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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii. Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. prințul

Norodom Sianuk, președinte- 
1 e Kampuchiei Democrate, îm
preună cu prințesa Monique Sia

nuk. va efectua o vizită de prie
tenie în tara noastră în prima ju
mătate a lunii ianuarie 1987.

LA ANIVERSAREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU,
EMINENT OM POLITIC REVOLUȚIONAR, SAVANT DE PRESTIGIU MONDIAL

CALD OMAGIU, GlNDURI DE ALEASĂ PREȚUIRE
DIN PARTEA ÎNTREGULUI POPOR

PROGRESUL TARII- sub semnul științei și invățămîntului Strălucit exemplu de viață 
dăruită patriei și partidului

1987 — Dimensiuni calitativ noi in activitatea productivă

INVESTIȚIILE-
orientate ferm 

spre modernizarea economiei

De peste două decenii, de cînd poporul trăiește o nouă și măreață epocă în istoria noastră națională, fiecare început de an a devenit un minunat prilej de bilanț al roadelor anului ce a trecut, și mai cu seamă un îndemn de a privi înainte, spre cele ce avem de făcut.Cu acest gînd, cu emoție și dragoste, am ascultat Mesajul pe care tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, președintele Republicii, Eroul României socialiste, ctitor neegalat de țară și de civilizație, ni l-a adresat la cumpăna anilor. Mesaj de muncă și pace, însufleți toarele cuvinte ale conducătorului nostru iubit au constituit o expresie a unei exemplare identificări cu năzuințele și preocupările oamenilor, cu cele mai înalte imperative ale etapei — imperative de a căror înfăptuire depinde transpunerea în viață a programului stabilit de Congresul al XIII-lea al partidului. Am trăit astfel, incă odată, vibrantul sentiment al răspunderii față de prezentul și viitorul țării, față de bunăstarea, demnitatea fi progresul necontenit al patriei.Cu aceleași simțăminte, cu dorința de a răspunde mereu mai bine mobilizatoarelor cerințe ale Programului partidului nostru intîmpinăm, Împreună cu întregul nostru popor, o sărbătoare scumpă celor ce muncesc pe tărîmul științei, învățămin- tulut și culturii — aniversarea zilei de naștere a tovarășei academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, îndrumătorul neobosit al întregii noastre activități, eminentul om de știință și activist de seamă al partidului și statului de ale cărui valoroase inițiative se leagă cele mai bogate realizări din domeniile științei, invățămîntului și culturii. Dorim, din toată inima, tovarășei ELENA CEAUȘESCU multă sănătate și fericire, ani mulți și rodnici în mari înfăptuiri, pentru progresul cunoașterii, pentru neîntrerupta perfecționare a sistemului cercetării și școlii românești.Păstrăm vii în minte indicațiile șl Îndemnurile pe care președintele Consiliului Național al Științei și Invățămîntului ni le-a adresat la plenara oamenilor muncii din domeniul nostru de activitate. în lumina lor cercetarea din țara noastră și-a mobilizat întreaga capacitate, Încheind primul an al celui de-al 8-lea cincinal cu bune rezultate în Îndeplinirea sarcinilor planificate, cu numeroase realizări deschizătoare de noi perspective pentru sporirea contribuției științei și a progresului tehnic la înfăptuirea directivelor și programelor aprobate de Congresul al XIII-lea al partidului. Pe baza rezultatelor cercetării s-au descoperit și pus în valoare noi resurse de materii prime și energie. Totodată, importantele forțe și mijloace de care dispunem au fost concentrate eu precădere în domeniul — hotă- rttor in etapa actuală — al afirmă

rii pîrghiilor de dezvoltare intensivă a economiei naționale, cum sint creșterea productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea cheltuielilor de fabricație, a consumurilor normate de materii prime, materiale, energie și combustibili, dezvoltarea producției de mare competitivitate destinată exportului. Ca expresie directă a îndeplinirii planurilor de promovare a progresului tehnic, au fost asimilate peste 2 200 noi tipuri de mașini, utilaje, instalații și aparate, circa 640 de noi materiale și 350 sortimente de bunuri de consum. Totodată, s-au aplicat in producție peste 1 110 tehnologii noi și modernizate, încorporînd sisteme avansate de mecanizare și automatizare. Urmare a angajării mai puternice a cercetării în satisfacerea cerințelor de produse noi și tehnică de vîrf ale economiei, producția industrială realizată cu aportul direct al unităților de cercetare științifică și tehnologică a sporit, în anul ce s-a încheiat, la un volum de peste 21 miliarde lei.Din inițiativa secretarului genera] al partidului, in anul 1986 a început cea mai cuprinzătoare acțiune de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de . producție pe care a cunoscut-o Industria românească. Sub conducerea directă a tovarășei academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, prim vice- prim-ministru al guvernului, o comisie centrală, împreună cu comisii pe ministere și județe reunind un mare număr de specialiști din cercetare, producție și din invățămîntul superior au desfășurat o intensă activitate pentru identificarea celor mai potrivite măsuri menite să modernizeze fluxurile tehnologice de fabricație. să îmbunătățească pregătirea tehnică a producției, să determine organizarea mai bună a gospodăririi materiilor prime și energiei și recircularea economică a acestora, să ridice nivelul de calificare a forței de muncă. In numele tuturor oamenilor muncii din țara noastră, ținem să exDrimăm, și pe această cale, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU cele mai vii mulțumiri pentru această inițiativă cutezătoare, profund înnoitoare pentru' toate sectoarele de activitate, prin care revoluția teh- nico-științifică contemporană pătrunde puternic și nemijlocit în toate locurile de muncă, pentru participarea sa nemijlocită la orientarea programelor de măsuri ale tuturor ministerelor, precum și ale unui număr de peste 130 de întreprinderi și centrale reprezentative.însemnate rezultate s-au obținut și pe tărimul pregătirii pentru muncă și viață a tinerei generații. Școala românească a progresat în direcția apropierii programelor de studii de nevoile instructiv-educative șle formării unor cadre de toate vîrstele, pe deplin pregătite pentru promovarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, în strînsă legătură 

cu programele de dezvoltare econo- mico-socială aprobate de Congresul al XIII-lea. S-a intensificat, totodată, munca de formare a unui tineret revoluționar, stăpîn pe ■ știința, tehnologia și cultura contemporană, educat în spiritul muncii, al dragostei de țară, al devotamentului față de popor și partid, față de cauza socialismului și comunismului.Indicațiile de mare cuprindere și ■profunzime formulate de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ța plenarele Consiliului Național îil Oamenilor Muncii și Comitetului Central al partidului de la finele anului trecut creează o perspectivă clară întregii munci de cercetare științifică și tehnologică, precum și din domeniul învățămintului. Un ansamblu de orientări precise și indicații operative de lucru, pe sectoare de activitate, date de tovarășa academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, președintele Consiliului Național al Științei și învăță- mîntului, constituie acum programul nostru concret de muncă. In lumina acestora, peste 80 la sută din potențialul unităților de cercetare și inginerie tehnologică este angajat în îndeplinirea programelor speciale din domeniul descoperirii și valorificării superioare a resurselor de materii prime ; exploatării în condiții economice a tuturor zăcămintelor de minereuri, inclusiv a celor cu conținuturi mai scăzute în substanțe utile; sporirii producției agricole vegetale și animale cu mijloacele agronomiei și biologiei moderne ; asimilării de noi produse de nivel tehnic și calitativ ridicat, competitive, in vederea sporirii volumului și creșterii eficienței exportului ; accentuării mecanizării și automatizării liniilor și instalațiilor tehnologice pentru creșterea productivității muncii: tipizării și standardizării produselor ; normării tehnice a consumurilor materiale și energetice și altele. Pe această cale, cercetarea și învățămîntul își vor spori contribuția la înfăptuirea cu succes a obiectivelor strategice stabilite de partid : deplina afirmare a noii revoluții tehnico-științifice și a noii revoluții agrare ca factori de cea mai mare importanță pentru făurirea unei economii moderne, intensive, care să promoveze țara, pînă la finele acestui cincinal, în rîndul țărilor cu o dezvoltare economică medie.Planul de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic al celui de-al doilea an al cincinalului marchează încă un pas în direcția creșterii gradului de complexitate a sarcinilor tehnico-științifice pe care
Ion URSUprim-vicepreședinte ol Consiliului Național al Științei și Invățâmintului

(Continuare în pag. a Il-a)
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Istoria poporului român înscrie la loc de mare cinstire numele celor care, cu dăruire și patos revoluționar, cu înaltă competență și supremă abnegație, și-au pus întreaga ființă în slujba progresului și prosperității -, neamului.In galeria celor mai de seamă personalități ale națiunii noastre se conturează cu strălucire, pentru înaltul exemplu de militant neobosit al cauzei partidului, pentru devotamentul cu care iși consacră întreaga viață înfloririi țării, personalitatea de renume a savantului, omului politic, a exemplului luminos de adevărată fiică a acestor meleaguri străbune, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Ziua de 7 ianuarie este un pri-, lej de înaltă omagiere, cînd întregul popor exprimă tovarășei Elena Ceaușescu 1 sentimente de aleasă cinstire pentru neobosita sa activitate în calitate de membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președinte al Consiliului Național al Științei și Invă- țămintului, pentru valoroasa contribuție adusă la progresul neîntrerupt al României socialiste, alături de Marele Erou al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu.încă din anii cei mal tineri, ute- cista Elena Petrescu (Ceaușescu), cunoscînd și înțelegînd marile fră- mîntări sociale, nedreptatea și inechitatea societății timpului, și-a a- sumat cu curaj drept crez al vieții lupta revoluționară împotriva exploatării și asupririi celor ce muncesc, lupta pentru schimbarea destinului României. Drumul său de militant revoluționar s-a împletit cu cel al neînfricatului comunist, al omului care, cu dirzenie și dăruire totală, și-a pus întreaga viață în slujba cauzei drepte a clasei muncitoare, a partidului comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Filele istoriei mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră înscriu la loc ■ de cinste activitatea neînfricată a tovarășei Elena Ceaușescu, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, atît în lupta antifascistă de larg ecou organizată în România, cit și în marile bătălii de clasă din perioada antebelică și din anii grei ai războiului, în anii de adinei prefaceri revoluționare care au urmat istoricului act de la 23 August 1944, tovarășa Elena Ceaușescu a adus o remarcabilă contribuție la lupta eroică a poporului nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru înfăptuirea revoluției și construcției socialiste în România.Imbinînd armonios vocația muncii de creație științifică cu patosul

înaltă cinstire
Cuvintele — ca ochii de azur 
ai pruncilor ce-n leagăne curate 
adorm visînd, în somnul lor cel pur, 
grădinile de poame încărcate ; 
cuvintele — ca soarele măreț, 
strălucitor în pațnica-i tărie 
ca aurul brățărilor de preț 
purtate de a noastră hărnicie ; 
cuvintele — ca flăcări pe comori 
trezite de a inimii bătaie ; 
cuvintele-nfășate-n trei culori 
de aur, de văzduh și de văpaie ; 
pe 
le 
în 
pe
spre comuniste zări, pe drumul nou 
al Epocii de aur și lumină, 
alături de al Patriei Erou I 
Ea, luminoasa Țârii Eroină I

toate, azi, în cîntul cel mai drag, 
vom rosti spre slava Celei care 
slăvi ne urcă tricolorul steag 
culmile izbînzii viitoare,

Victor TULBURE
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revoluționar, personalitatea de înalt prestigiu național și internațional a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu ne oferă un luminos model de savant-cetățean și om politic multilateral, de distinsă omenie, căruia îi este propriu, la cele mai înalte cote, sentimentul răspunderii angajate in îndeplinirea exemplară a grandioaselor programe menite să accelereze procesul de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate, de edificare a unei noi și înalte civilizații materiale și spirituale în patria noastră.O contribuție de excepțională însemnătate are tovarășa Elena Ceaușescu la elaborarea programelor de dezvoltare economico-socia- lă a țării, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne. înflorirea științei, învăță- mîntului și culturii în țara noastră în ultimele decenii este indisolubil legată de numele tovarășei Elena Ceaușescu. întreaga viață științifică și de învățămînt este polarizată in jurul personalității tovarășei Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei șj în- . vățămîntului, care, pe baza cunoașterii profunde a strategiei și tacticii revoluționare a partidului, a ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, coordonează > cu inaltă competență forțele cercetării științifice și invățămîntului, factori majori ai progresului multilateral al țării.Referindu-se la locul și rolul a- cestor două mari domenii de activitate pentru progresul multilateral al țării, tovarășa Elena Ceaușescu sublinia : „în actuala etapă de dezvoltare economico-so- cială a țării, partidul nostru pune sarcini de mare răspundere în fața științei și învățămintului, care sint chemate să-și sporească contribuția la transpunerea exemplară în viață a cerințelor noii revoluții tehnico-științifice și ale noii revoluții agrare, a obiectivului strategic stabilit de Congresul al XIII-lea al partidului de trecere a României, pină în anul 1990, într-un stadiu superior de dezvoltare și de realizare a unei calități noi a muncii și vieții întregului popor".învățămîntdl constituie unul dintre domeniile care au beneficiat din plin de grija și atenția conducerii de partid, a mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, astfel îneît putem afirma, fără- teama de a greși, că

Conf. univ. dr.
Viorica NECULAU adjunct al ministrului educației și invățămîntului

(Continuare in pag. a IlI-a)

La fc;l ca oamenii muncii din celelalte ramuri și sectoare economice, colectivele de constructori și mon- tori de pe șantiere, de proiectanți, de specialiști și.muncitori din întreprinderile furnizoare de utilaje tehnologice au pășit în 1987 sub puternica impresie produsă de cuvintele calde, mobilizatoare, de îndemnurile însufleți toare rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Mesajul de Anul Nou, de a munci cu hotărîre, cu spirit de inițiativă creatoare și pasiune revoluționară, într-un climat de ordine și disciplină desăvirșite, pentru îndeplinirea neabătuta a obiectivelor economico-sociale pe care ni le-am propus în cel de-al doilea an al actualului cincinal. Anul 1987 pune în fața factorilor din domeniul investițiilor sarcini cu totul deosebite, prin amploarea și complexitatea lor. După cum este cunoscut, în lumina directivelor Congresului al XIII-lea al partidului, ținînd totodată seama de potențialul economic al țării și de țelurile fundamentale ale actualei etape istorice — de ridicare a patriei noastre la stadiul de țară mediu dezvoltată — prin Legea planului național unic, recent adoptată, a fost prevăzută pentru acest an realizarea unui program de investiții de 285 miliarde lei. Majoritatea obiectivelor de investiții înscrise în plan se circumscriu obiectivului central ăl actualei etape — anume dezvoltarea preponderent calitativ-intensi- . vă a economiei naționale. De asemenea, planul mai concentrează importante mijloace financiare, materiale și de forță de muncă pentru dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării, valorificarea superioară . a resurselor de materii prime precum și pentru grăbirea punerii in funcțiune a obiectivelor aflate în curs de execuție și, îndeosebi, a celor care fac parte din prioritățile stabilite. Concomitent cu această orientare fermă spre ramurile productive. fonduri importante de investiții sint. alocate pentru construirea de locuințe si efectuarea unor ample lucrări sociale si edilitare. Este cit se poate de evident că. prin însăsi structura sa. planul de investiții pe acest an reflectă concludent unitatea inseparabilă între progresul economic accelerat al tării si creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii.Desigur, suportul realizării în condiții exemplare a prevederilor de plan în investiții îl constituie, alături de puternica bază tehnico-materială existentă in .acest domeniu, realizările din anul recent încheiat. Deși nu dispunem de date cuprinzătoare se poate arăta că, în primul an al celui de-al 8-lea cincinal, zeci de noi obiective și capacități productive importante au fost puse in funcțiune in toate ramurile economiei naționale, contribuind la dezvoltarea și modernizarea acestora, la sporirea potențialului lor productiv. Se demonstrează încă o dată, prin puterea
Realizări deosebite din primele 

zile ale anului
Produse realizate 
peste prevederiAflați la datorie cu întreguRefec- tiv, petrochimiștii piteșteni au înregistrat primele depășiri de plan ale anului, insumînd 3 milioane lei. De la ing. Gheorghe Saru aflăm că Ia instalația de polietilenă de înaltă presiune, care a beneficiat de o bună aprovizionare cu materii prime, s-au produs peste prevederi 120 tone polietilenă, din care cea mai mare parte a fost livrată partenerilor de peste hotare. S-a evidențiat schimbul condus de subin- ginerul Constantin Dumitru, care a realizat și produse de cea mai bună calitate. La instalația de polimeri- zare, condusă de ing. Cornel Ni- coară, menținîndu-se în perfectă stare de funcționare întreaga capacitate de producție, planul a fost depășit cu 70 tone polietilenă de inaltă densitate. în același timp a fost pregătit pentru a fi livrat la export sortimentul de polietilenă 7 000 F. în graficele întrecerii socialiste au fost consemnate sporuri și in instalațiile de acrilonitril și stiren, produse solicitate atît pe piața internă, cit și la export. (Gheorghe Cirstea).
Sonde intrate 

in circuitul economic 
înainte de termenPășind în noul an cu hotărirea fermă de a răspunde prin fapte în- flăcăratelor chemări adresate de secretarul general al partidului, petroliștii din cadrul Trustului de foraj extracție Moinești depun e- forturi susținute pentru a scoate din adîncuri cit mai mult țiței. Prin mai buna organizare a muncii, introducerea pe scară largă a unor noi tehnologii de lucru, folosirea sapelor cu lagăre de alunecare și cu diamante și întreținerea in bună stare de funcționare a tuturor utilajelor din dotare, sondorii din brigăzile conduse de maiștrii Constantin Cernat, Ion Filip, Petre Popa și Ștefan Vaidaș au reușit să sporească simțitor viteza de foraj și să predea producției în acest început de an 4 noi sonde de țiței pe cîmpurile petroliere de Ia Văsiești, Păcurița și Mihoc. Remarcabil este faptul că toate aceste 

