unor sporuri însemnate la producția
de țiței și gaze prin
eliminarea, într-o ma
sură însemnată, a pier
derilor și reducerea
consumului de energie
electrică.
• La Tîrgoviște au
început lucrările de
construcții la piața âgroalimentară. un mo
dern și complex o_
biectiv de interes pu
blic ce va avea o su
prafață de 30 000 me
tri
pătrați și va fi
compus, între altele,
dintr-o fabrică de
produse culinare și un
mare număr de maga
zine cu profil alimen
tar. de alimentație
publică. legume, si
fructe, de produse in
dustriale etc.
® In aceste zile, la
noul complex balnear
al Uniunii Naționale a
Cooperativelor de Pro
ducție construit în orașul-sta'țiune Pucioa
sa se fac ultimele pre
gătiri în vederea pri
mirii primei serii de
membri
cooperatori
care vor veni la tra
tament șl odihnă. Acest modern edificiu
de sănătate are 204
locuri și dispune de
condiții deosebite pen
tru tratarea a nume
roase afecțiuni-.

• La întreprinderea
de stat pențru crește
rea și îngrăsarea por
cilor Bilciurești a fost
pusă în funcțiune o
Stație de biogaz care
asigură încălzirea ha
lelor. unui bloc de lo
cuințe și unei cantine. Totodată, stația
produce, cu ajutorul unui motor termic. energie electrică.
Se economisesc astfel
mari cantități de com
bustibil convențional.
• Centrul județean
de librării, unitate ce
a ocupat în ultimii ani
locuri fruntașe în în
trecerea socialistă, a
încheiat si anul 1988
cu rezultate bune
Planul de difuzare și
desfacere a cărții pe
județ a fost reali
zat în proporție de
119 la sută. Semna
lăm, de / asemenea,
o acțiune interesan
tă organizată în pre
zent de această in
stituție: expoziția dis
cului
„Electrecord".
deschisă la Librăria
centrală din Tîrgoviste.
® Uniunea județea
nă a cooDerativelor
meșteșugărești a ex
tins și diversificat, în
anul 1988. rețeaua uni
tăților prestatoare de
servicii. Dintre reali
zările din acest do
meniu am ales pe cele
cu caracter de nouta
te : centrul județean
de informare si unitatea-etalon pentru re
pararea frigiderelor si
recondiționarea piese
lor de frigider. I se
spune
unitate-etalon
pentru că dispune de
utilaje și aparatură
moderne? precum si
de personal cu înaltă
calificare.

Gheorqhe
MANEA

PAȘCANI : Vagoane-platformă
La întreprinderea mecanică da
material rulant din Pașcani s-a
trecut la realizarea unui nou tip
de vagon-platformă pentru trans
portul tractoarelor și al altor pro
duse. Noul vagon are o lungime
da 32 metri și o încărcătură utilă
de 50 tone. Rod al preocupărilor

colectivului de aici pentru dimi
nuarea consumurilor de metal și a
costurilor de producție, noul vagon
este prevăzut cu arcuri lamelare,
care îi conferă o bună suspensie
și siguranță deplină în circulația
feroviară. (Manole Corcaci).

Noul complex balnear ol U.N.C.A.P. de la Pucioasa, județul Dîmbovița
Foto : Gh. Safta

UN FAPT MAI IMPORTANT
DEC1T UN CAR DE VORBE
în cazanele centralei ter
mice flăcări albastre țișnesc
din arzătoare vuind, aruncîndu-și dogoarea asupra
conductelor în serpentină și
făcînd ca apa să ajun
gă aproape de temperatura
fierberii și să pornească
fierbinte spre secțiile de
producție ale unei fabrici
în care apa fiartă este un
important mijloc tehnolo
gic. Flăcările acestea pro
vin din arderea gazului me
tan. Iar gazul metan... Ei
da, acest fapt este extrem
de important, gazul metan
nu vine aici numai pe con
ductele extracției de gaze
naturale din zăcăminte, ci
și dintr-o sursă proprie (îi
spunem curent sursă de
energie alternativă), din va
lorificarea unor materii re
ziduale a căror îndepărta
re, depozitare și neutrali
zare ar cere un mult mai
mare efort, decît prelucra
rea lor, ca sursă ener
getică.
Ne aflăm In fața unei
mari instalații de pro
ducere a biogazulul. Lo
cul : unul dintre
acele
locuri în care a fost con
struită o instalație de bio
gaz perfecționată și care,
prin atenta exploatare, prin
respectarea strictă a presscripțiilor tehnice, funcțio
nează fără greș, dovedindu-și extraordinara utilita
te — întreprinderea agro
industrială Timișoara.
Și acum să intrăm In
amănunte.
— Știți care este lucrul
cel mai greu în realizarea
și funcționarea unei aseme
nea stații 7 Nu e de na
tură tehnică, ci e, ca să
spunem așa, un prag moral.
Este puterea de a învinge
prejudecăți izvorîte din
mințile unora care nu vor
să se încarce cu ceea ce ei
numesc ..o bătaie de cap în
plus". Dacă le voi spune că
instalația noastră, departe
de a fi o bătaie de cap. ne-a
adus avantaje de neînchi
puit, probabil că ne vor
crede, dar tot nu vor inceta
să clevetească pentru că. de
fapt, cu cît sint mai con
vingătoare argumentele în
favoarea a ceva nou, cu atît
devin ele o mai mare agre
siune asupra unor oameni
Înțepeniți în rutină și co
moditate. Vă spun drept,
m-am numărat printre cei
care au privit aici cu mare
neîncredere ideea realizării
acestei stații. Acum sînt cel
mai înfocat partizan al ei...
Și, dintr-o dată, inginerul-

șef al întreprinderii, medi
cul veterinar Pavel Po
povici, a devenit el insuși
un „caz-argument" în fa
voarea unei „bătăi de cap"
cu imense avantaje. Dar. la
urma urmei, care avantaje?
Să le cercetăm.
întreprinderea cuprinde.
Intre sectoarele ei de pro
ducție, crescătorii de porci,
de păsări, fermă de vaci.
La crescătoriile de porci și
păsări, dejecțiile deveniseră
o problemă. Ele nu puteau
fi folosite, ca atare, drept
Ingrășămint natural pentru
culturile vegetale. Iar de
pozitarea lor în bazine des
chise devenise „un coșmar".
Sursă de poluare, de infec
ție. Soluția : folosirea lor
într-o stație de biogaz spe
cial pj-oiectată pentru de
jecții de acest fel. Pro
iectul exista, realizat de
I.C.P.E.A.R. (Institutul de
cercetări și proiectări pen
tru epurarea apelor rezi
duale). A fost construită și,
din august 1984, funcționea
ză fără întrerupere. Trans
formă masa dejecțiilor mai
întîi în gaz metan, apoi
(ceea ce rezultă după biofermentare) într-un exce
lent ingrășămint natural
pentru culturile agricole.
Și, pentru că reprezenta
ceva nou, Institutul agro
nomic din Timișoara a ini
țiat o cercetare pe termen
lung asupra modalităților
de folosire a îngrășămîntulul rezultat. Se ocupă de
ea un colectiv de 15 oameni
(5 cercetători cadre didac
tice, 6 tehnicieni, muncitori
din producție), condus de
prof. dr. Georgeta Nichita.
Nu este încă încheiată cer
cetarea (termenul ei expiră
în 1990), dar de pe acum
concluziile sînt mai mult
S-o
decît convingătoare,
ascultăm pe prof. dr. Geor
geta Nichita :
— Obiectivele cercetării
sint stabilirea bilanțului
material și energetic core
lat cu capacitatea fertilizantă a nămolurilor rezul
tate. Studiem și posibilită
țile de epurare chimică și
biologică a materiilor în
procesul de biofermentație
metanică. Am preluat cer
cetarea în 1985, cînd producția de biogaz era de
600—700 mc pe zi. Ca urmare a multiplelor analize
și concluzii și a îmbunătă
țirilor aduse, instalația a
ajuns acum la o producție
zilnică de aproape 1 200
mc. Dublu. Este și meritul
specialiștilor de aici cu o
deschidere spre nou și ino-