faptelor, că opțiunea fermă a partidului nostru pentru înfăptuirea unei politici consecvente și susținute a partidului nostru in domeniul investițiilor reprezintă condiția hotări- toare de care depind dezvoltarea in ritm înalt a forțelor de producție, sporirea continuă a puterii economice a țării și ridicarea, pe această bază, a gradului de civilizație materială și spirituală a întregului popor.în același timp insă, nu se poate trece cu vederea faptul că obiective de investiții importante nu.au intrat în producție la .termen și care, în consecință, vor trebui replanificate. Stăruim asupra acestui aspect deoarece este necesar ca acum, cind abordăm sarcinile planului de investiții pe 1987, să fie desprinse toațe învățămintele care decurg din neajunsurile manifestate în activitatea de investiții. Criticile făcute și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul recentelor plenare ale forurilor democrației noastre muncitorești revoluționare trebuie să constituie pentru toți factorii din investiții un serios îndemn de a analiza cu exigență maximă activitatea proprie, lipsurile ei, dar mai ales de a iniția o cotitură hotărită în munca depusă în acest domeniu.Obiectivul fundamental al olanului de investiții pe acest an îl constituie respectarea riguroasă a termenelor de punere în funcțiune si de atingere a parametrilor proiectați Ia toate capacitățile planificate. Nu este însă singura direcție de acțiune care trebuie să polarizeze atentia factorilor din domeniul investițiilor pentru că. asa cum a subliniat din nou secretarul general al partidului, eforturile pentru realizarea rapidă a noilor obiective și capacități se cer legate organic si permanent de necesitatea creșterii mai accentuate a eficienței acestora. Fiecare leu cheltuit trebuie să aibă o temeinică justificare, Să contribuie la sporirea producției materiale si a productivității muncii sociale, la creșterea venitului național. „Construind mai bine, mai ieftin, eu cheltuieli mai mici, vom putea, totodată. să dispunem si de mijloace mai multe în vederea creșterii gradului general de civilizație, de știință. de cultură, a nivelului de trai material si spiritual al poporului", sublinia cit se poate de limpede tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, efectele pozitive profunde pe care poate Si trebuie să le determine reducerea costurilor de investiții asupra sporirii avuției naționale si ridicării rapide a bunăstării poporului.Așadar, criteriul primordial ce trebuie să guverneze în permanență activitatea factorilor din acest domeniu trebuie să-l constituie analiza 
(Continuare în pag. a V-a) 

sonde au fost date în'Circuitul economic inainte de termen, ciștigin- du-se astfel timp prețios pentru producție. Totodată, brigada de sondori condusă de ing. Gheorghe Suditu, din cadrul Schelei de foraj Zemeș, a predat producției două sonde de gaze pe cimpul de la Stănești. La această dată alte 12 sonde de gaze și țiței se află în diferite stadii de foraj și vor fi date în exploatare pină Ia finele lunii ianuarie. (Gheorghe Baltă).
în funcțiune — 

o nouă instalație chimicăîn cadrul Combinatului chimic din Făgăraș a fost dată in exploatare prima capacitate a instalației de paranitrotoluen, produs utilizat ca intermediar in industria colo- ranților. Noua instalație, realizată pe baza concepției originale a cercetătorilor și specialiștilor combinatului, se situează, constructiv' și tehnologic, la nivelul tehnicii mondiale. .Caracteristica de bază a acestei instalații o constituie eficiența economică superioară a procesului de fabricație, care își găsește concretizarea intr-o înaltă producti- •vitate a muncii. Utilajele cu care este echipată instalația de paranitrotoluen au fost executate în țară, cea mai mare parte la întreprinderea de utilaj chimic Făgăraș. (Nicolae Mocanu).
Un nou produs 

în fabricațieLa Combinatul metalurgic din Tulcea s-a trecut la realizarea pe scară industrială a unui nou produs de înaltă valoare metalurgică. Este vorba de ferowolfram, aliaj solicitat de unitățile siderurgice pentru producerea oțelurilor speciale din care se fabrică scule. După o serie de experimentări, specialiștii tulceni au elaborat tehnologia de fabricare în cuptoare de mare capacitate. Pe baza unei concepții proprii au fost realizate instalațiile necesare, care s-au produs prin autodotare în cadrul procesului de modernizare. Astfel, au fost realizate primele 200 tone de ferowolfram, iar în anul 1987 se va produce întreaga cantitate necesară economiei naționale. (Neeu- lai Amihulesei).
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O VIAȚĂ DEMNĂ, CONSACRATĂ PARTIDULUI, ȚĂRII, POPORULUI
Devotament și angajare revoluționarăSărbătorim, astăzi, ziua de naștere a tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului nostru, participant neobosit la conducerea măreței opere de construire a socialismului în scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România. In această luminoasă zi, alături de întregul popor, aducem omagiul nostru fierbinte, împreună cu expresia celor mai alese sentimente de dragoste și stimă, de prețuire și adîncă recunoștință personalității proeminente a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru contribuția excepțională pe care o aduce, în calitate de membru al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., de prim viceprim-ministru al guvernului, la înfăptuirea mărețelor obiective ale Congresului al XIII-lea, la marea operă de modernizare a tuturor sectoarelor economice, la îndrumarea științei și Invătămîntului, a culturii. în persoana tovarășei. Elena Ceaușescu vedem un inalt exemplu de muncă, fără preget, pentru propășirea României socialiste, pentru ridicarea' ei în rîndul' țărilor dezvoltate ale lumii. .Pentru toate acestea, ca și pentru , permanenta grijă cu care se consacră promovării femeii in toate sectoarele de activitate, creării condițiilor- pentru că femeia-mamă

Luminos exemplu pentru oamenii școliiO frumoasă tradiție, reînnoită în Sufletele hoastre la fiecare început de an, ne îndreaptă gîndurile, cu nețărmurit respect, caldă admirație și adîncă recunoștință, către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, a cărei prestigioasă activitate politică, științifică și culturală contribuie în mod strălucit la cunoașterea și recunoașterea remarcabilei dezvoltări a Româniși socialiste pe toate meridianele lumii.Savant de largă recunoaștere internațională, om de știință angajat cu Întreaga sa capacitate de acțiune revoluționară. in opera vastă ,de edificare a socialismului în patria noastră, tovarășa Elena Ceaușescu s-a afirmat ca un cercetător de mare valoare în domeniul chimiei fundamentale și ingineriei chimice și, totodată, ca un factor activ al Integrării efective a cercetării științifice și Invățămîntului cu cerințele concrete, imediate și de perspectivă, ale producției. Prin Întreaga sa activitate contribuie în mod nemijlocit șl determinant la înfăptuirea unei politici de stat programatice în domeniul cercetării științifice, astfel Incit întregul eșalon al oamenilor de știință, cadrele didactice din învățămîntul superior să participe cu întreaga lor capacitate la realizarea programelor și o- blectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R.Avlnd un orizont larg de acțiune, definit-de Hrtiile «UEOctoare sta
în climatul efervescent și dinamic ■1 «ocietății românești contemporane, creațip artistică șl-a dobîndit un legitim statut de demnitate în virtutea calității ei de a fi devenit, prin conducerea de către partid, revelatorul acelor însușiri esențiale ce definesc personalitatea poporului nostru, animat de nobilul ideal al făuririi pe pămîntul străbun al României a celei mal drepte și mai umane societăți, societatea socialistă și comunistă. întotdeauna creatorul de artă a fost alături de purtătorii și promotorii progresului, de cei care, vizionari, privind In zarea viitorului, și-au dăruit toate forțele lor apropierii acestuia, Înaintării maselor spre propria lor eliberare pe drumul luminos al demnității și neatirnăril naționale și sociale. Așa cum spunea un mare cărturar român, ei au „ținut cu poporul ca să nu se rătăcească**. Au stat în mijlocul lui, i-au cunoscut necazurile și bucuriile, l-au însuflețit, l-au mobilizat, dîndu-i încredere în propriile sale forțe, căci, așa cum scria Eminescu, în el este „și număr șl putere**. în adîncurile sale sălășluiesc, inepuizabile, energiile regenerării, ce 

.să se bucure de ocrotirea întregii societăți, gindurîle și simțămintele noastre, ale miilor de muncitoare din întreprinderea noastră, se Îndreaptă in această zi, încărcate de emoție, către tovarășa Elena Ceaușescu — strălucită întruchipate a celor mai frumoase trăsături caracteristice femeii române, păstrate din generație în generație din cele mai vechi timpuri, cu urarea de multă sănătate și putere de muncă, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, conducătorul strălucit al destinelor partidului și patriei noastre.în această zi, dragă Inimilor noastre, ne amintim, cu tot respectul, de vizita făcută tn unitatea noastră de secretarul general al partidului, împreună tu tovarășa Elena Ceaușescu. Cu acel prilej am primit indicații de o mare însemnătate pentru progresul . hotărit al întreprinderii. Acum, la trecerea unui an. putem afirma că am devenit, cum ni s-a indicat, uni- tate-etalon pentru industria confecțiilor. Din planul de măsuri, elaborat în urma acelei vizite, au șl prins viață, în 1986, 41 de măsuri, deși în plan ne propusesem 28. vizînd modernizarea fluxurilor tehnologice, dotarea cu utilaje perfecționate, îmbunătățirea sistemului de control și urmărire a cali

stau lui. ciUMt tribuțiaj| în viațȘS tehnico-ȘJȘ dre didăcl

bilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R., de programele mobilizatoare adoptate de primul Congres al științei și învățământului și recenta plenară a Consiliului Național al Științei și Invățămîntului, Universitatea din Galați își dobîndește, ca și celelalte instituții de învățămînt superior ale țării, afirmarea continuă pe coordonatele atît de generoase pe care socialismul, in multilaterala sa dezvoltare, i le-a oferit în cea mai fertilă perioadă dirt istoria țării, „Epoca Nicolae Ceaușescu'*. Mobilizat de sarcinițjjjde mare răspundere ce iă științei și învățămîntu- țt. să-și sporească con- Ețranspunerea exemplară Kcerințelor noii revoluții «bțifice, colectivul de caice și studenți ai Universității gâlățene, sub conducerea organului de partid, s-a ancorat cu întreaga capacitate în munca de cercetare axată pe probleme fundamentale și aplicative, pentru a- dincirea șl modernizarea întregului proces inștructiv-educativ, în spiritul valoroaselor și generoaselor idei reliefate de tovarășa Elena . Ceaușescu la plenara Consiliului Național al Științei și In- vățămîntului, în scopul întăririi și aprofundării conlucrării eficiente dintre învățămînt, cercetarea științifică și tehnologică și producție.Sîntem conștienți de rolul important ce ne revine In realizarea o- hiectivelor fundamentale în aptualg ,
în slujba unui mărețașteaptă Să Iasă la lumină, să se reverse binefăcător, pentru împlinirea propriului său destin. Această minunată metamorfoză a energiilor în forțe active ale construcției eroice de care se dovedește capabil poporul nu se petrece de la sine, Ci sub puterea și lumina unui ideal limpede conturat, ale unui țel de luptă bine înțeles de masele largi muncitoare, ale. unui exemplu însuflețitor, capabil cu adevărat să atragă într-un șuvoi unic forțele creatoare ale poporului. Un asemenea ideal și un asemenea exemplu vast mobilizator a întruchipat și întruchipează Partidul Comunist Român, singura forță politică ce s-a dovedit a fi la înălțimea celor mai autentice aspirații ale poporului nostru. „Cu poporul, pentru popor'* — lată o Idee ce constituie chintesența construcției socialiste în țara noastră, o construcție vastă, de proporții impresionante, a cărei împlinire cere eroism, dăruire, încredere nestrămutată In propriile forțe. Nu este un drum ușor, drept și neted ca în palmă, cl un drum de muncă și luptă în cursul căruia se formează oameni noi, oameni adevărați, cu o conștiință revolu

tății. Ele s-au reflectat tn realizările colectivului nostru in anul pe care l-am Încheiat.Astfel, am încheiat anul trecut cu o depășire a producției planificate de 126 milioane lei, cu onorarea contractelor la export, care pentru noi reprezintă 90 la sută din producție, ca rezultat al creșterii cu 104,7 la sută a productivității muncii, a efortului de autodepășire al tuturor celor care lucrează în a- ceastă mare citadelă a confecțiilor. Faptul că ne situăm In rîndul fruntașilor pe ramură se datorează, firește, aportului cercetării, al Introducerii în producție a științei șl tehnologiei, fără de care progresul economiei nu este posibil.Această zl aniversară ne oferă prilejul de a ne exprima, Încă o dată, sentimentele noastre cele mal profunde, de dragoste, gratitudine și respect față de tovarășa Elena Ceaușescu, Împreună cu angajamentul nostru muncitoresc de a ne îndeplini exemplar îndatoririle ce ne revin din planul pe 1987, spre a contribui la sporirea prestigiului întreprinderii noastre, al industriei ^românești pe plan internațional.
Elena MITICA muncitoare - întreprinderea de confecții $1 tricotaje București

etapă de dezvoltare economico-so- cialâ a patriei, pentru formarea viitorilor specialiști ca adevărați făuritori ai noului, de faptul că de activitatea instructiv-educatlvă pe care o desfășurăm depinde calitatea forței de muncă și de cercetare a țării.Omagiind aniversarea zilei de naștere a tovarășei Elena Ceaușescu, o asigurăm că întreg colectivul de cadre didactice și studenți ai Universității din Galați, dînd întregii sale activități sens și finalitate comunistă, revoluționară, este angajat cu gîndul și fapta în înfăptuirea la un nivel tot mai.Înalt de eficiență a misiunii sale de mare răspundere — de a pregăti tînăra generație pe baza celor mai noi realizări din domeniul științei șl tehnicii, In strînsă legătură cu cerințele producției.Acum, la ceas de sărbătoare deosebită, ne exprimăm Încă o dată, alături de întregul popor, Înalta apreciere șl prețuire pentru neobosita activitate a savantului,, a omului politic — soție și mamă — gîndurile noastre cele mai alese de sănătate. fericire șl noi realizări pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres, pentru afirmarea vocației acesteia de pace în lumea Întreagă, dorindu-i, totodată, din inimă, un cald „LA MULȚI ANI !“.
Conf. dr. Inq. 
Valentina DAN. . prorector - Uni vers itgt£ax Gplaji

idealționară. cei care atrag după ei, ca exemple însuflețitoare, masele de oameni ai muncii tot mai conștiente de exigențele morale, civice, profesionale care condiționează atingerea obiectivelor propuse, escaladarea piscurilor socialismului șl comunismului.Lupta revoluționară pentru binele și demnitatea națiunii a scos și scoate mereu la iveală adevărați eroi in personalitatea cărora se văd întrunite cele mai alese trăsături ale poporului, forța lui creatoare, dragostea pentru glia străbună, receptivitatea la înaltele cuceriri ale minții umane, dorința fierbinte de a le pune în slujba vieții, a progresului și prosperității. O asemenea personalitate, a cărei viață și muncă se identifică deplin cu aspirațiile și Interesele poporului, formată sub flamura strălucitoare a partidului nostru comunist, este tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, exdmplu însufle- țitor de abnegație șl spirit revoluționar, militant politic de seamă al României și al lumii contemporane, a cărui neobosită activitate multilaterală se constituie într-o con-
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împletim azi, de cu zori, 
in cununi de zâri albastre, 
cele mai frumoase flori 
ale inimilor noastre.

tribuțis inestimabilă la Înaintarea noastră mai rapidă spre marile obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, spre împlinirea țelurilor înalte ale poporului român, constructor al socialismului și comunismului., Iată temeiul copleșitor al dragostei și prețuirii cu
Pentru creșterea prestigiului României in lumeLucrez Intr-una din marile citadele muncitorești ale județului Mureș — „Electromureș** din Tîrgu Mureș, unitate care, spre bucuria mea și a celor aproape 7 000 de lucrători ai Săi, a încheiat anul 1986 cu depășiri de plan la toți indicatorii. Făcind această subliniere, mă bucur și de un alt lucru : 1986 a reprezentat, în istoria unității noastre, primul an în care produsele tehnicii de virf au ocupat pondere însemnată in totalul producției-mar- fă realizate. Este o dovadă grăitoare că, în ultimii ani, conducerea partidului și statului nostru au pus un accent cu totul deosebit pe dezvoltarea științei și tehnicii de' înalt nivel, capabile să propulseze România în rîndul țărilor celor mai dezvoltate din punct de vedere economic, științific și cultural. Ca unul din lucrătorii cu înaltă calificare ' de la „Electromureș**, care ani avut șansa de a urmări prefacerile înnoitoare înregistrata de țara noastră în ultimii ani, nu pot 6ă nu asociez aceste schimbări de ordin calitativ de numele tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, strălucit om politic și savant de reputație internațională, pentru contribuția adusă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a patriei, pentru înflori-
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U R
Și le-ațternem ca prinos 
Celei care face-n lume 
tot mai viu și glorios 
să răsune-al țării nume.

care națiunea noastră, toți oamenii muncii o înconjoară pe tovarășa Elena Ceaușescu, al profundului omagiu pe care noi toți, creatori ai unei Românii libere și demne, 1-1 aducem cu nesfîrșltă emoție, cu conștiința că omagiem în personalitatea sa puterea inepuizabilă, per
rea științei, Invățămîntului și culturii românești, pentru creșterea prestigiului României socialiste pe toate meridianele globului.Atît In Întreprinderea noastră, cit și in celelalte colective muncitorești, sintem martori, Incepînd de anul trecut, la desfășurarea u- nor acțiuni fără precedent de modernizare a proceselor de producție, a tehnologiilor de fabricație. Este vorba de o acțiune de anvergură, de însemnătate cu totul deosebită pentru economia națională, acțiune inițiată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicdlae Ceaușescu, și condusă cu o exemplară competență și Înaltă exigență profesională de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Ce poate să fie mal sugestiv pentru însemnătatea cu totul deosebită a acestei acțiuni decît faptul că In întreprinderea noastră, la fel ca și în celelalte întreprinderi industriale din țară, in a doua etapă de modernizare a producției, aflată acum în curs de desfășurare, se pune un accent cu totul deosebit asupra extinderii automatizării, cibernâtizărfi și robotizării producției, domenii In care cercetarea științifică și producția conlucrează strîns, împlinind' cu eficiență pro

A R E
Noi slăvind, in cap de an, 
truda ei strălucitoare 
de savant, de cetățean 
și de mamă iubitoare,

manentă, a poporului de a-și modela după chipul și asemănarea sa eroii care să-1 conducă și însuflețească în eroica sa operă făuritoare de nouă civilizație materială și spirituală.
Dina COCEA

gramul stabilit de conducerea partidului 7Desigur, așa cum bine se știe, pentru înfăptuirea planurilor noastre frumoase de dezvoltare, pentru desfășurarea activității productive în condiții normale, avem nevoie de liniște, avem nevoie de pace. Alături de toți oamenii muncii din întreaga țară, am întîmpinat cu profundă satisfacție inițiativele de pace și dezarmare ale țării noastre, ale președintelui Nicolae Ceaușescu. Un rol însemnat în înfăptuirea vocației de pace a poporului român il are Comitetul Național Român „Oamenii de știință și pacea", al cărui președinte este tovarășa Elena Ceaușescu. Puternica sa personalitate, intensa și fructuoasa sa activitate au imprimat acestei mișcări ritm, hotărire și forță, un nestăvilit elan în întărirea conlucrării dintre oamenii de știință din întreaga lume, pentru cauza destinderii și securității, a- doptarea unor măsuri efective de dezarmare și pace, pentru ca liniștea căminelor noastre să fie asigurată, fără teama zilei de miine, la adăpost de primejdia războaielor.Sînt fapte cu adevărat excepționale pentru care eu, ca de altfel toți lucrătorii de Ia „Electromu

după legea din străbuni, 
anii ii urăm să-i fie 
mulț', bogați, frumoși și buni 
in frumoasa Românie I
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reș**, nutrim cele mai alese sentimente de stimă, dragoste și recunoștință față de tovarășa Elena Ceaușescu, căreia în acest nou an și cu prilejul zilei sale de naștere— devenită o sărbătoare a întregului nostru popor — ii urăm cu toată căldura inimilor noastre „La mul ți ani !“.• îi urâm tovarășei Elena Ceaușescu— alături de mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — ani îndelungați și rodnici, multă sănătate și putere de muncă, pentru a încununa cu noi împliniri și satisfacții bogata și neobosita sa activitate pusă în slujba partidului și poporului, înfăptuirii înaltelor răspunderi încredințate de partid, transpunerii cu succes in viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea, a mărețului Program al partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Acum, cînd cumpăna anilor a trecut, și noi, cei de la „Electromu- reș“, ne-am început activitatea, a- semenea întregii țări, cu încredere deplină în înfăptuirea noilor obiective ale anului 1987 și ale actualului cincinal, sub imboldul acestor înălțătoare sentimente, cuvîntul nostru de ordine este acela de a continua competiția pentru realizarea unor tehnologii și produse de calitate superioară, cu performanțe tehnice și economice ridicate, incorporind cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.
Inq. LUKACS Ladislau întreprinderea „Electromureș" din Tîrgu Mureș

(Urmare din pag. I)
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ni le propunem, pe măsura exigențelor mereu mal complexe ale dezvoltării economiei, ale perfecționării vieții sociale. Astfel, de pildă, pentru soluționarea problemelor din domeniul cărbunilor și petrolului, frontul cercetării geologice va înainta și mai mult, iar cercetarea tehnologică ' va asigura soluții originale și economice de punere In valoare a mine- ralizațiilor polimetalice și de substanțe nemetalifere din munții noș- % In energetică, pe lîngă preocuparea permanentă de asigurare a funcționării continue și la parametrii nominali a grupurilor din centralele pe lignit — sursă majoră de ener
gie a țării — cerințele actuale pun !n atenție teme noi, ca realizarea condițiilor de punere în funcțiune a grupurilor nucleare de 660 MW, i realizarea de agregate hidroelectrice pentru căderile mici de pe tronsonul românesc al Dunării de Jos, crearea Iunor tipuri mai perfecționate de microhidrocentrale, dezvoltarea și trecerea în producție a agregatelor din generații avansate pentru valo
rificarea noilor surse de energie.In metalurgie, planul prevede ca ponderea produselor de nivel mondial ridicat să depășească anul acesta 80 la sută din totalul producției, In condițiile unei creșteri substanțiale a gradului de scoatere a metalului, valorificării superioare a materiilor prime și reducerii consumurilor energetice și materiale specifice.în industria chimică șl petrochi
mică se prevede realizarea de solu- ■ ții pentru valorificarea cît mai adin- că a produselor grele petroliere și 
a țițeiurilor sulfuroase, obținerea de ; hidrocarburi din cărbuni cu putere calorifică redusă, conversia metanolului In olefine și aromate, accentuarea gradului de chimizare a gazelor naturale, a gudroanelor de coc- 
serle și a altor subproduse rezultate din procesele petrochimice. In producția cauciucurilor sintetice se vor 
afirma procedee noi, ca polimeriza
rea In bloc, polimerizarea stereospe- 
eifică din amestecuri de hidrocarburi nesaturate, polimerizarea cu catali

zatori superactivi. Se vor dezvolta cercetările în domeniul elastomeri- lor termoplastici, al fibrelor sintetice termostabile, se va urmări obținerea de noi sortimente de polimeri cu caracteristici speciale ca tehnopolimeri etc. In chimia anorganică se vor extinde cercetările pentru producția de acizi, baze și săruri prin tehnologii caracterizate de consumuri reduse de energie. Vor intra in circuitul productiv noi materii prime, se vor asimila noi materiale cu proprietăți fizice și chimice deosebite.Industria construcțiilor de mașini Iși va orienta producția conform celor mai actuale tendințe, prOducînd noi familii de mașini-unelte cu grad avansat de electronizare, noi sisteme de mașini agricole, precum și un întreg ansamblu de agregate tehnologice cu.lițvel înalt de mecanizare și automatizare, pentru asamblări, suduri, prelucrări complexe automate, deformări de precizie și altele.Concentrîndu-și forțele în realizarea obiectivelor energetice de profil, fizica și energetica nucleară vor dezvolta, totodată, o întreagă gamă de tehnologii și utilaje destinate ciclului combustibilului nuclear și fabricației materialelor de interes nuclear, cercetărilor asupra reactorilor avansați, cu grad de siguranță sporită, elaborării de tehnologii neconvenționale cu fascicule de electroni și ioni, cu laser și cu plasmă, precum și de noi materiale cu proprietăți speciale și produse radioactive. Vor lpa amploare tehnologiile folosind tehnica vidului, prelucrările cu laser, tehnicile de control nedistructiv, cu radiații și ultrasunete, al calității produselor, mijloacele de investigare bazate pe interacțiunea radiației cu substanța.In aceste ramuri, ca și tn Industria de exploatare a lemnului, a materialelor de construcții, a sticlei, în industria ușoară, în industria alimentară, In construcții, transporturi și telecomunicații, acțiunea de Îmbunătățire a organizării și de modernizare a producției constituie baza unei profunde restructurări tehnologice, aliniind economia noastră Ia standardele de calitate și eficiență pe care noua revoluție tehnico-științifică le-a Impus pe

plan mondial. La punerea tn practică a măsurilor de modernizare adoptate vom ține în mod deosebit seama de indicația primită, de a nu risipi forțele și mijloacele în prea multe direcții deodată, de a ne concentra mai întîi pe problemele de bază — modernizarea instalațiilor existente, organizarea științifică a fiecărui loc de muncă și reducerea pe această cale a consumurilor materiale, energetice, o creștere mai accelerată a productivității muncit Efectele economice ale realizării obiectivelor planificate sint considerabile. De altfel, din peste 3 700 de obiective majore ale cercetării, a- 
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proape I 800 se vor finaliza tn producție chiar in acest an. Cu sprijinul soluțiilor date, ponderea produselor noi și modernizate în totalul producției-marfă va crește, în ramurile prelucrătoare ale industriei, la peste 30 la sută. Pe seama modernizării tehnologiilor de fabricație, a mecanizării și automatizării proceselor de producție, a introducerii metodelor moderne de conducere urmează să se asigure 57 la sută din sarcina de creștere a productivității muncii prevăzută pe anul 1987. Prin reproiectarea și modernizarea a numeroase produse, ponderea produselor de nivel mondial ridicat va spori, la finele anului, la 80 la sută, față de 65 la sută în anul 1985. Modernizarea tehnologiilor, extinderea mai energică a valorificării resurselor refolosibile, micșorarea pierderilor, funcționarea instalațiilor la capacitate vor contribui, totodată, la obținerea unor reduceri Importante âle normelor de consum la toate, tipurile de materii prime, materiale și combustibili, energie electrică. Totodată, cercetarea este puternic angajată în acțiunea de reanalizare a investițiilor viitoare,' acționînd cu răspundere, astfel îneît acestea să se execute conform unor 

proiecte radical optimizate, cu cheltuielile strict necesare, să fie eliminată în mod hotărit risipa de resurse financiare și materiale în realizarea obiectivelor planificate.Puternic promovată de amplele acțiuni politice desfășurate anul trecut din inițiativa secretarului general al partidului, noua revoluție agrară mobilizează in cel mai înalt grad forțele cercetării de profil. Conform programului stabilit, tehnologii ino-> vative vor asigura valorificarea unor •terenuri neagricole — nisipuri, pietrișuri, sărături și altele — majorînd suprafața arabilă cu peste 75 mii hectare, iar suprafața de pajiști cul

tivate cu plante furajere — cu circa 700 mii hectare. Se vor generaliza in producție numeroase soiuri de grîu, orz, porumb, orez, in, plante furajere, leguminoase, precum și de pomi fructiferi, de mare productivitate, cu rezistentă sporită la solicitările climatice și față de dăunători, în zootehnie se va acționa pe scară largă pentru aplicarea tehnicilor genetice in ameliorarea raselor de animale. Metodele genetice vor îndeplini un rol însemnat și în creșterea calității speciilor forestiere autohtone valoroase de stejar, fag, brad, urmărindu-se o creștere a productivității pădurilor, noastre cu 10—15 la sută.Asigurării unui mediu Înconjurător productiv, sănătos și stabil îi este dedicat un important efort investi- gativ, tehnologic și de sistem. Sint pe cale de a fi puse lâ punct procedee perfecționate de protecție a apelor, de optimizare a exploatării lucrărilor ce amenajează și echipează bazinele hidrografice fn condiții de mare solicitare. Am început Să introducem mai energic tehnologii și e- chipamente de tratare a apelor alimentare și de epurare a apelor uzate, precum și mijloace de prevenire a poluării apei, aerului și solului. O măre importanță capătă, în context, o 

ma! bună cunoaștere a mecanismelor de generare și dispersie a poluanților in aer șl ape, sporirea fondului național de date meteorologice și .hidrologice, aprofundarea cunoștințelor de fizica atmosferei.O organizare mai bună a muncii șl vieții, mijloace mereu mai avansate și aplicate la scară de masă pentru ocrotirea sănătății, pentru profilaxie și diagnostic timpuriu, pentru tratament și recuperare, sprijinirea energică, materială și morală, a unei dinamici demografice ascendente — sint pîrghii active și eficiente de creștere necontenită a calității vieții poporului nostru.

In sensul sporirii eficienței însemnatului efort constructiv al întregii țări acționează și cercetările economice, precum și cele din domeniul științelor sociale și politice. In centrul atenției lor se situează, de pildă, cercetarea legităților noului mecanism economico-financiar, modalitățile de sporire a eficienței progresului tehnic, ca și a fondurilor fixe, căile de utilizare cît mai completă a capacităților de producție, de creștere mai accelerată a productivității muncii in industrie și agricultură, fundamentarea riguroasă â normativelor de eficiență economică, de consum productiv al resurselor materiale, energetice și de muncă. Se întreprind, in acest domeniu, analize atente ale evoluției structurale și tehnico-calitative a cererii pe piețele externe in scopul orientării producției la export, al intensificării cooperării economice cu alte state, al consolidării echilibrului financiar și monetar. Pe planul studiilor sociale, se afirmă cercetările complexe consacrate dezvoltării societății socialista românești contemporane.In planul de cercetare pe anul fn curs, își găsesc o puternică reflectare indicațiile date de conducerea partidului, de promovare a cercetărilor fundamentale în domeniile matema

ticii, fizicii, chimiei, biologiei, științelor tehnice, menite să sporească aportul științei naționale la asigurarea rezervei de soluții pentru sarcinile dezvoltării economico-sociale a țării în perioada de perspectivă, participarea românească la creșterea patrimoniului universal -al cunoașterii.Ca și In anii precedenți, acordăm o deosebită atenție acțiunilor de cooperare internațională bilaterală și multilaterală pe tărimul științei și tehnologiei, cu toate țările, fără deosebire de orinduire socială. însemnate capacități din unitățile noastre de cercetare sînt angajate anul acesta în realizarea obiectivelor pe care ni' le-am asumat in cadrul Programului complex al progresului tehnic al țărilor membre ale C.A.E.R., pină in anul 2000.In îndeplinirea tuturor acestor sarcini, cercetarea, producția și in- vățămîntul românesc vor acționa într-o strînsă unitate. Cadrele didactice și studenții din învățămintul superior desfășoară, paralel cu lucrările de cercetare în științele de bază, ce le sînt specifice, lucrări destinate soluționării unor teme importante, concrete, stabilite prin Planul național unic de dezvoltare economico-socială a țării. Conștiente de însemnătatea deosebită a calității factorului uman pentru îndeplinirea programelor tot mai complexe de dezvoltare economico-socială a patriei, instituțiile noastre de învățămînt pun acum accentul pe instruirea multilaterală a tinerilor, pe o policalificare cît mai avansată asociată cu asimilarea unei culturi umaniste vaste, deschisă spre toate valorile autentice produse de cugetul și sensibilitatea omenească, pregătind pentru muncă și viață continuatori demni ai operei de creație, construcție și progres a celor mai buni dintre înaintașii lor.Muncind cil abnegație pentru țară, oamenii de știință și din învățămint au deplina conștiință a faptului că strădania lor este, totodată, în folosul progresului și bunăstării tuturor oamenilor, al unei mai bune înțelegeri între popoare, al cooperării și păcii in lume. Vom face totul pentru transpunerea neabătută în viață 

a politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, a României socialiste. Sub conducerea președintelui său. tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent savant și om politic de înalt prestigiu internațional, Comitetul Național Român „Oamenii de știință și pacea" va întreprinde în acest an noi acțiuni hotărîte pentru promovarea largă peste hotare a noilor inițiative de pace ale României, pentru ca șî alte state să ni se alăture in efortul de a răspunde prin fapte concrete cerințelor, mereu mai imperioase, ale trecerii la dezarmare in toate domeniile acesteia, făcînd astfel pași hotăriți spre edificarea unei păci trainice pe planeta noastră. Exemplu de abordare constructivă a problemelor dezarmării, întăririi încrederii între state și. apărării păcii, acțiunile practice, de mare însemnătate politică — așa cum a fost apreciat pe plan internațional referendumul de la 23 noiembrie și hotărîrea unanimă pe care a exprimat-o — constituie o puternică manifestare a voinței de progres și pace a națiunii noastre, materializată in energicele inițiative ale celui mai iubit fiu al țării, apărător revoluționar neînfricat al libertății și suveranității ei, Erou admirat și prețuit al păcii', tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Pășim intr-un nou an de mari înfăptuiri sub semnul însuflețitoarei chemări a conducătorului nostru iubit : „Nu trebuie nici un moment să uităm că vom putea înfăptui obiectivele dezvoltării noastre numai și numai pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii in toate domeniile de activitate. Angajarea cu toate forțeld in noua revoluție tehnico-științifică, in noua revoluție agrară constituie o necesitate obiectivă pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru a asigura ridicarea patriei noastre la un înalt nivel de dezvoltare economico-socială**. Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, ne angajăm să muncim astfel incit cercetarea și școala românească- să răspundă pe deplin minunatelor condiții ce le-au fost create, să constituie factori de nădejde în măreața operă Istorică de înălțare a României spre culmile civilizației socialiste și comuniste.
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factori hotărîtori ai dezvoltării economico-sociale
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„în concordanță cu noile obiective strategice, cercetarea științifică și tehnologică, pre
cum și învățămîntul trebuie să fie în primele rînduri în desfășurarea întregului proces revo
luționar în noua etapă de dezvoltare a țării“. n1COlae GEAUȘESCU

Contribuție de seamă la înfăptuirea 
unei economii moderne

® Ca urmare a activității de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și introducere a progresului teh
nic, in anul 1986 au fost asimilate și introduse in 
producție circa :

— 2 260 mașini, utilaje, instalații și aparate
— 640 materiale noi și 350 bunuri de consum
— 1 120 tehnologii noi și sisteme de mecanizare și 

automatizare.
• In prima etapă de realizare a programului privind 

perfecționarea, organizarea și modernizarea producției, 
s-a asigurat înnoirea producției industriei prelucrătoare 
în proporție de 15 LA SUTĂ, prin introducerea în 
fabricație a unor produse de nivel tehnic ridicat.

0 în anul 1986 a fost realizată o producție de peste 
21 MILIARDE LEI cu aportul, unităților de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică.
• In industrie, creșterea productivității muncii în anul 

1986 a fost asigurată în proporție de 50 LA SUTA prin 
introducerea și generalizarea progresului tphnic.

0 puternică bază de cercetare
• In prezent, în întreaga țară există 210 institute și 

centre de cercetare științifică, la care se adaugă 100 de 
stațiuni de cercetare și producție agricolă.

® In anul 1987, de la bugetul de stat sînt alocate 
2,1 MILIARDE LEI pentru activitățile de cercetare ști
ințifică, inginerie tehnologică și de introducere a pro
gresului tehnic. Alte importante fonduri sînt alocate și 
de către unitățile economice.
• In activitatea de cercetare științifică, inginerie 

tehnologică, proiectare și concepție uzinală lucrează 
263 000 oameni ai muncii.

Angajare fermă in soluționarea 
problemelor prioritare ale economiei

Pentru anul 1987, prin planul de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și introducere a progresului teh
nic se urmărește creșterea mai accentuată a productivi
tății muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, reducerea consumurilor materiale și ener
getice, a costurilor de producție, sporirea eficienței fon
durilor fixe, a rentabilității economice în scopul creșterii 
continue a venitului național, al ridicării necontenite a 
nivelului de trai al poporului.

In plan sînt prevăzute :
• Realizarea a 3 775 obiective principale de cercetare 

științifică, dezvoltare tehnologică și de«introducere a 
progresului tehnic, din dare aproape 1 800 se vor fina
liza în producție chiar în acest an.
• Creșterea cu peste 30 LA SUTĂ a ponderii pro

duselor noi și modernizate din totalul producției-marfă 
planificate a se realiza în ramurile prelucrătoare ale 
industriei.
• 57 LA SUTĂ din sarcinile de creștere a productivi

tății planificate vor fi realizate pe seama modernizării 
tehnologiilor de fabricație, mecanizării și automatizării 
proceselor de fabricație.
• Prin modernizarea și reproiectarea produselor ur

mează ca ponderea produselor industriale care se reali
zează la nivel mondial ridicat să ajungă in acest an la 
80 LA SUTĂ față de 65 la sută în anul 1985.
• Prin introducerea și generalizarea noilor tehnologii

se va asigura creșterea gradului de recuperare a mate
rialelor refolosibile din consumul intern astfel : 57 la
sută la oțel, 39 la sută la cupru, 59 la sută la plumb, 
25 la sută la hîrtie etc.