vație. Epurarea operată
este aproape perfectă. Deci
primul avantaj : epurarea
unor materii la care aceas
tă operație este extrem de
anevoioasă dacă se face pe
căile clasice, căi ■ clasice
care ar fi și foarte costisU
toare, doar consumînd fără
să producă nimic. Al doi
lea : rezultă o importantă
sursă energetică. Și al trei
lea (pe care eu, de fapt,
l-aș așeza pe primul plan,
în ordinea valorii materia
le), se obține un excelent
și complex ingrășămint or
ganic... Și tocmai acest as
pect este cel care m-a cap
tivat. Inițial n-am vrut să
mă ocup de cercetarea asta,
dar, o dată începută, și după
primele încercări, am fost
din ce în ce mai interesată.
Am folosit apa reziduală
(rezultată după biofermentare) in amestec cu apă, în
diferite doze și la diferite
culturi. Metoda — fertirigare. Adică amestecul de sub
stanță în apa pentru iri
gații. Și am obținut : la
porumb, față de lotul mar
tor, un spor al recoltei de
' 142 la sută, în condițiile
creșterii conținuturilor utile
din planta recoltată (la
substanța uscată o creștere
de 142 la sută, la substanța
organică 151—198 la sută,
la proteina brută o creștere
fabuloasă : 477 la sută).
Creșteri de producție și la
cartofi, la legume, la
plantele furajere. în plus
— iar asta este, iarăși, ex
trem de important — am
constatat o substanțială îm
bunătățire a structurii solu
lui și a conținutului în hu
mus. A crescut și capacita
tea solului de a reține apa.
Apele fertilizante, astfel
tratate, sint o substanță
complexă în care se găsesc
reprezentate toate elemen
tele de care au nevoie
plantele și solul.
— O concluzie generală 7
— Teoretic ar trebui să
spun că e prematură. Dar
practic ea există și pot să o
declar : dacă facem un bi
lanț între valoarea energe
tică a furajelor date în con
sumul animalelor și valoa
rea rezultată din prelucra
rea dejecțiilor — în care in
cludem biogazul și sporu
rile de producție vegetală
obținute prin fertirigarea
de care vorbeam, bilanțul
acesta este ferm pozitiv. Se
cîștigă. Din acest lanț tro
fic, sporul energetic este
de cel puțin 60 la sută. în
țelegeți 7 Furajul dat în
hrana animalelor are o va

loare energetică ; ea asigu
ră producția de carne. Prelucrînd însă materiile re
ziduale, nu numai că se
recuperează energia intro
dusă, dar ea mai și spo
rește, cu 60 la sută. Nu e
formidabil 7 Ideea genera
lizării unor astfel de insta
lații, pretutindeni acolo
ufide există asemenea,,, fer
me, eu o susțin cu toată
convingerea. Mulți nu au
încredere în aceste insta
lații. Pentru că nu au venit
s-o vadă pe asta funcționînd și folosindu-se inte
gral tot ce poate da. Unde
mai pui că ea rezolvă ra
dical o problemă ecologică.
Numai pentru asta și ar
merita investiția. Dar mai
e și avantajul economic :
înlătură fertilizantul chimic
costisitor, care mai are și
remanente dăunătoare în
produsul alimentar. Putem
vorbi mult despre aceste
lucruri. Pentru cei ce do
resc mai multe detalii,
cercetarea noastră le stă la
dispoziție...
— Veniți să vă arătăm o
seră ! — îmi spune doctorul
Popovici.
M-am dus. Sera în cauză
nu este altceva decît... po
dul de sub acoperișul de
sticlă al stației. Idee inge
nioasă, născută aici. Construindu-se, deasupra planșeului superior, acest aco
periș, s-a obținut o seră
pentru a' cărei încălzire nu
se consumă nimic (ea vine,
prin planșeu, din procesul
biofermentației). Aici se
produc răsadurile pentru
grădina de legume a între
prinderii.
— Mai adăugați — spune
doctorul — că funcționarea
stației nu consumă, prac
tic, energie. Alimentarea,
deci transportul nămolului
se face prin conducte, in
cădere. Balbotarea masei se
realizează singură, prin
presiunile create în inte
rior ; nu avem decît o sin
gură pompă care funcțio
nează foarte rar... Alte
cheltuieli : retribuția a trei
oameni și necesarele repa
rații. Atît. Este economic 7
Categoric, este !
Reporterul a consemnat
toate acestea în locul ori
căror altor frumoase vor
be privind atenția ce
se cuvine acordată mijloa
celor de obținere și folosi
re a energiilor neconvenționale (alternative, secunda
re etc.). Am reprodus un
fapt. Atît.

Mihal CARANFIL
«
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BĂILE FELIX : Un nou
așezămînt de sănătate
La Băile Felix, cea mai mare
stațiune balneară a țării, care în
sumează în prezent aproape 7 000
de locuri de cazare, de peste 10 ori
mai multe decît în 1965, prima
decadă din ianuarie a coincis cu
darea în folosință a unui nou așezămînt de ocrotire a sănătății :
Spitalul de recuperare medicală,
Amănunte ne oferă tovarășul dr.
loan Popa, directorul Direcției sa
nitare a județului Bihor :
— Moderna unitate spitalicească,
în care au fost primiți în aceste
zile cei dinții pacienți, ridică pe
un plan calitativ superior activita
tea balneară din stațiune atît sub
aspectul investigațiilor, cît și al
dotărilor. Dispunem aici de o sec
ție clinică de recuperare medicală
cu 155 paturi, subordonată Insti
tutului de medicină fizică, balneoclimatologie și recuperare medica
lă București. Totodată, aici își va
desfășura activitatea un colectiv
de cercetare științifică a factorilor
terapeutici naturali. De asemenea,
prezenta în rîndul personalului1
medical din spital a unor cadre
universitare va permite organiza
rea în această instituție a unor
cursuri de perfecționare a cadrelor
de specialitate din unitățile bal
neare din întreaga țară. (loan
Laza).

MEDIAȘ : Centrală
telefonică automată
în municipiul Mediaș s-a dat în
folosință o nouă centrală telefonică automată cu 5 000 de linii. în
felul acesta s-au creat condiții
pentru extinderea rețelei telefoni
ce în ansamblul de locuințe „Vitrometan" și în alte cartiere ale
municipiului. Ca urmare a bunei
organizări a muncii, constructorul
— întreprinderea „Teleconstrucția“-București — a reușit să fina
lizeze lucrarea într-un timp re
cord, reducînd termenul prevăzut
inițial la jumătate. (Ion Onuc Ne
meș).

ARGEȘ : 85 000
apartamente
Tn ultimele două decenii. în loca
litățile argeșene au fost date în fo
losința oamenilor muncii 85 000 apar
tamente situate in impunătoare an
sambluri și cartiere noi, moderne.
Numai in municipiul Pitești au
fost construite 50 000 apartamente,
în care locuiește aproape întreaga
populație a orașului de pe Argeș.
Muncind cu hărnicie in anul care
a trecut, constructorii de locuințe
argeșeni au sporit fondul locativ
al județului cu încă 3 739 aparta
mente, cu 100 mai multe decit pre
vederile planului. La Pitești, ei au
conturat noi și moderne ansam
bluri de locuințe în
cartierele
Tudor Vladimirescu, Nicoiae Bălceșeu, Calea București
și Calea
Banatului — toate cu confort și
finisaje superioare. Alte 700 de
apartamente s-au construit la sate.
Ele sint amplasate în blocuri care
au la parter spații comerciale și
unități prestatoare de servicii.
(Gheorghe Cîrstea).

Prezentarea de condoleanțe la reședința
ambasadorului Japoniei
in legătură cu încetarea din via
ță a împăratului Japoniei, Hirohito,
la reședința ambasadorului acestei
țări la București a avut loc, marți,
prezentarea de condoleanțe.
Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul
Nicoiae Ceaușescu, a Consiliului de
Stat și a guvernului au fost trans
mise sincere condoleanțe pentru această pierdere. De asemenea, au
fost 'exprimate sentimente de adîncă
compasiune familiei defunctului.
Condoleanțele au fost prezentate

Munca, roadele muncii
(Urmare din pag. I)