Moment din timpul uneia din numeroasele vizite efectuate în institute de cercetare

0 personalitate științifică, de amplă recunoaștere și prețuire internațională

Școala românească - la temelia 
civilizației socialiste

@ Anual, peste 3 MILIOANE de oameni din toate 
ramurile de activitate economică și socială urmează una 
din formele de perfecționare a pregătirii profesionale.
• in anul de învățămînt 1986-1987 învață 5,6 MILI

OANE de preșcolari, elevi și studenți.
• Populația școlară totală a anului 1986-1987 repre

zintă circa un sfert din întreaga populație a țării și este 
de PESTE 3 ORI MAI MARE decît cea a anului 1938- 
1939.

0 Baza materială - în continuă creștere și moder
nizare.

Avînd un larg caracter democratic, școala românească 
de toate gradele și-a îmbogățit substanțial zestrea sa 
materială, îndeosebi în anii de după Congresul al IX-lea 
al partidului, epocă de necontenită creștere și perfec
ționare calitativă. Astfel, în anul 1986-1987, față de anul 
1965-1966 :
• Numărul sălilor de clasă sporește de la 77 668 la 

106 290
• Amfiteatrele și sălile de curs — de la 616 la 1 000
• Laboratoarele pentru învățămîntul gimnazial, liceal 

și profesional — de la 5 775 la 14 455
• Laboratoarele pentru învățămîntul superior — de la 

1 337 la 3 746
© Mai mult de TREI SFERTURI d in tot ceea ce există 

astăzi ca zestre a școlii românești a fost realizat în anii 
construcției socialiste, iar din această zestre peste 
70 LA SUTĂ a fost construită în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului

© Echivalentul construcțiilor ridicate pentru nevoile 
învățămîntului din anul 1944 și pînă astăzi reprezintă 
14 ORAȘE NOI CU CÎTE 100 000 LOCUITORI FIE
CARE ; 10 dintre aceste orașe noi au fost înălțate în 

^ultimii 21 de ani.

înălțătoare pildă de patriotism și angajare revoluționară, de neobosită activitate pentru înfăptuirea celor mai nobile năzuințe ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor, viața și munca tovarășei Elena Ceaușescu dobîndesc permanent o intensă rezonanță și în omagiul adus pe plan internațional contribuției sale originale și prețioase la afirmarea științei românești în ansamblul dezvoltării socialiste multilaterale a patriei, pentru înflorirea științei universale,* pentru ' deplina valorificare a virtuților acesteia în promovarea idealurilor păcii și înțelegerii între popoare.Sint bine cunoscute și apreciate în țară și peste hotare lucrările științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, desfășurate într-unul dintre cele mai dinamice domenii ale științei — chimia. Aceste lucrări publicate în multe limbi ale lumii și receptate în mod unanim drept contribuții de cea mal înaltă valoare la soluționarea unor probleme importante din domeniul chimiei macromoleculare au generat soluții și tehnologii de înaltă ținută științifică, au condus la elucidarea unor teme, sub aspect teoretic și practic, deosebit de importante. Largul ecou de care se bucură peste hotare opera științifică a tovarășei Elena Ceaușescu, înaltele distincții și titluri științifice care i-au fost conferite de prestigioase instituții și foruri științifice, culturale și de învățămînt din cele mai diverse țări ale lumii coriștituie o firească și binemeritată recunoaștere a' contribuției de mare valoare pe care — prin activitatea sa prestigioasă, de largă recunoaștere internațională — România socialistă o aduce la îmbogățirea tezaurului universal al cunoașterii științifice.
„Promotor al științei 

ca instrument al păcii 
și colaborării între toate 

națiunile lumii"
Sînt deosebit de onorat ca, tn 

numele Biroului Uniunii Interna
ționale de Istorie și Filozofie a 
Științei, să aduc cele mai vii mul
țumiri tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, reputat 
om de știință, pentru onoarea ce 
ne face de a patrona lucrările Con
gresului nostru internațional de is
torie a științei. Noi împărtășim 
pe deplin extrem de valoroasele 
idei cuprinse în cuvîntarea pe care 
a rostit-o tovarășa academician 
Elena Ceaușescu, care reprezintă, 
neîndoielnic, o deviză a fiecărui 
om de știință, animat de dorința ca 
știința să devină în tot mai mare 
măsură o pirghie a progresului, 
un mijloc de cunoaștere și apro

piere dintre popoare, un instrument 
al păcii și colaborării intre toate 
națiunile lumii.

Prof. A. T. Gregorian - U.R.S.S.

„întruchipare 
a capacității creatoare 
a poporului român"

Opera științifică a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie' din Republica Socia
listă România, constituie o întru
chipare a capacității creatoare a 
poporului român, o dovadă a po
sibilităților vaste și a puternicei 
baze de care dispune creația teh- 
nico-științifică românească. Sa- 
vanții chinezi se bucură de succe
sele excepționale dobîndite de ști
ința din România, de rolul ei de

cisiv In activitatea de sprijinire 
directă a dezvoltării rapide și in
dependente a economiei naționale.

Acad. Lu Jiaxi — R. P. Chineză
„0 operă semnificativă, 

atotcuprinzătoare 
și de înalt nivel științific"

Cu cinci ani în urmă am avut 
onoarea să mă adresez unui dis
tins grup de academicieni, întru
niți la politehnică pentru a 
onora și a aduce omagiul nos
tru academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu pentru realizările 
sale ca om de știință.

La timpul respectiv, ca o recu
noaștere a meritelor sale remarca
bile și a realizărilor dobindite în 
domeniul științific și universitar, 
a primit titlul de „Profesor Hono
ris Causa“ al Politehnicii Londrei 
centrale.

Este un prilej deosebit pentru 
mine, ca purtător de cuvint al po
litehnicii, să salut publicarea pri
mei sale cărți in limba engleză, 
„Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului".

Lucrarea însăși este semnifica
tivă, atotcuprinzătoare și de , un 
înalt nivel științific și publicarea 
ei tn limba engleză o face acum 
cunoscută și accesibilă unei sfere 
largi de oameni de știință din în
treaga lume.

Prof. John Webb - Anglia
„Ilustră reprezentantă 
a științei românești"

Am avut deosebitul prilej si o 
cunosc, personal, pe doamna 
Elena Ceaușescu, tntîmpinată in 

Italia ca reprezentantă ilustră a 
științei românești, ca. mitttgntă de 
seamă pentru cooperare în: acest 
domeniu, ce constituie o parte in
tegrantă a procesului de apropiere 
și înțelegere între toate popoarele. 
Dați-mi voie să subliniez că am 
intilnit o personalitate remarcabilă, 
cu o mare fermitate de caracter, 
un eminent savant, cu o mare vi
goare intelectuală. Deoarece am 
venit adesea în România, știu foar
te bine că și-a consacrat strălucita 
sa capacitate unor studii de pro
funzime, că și-a dedicat toate efor
turile unei activități științifice și 
politico-sociale înscrise in sfera 
dezvoltării. Este un lucru extrem 
de important și aduc pe această 
cale omagiul meu doamnei 
Elena Ceaușescu.

Vreau să împărtășesc întreaga 
mea admirație pentru modul in 
care îmbină vigoarea intelectuală 
cu o mare putere de muncă. De 
aceea, se bucură de tot respectul, 
pentru opera pe care o înfăptu
iește, pentru activitatea ce se des
fășoară sub conducerea sa, pe tă- 
rim științific, pentru întreaga sa ■ 
activitate politică și socială, în
chinată binelui României, oameni
lor de azi, generațiilor de mîine.

Francesco Gligora președintele ^qdemiel internaționale 'de propagandă culturală din Roma >‘u:
„Reputat om de știință j 
și militant pentru pace"
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

doamna Elena Ceaușescu au con
tribuit și contribuie la statornicirea 
păcii în lume, subliniind în per
manență rolul oamenilor de ști
ință. De citeva ori am amiț bucur] 
ria și onoarea profesionaf&iă dis-. 

cut cu doamna academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, reputat 
om de știință. Intilnirea cea mai 
impresionantă -a avut loc la 
Washington, în 1978. tn calitate de 
președinte al Academiei de științe 
a statului Illinois, am avut onoa
rea ca, în cadrul unei reu
niuni care a lăsat o impresie 
de neuitat, să înminez doamnei 
Elena Ceaușescu diploma de mem
bru de onoare al Academiei de 
științe a statului Illinois.. In lume, 
domnia sa face parte dintre acei 
savanți care consideră că oamenii 
de știință își pot folosi munca și 
influența pentru a preveni răz
boaiele și a dezvolta cooperarea 
intre popoare.

Prof. Emanuel Merdinger - S.U.A.

„Aport determinant 
la progresul chimiei 
de sinteză în lume"

Apariția în limba japoneză a cu
noscutei lucrări a academicianului 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
„Polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului" mi-a produs o mare 
satisfacție și bucurie. In numele 
tuturor membrilor Societății japo
neze de știință a polimerilor doresc 
să exprim autorului sincere felici
tări. Sînt conștient de faptul că 
această lucrare contribuie în mod 
determinant la progresul chimiei 
de sinteză în lume.

Este semnificativ interesul ce se 
întrevede față de remarcabila lu
crare a academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu. Cartea 
va fi studiată cu interes deosebit 
de către tinerii cercetători care 
doresc să se specializeze în știința 
polimerilor, de către specialiștii în 
acest domeniu.

Prof. Takeo Saegusa — Japonia
(Urmare din pag. I)România dispune astăzi de un în- vățămint modern, întemeiat pe o concepție unitară, științific fundamentată și dotat cu o puternică bază materială. în prezent, populația școlară a țării numără 5,6 milioane ; mai bine de 90 la sută din numărul elevilor din invățămîntul liceal și 70 la sută din cel al studenților se pregătesc în profiluri tehnice și agroindustriale ; în cursul cincinalului trecut, învățămîntul a pus la dispoziția economiei naționale și vieții sociale aproape 1 200 000 de muncitori calificați, maiștri, ingineri, economiști, profesori, alte cadre cu pregătire medie și de specialitate ; s-a consolidat rețeaua învățămintului, care cuprinde peste 29 300 unități, în care își desfășoară activitatea aproape 240 000 cadre didactice.Mai importantă decît aceste aspecte cantitative este calitatea pro- fesional-științifică și politică a noilor generații de cadre, care au contribuit în mod hotărîtor la schimbarea structurilor economico-sociale, la promovarea unui mod supe

rior de viață, de muncă, de creație, a unei noi calități a vieții. în- vățămîntul și-a putut îndeplini a- ceastă menire acordînd o atenție prioritară pregătirii complexe, multilaterale a tinerilor pentru viață, punind accentul pe caracterul formativ al procesului de instruire și educare a viitorilor specialiști.Un principiu axial al sistemului nostru de educație, care a revoluționat profund și structura, și conținutul învățămintului superior, îl constituie integrarea Invățămîntu- lui cu cercetarea științifică și practica social-politică. Această concepție originală vizează cuprinderea celor trei mari componente ale vieții sociale — educația, cercetarea științifică și producția — în- tr-un sistem unitar, crearea unei determinări reciproce între pregătirea pentru viața economico-so- cială, activitatea în producție și îmbogățirea cu noi valori materiale și spirituale a vieții economico-sociale.Cîștigul unui asemenea sistetp l-a constituit în primul rînd pregătirea complexă, multilaterală a viitorilor specialiști pentru a se 

putea integra rapid și eficient în activitatea productivă și a realiza, la un înalt hivel calitativ, produse materiale și spirituale necesare mersului înainte al societății. O altă valență a integrării o repre
Strălucit exemplu de viață 

dăruită patriei și partidului
zintă angajarea potențialului de cercetare științifică șî de producție al cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților la rezolvarea unor probleme concrete ale economiei naționale, la soluționarea unor teme prioritare, de mare perspectivă. Pentru a avea o dimensiune a realizărilor obținute in acest domeniu, menționăm că potențialul științific al învățămintului supe

rior, inclusiv cel studențesc, este în prezent antrenat în realizarea unui număr de peste 3 000 de obiective, dintre care circa 700 sînt nominalizate în Planul unic de dezvoltare economico-socială a țării.

Rezultatele acestei activități s-au concretizat, de-a lungul timpului, într-un mare număr de produse și tehnologii noi, cercetări și proiectări cu aplicabilitate imediată, a căror introducere în producție a dus la sporirea productivității muncii și calității produselor, la importante economii de energie, combustibili și materii prime, la creșterea competitivității produselor 

românești pe piața Internațională.To^te aceste realizări, sublinia tovarașa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pot și trebuie să fie mai bine valorificate. „Dezvoltarea intensivă a economiei, re

voluția In domeniul științei și tehnicii nu se pot înfăptui fără o nouă revoluție în nivelul de formare a cadrelor, a specialiștilor din toate domeniile". în baza indicațiilor și orientărilor date școlii de președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntului, se acționează cu fermitate pentru perfecționarea și modernizarea continuă a activității de învățămînt, pentru realizarea 

unui învățămînt revoluționar, făcut de oameni revoluționari.în formarea viitoarelor cadre calificate, școala pune accent pe realizarea unui înalt nivel de pregătire teoretică și de specialitate în profil larg, care să le permită a- daptarea rapidă la schimbările din știință și tehnică, din structura e- conomiei noastre naționale. Pregătirea în specialitate se bazează pe însușirea temeinică a cunoștințelor de bază din disciplinele fundamentale — matematica, fizica, chimia, biologia — la care se adaugă disciplinele cu o puternică înrîurire educativă asupra tinerilor.în' ansamblul preocupărilor da modernizare a învățămîntului, un loc de mare însemnătate revine cercetării științifice atît pentru îmbogățirea procesului instructiv- educativ, cit și pentru sporirea contribuției acestei activități la realizarea progresului rapid și multilateral al României socialiste.în concepția tovarășei Elena Ceaușescu, știința, cercetarea științifică se constituie într-un puternic factor de cooperare și cqlaborare în scopuri pașnice. în acest sens, 

sublinia recent președintele Consiliului Național al Științei și învățămintului, „Oamenii de știință, înțelegindu-și marile răspunderi ce le revin in lumea de azi, trebuie să-și unească forțele, să-și întărească conlucrarea și, împreună cu popoarele lor, să spună un NU ho- tărit înarmărilor nucleare, să se ridice împotriva oricăror experimentări și testări cu aceste arme, să determine să se treacă la reducerea și lichidarea treptată a stocurilor de arme nucleare, a oricăror arme de distrugere în masă !“Aceste remarcabile contribuții și realizări, îndrumarea înțeleaptă și grija permanentă acordate învățămîntului, însuflețitorul exemplu de savant și om politic sint tot atîtea temeiuri puternice pentru ca, în numele tuturor Slujitorilor școlii românești, să exprimăm mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, cu prilejul aniversării zilei sale de naștere, din adincul inimii, cele mai calde și alese urări de noi și însemnate succese, viață lungă, fericire. alături de strategul tuturor victoriilor noastre, tovarășul I^icolae Ceaușescu.

I
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ACTIVITATE INTENSĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA RITMICĂ, 
ÎN CÎT MAI BUNE CONDIȚII A SARCINILOR ECONOMICE
Cum s-a muncit ieri în întreprinderi industriale O cerință, o îndatorire, un îndemn

Acțiuni ferme 
pentru creșterea 
productivității Debut bun al colectivului Întreprinderii de rulmenți din Alexandria in al doilea an al actualului cincinal. Astfel, ca urmare a măsurilor' tehnjce și organizatorice luate din timp pentru buna desfășurare a activității in perioada care a trecut de Ia inceputul acestui an, planul a fost realizat zi de zi la toate sortimentele. Datorită eforturilor stăruitoare depuse în ultimele zile ale anului trecut, la noua secție de rulmenți mici au fost montate intr-un timp record mașini și utilaje care în prezent funcționează din plin. în acest fel, gama produselor întreprinderii s-a îmbogățit cu rulmenți de mare finețe și precizie, pentru motoare electrice, autoturisme, produse ale industriei electrotehnice, practic 96 la sută din producția secției re- găsindu-se în exportul direct.O altă acțiune se referă la pregătirea documentației și asigurarea sculelor și dispozitivelor conform programului de fabricație a rulmenților pe cele 22 de mașini de strun- jit și 50 de mașini de rectificat. După cum aveam să ne convingem, în secții și ateliere, toate locurile de muncă sînt bine aprovizionate cu materiale, piese și scule. La secția rectificare, una din cele mai mari ale întreprinderii, inginerul Marin Ciulică ne spune : „Avem asigurată întreaga bază de materiale, fiecare formație, fiecare om știu bine ce au de făcut. Graficele de lucru Întocmite asigură ritmicitatea producției chiar din primele zile ale noului an“.Am mai reținut citeva dintre mâlurile întreprinse pentru creșterea productivității muncii : confecționarea cu forțe proprii a unor disr pozitive de prereglare la mașinile de rectificat inele, inlocuirea microîn- trerupătoarelor de la mașinile de su- perfinisat cu sesizori inductivi, conceperea unui nou sistem de poziționare a traductorului de control activ de la mașinile de rectificat pentru reducerea rebuturilor și creșterea fiabilității utilajelor.Din discuțiile cu mai mulți muncitori și specialiști djn întreprindere am reținut insă că există destule rezerve interne care, puse In valoare, pot conduce la obținerea unor rezultata și mai bune. De altfel, por— nindu-se de la unele greutăți in activitatea productivă, consiliul oamenilor muncii și comitetul de partid au întocmit un program concret de acțiune, in centrul atenției situin- du-se ridicarea gradului de automatizare și mecanizare a procesului de fabricație, îmbunătățirea calității rulmenților prin efectuarea unui control riguros pe toate fazele fluxului tehnologic, întărirea colaborării cu unitățile furnizoare de oțel, respectarea strictă a disciplinei tehnologice.

Stan ȘTEFAN corespondentul „Scinteii"
La export- 
contractele 

de lună sarcinile la producția fizică cu 5—10 la sută".Cum reușeșțe colectivul de aici să pătrundă pe noi piețe de desfacere, să-și mențină clienții tradiționali, renumite firme din Olanda, R.F.G., S.U.A., Franța, Italia, Belgia ? Foarte simplu, prin calitatea ireproșabilă a confecțiilor executate aici, prin prezentarea unor noi modele de înaltă ținută la contractări. Numai pentru sezonul de primăvară au fost create peste 150 modele noi de confecții, care s-au bucurat de unanime aprecieri din partea partenerilor străini.
Ioan LAZA corespondentul „Scinteii*

Produse noi, 
competitiveIn . fiecare zl care a trecut din acest an, colectivul întreprinderii de mașini electrice București și-a realizat și chiar depășit sarcinile planificate, livrînd suplimentar beneficiarilor din țară și partenerilor de peste hotare circa 100 de motoare electrice, Și, totuși, nu asupra acestui fapt — desigur, remarcabil — vrem să insistăm. De ce ? Deoarece îndeplinirea ritmică și chiar depășirea sarcinilor de plan se explică aici în primul rînd prin insistența cu care s-a acționat pentru înnoirea și modernizarea producției. Astfel produsele noi și reproiectate, inlroduse în fabricație in perioada care a trecut de la inceputul actualului cincinal, 

dețin o pondere de 35 la sută în valoarea totală a producției-marfă, ur- mînd ca pină la finele actualului cincinal întreaga producție să fie înnoită.— Este știut faptul că în domeniul fabricației de motoare electrice,- ritmul de înnoire pe plan mondial este foarte ridicat — ne spune inginerul Eugen Nicolescu, șeful atelierului proiectare I. Tocmai de aceea activitatea de cercetare — proiectare — producție trebuie să se desfășoare neîntrerupt. In prezent, pe piața mondială sint solicitate mașini electrice cu o fiabilitate ridicată, care nu prezintă vibrații și zgomote, realizate cu consumuri scăzute de materii prime și materiale și care au randamente crescute. Noi cunoaștem bine toate aceste rigori. Știm că pentru a fi competitivi trebuie să executăm motoare noi, în înalt nivel calitativ, cu gabarite cit mai mici. De la inceputul acestui an am introdus in producție patru tipuri de motoare electrice reproiectate și modernizate.Da, produsele întreprinderii sint In măsură să concureze din punctul de vedere al parametrilor tehnico-func- ționali de la egal la egal cu produsele similare executate de firme de peste hotare, cu tradiție și multă experiență. Dovada ? In acest an, 30 la sută din producția acestei unități economice o constituie motoarele din prima generație, adică motoare noi, de ultim tip, solicitate intens Ia export. Și încă un amănunt : o analiză de detaliu efectuată de specialiștii întreprinderii a evidențiat că 7 la sută din producția, de motoare de curent continuu și 4 la sută din producția de motoare asincrone se 

află Ia nivelul cel mai ridicat atins pe plan mondial. Ce înseamnă acest lucru ? înseamnă că din cele peste 800 de tipodimensiuni de motoare e- lectrice cite se realizează la IMEB, peste jumătate sînt de nivel mondial.Așadar, produse de înalt nivel tehnic, realizate in condiții de eficiență, superioară — iată cerințe care se regăsesc pregnant in preocupările de zi cu zi ale oamenilor din sectoarele de cercetare, din secțiile și atelierele întreprinderii. In secția bobinaj, de pildă, muncitorii Selim Henve și Ion Pismac înfășoară cu grijă firele de cupru. Sînt doi dintre muncitorii care, prin propuneri constructive, au îmbunătățit calitatea unor motoare, au economisit însemnate carjtități de cupru. Cum au reușit acest lucru 7 „Nevoia te învață — ne răspunde muncitorul Ion Pismac. Știm că acest material este foarte scump. Dar mai știm că, fără acest material, nu putem produce motoare electrice. Deci, căutăm per- 'manent soluții pentru economisirea cuprului. Am dori însă ca și întreprinderea de conductori emailați din Zalău, care ne livrează materia primă, să își respecte integral obligațiile contractuale. Lftcru care nu se întîmplă întotdeauna și ne creează greutăți în îndeplinirea sarcinilor de plan". Prin permanenta înnoire a producției, colectivul de la IMEB este hotărit așadar să-și mențină re- numele cîștigat în multe țări ale lumii datorită calității și fiabilității produselor pe care le execută. Cu atît mai mult se impune să se asigure o aprovizionare ritmică cu materii prime.
Gheorghe IONIȚA

ECONOMISIȚI ENERGIA IAcum, in plină iarnă, deosebit de important este să se acționeze cu toată răspunderea pentru ca prevederile stabilite de conducerea partidului privind producerea și folosirea rațională, severă chiar, a energiei să fie realizate exemplar. In mod firesc, condițiile de exploatare a termocentralelor pe cărbune și hidrocarburi sînt acum mai dificile. Situație care nu trebuie să impieteze cu nimic ca energia electrică necesară sectoarelor economice și satisfacerii cerințelor populației să fie livrată ritmic, la nivelul prevăzut.lată de ce, in prezent, concomitent cu eforturile de sporire a producției din centralele electrice, se cere o maximă mobilizare pentru economisirea seceră a energiei, eliminarea hotărîtă a risipei. Pe această temă de stringentă actualitate am avut o convorbire cu ing. Emil BARBU, 
director general al Centralei industriale de rețele electrice.

— Cum sint pregătite instalațiile 
de transport și distribuție din siste
mul energetic național pentru pe
rioada de iarnă ?— Pentru asigurarea exploatării corespunzătoare a instalațiilor din sistemul energetic național pe timpul perioadei de iarnă, unitățile din întreaga țară ale Centralei industriale de rețele electrice au executat toate lucrările necesare, stabilite prin programele de măsuri intocmite in acest scop. Reviziile tehnice ale principalelor stații de transformare și linii de transport a energiei electrice au fost încheiate practic încă din cursul lunii noiembrie. S-a realizat un volum important de lucrări pentru îmbunătățirea stării tehnice a liniilor și stațiilor electrice prin montarea unor elemente cu performanțe tehnice superioare ca, de exemplu, înlocuiri de izolatori, conductoare, consolidări ale liniilor afectate de alunecări de teren, înlocuirea transformatoarelor depășite din punct de vedere tehnic etc. In zonele cu un grad de poluare mai ridicat, s-au luat măsuri pentru prevenirea degradării nivelului de izolație a instalațiilor electrice. întreprinderile de rețele electrice din țară sînt pregătite ca, prin echipe de intervenție complexe, organizate din timp și dotate cu utilaje tehnologice speciale, materiale și piese de schimb specifice, să asigure o intervenție operativă, pentru remedierea eventualelor defecțiuni, ce pot apărea în perioada friguroasă la instalațiile electrice din sistemul de transport și. distribuție al energiei electrice.

— Ce măsuri s-au luat și se iau în 
continuare pentru alimentarea per
manentă cu energie electrică a uni
tăților^ economice cu foc conlinuu ?— Unitățile în regim de lucru neîntrerupt ău fost asigurate cu energie electrică cu priotitate, avînd în vedere caracterul deosebit și specificul producției acestor consumatori. în general, procesele tehnologice ale acestor consumatori sînt procese de lucru în care menținerea parametrilor în anumite limite bine stabilite condiționează calitatea și can- titatea produselor finite, precum și siguranța în funcționarea instalațiilor. Importanța deosebită In cadrul economiei naționale a acestei categorii de consumatori din industriile chimică, petrochimică, metalurgică, tracțiunea electrică feroviară, industria extractivă de materii prime și combustibili, precum și a sectoarelor calde din celelalte ramuri, a impus măsuri cuprinzătoare pentru asigurarea alimentării cu energie electrică în mod continuu. în acest context, țin să precizez că obligația legală pentru toate unitățile consu

matoare de energie electrică, inclusiv pentru aceste unități cu regim de lucru cu foc continuu, Impune încadrarea zilnică, oră de oră, în puterile aprobate de paliere de timp.Avînd în vedete ponderea mare a acestei categorii de consumatori — circa 60 la sută — în totalul consumului de energie electrică și necesitatea asigurării continue cu energie, devine cu atit mai necesară inca-
De la producători 
la consumatori — 

o răspundere unică pentru 
gospodărirea judicioasă 
a resurselor energetice

drarea acestor unități consumatoare în repartițiile de puteri alocate. Specialiștii itehnologi din cadrul acestor unități economice trebuie să înțeleagă răspunderea profesională și politică ce le revine în economisirea și folosirea cit mai rațională a energiei electrice in procesele de fabricație. încadrarea în normele de consum, luarea tuturor măsurilor rezultate din bilanțurile energetice actualizate, realizarea măsurilor din programele proprii de reducere a consumurilor energetice și îmbunătățirea actualelor tehnologii trebuie toate să conducă, în final, Ia încadrarea permanentă a consumurilor in cptele aprobate.Orice depășire înregistrată, orice neîncadrare în cotele aprobate înseamnă în fapt o frustrare a dreptului de consum al altor consumatori de energie electrică cu toate consecințele ce rezultă. Sînt, după cum vedeți, argumente evidente, care pledează pentru o deplină înțelegere a unei discipline autocon- simțite a consumatorilor de energie electrică. Disciplina care se regăsește tocmai în încadrarea strictă în cotele aprobate de energie electrică și de putere electrică.Din păcate, trebuie să menționez că se înregistrează, în mod frecvent, consumatori aflați în situația să depășească în mod exagerat cotele de energie electrică, îndeosebi categoria celor cu regim de lucru în foc continuu, care, indiscutabil, nu înțeleg să folosească energia electri

că rațional, cu spirit gospodăresc, în limita cotelor ce le-au fost aprobate. Dintre acestea, aș menționa în primul rind : tracțiunea.electrică C.F.R., întreprinderea de aluminiu Slatina, Combinatul siderurgic Galați, unele unități ale Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei și alții care nu respectă puterile care au fost aprobate. De asemenea, au mai depășit repartițiile de energie electrică aprobată — C.I.C, Tr. Măgurele, C.S. Reșița, C.S. Hunedoara, C.S. Galați, C.M. Motru, C.M. Ro- vinari, întreprinderea de autoturisme Pitești, întreprinderea „Tractorul" Brașov. I.C.M. Reșița. Tracțiune feroviară electrică Arad și Bo- lihtin, întreprinderea textilă „30 Decembrie" Arad.
— Care sint acțiunile pentru eco

nomisirea și încadrarea in cotele 
aprobate, cu precădere in timpul 
orelor de virf ?— încadrarea tuturor consumatorilor in puterile medii orare aprobate este o condiție esențială pentru menținerea sistemului energetic național in funcțiune la parametrii nominali. Este știut faptul că din- totdeauna a existat și există un virf al consumului de energie electrică care apare, de regulă, intre orele 17 și 22. în acest interval de timp se înregistrează consumuri suplimentare celor unui regim normal de funcționare, consumuri reclami nd creșterea producției de 1 energie electrică. în practica obișnuită a sistemului nostru național energetic, acoperirea acestui plus do consum se face cu ajutorul hidrocentralelor electrice cu Iac de acumulare. Dar, în anul curent, datorită 'unei îndelungate secete, toate lacurile, fără excepție, au intrat în iarnă cu un volum mic de apă.Dată fiind această situație, se impune în mod special ca, la orele de virf, toți consumatorii industriali, indiferent de mărimea acestora să stabilească utilajele care să fie scoase din funcțiune, reducind astfel consumul energetic, pentru a se putea încadra în cota de puteri aprobată în această perioadă de timp. Pentru aceasta este absolut necesar să se pună la punct echipamentele de măsură a puterii absorbite pe secții de producție și chiar pe utilaje mari consumatoare, iRegimul de Consum planificat trebuie permanent urmărit prin personalul de specialitate, bun cunoscător al cotelor stabilite. în cazul in care se constată neîncadrarea in aceste cote, fiecare consumator trebuie să aibă un program propriu de acționare pentru asigurarea încadrării în repartiție.Pe lingă aceste măsuri organizatorice de urmărire și încadrare in consumul planificat, nu trebuie uitate nici o clipă mijloacele tehnice de reducere a consumului de energie. toate posibilitățile care stau la indemîna fiecărui cadru tehnic.De altfel, preocuparea pentru gospodărirea cit mai judicioasă a energiei electrice trebuie privită ca o cauză a tuturor oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor.Convorbire realizată de 

Ion LAZAR

onorate in avansO nouă zi de muncă la întreprinderea de confecții din Oradea. Cu o jumătate de oră înainte de începerea activității, muncitorii și specialiștii din primul schimb s-au prezentat la locurile de muncă, pre- luind din mers mașinile și instala- ■ țiile pentru a asigura * continuitatea procesului de producție. Sarcinile de producție ale zilei sint defalcate pe formații și oameni. în biroul inginerului Gheorghe Maxim, directorul unității, surprindem citeva secvențe din „operativa" de dimineață. Fiecare șef de secție prezintă raportul: activitatea se desfășoară conform graficelor la fiecare loc de muncă.Hărnicia acestui colectiv este probată nu numai de bogatul bilanț al anului trecut, ci mai ales de realizările primelor zile din 1987. „Display“-ul din vecinătatea biroplui directorului arată că zilnic s-au executat peste plan 200 costume. Și încă un amănunt : in prezent, întreprinderea lucrează cu întreaga capacitate comenzi de export. Care este temeiul unor asemenea succese ? Intii de toate, operativitatea, flexibilitatea in fabricație, promptitudinea cu care este onorată fiecare comandă. Astfel, în cel mult două săptămini, orice comandă sosită pe adresa Întreprinderii este pregătită, lansată in fabricație, executată, ambalată și livrată. Numai că operativitatea înseamnă înainte de orice atenție și exigență față de calitate. Trebuie spus că întreaga „strategie" organizatorică vizează în special atingerea unui randament maxim în execuție. Bunăoară. prin organizarea producției pe brigăzi și ateliere specializate, prin executarea comenzilor pe firme și parteneri și chiar pe faze de pre- asamblare a produsului finit, se asigură, pe lingă o calitate ireproșabilă, și un spor de productivitate de 5—10 la sută. Practic, croirea se execută centralizat pe întreprindere, de oameni specializați, care cunosc pină la detaliu cerințele fiecărei comenzi, fie că este vorba de mostre, de serii mici sau mari. Fazele primare de asamblare sînt realizate, de asemenea, în sistem centralizat.Urmărim la lucru citeva dintre formațiile din atelierul coordonat de maistrul Gheorghe Său. „Am început un an nou, care ne solicită din plin, ne spunea Angela Baba, șefa formației nr. 5. Avem lansate toate comenzile, aprovizionarea cu materiale se desfășoară ritmic, primele loturi de confecții realizate în avans ur- mînd să fie livrate partenerului. Prin folosirea intensivă a timpului de lucru a devenit ceva obișnuit pentru colectivul nostru să depășească lună
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RANDAMENTAcum, la început de an, la întreprinderea „Tractorul" din Brașov au fost puși în funcțiune primii roboți industriali. Este vorba despre robotul de sudură care prelucrează elemente de caroserii în secția de tractoare grele (in fotografie). Realizat in întreprindere, prin autoutilare, el reprezintă brevetul de invenție al inginerului Dragomir Peneș, șeful atelierului de cercetare și proiectare roboți industriali. Instalația se > remarcă' printr-un înalt grad de complexitate, iar punerea sa în funcțiune va dubla productivitatea muncii pentru operațiile executate pină acum pe utilaje și cu tehnologii convenționale. De asemenea, un alt robot a început să deservească unele strunguri automate în secția de producție T*-44. Aceste remarcabile realizări se înscriu pe linia efortului constant de modernizare a proceselor de fabricație. Astfel, au fost puse in funcțiune : secțiuni de linii automate pentru prelucrările mecanice ale chiulaselor blocurilor motoare ; centrul de prelucrare automată a carcaselor osiilor motrice ; celule de prelucrare a arborilor cotiți ; instalații de înalt randament .în sectoarele turnătorii de fontă și oțel, cuptoare, forjă. In secțiile de fabricație sint instalate 40 de terminale conectate la calculatorul principal al uzinei, care deține peste 2 000 de programe, grupate in 73 de aplicații ale activităților productive.
Eugen DICH1SEANU