Pe de o parte, se impune să se
acționeze mai bine pentru ca uni
versul personal al fiecărui munci
tor. inginer, maistru, economist —■
cu tot ceea ce reprezintă esențial :
muncă, pregătire multilaterală, spirit
creator, aspirații — să fie pe deplin
corelat cu cel al întregului colectiv.
Pe de altă parte, trebuie să se in
tensifice într-o mai mare măsură
preocupările pentru dezvoltarea cli
matului colectiv favorabil afirmării
personalității fiecăruia. Acesta este,
de fapt, spiritul autoconducerii mun
citorești, al democrației muncitoreștirevoluționare, domenii a căror con
tinuă perfecționare este socotită,
în Expunerea tovarășului
Nicoiae Ceaușescu la plenara comu
nă, o cerință obiectivă. Se înțelege
că, in această privință, răspunderile
fiecărui colectiv, ale fiecăruia dintre
membrii săi sînt deosebit de mari.
în planul întîi al acestor răspun
deri se situează calitatea. Prin ca
litatea lui, fiecare produs devine o
carte de vizită a colectivului care l-a
realizat. Și a oamenilor care alcă
tuiesc colectivul respectiv. în acest
fel, marca fabricii reprezintă mult
mai mult decit o tăbliță lipită pe
strungul de Arad, pe autoturismul
de Pitești, pe tractorul de Brașov,
reprezintă, de fapt, o emblemă de
conștiință, prin care un colectiv
muncitoresc se prezintă țării și, în
cazul produselor de export, se pre
zintă lumii.
Noua calitate implică o înaltă răs
pundere, colectivă, dar și individua
lă. Implică afirmarea, atît la nive
lul colectivului, dar și în atitudinea
fiecăruia dintre membrii săi, a unei
conștiințe înaintate, a spiritului
revoluționar. Este însă imperios ne
cesar ca toate aceste trăsături să se
reflecte cu putere pe planul compe
tenței profesionale. Răspunderea, în
afara competenței, a înaltei pregătiri
pentru o muncă de calitate superi
oară, este lipsită de orice fel de efi
ciență.
Un fapt trebuie să fie însă bine
înțeles : acela că. în esența ei, com
petența constituie un concept di
namic. Criteriile pentru aprecierea ei
se schimbă fără încetare, după cum
se schimbă cerințele vieții, ale mun
cii. Competenta nu este nici pe de
parte un fotoliu în care cineva să
se așeze și, fluturînd o diplomă, să
se declare omul potrivit pentru acest
loc, o dată pentru totdeauna. Azi,
mai mult decît în etapele preceden
te, competența este apreciată în con
sens cu spiritul vremii ; de fapt, se
dovedește a fi un drum continuu,
fără stații și fără halte, un drum de
muncă, de învățătură. A învăța me-

Dincolo de trofee,
dincolo de medalii și recorduri
Este, desigur, cît se poate de fi
rească aspirația sportivului de per
formanță, a mișcării sportive de per
formanță în ansamblul ei, spre întîietate și victorie. Altfel spus, spre
cît mai multe . succese cinstite cu
îndreptățite laude, cu trofee și me
dalii care rămîn mărturii pe cît de
convingătoare, pe atît de emoționante
pentru ani și ani de zile. De aceea
ne bucurăm la fiecare victorie.
Referitor la bilanțul
sportiv al
anului recent încheiat, 1988, statisti
cile organismelor sportive au comu
nicat cifre care impresionează la
vederea lor : 462 de medalii obținute
de seniori și juniori in confruntările
din arenele internaționale — dintre
care 24 la Jocurile Olimpice, 22 la
campionate mondiale. 64 la campio
nate europene — plus două cupe con
tinentale cîștigate (Cupa campionilor
la popice. Cupa I.H.F. — Ia handbal
— ambele prin sportivi din Baia
Mare).
Sigur, în fiecare caz în parte, la
timpul potrivit s-au exprimat felici
tările și satisfacțiile cuvenite, și le
exprimăm din nou acum, după ora de
bilanț, pentru toate la un loc. Pentru
că fiecare succes, și suma lor,
sînt ale noastre, ale tuturor, ele
exprimînd deopotrivă potențialul
.
sportiv al țării (talentul, munca, de
votamentul concurenților și tehnicie
nilor ce i-au pregătit), cît și condi
țiile de instruire asigurate lor de
societatea noastră. Felicitările și sa
tisfacțiile sînt cu atît mai mari în
cazul celor șase . campioni olimpici,
ca și în cazul juniorilor (cu 255, din
cele 462 medalii), care în anul 1992,
la Barcelona, vor putea fi reprezenfanții noștri olimpici.
Sănătos și constructiv este ca
— elogiind ceea ce a fost intr-adevăr
de elogiat în anul 1988 — să nu tre
cem cu buretele înmuiat în apa tare
a uitării nici peste succese, dar nici
peste neimpliniri. Și din unele, și
din altele sportul nostru are de des
prins învățăminte folositoare pentru
anul în care am pășit și pentru mulți
ani înainte.
Cum s-ar putea trece cu vederea,
spre exemplu, faptul regretabil că
la Olimpiadă, principala competiție
a anului (de fapt a unui ciclu de
patru ani), unele discipline sportive
(atletism masculin, caiac-canoe, scri
mă, lupte greco-romane) nu au cucerit vreo medalie, iar altele (handbal. volei, baschet, polo, fotbal) nici
măcar nu au participat, fiindcă nu
s-au calificat ! Sau cum să nu ob
servăm că pe tabelul 1988 al campionilor mondiali de seniori și senioare nu s-ai înscris nici un nume
din tara noastră I
O trecere în revistă a disciplinelor
sportive, judecate în cunoștință de
cauză și prin prisma opiniilor exprimate de specialiști. arată conclu-

dent că „piramida performanței" (însemnind o largă și temeinică miș
care de masă, la bază, iar în sus
competiții și competitori din ce in
ce mai de calitate, și un vîrf cît mai
înalt, care să spargă plafonul mari
lor performanțe)
nu este așezată
normal în toate ramurile noastre
sportive. în unele dintre acestea fiind
chiar răsturnata. Ceea ce nu este
nicidecum de natură să asigure dez
voltarea și învigorarea permanentă a
performantelor sportive. Se deose
besc. din acest punct de vedere, patru categorii.
Discipline sportive cu o bază de
masă cuprinzătoare și cu virf de
performanță foarte înalt : gimnastica
(îndeosebi cea feminină, dar și cea
masculină începe să-i calce pe ur
me), canotajul feminin, șahul, teni-

ANALIZE SI PERSPECTIVE
IN SPORT
»

sul de masă, popicele. Numărul în
general mare al celor ce practică
aceste sporturi (în unele, de la vîrstă
fragedă, ceea ce nu e lipsit de sem
nificație), buna organizare, sprijinul
și interesul pentru creșterea copiilor
și tinerilor, performanțele frumoase
ale acestora
conferă încredere și
pentru viitor. anunțînd că marile
succese vor putea continua.
Discipline cu virf de performanță
ridicat, dar fără o bază de masă
corespunzătoare : atletismul, înotul,
halterele, tirul, fotbalul, rugbiul,
boxul. Fiecare dintre acestea a
repurtat cîte unul sau mai mul
te succese răsunătoare, și sînt capabile să mai repete. Dar marile
lor performante nu izvorăsc firesc
și trainic dintr-un larg potențial de
bază, ci sînt mai degrabă rodul unor
pregătiri de laborator (altfel bine
dirijată) sau al concentrării celor
mai mari talente native la unele
cluburi și la lotul national ; în rest,
competițiile interne ale celorlalți sînt
submediocre, incapabile să nască și
să crească hecontenit valori. O ne
cesară și așteptată reconsiderare a
bazei de masă din aceste sporturi
de performanță (la nivelul cluburi
lor și asociațiilor sportive, dar și al
șcQlilor, facultăților și întreprinde
rilor) ar crea condiții ca marile suc
cese să devină o permanență și în
acgste ramuri.
Discipline cu bază de masă, dar
fără vîrf de performanță corespun
zător : handbalul, caiacul-canoea,
judoul, baschetul, tenisul. Copiii în-

de tovarășii Gheorghe Rădulescu,
vicepreședinte al Consiliului de
Stat, Neculai Ibănescu, viceprjmministru al guvernului. Ion Teoreanu, ministrul educației și invățămîntului, Nicoiae Vaidescu, minis
trul industriei electrotehnice. Olim
pia Solomonescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.
Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în fața portre
tului îndoliat al defunctului și au
■ semnat în cartea de condoleanțe.
(Agerpres)

drăgesc mult aceste sporturi și, acolo
unde este posibil, le practică in masă.
Există și campionate bine organi
zate. fiindcă federațiile respective
sînt active și grijulii în acest sens,
în aproape toate aceste sporturi am
avut cu ani in urmă performanțe
și succese internaționale de vază.
Decăderea lor din ultimii ani are
cauze greu de desprins.
Poate e
vorba de o rămînere în urmă a teh
nicienilor, poate e vorba de altceva !
Discipline fără bază de masă și
fără virf de performanță : lupte,
scrimă, volei, polo, hochei și în ge
neral toate sporturile de iarnă. Din
spre partea acestora nu ne putem
aștepta la cine știe ce succese pîna
cînd nu se reconsideră și nu se con
solidează „piramida
**
— și jos, și sus.
Evident, aceste categorisiri nu au
pretenția de a fi indiscutabile, poate
unele sînt mai puțin justificate. Im
portant este însă faptul — indubi
tabil și confirmat de rezultate — că
in general ramurile noastre de sport,
mișcarea sportivă în ansamblul ei nu
se dezvoltă și nu se exprimă pe
măsura așteptărilor. Noi am încercat
să desprindem aici numai unul din
aspectele ce ni se par fundamentale
— suportul de masă ai sportului de
performanță,
Și încă nici asupra
acestuia nu am stăruit
îndeajuns
(printre altele, nu am analizat ca
racterul formal, festivist și ineficient
al majorității competițiilor de masă,
inclusiv al celor înscrise în „Daciadă", și nu am accentuat răspun
derile ce revin altor organisme cu
atribuții și răspunderi in sport, pe
lingă cele specializate). Este de pre
supus că acest aspect, ca și celelalte,
vor fi adîncite de fiecare federație
în parte, de C.N.E.F.S., de flecare
for cu atribuții sportive. Inclusiv de
ziarul nostru. în analizele începute,
și care vor continua.
Fiindcă, deși nu este an olimpic,
1989 are în calendarul său internațional numeroase competiții de mare
anvergură : întreceri pentru campipnate mondiale (la atletism, bob, box.
caiac-canoe. canotaj, fotbal, gimnas
tică. haltere, handbal, hochei, judo,
lupte, scrimă, tenis de masă, tir),
pentru campionate europene (la at
letism, baschet, box, gimnastică,
judo, lupte, natație. rugbi, șah, tir,
volei), plus Jocurile Mondiale Uni
versitare (de iarnă — în Bulgaria ;
de vară — în Brazilia). Și este de
la sine înțeles, este necesar ca spor
tul românesc să ridice ștacheta per
formanțelor, prezentîndu-se tot mai
prestigios atît în competițiile acestui
an. cît și în cele ale anilor viitori,
pregătind de pe acum — metodic,
științific — un palmares și mai stră
lucitor la Olimpiada de la Barcelona
1992 !

Gheorghe M1TROI

reu, fără întrerupere, este o condi
ție de bază pentru a stăpîni știința,
pentru a aplica, în profesie, în mun
că, cele mai noi cuceriri ale cunoaș
terii umane. Iată de ce problema ri
dicării nivelului profesional, a cu
noștințelor generale este fundamen
tală pentru asigurarea, în oricare co
lectiv de muncă, din orice domeniu
de activitate, a unui climat de com
petitivitate, de înaltă răspundere față
de noua calitate.
în întreaga economie, în industrie,
în agricultură, în celelalte ramuri, a
perfecționa organizarea producției și
a muncii înseamnă a asigura o cir
culație optimă a cunoștințelor în
sensul ridicării continue a pregătirii
profesionale și al transformării ei în
valori active : o circulație optimă a
ideilor noi — prin dezvoltarea cli
matului în care ele să se producă,
asigurarea unui circuit operativ de
centralizare, selecționare și analiza
re și scurtarea drumului pînă la
aplicarea în producție ; un cadru
democratic eficient de adoptare a de
ciziilor — din care să fie eliminate
metodele „voluntariste
**
și „intuiti
ve" și în care să troneze organizarea
pe baza criteriilor științifice ; depă
șirea unei „diviziuni a muncii" în
vechite, în cadrul căreia unii concep
noul și alții primesc de-a gata pro
iecte, schițe, idei, avînd rol de sim
pli executanți ; întronarea spiritului
creator la nivelul colectivelor mun
citorești în ansamblul lor ; un con
trol al calității organizat pe baze su
perioare — în cadrul căruia analiza
prin folosirea de reactivi chimici, a
microscopului și a aparaturii electro
nice să fie dublat^ de calificare, de
experiență, de judecată matură, de
înalte trăsături de caracter imprima
te puternic în conștiința unor oa
meni pentru care marca fabricii de
vine o problemă de demnitate mun
citorească, de patriotism.
Este nevoie, totodată, de etaloane,
de produse-etalon, care să întruneas
că proprietăți cu totul deosebite —
pentru că felul în care se făuresc lu
crurile constituie calea cea mai efi
cientă de inrîurire a conștiințelor. Și
este nevoie să fie întronat, în fiecare
colectiv, un mod nou de a se privi
in oglinda timpului și de a-și apre
cia activitatea în raport cu exigen
tele prezentului și ale viitorului ; de
a se adopta soluții îndrăznețe pentru
Optimizarea consumurilor, a cheltuie
lilor, a randamentului mașinilor, a
productivității muncii oamenilor.
Dar, înainte de toate, se cere a fi
creat un cadru nou de realizare a
producției — prin introducerea au
tomatizării flexibile, prin integrarea
mașinilor-unelte în sisteme de auto
matizare complexă, asistate de calcu
latoare electronice, care să-i ajuta
pe oameni in activitatea lor, prin
asigurarea unui înalt nivel de orga
nizare a producției și a muncii. Toa
te acestea cer gîndire tehnică îna
intată ; cer gîndire economică la ni
velul actualei etape ; și cer, în
același timp, o înaltă conștiință po
litică și morală.
Modernizarea producției, perfecțio
narea organizării nu înseamnă doar
activizarea cîtorva inventatori, ci
întărirea conștiinței comune a fie
cărui colectiv că trebuie să învețe,
să caute, să descopere, să făurească
idei din care să se nască noi mașini,
noi tehnologii, noi produse, de cea
mai înaltă calitate. Este însă nevoie,
pentru a se ajunge aici, de o continuă ridicare a competenței, Dacă
această idee trăiește numai în con
științele individuale, ea se stinge re
pede. Numai în măsura în care pă
trunde în conștiința colectivă crește
continuu, devine tot mai puternică,
pune stăpinire pe inimi, într-un cli
mat de competitivitate ce se dezvoltă
sub semnul noii calități a muncii.

Adrian VASILESCU

t
19,00 Telejurnal
19,25 Tezele șl orientările formulate de
tovarășul Nicoiae Ceaușescu
—
program de muncă șl acțiune re
voluționară • Procesul revoluțio
nar continuu — legitate a socia
lismului
19.50 Industria — programe prioritare
20,10 Trăim decenii de Împliniri mărețe.
Emisiune literar-muzical-coregraflcă (color)
20,40 Mindrla de a fi cetățean al
României socialiste (color).
Mai
mult decit au visat părinții
20,55 înalta răspundere patriotică, re
voluționară a tineretului
pentru
viitorul României (color)
21,15 Din marea carte a patriei (color).
Azi, pe meleagurile Oituzulul
21,30 Te cîntăm, iubită țară (color). Selecțiuni din concertul de gală al
Concursului cinteculul
muncito
resc patriotic și revoluționar
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 11 ianuarie, ora 20 — 14 ia
nuarie, ora 20. In țară : Deși tempe
ratura aerului va marca o
scădere
ușoară, la începutul intervalului, vre
mea va fi relativ caldă pentru această
perioadă a anului. Cerul va fi dega
jat, exceptînd
regiunile nordice
și
nord-estlce, iar spre sfîrșitul interva
lului șl cele vestice, unde va fi par
țial noros și pe alocuri vor cădea pre
cipitații slabe sub formă de ploaie, lapovlță șl ninsoare. Izolat, în aceste re
giuni se va produce șl polei. Vîntul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse
intre
minus 8 și plus 2 grade, mai coborîte
in depresiunile intramontane, iar cele
maxime se vor situa, în general, intre
zero și 8 grade. In București : Deși
temperatura aerului va marca o scă
dere ușoară, la începutul intervalului, '
vremea va fi relativ caldă pentru această perioadă. Cerul va fi degajat.
Vîntul va sufla slab pină la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 5 și minus 2 grade, iar
maximele între 4 și 8 grade. Diminea
ța, condiții de ceață, îndeosebi in a
doua parte a intervalului.
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ÎN CONSENS CU INTERESELE GENERALE DE PACE