în agricultura județului Sibiu-preocupări, acțiuni pentru producția acestui an 0) Orice discuție despre recoltă începe și se încheie cu grija pentru fertilitatea pămîntuluiLa consiliul agroindustrial Avrig propunem interlocutorilor — loan Cucu, președinte, și Toma dragomir, inginer-șef — să sintetizeze concluziile care au rezultat din analiza efectuată în acest consiliu de secretariatul Comitetului județean Sibiu al P.C.R. asupra rezultatelor și a modului in care s-a lucrat in anul trecut in scopul îmbunătățirii activității in acest an. (Deschidem o scurtă paranteză pentru a menționa că la sfirșitul anului trecut asemenea analize au avut loc în toate consiliile agroindustriale din județ. Demn de notat este că, după cum ni s-a spus, aceste analize au avut un caracter deschis, fiind stimulat schimbul de idei și spiritul de inițiativă. Este vorba deci de o acțiune care ar putea avea urmări bune pentru pregătirea cit mai temeinică a producțiilor din acest an).Revenind la discuția de la consiliul agroindustrial Avrig, să notăm că unitățile de aici sint cele mai mari cultivatoare de cartofi din județ. Anul trecut au cultivat cu cartofi 1 070 hectare din cele 4 800 cite au fost planificate pe județ. „E mult de lucru, după cum se știe, la cultura cartofului — spunea președintele consiliului. Și la pregătirea terenului, la asigurarea materialului de sămință, Ia combaterea bolilor și dăunătorilor etc. Dar pe multe suprafețe de Ia noi cel mai greu este culesul. Mai exact spus alegerea cartofilor dintre pietre sau invers, cum vreți să-i spuneți". Faptul real, numește o situație aparte, a dificultăților pe care le prezintă solurile din această zonă. Tocmai de aceea, intenția de a crea o mașină sau un dispozitiv special care să permită adunarea pietrelor de pe cîmp, și prin aceasta să înlesnească efectuarea mecanizată a recoltării și chiar a lucrărilor de bază ale solului. Am dat acest exemplu pentru că este edificator pentru dificultățile pe care le implică lucrarea solurilor din această zonă caracterizate prin exces de umiditate, aciditate ridicată, conținut redus de materie organică, cu o orografie puternic frămîntată. în 

fapt, aceste însușiri sint comune celor mai multe tipuri de sol din județ. De aceea, din orice unghi ar porni, discuția ajunge firesc la pă- mint. La ceea ce s-a făcut toamna trecută șl în cursul iernii și la ceea ce trebuie să se facă în continuare pentru ameliorarea și creșterea fertilității acestor soluri.Sint multe aspectele aduse in discuție care intăresc opinia că specialiștii de la Avrig, ca de altfel și din alte zone ale județului, au înțeles la adevărata valoare faptul că singura lor cale de a practica o agricultură eficientă, de inait randament este de a stabili un sistem de agricultură adaptat condițiilor specifice din această parte a țării. Asupra unor reușite și limite în stabilirea unui asemenea sistem vom reveni. Esențială rămîne preocuparea pentru a Spori mult rodnicia acestor terenuri. Existența unor programe județene bine fundamentate privind organizarea teritoriului și creșterea fertilității solurilor în perioada 1986— 1990, cit și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, ambele făcînd parte integrantă din programele naționale stabilite in aceste domenii din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, confirmă și dau dimensiune concretă acestei preocupări.Analizele întreprinse la Avrig, ca și în celelalte consilii din județ au evidențiat multe reușite, dar și serioase neîmpliniri în materializarea obiectivelor stabilite in aceste programe. In mod deosebit ne vom referi la măsurile agropedoameliorati- ve, întrucît acestea, avînd un caracter permanent și ciclic, atunci cînd se realizează la nivelul cantitativ și calitativ prevăzut, reprezintă un factor direct și imediat de creștere a fertilității solurilor sărace. Rezultatele consemnate pină la începutul lunii decembrie indicau realizarea sarcinilor privind scarificarea și afî- narea adîncă a solurilor, finalizarea acțiunii de fertilizare cu îngrășăminte organice și generalizarea executării arăturilor cu subsolier. Nu vom 

intra în detalii, fiindcă de la un consiliu la altul există diferente mari in executarea acestor lucrări, diferențe care formează obiectul unor analize atente din partea organelor județene de specialitate. Vom arăta doar că in unele cazuri nerealizările se datoresc nerezolvării unor probleme care nu au apărut de ieri sau de azi. Bunăoară, la Avrig necesarul de îngrășăminte organice pentru satisfacerea tuturor nevoilor» se ridică la circa 60 000 tone anual. Or, unitățile din acest consiliu produc doar în jur de 30 000 tone de îngrășăminte organice. Și aceasta pentru că, așa cum semnalam și în anchetele anterioare, cu deosebire aici, într-o zonă cu efective mari de animale, dar săracă în resurse vegetale secundare care să fie folosite ca așternut, nu a existat preocuparea necesară pentru prepararea unor cantități cît mai mari de îngrășăminte naturale prin procedee bine cunoscute, care să permită fertilizarea ciclică a pămîntului, lucru esențial pe aceste terenuri reci și cu grad redus de fertilitate.Pe aceste soluri folosirea de amendamente calcaroase constituie o condiție indispensabilă pentru corectarea acidității. In consiliul Avrig, programul pe 1986 prevedea amendarea a 1 360 hectare cu 4 500 tone de amendamente. Realizările însumează doar 500 hectare cu 2 500 tone de amendamente.» întrebat despre cauzele acestei situații, inginerul-șef al consiliului ne spune că „pot doar să vă reproduc răspunsul primit permanent la insistențele noastre de Ia direcția agricolă : «In limita posibilităților o să vă repartizăm amendamentele»". Profităm de prezența la discuție a directorului general al direcției agricole, Iosif Tutulea, pentru a afla amănunte. „Singura explicație reală a acestei situații — ne-a spus acesta — este aceea că actuala repartizare a amendamentelor intre județe nu este echitabilă decît pe hîrtie, fiindcă în realitate lucrurile stau cu totul altfel. Conform repartizări făcute de minister, in anul 1986 trebuia să primim 50 000 tone de amendamente, cantitate minimă, ab

solut necesară pentru realizarea programului pe care ni l-am propus, și au ajuns in județ doar... 15 000 tone. Și vâ rog să rețineți, aceasta nu fiindcă nu ar fi existat preocuparea din partea noastră. Dimpotrivă 1 Cu sprijinul comitetului județean de partid, la furnizorii noștri — combinatele de îngrășăminte chimice din Tirgu Mureș, Turnu Măgurele și Făgăraș — au fost făcute apeluri insistente. A fost luată măsura de a organiza chiar navete proprii de vagoane pentru transportul amendamentelor. Dar tot nu . am primit cantitatea repartizată. Mai mult, au apărut situații, să le numesc cu blîn- dețe, hazlii. O navetă de mai multe sute de tone organizată și Încărcată de noi la combinatul din Tirgu Mureș, combinat, care, trebuie spus, este singurul ce ne-a mai livrat cite ceva, nu a mai ajuns la noi, luind o destinație necunoscută, firește, in alt județ. Toate acestea îndreptățesc solicitarea noastră ca Ministerul Agriculturii să ia măsurile ce se impun pentru ca programul ce-I avem în acest domeniu pe anul 1987 să-l putem realiza neabătut". Ascultînd cele relatate ne-am amintit de o situație statistică existentă la Ministerul Agriculturii, din care rezultă că multe județe își depășesc de 3—5 ori, și chiar de mai multe ori, sarcinile privind administrarea de amendamente, în timp ce în altele realizările sînt la jumătate din prevederi. Este tocmai ceea ce pune în evidență existența unor practici preferențiale, neechitabile, în ce privește asigurarea cu amendamente corespunzător sarcinilor ce revin fiecărui județ. Concluzia pentru organele de resort, în ce privește măsurile ce se impun, decurge de la sine. Fiindcă în ultimă instanță, sarcinile privind creșterea fertilității solurilor sînt obligatoriu de realizat în toate județele, și toate județele trebuie să dispună de condițiile necesare.Și la Avrig, ca, de altfel și în alte locuri pe traseul documentării noas- tre, specialiștii din producție și activiști de partid ne-au vorbit insistent despre greutățile întîmpinate la 

administrarea amendamentelor. Realizarea sarcinilor în acest domeniu intr-un județ presupune, din punct de vedere cantitativ, manevrarea și imprăștierea a zeci de mii și chiar sute de mii de tone de amendamente, la nivelul întregii țări fiind vorba de milioane de tone. Or, pentru această operație nu există un utilaj corespunzător, care la o singură trecere a tractorului să administreze intreaga normă de 4—6 tone Ia hectar. Cu actuala mașină — MA-3,5 — norma de 4 tone la hectar, dacă amendamentul este bine uscat, se poate administra numai prin 4 treceri consecutive pe aceeași urmă. ’'Evident, rezultă un consum exagerat de motorină, de fapt o risipă serioasă și, lucru Și mai grav, se creează in mod artificial o puternică tasare secundară a solului, cu tot cortegiul de consecințe negative ce decurge din aceasta.Ni s-a vorbit, cu o notă de optimism, despre faptul că, in lipsa amendamentelor uscate, căutate de toți, s-a găsiț o sursă de amendamente ocolite, aflate sub formă de pastă, pe care combinatul chimic din Govora le poate asigura- județului la discreție. Și în acest caz însă problema o constituie lipsa unor utilaje specifice pentru administrarea amendamentelor de acest fel existente în cantități mari. Fără îndoială, conceperea unor astfel de utilaje cade în sarcina Institutului de cercetări și inginerie tehnologică pentru mecanizarea agriculturii, dar care de prea mult timp trenează rezolvarea acestei probleme, de care in ultimă instanță, depinde materializarea unui obiectiv esențial din programul privind creșterea fertilității solurilor.Despre alte probleme — Intr-un articol viitor.
Aurel PAPADIUC 
Ion Onuc NEMEȘ corespondentul „Scinteii*



SCÎNTEIA — miercuri 7 ianuarie 1987 PAGINA 5

l'Ll^ ECONOMICO-SOCIALĂ
INVESTIȚIILE T

orientate ferm Realizări din țările socialiste
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI spre modernizarea economiei

(Urmare din pag. I)

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEU"

VASLUI : Prima săptămînă, 
primele succese 

în producțieîncă din primele zile ale anului; oamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului Vaslui au acționat susținut, cu înaltă răspundere și dăruire pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. Astfel că prima săptămînă din noul an s-a soldat și cu primele succese in muncă, materializate în însemnate producții suplimentare. Pe întregul județ au fost obținute peste prevederi produse necesare economiei naționale și pentru export în valoare de 2.6 milioane lei. Cu cele mai bune rezultate în întrecerea socialistă se înscriu colectivele întreprinderilor : de materiale izolatoare, „Mecanica"» și Combinatul de fire sintetice din Vaslui, întreprinderile de produse abrazive „Abrom", de rulmenți și de elemente pneumatice și de aparate de măsură Birlad, Fabricii de utilaj complex Huși și altele. De remarcat că, tot în această perioadă, au fost expediate partenerilor de peste hotare însemnate cantități de rulmenți, fire pollesterice, echipamente și mijloace electronice pentru automatizări, materiale izolatoare și altele. (Petru Necula).

țiune a „CTA 2", 400 de abonați au primit deja „ton“ la noile lor posturi telefonice. Tot în clădirea, impunătoare și modernă, care adaugă un plus de frumusețe arhitecturală noului cartier munci-’ toresc, va funcționa și un. oficiu poștal care va deservi Ia „domiciliu" zona de nord a municipiului. (Mihail Dumitrescu).
MUREȘ : însemnate 
cantități de energie 

electricăEnergeticlenii de pe cele trei platforme ale întreprinderii „Elec- trocentrale" — Mureș, unitate care în anul precedent a pulsat în magistralele energetice ale țării în plus față de sarcinile de plan 264 milioane kWh energie electrică — au început acest an cu noi și importante realizări în muncă. Astfel, printr-o mai bună folosire a agregatelor și instalațiilor, prin realizarea la termen a reparațiilor tuturor blocurilor energetice, ei» au produs in primele zile ale acestui an 100 milioane kWh energie electrică — cu 2 milioane kWh mai mult față de perioada similară a anului precedent. (Gheorghe Giurgiu).

COPȘA MICĂ : Livrări 
la exportCa urmare a unei mal bune organizări a producției și a muncii, a valorificării superioare a resurselor materiale și energetice, precum și a ridicării întregii activități pe un plan calitativ superior, harnicul colectiv de chimiști de pe platforma Copșei Mici — de la întreprinderea CARBOSIN — au livrat anul acesta pentru diferiți! parteneri externi 113 tone negru de fum, 20 22 tone tone de Nemeș). tone metacrilat de metil, polimetacrilat de metil, 16 acid formic ș.a. (Ion Onuc

TURNU MĂGURELE :
A început să producă 

noua întreprindere 
de tricotaje tip bumbacPe platforma industrială a noii și modernei întreprinderi de tricotaje tip bumbac din municipiul Turnu Măgurele a intrat ih funcțiune o primă capacitate productivă. Pe fluxurile de fabricație, alcătuite din mașini și utilaje cu înalte performanțe tehnico-funcționale, se vor realiza anual 2 milioane bucăți tricotaje. în prezent, lucrătorii brigăzii Antreprizei de construcții industriale Teleorman acționează cu eforturi sporite pentru a finaliza la termenele prevăzute în graficele de execuție și celelalte obiective de investiții de pe platforma noii Întreprinderi din municipiul de pe malul Dunării. (Stan Ștefan),

MUNICIPIUL
SFINTU GHEORGHE

Un nou tip de cutie 
de vitezăPe lingă numeroase familii de cutii de viteză ce se produc la întreprinderea de mașini agregate și subansamble auto din municipiul Sfîntu Gheorghe, un colectiv de specialiști condus de ing. Vasile Cristea a conceput un nou tip de cutie de viteză : 10 C 100 T care va intra în dotarea tractoarelor de mare randament. Unitatea constructoare de mașini va livra beneficiarilor noul produs cu 10 trepte de viteză, caracterizat printr-o înaltă tehnicitate, într-un ritm de 100 de bucăți pe lună. (Constantin Timaru).
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SUCEAVA : Pod nou 
peste Bistrițaîn centrul comunei Cirlibaba, din județul Suceava, a fost dat in folosință, peste rîul Bistrița, un modem pod din beton. Avînd o lungime de 36 metri, podul, realizat din fondurile de investiții I.F.E.T. Suceava și prin contribuția in muncă a locuitorilor comunei, face legătura între drumul național 18 lacobeni — Borșa, centrul civic al comunei și punctele de exploatare forestieră din zonă. El contribuie astfel la creșterea substanțială a capacității de Încărcare a utilajelor care transportă material lemnos din această zonă. (Sava Bejinariu).

ale

„La este ora-

CĂLĂRAȘI : Centrală 
telefonică automatăîn cartierul Orizont, al siderur- giștilor călărășeni, a intrat în funcțiune o nouă centrală telefonică automată denumită pe scurt „CTA 2". Fiind dotată cu echipament în totalitate de producție românească, realizat de cunoscuta firmă bucureșteană „Electromagnetica", noua centrală are o capacitate de servire de 6 000 abonați din municipiul Călărași, numărul acestora urmînd să ajungă în actualul cincinal la peste 25 000, prin extinderea centralelor existente.Datorită eforturilor depuse de lucrătorii direcției județene poștă și telecomunicații, încăprimele zile de la darea în func-

ȚĂNDĂREI : Au fost date 
in folosință 

primele apartamente 
in 1987

tînăra platformă mutat in casă predarea noilor recepționat șl

de din

Constructorli din cadrul Antreprizei construcții-montaj Ialomița, brigada Țăndărei, au predat beneficiarilor primele apartamente ale (inului : 26 familii de muncitori și specialiști de pe industrială s-au nouă. Paralel cu apartamente s-anoua construcție a poștei din localitate, în care muncitorii specialiști au trecut la montarea centralei cu 1 100 de posturi telefonice. In aceste zile se lucrează intens șl la realizarea infrastructurii pentru cele 102 apartamente din planul de construcție pe primul semestru al anului. (Mihai Vișoiu).

cinema
• Imn pentru primăvara târli. Des
tine romantice: SCALA (11 03 72) — 
9; 12; 15; 18
• Toate pinzele sus (seria I — Secre
tul epavei) : LUMINA (14 74 16) —
8,30; 10,30; 12,30; 15; 17, 19, FLAMU
RA (85 77 12) — 8,30; 11; 13; 15; 17; 19
• Stele de iarnă : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Domnișoara Aurica : GRIVITA 
(17 08 58) — 9: 11; 13; 15: 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• O lumină Ia etajul zece : COTRO- 
CENT (49 48 48) — 15; 17; 19
• Mihai Viteazul : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 18.15
• Un oaspete la cină: LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19
• Dacii : PROGRESUL (23 94 10) — 
15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Liceenii : FLACĂRA (20 33 40) — 
15; 17; 19
• Răzbunarea haiducilor : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ecaterina Teodoroiu : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Apașii : FESTIVAL 
8,30; 10,30; 12,30; 15; 17
• Acțiunea „Topolino" ______
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Potopul (III—IV) : UNION (13 49 04)
— 9; 12; 15; 18,15
• Crăiasa zăpezii — 11; 13; 15, Pro
gram special pentru copil — 8,30; 17; 
19 : DOINA (16 35 38)
• Pînă trece ploaia de toamnă : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19
• Superman : DACIA (50 35 94) — 9; 
12 “ 15’ 18
• ’ Bagration : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 18
• Cazul personal al judecătoarei 
Ivanova : STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 
14,15; 16,30: 18,45
• Provocarea dragonului: GIULEȘTI 
(17 55 46) — 8,30; 11; 13; 15; 17: 19
• Sint timid, dar mă tratez : PA
CEA (71 30 85) — 15; 17; 19

• Hangar 18 : VOLGA (79 71 28) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Luptătorii din valea misterioasă : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17; 19
• Ciclu de filme muzicale : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
• Jandarmul se Însoară : MIORIȚA 
(14 27 14) — 8,30; 11: 13; 15; 17; 19
• Oliver Twist : FEROVIAR (50 51 40)
— 8,30: 11; 13; 15: 17; 19, MELODIA 
(11 13 49) — 9: 11; 13; 15; 17; 19,
GLORIA (47 46 75) — 8,30; 11; 13; 15; 
17; 19

teatre

(15 83 84) —
19,15

: VICTORIA

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) : Harap Alb — 18; (sala Ate
lier) : Intre cinci și șapte — 18
• Opera Română (13 18 57) : Seară
vieneză — 18 "
• Teatrul de operetă (14 80 11, la 
sala mică a Teatrului Național) : 
Suzana — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 16
• Teatrul Mic (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Bărbatul și... femeile — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul. — 18
• Teatrul „C. I. Nottara” (59 31 03, 
sala Magheru) : Ris și pltns — 18; 
(sala Studio) : Acești îngeri triști 
— 18
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Cursa de Viena — 18,30;
(sala Glulești, 18 04 85) : Bărbierul 
din Sevilla — 18
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C, Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo șl ceai — 18,30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) ; Cintă clocirlie 
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 18
• Circul București (10 41 95) : Aprin
deți stelele — 18,30

*

VULCAN : Modern 
complex comercial în noul cartier de locuințe Brazi" din orașul Vulcan, care unul dintre cele mai frumoaseșe din Valea uliului, cu zeci de blocuri noi, s-a dat in folosință un modern plasat 1 marile plexul i cere a fetărie, magazin alimentar și alte spații de servire a cetățenilor. (Sabin. Cerbu).

i complex comercial. Am- la parterul unuia dintre blocuri de locuințe, com- dispune de spații de desfa- legumelor și fructelor, co-
BISTRIȚA : Recondiționarea 

de piese autoTimidă la Început, activitatea de recondiționare a pieselor uzate a cîștigat repede teren în cadrul întreprinderii județene de transport local din Bistrița, unde funcționează cu bune rezultate un atelier specializat in acest domeniu, precum și echipe formate din cel mal buni meseriași la coloanele auto ale Întreprinderii din orașele Nă- săud și Beclean. în momentul de față se află în stadiu de finalizare o hală de producție destinată exclusiv acestui scop, care va dispune de toate dotările necesare, așa incit încă din prima jumătate a anului in curs să se poată recondiționa cu peste 20 la sută mai multe piese uzate decît în anul trecut. (Gheorghe Crișan).
tv

20,00
20,20
20,40

21,35

Telejurnal
Omagiu. Documentar (color)
Din Inimă cinstire (color). Spec
tacol llterar-muzieal-coregrali c
Romanțe șl melodii Îndrăgite (co
lor)
Telejurnal21,50