Reuniune internațională consacrată
învățămmtului superior

Șl SECURITATE ALE POPOARELOR

România se pronunță și militează pentru
lichidarea armelor chimice și, în același timp,
pentru eliminarea, in etape, a tuturor
armelor nucleare
„Să acționăm pentru realizarea unor acorduri generale cu pri
vire la eliminarea totală, în mai multe etape, a armelor nucleare, să tă
cem totul pentru începerea, în anul 1989, a tratativelor privind reduce
rea substanțială a armelor convenționale, pentru realizarea unor
acorduri privind eliminarea armelor chimice, pentru reducerea radi
cală a cheltuielilor militare”.
NICOLAE CEAUȘESCU
Presa de ieri a făcut cunoscută
poziția de principiu a României în
problema interzicerii armelor chimi
ce, problemă aflată pe ordinea de
zi a Conferinței internaționale de la
Paris. Oprirea cursei înarmărilor,
trecerea efectivă la dezarmare, in
primul rînd la lichidarea armelor
nucleare, a tuturor armelor de dis
trugere in masă se înscriu, după
cum se știe, intre marile obiec
tive ale contemporaneității, pentru a
căror înfăptuire România, președin
tele Nicolae Ceaușescu militează
cu neabătută consecvență. Așa cum
declara recent t ovarășul
Nicolae Ceaușescu, „in condițiile in
care în lume s-au acumulat mari
cantități de arme nucleare, de alte
arme de distrugere in masă capabile
să distrugă de mai multe ori intreaga
omenire, nu există decit o singură
cale, o singură politică — aceea de
renunțare cu desăvirșire Ia forță, la
război, de afirmare a unei noi gindiri și a unei politici noi, democra
tice, care să excludă forța și războiul
din viața internațională".
România participă la lucrările
Conferinței de la. Paris, așa cum s-a
subliniat in cadrul prezentării po
ziției țării noastre, animată de do
rința constantă de a susține și acorda
sprijinul său acțiunilor menite să
contribuie la oprirea cursei înarmă
rilor, la dezarmare, la eliminarea
tuturor armelor de distrugere in
masă, reducerea radicală a arma
mentelor convenționale, a forțelor
armate și a cheltuielilor militare —
cerințe din cele mai stringente, in
deplin consens cu interesele și aspi
rațiile tuturor popoarelor.
Armele chimice, la fel ca și
armele atomice, fac parte din ca
tegoria armelor de distrugere in
masă, utilizarea lor într-un eventual
război puțind
să aibă,
datorită
imensului lor potențial distructiv,
urmări catastrofale pentru însăși
menținerea vieții pe Pămint. Așa
cum se știe, pentru prima dată
armele chimice au fost folosite pe
scară largă în timpul primului război
mondial, provocînd adevărate heca
tombe atit în rîndul combatanților,
cit și al populației civile.
Sub presiunea oprobriului general
față de utilizarea acestei teribile
arme, a puternicului curent de opi
nie creat pretutindeni in lume, in
1925 a fost adoptat, la Geneva, Pro
tocolul privind interzicerea folosirii
în război a gazelor toxice și a mij
loacelor bacteriologice. Acest prim
document cu caracter universal, care
interzicea armele chimice — nu însă
și producerea, perfecționarea și de
ținerea unor astfel de arme — a in
trat in vigoare la 8 februarie 1928.
fiind semnat de 112 țări, între care și
România. Prin Protocolul de la
Geneva, comunitatea internațională
dispunea și dispune de un instrument
juridico-diplomatic care interzice în
mod expres folosirea în caz de război
a substanțelor toxice de luptă sau si
milare și a mijloacelor bacteriologice.
Este un fapt incontestabil că Pro
tocolul de Ia Geneva a avut un rol
pozitiv, a constituit un factor de
descurajare a folosirii acestor arme
în cursul celui de-al doilea război
mondial, nici chiar hitleriștii neîn
drăznind să recurgă la ele. Din păca
te. în perioada postbelică armele chi
mice au cunoscut o continuă dez
voltare.
Pe bună dreptate se apreciază că
puterea distructivă a armelor chi
mice a crescut atît de mult, încit în
prezent este tot mai greu să se sta
bilească granița dintre aceste arme
și celelalte arme de distrugere în
masă, în primul rînd cele nucleare.
Practic, in umbra armelor nucleare,
armele chimice s-au dezvoltat necori-

tenit, fiind integrate organic în tacticile concrete de înarmare și de luptă
împreună cu armele nucleare. Experții apreciază potențialul de nimi
cire al armelor chimice aproape egal
cu cel al armelor nucleare. Și, în
orice . caz, infinit superior potenția
lului de distrugere ce poate fi atins
cu armele convenționale.
Sint, toate acestea, realități de ne
ocolit, care pun în lumină cit de
importantă și de presantă este
scoaterea in afara legii a tuturor ar
melor de distrugere in masă, in rîn
dul cărora se află și armele chimice.
Aceasta este poziția pe care s-a
situat și se situează neclintit țara
noastră, poziție reafirmată în modul
cel mai limpede de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Mesajul de
Anul Nou, ca și în cuvîntarea rostită
cu ocazia primirii șefilor misiunilor
diplomatice.
Este o realitate că, așa cum subli
nia președintele României, de la
adoptarea Protocolului de la Geneva
din 1925, in lume s-au schimbat mul
te, au avut loc profunde transformări.
Dominanta actuală a vieții interna
ționale, care determină primejdiile
uriașe ce ar decurge dintr-un
nou război mondial, este înarmarea
nucleară ; pentru unele state, po
sesoare de asemenea arme,
pro
blema apărării se întemeiază, cum se
știe, pe „descurajarea nucleară". Or,
tocmai acumularea în cantități tot
mai mari de arme nucleare din cele
mai perfecționate constituie cea mai
gravă amenințare la adresa omenirii,
folosirea lor puțind duce la insăși
dispariția vieții pe planeta noastră.
Toate aceste evoluții au loc in
condițiile in care situația internațio
nală se menține gravă și complexă.
Faptele arată că, deși în ultimul
timp s-au înregistrat unii pași po
zitivi, continuă să se manifeste' po
litica de forță și de amenințare cu
forța, de amestec în treburile inter
ne ale altor state ; se mențin in con
tinuare unele stări de încordare și
conflict în diferite părți ale lumii,
se agravează contradicțiile dintre ță
rile bogate și cele sărace, se adincesc decalajele economice, la rîndul
lor aceste realități fiind ele însele
surse de noi tensiuni.
Iată de ce, în concepția României,
reafirmată cu toată claritatea cu
ocazia Anului Nou de președintele
Nicolae Ceaușescu, se impune ca
problema interzicerii armelor chimi
ce să fie abordată într-o viziune
globală asupra realităților. Țara
noastră se pronunță astfel pentru
trecerea la lichidarea armelor chi
mice și, în același timp, pentru eli
minarea, în etape, a armelor nucleare. Aceasta presupune ca eliminarea armelor chimice și a celor
nucleare să se realizeze concomi
tent, pentru a se asigura un echi
libru al forțelor și pentru a nu se
permite folosirea unor arme ca
mijloc de șantaj asupra altor state.
Totodată, țara noastră se pronunță
pentru reducerea armelor conven
ționale și a cheltuielilor militare în
strînsă legătură cu eliminarea ar
melor chimice și nucleare. înfăp
tuirea simultană a unor măsuri de
dezarmare chimică, nucleară și con
vențională. sub un strict
control
internațional, ar fi de natură să
contribuie la creșterea Încrederii și
stabilității in lume. Se poate spune
că este de neconceput să se poată
efectivă
ajunge
la
renunțarea
la armele chimice fără un acord ge
neral de renunțare și lichidare, în
tr-o perioadă corespunzătoare, a ar
melor nucleare și a altor arme de
distrugere în masă. Pentru că, în
fapt, in condițiile înarmării nucleare
de către unele state și ale menține
rii pericolului de război, țările ce nu

ÎNTREVEDERE. Cancelarul vest-

cuvîntul rostit la
Oslo în legătură cu primirea Pre
miului Nobel pentru pace de către
forțele O.N.U. de menținere a păcii,
secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a arătat că
in ultima vreme s-au înregistrat
semne ale destinderii, dar au rămas totuși___ „alte probleme mondiale" care
____ se
.. impun a fi rezolvate. El și-a exprimat speranța că
se va edifica un sistem internațio
nal în care războaiele să nu mai
fie un mijloc de soluționare a pro
blemelor in dispută.
DISCURS. în

REZOLUȚIE. Delegații

la Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist German au adoptat o rezo
luție privind convocarea unui con
gres extraordinar al partidului in
luna februarie 1990. Totodată, s-a
hotărit ca lucrările celui de-al
IX-lea Congres să fie continuate
in a doua jumătate a lunii februa
rie a.c. pentru examinarea tutu
ror documentelor prezentate aces
tui forum al comuniștilor vestf—rmani.

dispun de arme nucleare pot consi
dera că arma chimică poate fi, la
rîndul ei. o armă de descurajare. în
acest sens, este semnificativ că în
cadrul dezbaterilor Conferinței de
la Paris reprezentanții a numeroase
state au relevat necesitatea abordă
rii problemei interzicerii armelor
chimice în strînsă legătură cu pro
blema interzicerii celorlalte arme de
distrugere în masă, și in primul rînd
a armelor nucleare.
în concepția României, reafirmată
și în cadrul Conferinței de la Paris,
interzicerea și lichidarea armelor
chimice nu se vor putea realiza de
cit concomitent cu acțiunile și mă
surile practice de reducere și lichi
dare a armelor nucleare, a tuturor
armelor de distrugere în masă, a ce
lorlalte armamente, de eliminare a
politicii de forță și amenințare cu
forța din viața internațională, de
așezare a relațiilor dintre state pe
noi baze, de egalitate in drepturi,
de respectare a independenței și
suveranității, de neamestec în treburile interne.
Potrivit poziției României, încheie
rea unui acord referitor la interzi
cerea oricărei folosiri a armelor chi
mice și a producției de asemenea
arme, precum și la distrugerea
stocurilor existente trebuie să fie
strins legată de încheierea unui tra
tat universal privind lichidarea ar
melor nucleare. încetarea producției
și a experiențelor cu acestea, pu
nerea in afara legii a armelor nu
cleare.
<
în acest spirit, țara noastră —
care, așa cum-a declarat, nu posedă
arma chimică — va acționa în con
tinuare pentru accelerarea lucrărilor
Conferinței de la Geneva în ambele
domenii și pentru angajarea efectivă
a acesteia în negocierea unui -instru
ment internațional de interzicere și
lichidare și a armelor nucleare.
Potrivit poziției sale bine cunoscu
te, România acționează consecvent
pentru crearea unei zone de pace,
colaborare și bună vecinătate în re
giunea Balcanilor, fără arme chimi
ce și nucleare — obiective privite
într-o strînsă unitate. în același
timp, țara noastră sprijină propune
rile similare prezentate de alte țări
referitor la centrul și nordul Euro
pei, la alte regiuni ale globului.
Fără îndoială, în abordarea pro
blemei armelor chimice, a prevenirii
răspîndirii, interzicerii și distrugerii
lor trebuie să se țină seama, dupăpărerea țării noastre, de necesitatea
dezvoltării industriei chimice în
scopuri pașnice, ceea ce presupu
ne participarea liberă și neîngrădită
a tuturor statelor la schimburile de
produse, la cooperarea internaționa
lă în acest domeniu.
Pornind de la aceste realități, țara
noastră consideră, ca și alte țări, că
documentul politic ce urmează să se
'adopte la Paris nu trebuie să se re
zume la reconfirmarea Protocolului
din 1925, ci. în virtutea schimbărilor
profunde intervenite în lume, șâ sub
linieze imperativul elaborării Con
venției universale privind interzice
rea și distrugerea armelor chimice
în strînsă unitate cu lichidarea ar
melor nucleare, a tuturor armelor
de distrugere în masă.
Este convingerea țării noastre,
evidențiată din nou în aceste zile de
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, că, în actualele
condiții internaționale, trebuie să se
facă totul pentru oprirea înarmări
lor, pentru trecerea la dezarmare,
în primul rînd nucleară, pentru eli
minarea tuturor armelor de distru
gere în masă, între care se află și
armele chimice — condiție funda
mentală a asigurării păcii, întăririi
securității și independenței popoa
relor.

-AGENȚIILE DE PRESA

german, Helmut Kohl, a avut luni,
la Bonn, o întrevedere cu A.N.
Iakovlev, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.U.S.,
informează agenția T.A.S.S. Au
fost abordate aspecte legate de
extinderea relațiilor dintre cele
două țări.

Partidul
Comunist Portughez a prezentat,
marți, în Adunarea Republicii
(parlamentul țării) un proiect de
lege prin care se urmărește limi
tarea accesului străinilor la achi
ziționarea de terenuri agricole.
Proiectul de lege, care va fi luat
în discuție joi, a fost elaborat ca
urmare a vinzărilor de terenuri în
zona reformei agrare, informează
agenția Efe.
PROIECT DE

LEGE.

JURĂMÎNT. La Kigali s-a des
fășurat ceremonia de depunere a
jurămintului în funcția de pre
ședinte al Republicii Ruandeze de
către general-maior Habyarimana
Juvenal, candidat unic al Mișcării
Revoluționare Naționale
pentru
Dezvoltare (M.R.N.D.), partid unic
de guvernărrfint, care a fost re
ales la 19 decembrie 1988, pentru
un nou mandat de cinci ani. Mem
brii parlamentului ruandez. „Con
siliul Național pentru Dezvoltare",
aleși la 26 decembrie 1988, au de
pus jurămintul in fața președin
telui țării.

FOSTUL
COMANDANT
AL
FORȚELOR AERIENE ALE S.U.A.,

generalul în retragere John B.
Kidd. s-a pronunțat pentru redu
cerea la jumătate a forțelor arma
te ale S.U.A. în Europa, care to
talizează în prezent 212 000 militari. Totodată, el a apreciat că
prin modernizarea armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune
din Europa s-ar pune in pericol
întregul proces de dezarmare.
PROTEST. In Insula Okinawa
au avut loc demonstrații de pro
test împotriva prezenței submari
nului nuclear american „Los An
geles". In cursul anului trecut au
avut loc numeroase demonstrații
ale populației cu ocazia vizitei
unor submarine nucleare america
ne in porturi jâponeze'.
PARLAMENTULUI

Plenara C.C. al P.C.U.S.

GENEVA

SUEDEZ

(Riksdagul) i-a fost prezentat spre
examinare proiectul bugetului de
stat al Suediei pe anul financiar
1989—1990. In cadrul unei confe
rințe de presă, ministrul finanțelor

GENEVA 10 (Agerpres). — La Ge
neva s-au deschis lucrările celei
de-a 41-a sesiuni a Conferinței inter
naționale pentru educație, organizată
pe baza unei rezoluții adoptate de
Organizația Națiunilor Unite pen
tru Educație. Știință și Cultură
(UNESCO). Delegații vor discuta
probleme privind învățămîntul de
specialitate și superior.
La lucrările conferinței, care vor
dura pînă la 17 ianuarie, participă
delegații din peste 100 de țări, prin
tre care și România.
Numărul studenților a crescut in

lume, In perioada 1975—1986, cu 18,4
milioane, dintre aceștia 14 milioane
aflindu-se în țările în curs de dez
voltare, a relevat, la conferință, di
rectorul general al UNESCO, Fede
rico Mayor Zaragoza.
Pe de altă parte însă, a relevat
directorul general al UNESCO, nu
trebuie să uităm că există în lume
uri miliard de persoane care nu știu
nici să scrie, nici să citească, în timp
ce. în diverse țări ale lumii, un mare
număr de studenți nu reușesc, după
terminarea studiilor, să-și găsească
un loc de muncă corespunzător.

Povara datoriei externe și a schimburilor
economice inechitabile
LAGOS 10 (Agerpres). — Nigeria
își reafirmă sprijinul pentru întări
rea conlucrării în cadrul Comunită
ții Economice a Statelor Vest-Africane, a declarat, la Lagos, președin
tele Ibrahim Babangida. care este și
președinte în exercițiu al E.C.O.W.A.S.
El s-a pronunțat pentru o coopera
re eficientă a statelor membre —
16 țări africane —, relații ce se în
scriu în domeniul întăririi legături
lor regionale, al adîncirii dialogului
Sud-Sud, în general.

După cum se știe, toate statele africane întîmpină mari greutăți de
ordin economic datorită unor feno
mene grave, cum sînt greaua pova
ră a datoriilor externe și termenii
de schimb inechitabili în planul re
lațiilor economico-financiare inter
naționale. Una din căile viabile pen
tru surmontarea crizei pe continent,
sprijinită de multe state ale Afri
cii, o reprezintă extinderea conlucră
rii la nivel regional și continen
tal.

Se adîncește continuu decalajul
între bogați și săraci
BEIJING 10 (Agerpres). — Deca
lajul nu încetează să se adincească
între Nord și Sud — se arată în
tr-un articol publicat de revista
chineză „Beijing Information". Ve
nitul pe locuitor al țărilor dezvol
tate, care în 1952 era de 20 de ori
mai mare decît. al țărilor sărace, este
astăzi mai mare de 46 de ori. Pon
derea țărilor in curs de dezvoltare
in exporturile mondiale s-a redus de

la 28 Ia sută in 1980 la 19 la sută
în 1986. Datoria s-a agravat în aceste țări, iar lipsa lor de capital
ș-a accentuat din cauza barierelor
comerciale protecționiste. /
Această stare de lucruri este de
favorabilă păcii și stabilității în
lume, pentru soluționarea ei fiind
necesară instaurarea unei noi ordini
politice și economice în lume — re
levă publicația.