22,00.închiderea programului

profundă, cuprinzătoare, plriă la ultimul leu și gram de material, a eficienței cu care sînt folosite fondurile financiare și materiale investite, în mod evident, îndeplinirea acestei ' sarcini de importanță majoră, trasată de conducerea partidului, necesită o reconsiderare radicală a stilului și metodelor de lucru, a însăși concepției existente in activitatea de proiectare și în cea de con- strucții-montaj, trecerea la o nouă calitate, superioară și in sectoare. Problema esențială care sa pune acum in fața proiectanților și constructorilor, a beneficiarilor și • furnizorilor de utilaje tehnologice este nu numai de a se adapta la nou, ci și de a crea ei inșiși noul, promovând tehnologiile, soluțiile constructive și metodele de lucru pe șantiere care asigură cele mai bune rezultate economice, cu minimum de resurse, de energie și de timp.în concepția partidului nostru, a secretarului său general, to.varășul Nicolae Ceaușescu, programele de investiții ce se înfăptuiesc în actualul cincinal au rolul de a aduce înnoiri importante în economia națională, de a impulsiona modernizarea structurilor economice, de a deschide larg căile intensive ale reproducției. socialiste lărgite. Aceste opțiuni calitative, fundamentale ale dezvoltării industriei și economiei românești, reliefează cu pregnanță rolul hetărîtor al muncii de proiectare, al muncii de concepție in ansamblu, la- creșterea eficienței economice a investițiilor. Eforturilor mari de investiții pe care le face societatea, tehnologii și proiectanții au datoria să le răspundă, in documentațiile elaborate, prin promovarea hotărită a progresului tehnic, modernizarea tehnologiilor și îmbunătățirea calității produselor, folosirea intensivă a capacităților de producție și utilizarea integrală a suprafețelor construite, adoptarea de soluții noi, moderne, care să ducă Ia reducerea continuă a costurilor de investiții, asigurind astfel orientarea fermă a resurselor alocate acestui domeniu. în primul rînd pentru dotarea mașini, utilaje __________productivitate. In fiecare trebuie ținut proiectele asigură concepția tehnică și economică a noilor obiective, fundamentează eficiența acestora, re- prezentînd jaloanele hotărîtoare după care se investesc banii statului. Pe bună dreptate, secretarul general al partidului a criticat cu severitate • tendința manifestată de unii proiec- tanți de a introduce în documentațiile întocmite lucrări costisitoare și inutile, care nu servesc tehnologia adoptată și. care nu au alt merit decît acela că favorizează risipa de materiale‘și de bani, creșterea cheltuielilor neproductive. Așa cum tot risipă înseamnă și supradimensio- ' narea unor elemente de rezistență sau chiar construcții întregi, finisajele scumpe, practica de a se prevedea soluții fără calcul și unele utilaje cu randament scăzut sau de a se menține în fabricație produse învechite.Faptul că la unele proiecte analizate s-au putut face reduceri ale costurilor de investiții cu 40 pînă la 60 la sută evidențiază concluzia că posibilitățile de îmbunătățire a proiectelor, de diminuare a cheltuielilor financiare și materiale sint departe de a fi epuizate. Asemenea preocupări trebuie înțelese ca o sarcină permanentă, de zi cu zi a institutelor de specialitate, conducerilor de centrale și ministere, ca și a organelor de avizare.Pornind de la neajunsurile serioase semnalate in procesul de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, ministerele titulare de investiții, organele de sinteză și directivare. conducerile de institute au datoria dea depune eforturi stăruitoare și susținute pentru asigurarea unei îndrumări și conduceri unitare a proiectării. Accenthl trebuie pus — înainte de toate — pe perfecționarea con-

aceste

1

noilor obiective cu și instalații de înaltă moment, seama de faptul că

tinuă a, pregătirii proiectanților șl orientarea lor sistematică spre însușirea unui mod de a gîndi modern și eficient, caracterizat prin intens efort cregtor și adoptarea celor mai avansate soluții tehnologice și constructive pe plan național și mondial. Insistăm asupra acestei chestiuni, deoarece temeinica pregătire a specialiștilor reprezintă condiția esențială pentru ridicarea muncii de concepție la cote superioare de eficientă. Fără oameni perfect stăpini pe cunoștințele lor, pe meseria lor, nu poate fi concepută trecerea 'la o calitate nouă în activitatea de proiectare.Referindu-ne în primul rînd la eficiența muncii de proiectare, n-am omis nici un moment necesitatea a- sigurării în cel mai scurt imp a tuturor documentațiilor de execuție. Disciplina de plan în domeniul in- .vestițiilor impune, ca o condiție de prim rang, predarea în timp util a proiectelor, pentru a se da posibilitatea unităților de construcții-mon- taj să-și organizeze în mod rațional întreaga activitate, să se aprovizioneze cu materialele necesare în cunoștință deplină de cauză.Nu mai puțin importantă, prin consecințele sale asupra reducerii costurilor de investiții, este și activitatea propriu-zisă de construcții- montaj desfășurată pe șantiere. Activitate.în care încă dețin o pondere destul de mare procesele de muncă extensive, caracterizate prin folosirea de multe ori incompletă, deci nerațională, a forței de muncă și uti-. lajelor de execuție, degradarea și distrugerea de materiale, risipa inutilă de fonduri în organizări de șantier inexistente sau de care nu este nevoie, prelungirea duratelor de execuție. înlăturarea acestor minusuri serioase, a unor lipsuri grave care mai persistă în activitatea constructorilor și montorilor, impune aplicarea de măsuri ample pentru organizarea riguroasă a producției pe șantiere, creșterea gradului de industrializare și prefabricare a lucrărilor, extinderea și generalizarea celor mai moderne tehnologii de execuție și, nu în ultimul rînd. întărirea ordinii și disciplinei în muncă. Calificarea muncitorilor, perfecționarea pregătirii lor tehnico- profesionale reprezintă un alt domeniu în care trebuie acționat mai stăruitor și energic. Este un adevăr in permanentă verificat : calitatea execuției depinde, în primul rînd. de oameni, de nivelul cunoștințelor profesionale ale acestora. De asemenea, în scopul creșterii' productivității muncii pe șantiere este necesar să se dezvolte experiența acumulată pînă acum în aplicarea acordului global, punindu-se accentul pe asigurarea tuturor condițiilor tehnico- materiale și aplicarea măsurilor organizatorice necesare pentru , ca a- ceastă formă superioară de organizare și retribuire să-și dovedească pe deplin eficienta în sectorul de con- «trucții-montaj.Desigur, problemele legate de înfăptuirea ritmică, integrală și în condiții de eficiență superioară a planului de investiții sînt mult mai numeroase. Important este ca — acum, și nu mai tîrztu — fiecare din factorii in cauză, proiec- tanți, beneficiari și constructori, să-și supună unei radiografii profunde stilul și metodele de muncă practicate. căutînd cele mai adecvate soluții pentru perfecționarea activității proprii, pentru rezolvarea exemplară a sarcinilor ce-i revin și a problemelor din sfera sa de competență. Potențialul uman și tehnic existent in acest domeniu reprezintă o premisă solidă, garanția sigură că, acționîn- du-se energic, cu spirit de răspundere și de inițiativă, etapa de pregătire a noilor obiective de investiții va fi trecută cu succes, astfel incit activitatea pe șantiere să se desfășoare ritmic și rapid, din aceste prime zile ale anului, iar noile capacități planificate să fie realizate și la introduse în circuitul producției termenele planificate.
Cristian ANTONESCU

INFORMAȚII SPORTIVE• I« cadrul tradiționalului turneu internațional masculin de baschet de la Varșovia, selecționata României a întrecut cu scorul de 94—80 (44—20) formația Bulgariei. Principalii realizatori ai echipei române au fost Florentin Ermurache (24 puncte), Dan Niculescu (19 puncte) și Sorin Ardelean (18 puncte). Intr-un alt joc dih grupa A, reprezentativa Poloniei a dispus cu 86—73 (41—35) de echipa Ungariei.Rezultate înregistrate în grupa B : Cehoslovacia — Kotka (Finlanda) 97—96 (48—47) ; S.K.A. Sverdlovsk— Polonia (tineret) 78—75 (43—37).

șapte astfel de Întreceri, la haltere, handbal feminin, șah, tenis de masă, atletism, ciclism și gimnastică, ultimele trei rezervate juniorilor.

Din primele zile, noul an este marcat în țările socialiste de eforturile colectivelor de muncă din industrie și agricultură, din institute și laboratoare pentru accelerarea construcției economico-sociale, pentru sporirea avuției naționale prin ridicarea simțitoare a productivității muncii, pe baza asimilării cuceririlor științei și tehnicii, pentru perfecționarea întregii activități, in scopul ridicării la nivel superior a operei de făurire a noii orînduiri.
U.R.S.S.:

Noul port de la TallinVîrsta marelui port de la Tallin, capitala Estoniei, este aproape egală cu a noului an și colectivul de muncă de aici și-a început activitatea cu satisfacția de a folosi la toți parametrii instalațiile moderne de care dispune. Au și sosit primele nave de cite 100 000 de tone, ceea ce înseamnă începutul realizării programului de schimburi de bunuri materiale cu străinătatea pe noul an.Construirea celui mai adine port Ia Marea Baltică a început cu patru ani în urmă. între timp, țărmul s-a ridicat cu trei metri, a fost îmbrăcată în beton dana de aproape 1 km lungime, s-a construit

o largă șosea asfaltată pentru a face legătura cu silozul de 300 000 de tone și cu complexul refrigerent al portului. Zona din apropiere, altădată inundată, este acoperită cu o tinără pădure. De la cîntă- rirea mărfurilor pînă la întocmirea documentelor, întreaga activitate portuară se bazează pe folosirea aparaturii electronice. Pe lingă exploatarea portului, o intensă activitate se desfășoară pentru pregătirea cadrelor, peste 700 de muncitori și specialiști asimilînd noua tehnică și noile metode de muncă pe care le solicită acest modern obiectiv economic.
R.P. Chineză:
Se lărgește baza de materii prime mineraleîn eforturile ce se depun In R.P. Chineză în direcția dezvoltării bazei de materii prime, un loc important revine și acțiunilor care vizează sporirea cantităților de metale neferoase puse la dispoziția economiei naționale. In acest cadru se înscriu proiectele de extindere a industriei metalelor neferoase tn regiunea Quangxi Zhuang, din sud-vestul Chinei. Investițiile ce vor fi realizate aici de guvern în actualul cincinal.

se vor ridica la două miliarde yuani. fiind vorba de dublul fondurilor alocate industriei metalelor neferoase din regiune în perioada ultimilor 36 de ani.Pe linia preocupărilor pentru sporirea producției in acest domeniu se înscrie și deschiderea’ unei noi mine de plumb și zinc, ale cărei zăcăminte însumează peste trei milioane de tone, în provincia Gansu din nord-vestul Chinei.
R.P. BULGARIA:

Spre o productivitate mai înaltăLa uzinele „Electronica" din Sofia au fost montate primele computere destinate conducerii automate a proceselor tehnologice. La nndul ei, întreprinderea „Beroe" din Stara Zagora a realizat primul robot din planul pe acest an. Vești asemănătoare inserează presa bulgară privind activitatea la întreprinderile purtătoare de progres tehnic din Plovdiv, Ruse, Veliko Tîrnovo. S-au făcut primii pași pe linia îndeplinirii sarcinii privind

reînnoirea tehnologică a producției, in scopul ridicării simțitoare a productivității muncii în cei de-al doilea an al actualului cincinal. Scopul este ca pină la sfirșitul cincinalului venitul național să crească cu 22—25 la sută, față de sfirșitul cincinalului precedent. 'Presa relatează că, pe linia acestei preocupări, din primele zile ale noului an se desfășoară o intensă activitate de cercetare, experimentare și introducere de tehnologii moderne.
R.S.F. IUGOSLAVIA:
Se amenajează o nouă bază economicăSistemul hidraulic Dunăre-Tisa- Dunăre intră într-o nouă fază a dezvoltării sale. Amenajarea în anii precedenți, în această zonă, a unei rețele de 930 km de canale a permis extinderea irigațiilor, dar studiile efectuate au arătat că numai în Voivodina mai pot fi irigate aproape 1 milion ha. începind din acest an și pină Ia sfirșitul cincinalului, 100 de mii ha iși vor spori în felul acesta în mod simțitor producția de griu și de porumb, de sfeclă de zahăr și de legume.Canalul Dunăre-Tisa-Dunăre este

un sistem complex, amenajarea rețelei de irigații fiind însoțita de crearea de ferme zootehnice de înaltă productivitate, de dotarea întregii zone cu utilaje agricole moderne. Prin finalizarea canalului se va crea'ună din cele mai pro- ductive zone economice ale țării, care va deveni sursa unor importantei 'disponibilități1'' fle produse agricole pentru export și de ale cărei binefaceri se vor folosi nu numai generațiile actuale, ci și toate generațiile viitoare.
R.P. POLONA:

• Anul acesta, țara noastră va găzdui o serie de competiții internaționale, intre care și Campionatul mondial universitar de handbal, ce se va desfășura în șase orașe, In perioada 30 mai — 8 iunie. De asemenea, vor fi organizate Campionatele europene de modelism-micro- modele (în lunile noiembrie-decem- brie), precum și campionatele europene de hochei pe gheață pentru juniori (grupa B), ce vor avea loc la București, între 3 și 9 aprilie. Dintre tradiționalele campionate balcanice, In România se vor disputa

• Turneul Federației române de tenis, prima competiție importantă de nivel republican a anului, la care au fost invitați 16' dintre cei mai buni jucători, s-a încheiat în sala sporturilor din Bacău eu victoria Iui Adrian Marcu, învingător cu 4—6, 7—6, 9—7 in finala disputată cu Mihai Vanță. în semifinale Marcu l-a eliminat cu 4—6, 6—1, 6—4 pe principalul favorit, Florin Segărcea- nu, în timp ce Vanță l-a întrecut cu 6—7, 6—4, 6—2 pe Andrei Dîrzu.

cut fn finală cu scorul de 3—1 (15—8, 8—15, 15—6, 15—4) formația sovietică Uralocika Sverdlovsk. în partida pentru locurile 3—4, reprezentativa R.D. Germane a dispus cu 3—0 (15—10, 15—5, 15—7) de echipa R.F. Germania. Asemenea altor orașe poloneze, Szczecin a fost reclădit din ruine și, paralel cu dezvoltarea sa economică, s-a îmbogățit cu noi cartiere. Fotografia înfățișează una din noile zone ale acestui străvechi oraș

• Concursul Internațional de bob-4 persoane disputat pe pîrtia olimpică de la Innsbruck a revenit echipajului Austriei, cronometrat în trei manșe cu tipul de 2’38”46/100. locurile următoare s-aU situat pajele Angliei (2’39”09/100) și : ției (2’39”29/100).

• Concursul internațional de combinată nordică de Ia Schonach (R.F. Germania) a fost cîștigat de germanul " ■ - •total de sovieticul puncte și —. 413,605 cu schiurile Schwarz — 227 puncte, iar cea de 15 km lui Freddy Glanzmann (Elveția), cu timpul de 43’27”.

vest- Hubert Schwarz, cu un 421,875 puncte, urmat de Vasili ' Savin — 416,700elvețianul Hippolyt Kempf puncte. Proba de sărituri a revenit lui Hubert
vremea

Pe echi- Elve-femi- orașul• Competiția internațională nină de volei desfășurată In vest-german Bremen a fost cîștigată de aelecționata Cubei, care a între-

• Meciurile disputate în ziua a doua a competiției internaționale masculine de handbal de la Ponte- vedra (Spania) s-au încheiat cu următoarele rezultate : Iugoslavia — Danemarca 29—26 (16—12) ; U.R.S.S. — Spania 24—21 (11—10). în clasament conduce echipa U.R.S.S. (4 puncte), urmată de formațiile Spaniei și Iugoslaviei (cu cite 2 puncte).