Un bilanț dramatic!
PARIS 10 (Agerpres). — Circa
cinci milioane de copii din țări în
curs de dezvoltare și-au pierdut via
ța anul trecut ca urmare a mala
diilor, foametei, sărăciei și războa
ielor — relevă documente ale Fon
dului Națiunilor Unite pentru Copii
(UNICEF). Iar principala cauză a
condițiilor precare în care au trăit
acești copii este reprezentată de po
vara de nesuportat a datoriilor ex-

terne ale acestor state. Statistici ale
UNICEF relevă că sporirea con
siderabilă a datoriilor externe și a
serviciului acestora, ca urmare a dobînzilor înalte, a făcut ca fondurile,
alocate de țările lumii a treia pen-\
tru educație și asistență medicală să
se reducă cu 50 la sută în anii ’80,
comparativ cu situația din deceniul
1970—1980.

Proiectul de buget al administrației S.U.A.
Paralel cu reducerea cheltuielilor sociale se preconizează
o nouă sporire a cheltuielilor militare
WASHINGTON 10 (Agerpres). —
tență medicală pentru păturile cu
Președintele Ronald Reagan a pre
venituri mici și persoanele in vîrstă,
zentat, la 9 ianuarie, Congresului
precum și prin renunțarea la reali
proiectul de buget al actualei ad
zarea a 82 de programe interne, uti
ministrații pe exercițiul financiar
lizării mai eficiente a mijloacelor fi
1990. în mesajul care însoțește do
nanciare.
cumentul, șeful executivului ameri
Administrația — se subliniază tn
can a expus principalele scopuri și
mesaj — acordă o atenție deosebită
sarcini ale politicii financiare, „pri
consolidării în continuare a capaci
oritățile administrației" — relevă atății militare a Statelor Unite. Pro
gențiile de presă. In actualul an fi
iectul de buget recomandă ca, in
nanciar — 1989 —, potrivit evaluărilor
anul financiar 1990. pentru necesită
experților Casei Albe, deficitul buge
țile Ministerului Apărării al S.U.A.
tului federal al S.U.A. va.fi de 161,5
să fie alocate 305,6 miliarde de do
miliarde dolari. Preconizînd pentru
lari, ceea ce reprezintă o majorare
anul financiar 1990 reducerea defi
cu 2.1 la sută a cheltuielilor milita
citului bugetar la 92,5 miliarde do
re comparativ cu anul fiscal 1989.
lari, președintele a declarat că acest
Dezbaterile asupra proiectului de
lucru va fi realizat pe calea redu
buget vor începe după 20 ianuarie —
cerii alocațiilor Ministerului Agricul
turii, „limitării" creșterii cheltuielidata instalării noului președinte al
lor în cadrul programului de asisS.U.A., George Bush.

*

Prognoze pesimiste privind situația
economiei americane

WASHINGTON 10 (Agerpres). —
într-un interviu acordat revistei franceze „Le Nouvel Observateur", economistul american John
Kenneth Galbraith a făcut previziuni
pesimiste cu privire la situația eco
nomiei S.U.A. El a apreciat că doar
aparent conjunctura economică ame
ricană este bună. în profunzime, a

relevat Galbraith, situația este nesă
nătoasă : datorii interne și externe,
datorii ale întreprinderilor și ale
particularilor. Drept soluție, economistui american recomandă reducerea ratei dobînzii, sporirea impozite
lor, în primul rînd ale celor cu veni
turi mari, șl reducerea cheltuielilor
militare.

0 nouă rundă a convorbirilor

Pentru încetarea
stării conflictuale
în Nicaragua

privind bazele militare
americane din Grecia
ATENA 10 (Agerpres). — La Ate
na a început o nouă rundă a con
vorbirilor dintre Grecia și Statele
Unite cu privire la viitorul bazelor
militare americane de pe teritoriul
elen. Aceasta este' prima rundă de
convorbiri după expirarea. în de
cembrie 1988, a acordului cu privire
la bazele militare încheiat in 1983
pe o perioadă de cinci ani. conform
căruia. în cazul neprelungirii lui,
Statele Unite vor trebui să evacue
ze bazele într-un răstimp de 17 luni.

a declarat că în economia țării
continuă să existe probleme se
rioase, intre care ritmul insuficient
al creșterii productivității muncii.
Ca urmare, in noul an financiar
volumul produsului național brut
va crește doar cu 1,7 la sută.
VIZITA. Ministrul de externe
britanic, Geoffrey Howe, și-a în
cheiat vizita oficială la Sanaa, unde
a avut convorbiri cu președintele
R.A. Yemen, AU Abdullah Saleh.
Ministrul britanic urmează să vizi
teze, în continuare, Republica Dji
bouti, anterior el avind convorbiri
în Kuweit, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Oman.

UN

ATENTAT

TERORIST

cu

arme de foc a fost comis in capi
tala Greciei împotriva deputatului
Constantinos Androulakis, care a
fost rănit. El face parte dintr-o
comisie pentru problemele luptei
împotriva terorismului.
SUBMERSIBIL. Pe unul dintre
șantierele navale ale companiei
„Mitsubishi" din Kobe s-a încheiat construcția unui submersibil
care se va putea scufunda pină la
adincimea de 6 500 metri. Nava va
avea un echipaj format din 3 cer
cetători. Ea are lungimea de 9.5
m. lățimea de 2,7 m, înălțime^ de
3.2 m și greutatea de 25 de tone.
Nava va lucra în tandem cu un
vas de suprafață.

“1

MANAGUA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Nicaraguei, Daniel Ortega
Saavedra, s-a pronunțat pentru în
cetarea stării conflictuale interne și
reintegrarea în viața social-economică și politică a elementelor antisandiniste, în conformitate cu pre
vederile constituționale și cu amnis
tia decretată de guvern. El a arătat
că, in actualele condiții, forțele „con
tras" nu au o altă soluție decit să
renunțe Ia actele de terorism și sa
botaj și să se.integreze în procesul
național de transformări democrati
ce în curs de desfășurare în Nica
ragua.

PANAMA
Demonstrații in sprijinul
respectării

suveranității

și independenței țării
CIUDAD DE PANAMA 10 .(Ager
pres). — în capitala Republicii Pa
nama au avut loc o paradă și ample
demonstrații de masă, prilejuite de
cea de-a XXV-a aniversare a actului
de la 9 ianuarie 1964, prin care se
afirma dreptul poporului panamez la
exercitarea plenară a suveranității și
independenței naționale. La festivi
tăți au fost prezenți șeful statului,
Manuel Solis Palma, membri ai gu
vernului, alte persoane oficiale.
S-au scandat lozinci și au fost pro
nunțate discursuri in favoarea retro
cedării către Republica Panama a
Canalului Panama și a zonei adia
cente acestuia, în conformitate cu
acordurile
panamezo—nord-americane in vigoare, pentru respectarea
principiilor suveranității și indepen
denței naționale, neamestecului în
treburile interne, egalității juridice
a statelor și promovării cooperării și
avantajului reciproc.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La
Moscova s-au desfășurat lucrările
plenarei Comitetului Central al
P.C.U.S., pe agenda căreia au figu
rat probleme privind candidaturile
de deputați populari ai U.R.S.S. din
partea Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Mihail Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., a prezentat
un raport. S-a adoptat o hotărîra
în problemele dezbătute : care. între
altele, prevede convocarea unei
plenare a C.C. al P.C.U.S. la 15—16
martie 1989 în legătură cu efectuarea
alegerilor.

Demersuri in vederea impulsionării negocierilor
de pace iraniano-irakiene
PARIS 10 (Agerpres). — Secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez
de Cuellar, a conferit, la Paris, cu
ministrul iranian al afacerilor exter
ne, Aii Akbar Velayati, fiind examinat stadiul negocierilor dintre
Iran și Irak privind soluționarea pe
cale pașnică a conflictului dintre aceste țări. Intr-o declarație făcută
ulterior, Perez de Cuellar a confir
mat că reprezentantul său personal,
Jan Eliasson. va efectua, in curind,
vizite la Teheran și Bagdad pen
tru a explora posibilitățile înregis
trării de noi progrese în negocieri
le de pace dintre cele două țări, in
formează agenția IRNA.

Secretarul general al O.N.U. a-a
întîlnit, de asemenea, în capitala
franceză, cu vicepremierul și minis
trul de externe al Irakului, Tariq
Aziz.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— Reprezentantul special al secre
tarului general al O.N.U. în pro
blema conflictului din Golf, amba
sadorul Jan Eliasson (Suedia), va vi
zita Iranul și Irakul, la sfîrșitul lu
nii ianuarie, pentru consultări cu
autoritățile locale în vederea apli
cării rezoluției 598 a Consiliului de
Securitate al O.N.U. privind înceta
rea focului intre cele două țări.

„A fost deschisă calea dialogului"
Aprecieri privind rezultatele întilnirii dintre reqele Marocului
și Frontul Polisario
ALGER 10 (Agerpres). — După
cum transmite agenția A.P.S., Co
mitetul Executiv al Frontului Poli
sario a examinat în cadrul unei re
uniuni extraordinare rezultatele con
vorbirilor de la Marrakesh dintre o
delegație a frontului și regele Hassan
al II-lea al Marocului. într-un co
municat difuzat după reuniune se apreciază că întîlnirea de Ia Marrakesh
a permis părților să depășească ne

încrederea reciprocă și a deschis ca
lea unui dialog serios și responsabil.
Se estimează că întîlnirea pregătește
terenul pentru o evoluție calitativă în
procesul inițiat de O.N.U. și de O.U.A.
în vederea ajungerii la un acord de
plin și definitiv între Maroc și Fron
tul Polisario asupra organizării în
comun a referendumului privind
autodeterminarea poporului din Sa
hara occidentală..

Manevre contrare reducerii încordării in Peninsula Coreeană
Declarație a unui purtător de cuvînt al R.P.D. Coreene
PHENIAN 10 (Agerpres). — într-o
declarație a purtătorului de cuvînt
al Forțelor Armate Populare ale
R. P. D. Coreene, transmisă de agen
ția A.C.T.C., este denunțat faptul că
autoritățile americane și sud-coreene au hotărît să procedeze și anul
acesta la manevre militare denumite
„Team Spirit". La aceste manevre
vor lua parte peste 200 000 militari.
Ele reprezintă o sfidare a eforturilor

.sincere ale Guvernului R.P.D. Co
reene în direcția destinderii și o jig
nire a dorinței popoarelor lumii de a
se înfăptui pacea și reunificarea
Coreei, a declarat purtătorul de cuvint. Dacă autoritățile americane și
sud-coreene sînt interesate în redu
cerea încordării și în promovarea
dialogului Nord-Sud trebuie să în
ceteze pregătirile și să renunțe la
desfășurarea manevrelor militare
„Team Spirit".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Națiunile Unite condamnă utilizarea torței de către trupele
israeliene în teritoriile arabe ocupate • Olanda a început
convorbiri oiiciale cu O.E.P. • Noi luări de poziție în sprijinul
unei conferințe de pace
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres).
— Comitetul O.N.U. pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian a adresat secre
tarului general al O.N.U. o scrisoare
în care condamnă utilizarea pe scară
largă a forței armelor de către tru
pele israeliene in teritoriile arabe
ocupate, fapt care, de la declanșa
rea revoltei palestiniene, s-a soldat cu
moartea a 310 civili palestinieni, prin
tre care și copii. Alți 146 palestinieni
din teritoriile ocupate, se precizea
ză în scrisoare, și-au pierdut viața
în același interval datorită gazelor
lacrimogene și bătăilor la care au
fost supuși.
„Aceste practici ale Israelului ri
dică grave obstacole în calea efor
turilor internaționale ce se desfă
șoară în ultimul timp în vederea ne
gocierii unei păci juste și trainice in
Orientul Mijlociu", se arată în scri
soare. Comitetul cere luarea de mă
suri urgente de către O.N.U. pentru
a se pune capăt unor asemenea prac
tici.
TUNIS 10 (Agerpres). — Olanda a
angajat la Tunis un dialog oficial
cu Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei. în acest sens, c delegație a
O.E.P., condusă de Faruk Kaddumi,
șeful Departamentului
Politic al
O.E.P., s-a întîlnit cu o delegație con
dusă de Henri Wijnandts. director ge
neral în Ministerul Afaeerilor Ex
terne al Olandei. Convorbirile au fost
consacrate relațiilor dintre Olanda
și O.E.P., precum și ultimelor evo
luții ale situației din regiune.

nală, cu reprezentarea poporului pa, lestinian. El a subliniat că toate f _’vțile interesate, inclusiv Israelul, tre
buie să accepte ideea că există o
cale de dialog spre a se ajunge lă o
soluție pașnică. în Orientul Mijlociu.
CAIRO 10 (Agerpres). — în capi
tala Egiptului s-au deschis lucrările
unui seminar internațional a cărui
temă centrală este consacrată per
spectivelor păcii în Orientul Mijlo
ciu. întîlnirea, convocată din iniția
tiva, Comitetului egiptean de solida
ritate cu popoarele din Asia și Afri
ca, reunește reprezentanți ai opiniei
publice din 12 țări. Vor fi dezbătute
aspecte legate de situația din terito
riile arabe ocupate de Israel, iniția
tivele constructive ale conducerii
palestiniene in vederea instaurării
unei păci juste și durabile în re
giune, poziția statelor arabe în
această problemă.
CAIRO 10 (Agerpres). — Minis .
japonez de externe, Sousuke Uno. a
lansat părților implicate in conflictul
din Orientul Mijlociu apelul de a
adopta poziții constructive, care să
favorizeze convocarea unei conferințe
internaționale de pace în regiune,
subliniind importanța participării Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei la toate discuțiile vizînd restabi
lirea păcii în zonă.
într-un interviu acordat cotidianu
lui egiptean „Al-Akhbar“, el a rele
vat că pentru realizarea unei păci
juste și durabile în Orientul Mijlociu
sînt necesare retragerea Israelului
din toate teritoriile ocupate în urma
războiului din 1967, recunoașterea
drepturilor legitime ale poporului pa
lestinian la autodeterminare, inclusiv
de a avea un stat propriu, indepen
dent. precum și recunoașterea drep
tului Israelului la existență, infor
mează agenția F.Â.N.A.

SANAA 10 (Agerpres). — La Sanaa
au avut loc convorbiri între pre
ședintele R. A. Yemen, Aii Abdullah
Saleh, și președintele Comitetului
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat,
care a sosit în vizită în capitala
nord-yemenită. în cadrul discuțiilor
au fost examinate ultimele evoluții
BEIRUT 10 (Agerpres). — Ciocniri
pe plan arab și palestinian și situa
de amploare cu folosirea artileriei
ția din zona Golfului, informează a- . și a rachetelor sol-sol continuă să
genția I.N.A.
se producă în partea sudică a Liba
nului între miliții rivale. După cum
MADRID 10 (Agerpres). — într-o
au anunțat mijloacele de informare
declarație făcută la Madrid, pre
în masă din Beirut, de la începutul
ședintele guvernului spaniol, Felipe
acestui an, în urma ciocnirilor din
Gonzalez, referindu-se la poziția față
tre milițiile libaneze rivale 80 da
de evoluțiile din Orientul Mijlociu, a
persoane au fost ucise, iar 150 răni
arătat că Spania se pronunță „pen
te. în același timp, peste 15 000 de
tru dialog în această regiune difi
persoane s-au refugiat din zona lup
cilă", pentru o conferință internațio
telor.

Retragerea primului grup de militari cubanezi
din Angola
LUANDA 10 (Agerpres). — După
cum informează agențiile Prensa
Latina și T.A.S.S., marți a început
retragerea din Angola a primului
grup de 450 de militari cubanezi din
cei 3 000 care urmează să părăseas
că această țară înainte de 1 aprilie.

In conformitate cu acordurile sem
nate la New York la 22 decembrie
anul trecut, trupele cubaneze urmn,
să fie retrase de la 1 aprilie, date.
ce marchează începerea aplicării Re
zoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate privind acordarea independen
ței Namibiei.

„Anul acțiunii de masă" împotriva regimului
de apartheid
DAR ES SALAAM 10 (Agerpres).
— Luind cuvîntul la Dar es Salaam,
In cadrul unei adunări consacrate aniversării a 77 de ani de la crearea
Congresului Național African (A.N.C.),
un reprezentant al conducerii aces
tei mari organizații politice a popu
lației de culoare din R.S.A. a de
clarat că 1989 este „anul acțiunii de
masă" împotrivă regimului rasist
sud-african. Poporul Africii de Sud
a demonstrat prin acțiunile sale ca
pacitatea sa de luptă, fapt care arată că pot fi întreprinse acțiuni de
cisive pe toate fronturile împotriva

regimului rasist — a afirmat repre
zentantul A.N.C.
Cu același prilej a fost adresată
întregi; comunități internaționale
chemarea de a intensifica sancțiunile obligatorii și cuprinzătoare îm
potriva regimului rasist de la Pre
toria. Aceste măsuri sînt singurele
modalități pașnice în vederea elimi
nării apartheidului din Africa de
Sud, deoarece guvernanții de la Pre
toria nu dau nici un semn că ar fi
dispuși să accepte sfîrșitul regimu
lui de discriminare rasială — a sub
liniat reprezentantul Comitetului
Eliberării al O.U.A.
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