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 7 ianuarie, ora 
20 — 10 ianuarie, ora 20. In tară : Vre
mea se va răci, iar cerul va fi varia
bil mai mult noros în prima parte a 
intervalului, cînd vor cădea ninsori 
locale, apoi acestea vor deveni izolate. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări temporare la munte și 
în sud-estul tării, viscolind local ză
pada la începutul intervalului. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între

minus 15 și minus 5 grade, mal cobo- 
rite în a doua parte a intervalului, 
chiar, sub minus 20 de grade, dar mai 
ridicate în prima noapte în sud, iar 
maximele între minus 10 și zero grade 
și mai ridicate în sud-est. Local se va 
produce ceață cu depunere de chi
ciură. In București : Vremea se va 
răci, mai ales în a doua parte a In
tervalului. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros la început, cînd temporar 
Va ninge. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată din nord-est. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 10 șl 
minus 5 grade, mai coborîte la sfîrșit, 
iar maximele între minus 5 și minus 
2 grade.
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*
*
*
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• PE PERNĂ DE AER. Rece“t> tn vestul R.S.S. Kazahe. au fost descoperite însemnate zăcăminte de șisturi bituminoase. Întrucît sînt dispuse la suprafață, ele ar putea fi ușor exploatate, prin economica metodă „la zi". Din păcate însă, obișnuitele mașini cu șenile și roti nu pot lucra aici deoarece terenurile sint foarte mlăștinoase. Tocmai pentru depășirea acestui inconvenient, un grup de cercetători șl proiectant! din această republică au conceput și experimentat un nou tip de excavator. Montat pe pernă de aer, acesta se ridică ușor deasupra aerului comprimat, și la un front de lucru unui braț de macara.luat așadar locul rolelor de sprijin, gratie proprietăților sale, repartizînd uniform pe sol greutatea mașinii, cit și a cantităților mari de rocă manipulate de excavator. Nu este lipsit de importanță nici faptul că mașina, scutită fiind de partea mobilă masivă, presupune, in procesul construcției

solului, cu ajutorul se deplasează lin de la altul, cu ajutorul Aerul comprimat a

sale, un consum de metal considerabil redus față de excavatoarele obișnuite.
• CALCULATORUL Șl MA- 

ROCHINĂRIA. In prezent, in Franța, se află in curs de extindere in Industria de pielărie un sistem flexibil de croire și fabricație asistate de calculator. Noile sisteme automatizate de elaborare a tiparelor și de decupare a pieilor s-au dovedit a fi foarte utile întreprinderilor de încălțăminte și de alte articole din piele. Operația de croire, fără „căderi" tehnologice importante, a pieilor naturale necesită o atentă măsurare. în prealabil, a suprafeței fiecărei bucăți. în parte, și depistarea e- ventualelor defecte, operații care, efectuate de către om. reduc simțitor productivitatea muncii.în ce constă noul sistem flexibil asistat de calculator ? El comportă două mese de lucru, una dotată cu o cameră de luat vederi, în scopul amplasării optime a șablonului, iar cealaltă cu un laser care efectuează tăierea. Așezarea optimă a șablo-

nulul de control pentru formele de decupat se realizează cu ajutorul a două ecrane grafice, tinîndu-se seama de defectele materialului, marcate anterior de operator pe o placă de sticlă amplasată deasupra materialului de prelucrat. Masa de tăierg. cu dimensiunile de 2,3X1,2 metri este înzestrată cu un laser cu bioxid de carbon de 475 W. întregul ansamblu este dirijat de un calculator care efectuează măsurătorile și realizează >„formulare" de decupare, după alegerea variantei optime de croire.
• DEZVĂLUIRI ASUPRA PA

CIFICULUI ? In Bolivia • fost scos la lumină un important zăcămint de vertebrate din devonian, respectiv din a patra perioadă a paleozoicului. însemnătatea științifică a acestei descoperiri este foarte mare, deoarece America de Sud era. pînă nu de mult, singura mare zonă geografică in care fauna vertebratelor din devonian nu era reprezentată.Examinarea fosilelor descoperite a oferit surpriza identificării unor resturi din-

tr-un mare pește acantodlan (cu spini), prezentînd o frapantă asemănare cu un alt pește acantodian. care a trăit în China, in devonianul mijlociu. Specialiștii speră că prin studierea noului „tezaur" devonian se vor putea aduce lămuriri în controversa care-i animă pe geofizicieni și paleobiogeografi în legătură cu preistoria Pacificului. în ' realitate, ce legături au existat in paleozoic între China si America de Sud ? Care era. pe atunci, poziția continentelor ? Iată doar două dintre întrebările la care studierea sistematică a fosilelor boliviene si cercetarea zăcămintelor ■ paleozoice din America de Sud. din sud- estul Asiei și din Oceania vor încerca să răspundă, permitînd astfel sâ se decidă între diferitele teorii propuse privind evoluția paleogeodinamicii ■ Pacificului.
• DEPANATOR SUBMARIN.De curînd, in Scoția, au fost efectuate cu succes primele testări ale unui nou robot destinat reparării conductelor mare, la adîncimi medii. Cu o instalate in greutate de

70 de tone, robotul poate lucra pină la adîncimi de 1 000 de metri, fiind complet telecomandat. Diametrul conductelor pe care le poate repara acest „depanator" submarin poate ajunge pînă la circa 60 cm.
• MOBILIER ERGONOMIC. p# plan mondial se manifestă o preocupare sporită pentru realizarea de mobilier ergonomie. în acest context, se înscrie și treoerea, in Cehoslovacia, la producția de serie a unor scaune speciale de bucătăriâ, destinate gospodinelor. Ce avantaje prezintă noul tip de scaune care a început să se fabrice la întreprinderea „Kovona" din localitatea Usti nad Labem ? Reglabil la înălțimea dorită, putindu-i-se imprima o rotație de 360 de grade, montat pe rotile, dar prevăzut și cu frină, noul tip de scaune permite gospodinelor să se deplaseze prin bucătărie ușor și sigur în orice direcție. în urma testării pieței, a reieșit că noile scaune sînt apreciate de femei deoarece le permit, atunoi cînd prepară mîncarea, să-și menajeze picioarele, fără

ca aceasta să ducă la diminuarea eficien- ’ tei lor în muneă. 9
• DEZINFECTIE CU EFECT I 

REMANENT. Pentru stirpirea bacterii- lor. a virusurilor, de fapt, a tuturor fac- l torilor patogeni, pe scurt, pentru dezinfec- <’ tarea temeinică a mîinilor. in Elveția a fost 1 realizat un aparat portativ simplu și ușor i utilizabil. Firește că. in prealabil, miinile ’ trebuie bine spălate cu apă și săpun. Este ( suficient să se introducă apoi miinile în 7 această cutie și. fără să se apese pe vreun ) buton, se și declanșează automat o „ceață" l antiseptică, pe bază de alcool. Pătrunderea ’ dezinfectantului în porii epidermei este fa- I vorizată de presiunea constantă cu care 7 este pulverizat acesta. Pentru oprirea pul- 1 verizării. e suficient să se retragă miinile i din cutie. Acest mod de dezinfectare cu 7 efect remanent se pretează la aplicații me- ț dicaie. chirurgicale mai ales, dar se re-, : comandă și în unitățile cu profil alimen- > tar, în industria farmaceutică, de fapt, in l orice loc public care trebuie aseptizat.
DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



STIMĂ ȘI PREȚUIRE PENTRU ȘTIINȚA ROMÂNEASCA
Pentru continuarea eforturilor în direcția reducerii 

armelor nucleare in Europa și în lume

AMERICA CENTRALĂ

Apariția în R. D. Germană și Elveția a volumului 
tovarășei academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU: 

„Cercetări în chimia și tehnologia polimerilor" 

Contribufii de mare valoare 
la progresul chimiei macromoleculare

BERLIN 6 (Agerpres). — Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a apreciat, într-un interviu acordat revistei americane „US News and World Report", că în 1987 sint posibile acorduri cu privire la controlul armamentelor și s-a pronunțat pentru continuarea eforturilor in direcția reducerii armelor nucleare in Europa și in lume, relatează agenția A.D.N.Pe de altă parte, secretarul general al C.C. al P.S.U.G. a subliniat că relațiile dintre cele două state germane se bazează pe principiile coexistenței pașnice și au înregistrat unele progrese. Cele două state germane — a spus el — ar putea

contribui la eliberarea Europei centrale de arsenalele militare. In acest sens, E. Honecker a evidențiat importanța propunerii R.D.G. și R.S. Cehoslovace cu privire la crearea in Europa centrală a unei zone libere de arma chimică și a unui coridor denuclearizat, pronunțîndu-se, de a- semenea, pentru reluarea negocierilor asupra reducerii trupelor și armamentelor.Referitor la relațiile dintre R.D.G. și S.U.A., E. Honecker a spus : „Dorim să acționăm pentru adîncirea dialogului politic, extinderea legăturilor comerciale și economice, și schimburi culturale mai ample. Potențialul în acest domeniu este . departe de a fi epuizat".
Sub semnul acestei deosebite aprecieri, la Berlin și la Basel au avut loc festivități prilejuite de lansarea lucrării „Cercetări în chimia și teh

nologia polimerilor", de academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU. Tipărită în condiții grafice deosebite, ediția in limba germană a valoroasei monografii, publicată, în R. D. Germană, in Editura „VEB Deut-

scher Verlag fiir Grundstoffindustrie", din Leipzig, iar în Elveția, în Edi
tura „Birkhâuser", se adaugă versiunilor apărute în limbile italiană și greacă și reflectă interesul deosebit manifestat de lumea științifică internațională față de opera eminentului om de știință român, astăzi larg cunoscută pe toate meridianele lumii.Noile apariții editoriale reliefează personalitatea și realizările tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, cel mai prestigios reprezentant al științei românești, a cărei multilaterală activitate pe tă- rimul cercetării, al organizării întregului sistem al științei și învățămîn- tului din țara noastră se bucură de o caldă și unanimă prețuire. Evenimentul reflectă, de asemenea, prețuirea deosebită manifestată peste hotare pentru marcanta contribuție a eminentului om de știință român la progresul chimiei — îndeosebi in domenii de mare actualitate și importanță, cum este chimia polimerilor — pentru aportul său la adîn- cirea cunoașterii științifice în gene- 1M1 și la definirea modalităților de utilizare a rezultatelor cercetării în folosul popoarelor, al păcii.„Cercetări în chimia și tehnologia polimerilor" este cel de-al patrulea volum al unei importante serii, pe care academicianul doctor inginer Elena Ceaușescu a consacrat-o aspectelor fundamentale și practice ale chimiei macromoleculare. Primele trei volume „Cercetări în domeniul sintezei și caracterizării compușilor macromoleculari", „Polimerizarea stereospecifică a izoprenului" și „Noi cercetări în domeniul compușilor macromoleculari" au determinat un deosebit interes din partea a numeroase edituri, astfel încît, în prezent, există traduceri ale acestei valoroase lucrări în limbile rusă, germană, engleză, franceză, italiană, greacă, chineză, japoneză, olandeză, spaniolă și coreeană.Actualul volum conține rezultatele studiilor întreprinse pe o perioadă de trei ani de autor, împreună cu colectivul pe care l-a format și îl conduce. Sint redate numeroase realizări noi și interesantef intr-un larg spectru de preocupări din domeniul cercetării polimerilor.în prefața la volumul apărut în R.D. Germană, prof. dr. Lothar Kolditz, membru al Academiei de Științe a R.D.G., scrie : în prezenta lucrare un loc important este consacrat aspectelor fundamentale. Totodată, cu privire la utilizarea produselor finite obținute, se indică soluții care să realizeze o înnobilare a polimerilor și, prin aceasta, valori de întrebuințare mai mari, precum și o lărgire a sortimentelor de materiale polimeri ce.Evocind datele de referință din biografia tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prefațatorul arată că autorul cărții îmbină activitatea științifică cu activitatea politică și socială, la un înalt nivel al răspunderilor, subliniind că reputatului om de știință i-au fost conferite numeroase distincții și medalii românești și străine, distinsul savant, autor a peste 100 de lucrări științifice și 4 monografii, fiind, de asemenea, ales în calitate de membru de către numeroase foruri academice internaționale. Cartea „Cercetări în chimia și tehnologia polimerilor" este de un deosebit folos mai ales pentru chlmiștii și tehnologii din domeniul polimerilor, dar ea oferă rezultate și teme de studiu de mare interes și reprezentanților altor domenii ale chimiei, puțind astfel contribui în mod substanțial la dezvoltarea în continuare a colaborării intre țările npastre — arată, in încheierea prefeței, acad. prof, dr. Lothar Kolditz.In R.D. Germană, festivitatea de lansare a lucrării, desfășurată la BERLIN, la sediul Consiliului Frontului Național din R.D. Germană, a reunit numeroase personalități științifice și politice, între care Herbert Weiz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministru pentru știință și tehnică, acad. prof. dr. Lothar Kolditz, președintele Consiliului Național al Frontului Național, Horst Tschanter, vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării, prof. dr. Horst Frommelt, membru corespondent al Academiei de Științe, șef de secție la Institutul Central pentru Chimie Anorganică al Academiei de Științe, prof. dr. Jurgen Dahlmann, de la Institutul pentru Chimia Polimerilor al Academiei de Științe, precum și alți reprezentanți ai Academiei, dr. Siegfried Bock, ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe, dr. Gromma, directorul Editurii „VEB Deutscher Verlag fiir Grundstoffindustrie", reprezentanți ai Ministerului Culturii, activiști ai Secției pentru relații externe a C.C. al P.S.U.G., reprezentanți ai organelor de presă.Evocind înalta valoare științifică șl practică a lucrării „Cercetări în chimia și tehnologia polimerilor", acad. prof. dr. Lothar Kolditz a subliniat în cuvîntarea rostită contribuția esențială pe care tovarășa academician doctor Inginer Elena Ceaușescu o tftluce la aplicarea, în România și pe plan internațional, a rezultatelor cercetărilor din domeniul chimiei și tehnologiei polimerilor.Vorbitorul a înfățișat apoi progresele științei polimerilor și apgrtul la realizarea acestor progrese al studiilor și cercetărilor conținute în lucrarea prezentată, care constituie, în același timp, o contribuție însemnată la adîncirea colaborării dintre oamenii de știință din domeniul chimiei din R.D.G. și România.Menționînd că știe din propria experiență ce înseamnă să muncești nemijlocit în cercetare și să desfă- șori, in același timp, o muncă politică și socială, vorbitorul a' relevat activitatea neobosită pe tărimul științei a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu și fer-
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ma sa angajare pe planul vieții politice și de- stat, în înaltele funcții pe care le îndeplinește.Mulțumind editurii din R.D.G. pentru faptul de a fi publicat valoroasa lucrare, care le va fi de un deosebit folos oamenilor de știință din această țară pentru continuarea cercetărilor In domeniul polimerilor, prof. dr. Horst Frommelt a reliefat personalitatea științifică șl politică remarcabilă a tovarășei Elena' Ceaușescu. Vorbitorul a subliniat îndeosebi noul stadiu in care se află cercetările în domeniul polimerilor și contribuția de mare importanță a autorului lucrării prezentate în aplicarea nemijlocită în producție a rezultatelor studiilor pe care le întreprinde. El a evidențiat bunele raporturi existente între institutele Academiei de Științe din R.D.G. și Institutul Central de Chimie din București, exprimînd dorința ca aceste relații să fie extinse, în folosul celor două țări.Editarea în R.D. Germană a acestei cărți de mare valoare — a arătat vorbitorul — reprezintă o însemnată contribuție la desfășurarea colaborării dintre Academia de Științe și institutele de învățămînt superior din R. D. Germană și Academia Republicii Socialiste România și institutele de învățămînt superior din țara noastră.în cadrul festivității prilejuite de lansarea volumului a fost pus în evidență Interesul deosebit cu care este primită lucrarea „Cercetări în chimia și tehnologia polimerilor" în rîndurile oamenilor de știință din R.D. Germană. S-a dat expresie prețuirii pe care cei ce muncesc pe tărimul cercetării și învățămintului în țara prietenă o nutresc pentru eminentul savant român, adresindu-se tovarășei academician, doctor inginer Elena Ceaușescu cele mai bune urări, de noi și tot mai mari realizări în multilaterala activitate pe care o desfășoară, cu prilejul aniversării zilei sale de naștere.Calda primire de care s-a bucurat apar-iția în R.D. Germană a volumului „Cercetări în chimia și tehnologia polimerilor" și-a găsit reflectarea și în numeroasele relatări elogioase consacrate evenimentului de către presa din această țară.Astfel, într-o amplă relatare a manifestării desfășurate la Berlin cu prilejul lansării prestigioasei lucrări, ziarul „Neues Deutschland" a relevat, în context, întregul ansamblu al realizărilor științifice ale autorului în domeniul chimiei polimerilor, subliniind faptul că volumul este grăitor pentru rezultatele obținute de școala românească de chimie condusă de academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Asemenea realizări exemplare atestă înaltul nivel de performanță și eficiență pe care l-a cucerit cercetarea științifică și tehnologică din. România în anii de intensă creație, construcție și progres material șl spiritual al „Epocii Nicolae Ceaușescu".
★La lansarea festivă la BASEL a volumului apărut în Elveția au participat oameni de știință, universitari, conducători ai unor mari companii din industria chimică, reprezentanți ai conducerii Editurii „Birk- hăuser", oameni de- cultură, ziariști. A fost reprezentat, de asemenea. Departamentul Federal al Afacerilor Externe al Elveției.Au luat cuvîntul prof. dr. Clement Broger, din partea Consiliului științific al Institutului de biochimie și biologie moleculară al Universității din Berna, prof. dr. H.R. Thiir, director al Editurii „Birkhâuser", prof, dr. Ferdinand Poli, președintele A- sociației de prietenie Elveția—România.Evidențiind personalitatea autorului, vorbitorii au subliniat că, în calitatea sa de cercetător științific cu merite deosebite în progresele înregistrate de chimia și industria românească de profil, președinte fon

EU NA < i Al ȘU* !FORSCHUNGEN IM BEREICH DER CHEMIE UHDTECHNOLOGIEDER POLYMERE
A'A AS ANȘ ZZZ z , . AUSA

<

dator al Consiliului Național al Științei și învățămintului, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și deputat în Marea Adunare Națională, academician doctor inginer Elena Ceaușescu îndeplinește un rol de cea mai mare importanță in viața științifică și politică din România.Membru al Academiei Republicii Socialiste România, doctor Elena Ceaușescu desfășoară o amplă activitate atit in domeniul cercetărilor fundamentale, cît și în domeniul cercetărilor aplicative, de Inginerie tehnologică, distingîndu-se prin rezultatele deosebite obținute.Cu contribuția personală a eminentului om de știință — au arătat vorbitorii — eforturile românești de cercetare în domeniul chimiei au dus la elaborarea a numeroase noi tehnologii, a căror noutate și eficiență au fost recunoscute prin brevete, atît în România, cît și în alte țări, și care sint utilizate în mod curent în unitățile din industria chimică a țării.Paralel cu contribuția sa științifică directă la progresul cercetării și proiectării din chimie, ca și Ia orientarea și dezvoltarea industriei românești, academician doctor inginer Elena Ceaușescu desfășoară o amplă activitate pentru perfecționarea organizării, modernizarea și sporirea eficienței sistemului național al cercetării și învățămintului. In context s-a relevat că, în calitatea sa de președinte al Consiliului Național al Științei și învățămintului, tovarășa Elena Ceaușescu coordonează activitatea tuturor institutelor de cercetare și proiectare, precum și a instituțiilor de învățămînt superior, asigurînd sporirea permanentă a contribuției acestora la dezvoltarea economico-socială a țării.Vorbitorii au subliniat faptul că ilustrul savant român este profund atașat cauzei cooperării internaționale în domeniul științei, învăță- mîntului și culturii. Sub conducerea sa, Consiliul Național al Științei și învățămintului promovează o politică de colaborare activă cu instituții similare din alte state, fără deosebire de sistem social-economic.Fondator și președinte ales al Comitetului Național Român „Oamenii de știință și pacea", academician doctor inginer Elena Ceaușescu desfășoară o intensă activitate în folosul întăririi unității de acțiune a oamenilor de știință din întreaga lume, pentru ca știința să slujească exclusiv năzuințelor spre progres șl dezvoltare ale popoarelor, idealurilor de libertate, independență națională, bună înțelegere, cooperare și pace ale omenirii.în semn de înaltă recunoaștere a meritelor sale științifice — au relevat vorbitorii — academician doctor inginer Elena Ceaușescu a fost distins de numeroase academii, universități și societăți științifice din țâri ale Europei, Americii de Nord și Americii Latine, Asiei și Africii cu titlul de membru activ, membru de onoare și Doctor Honoris Causa.în puvîntul său, prof. dr. Clement Broger a subliniat valoarea științifică de excepție a lucrării prezentate, în contextul mai larg al problemelor ce se pun cercetărilor în domeniul chimiei, scoțînd în evidență complexitatea deosebită a subiectului tratat. In condițiile în care temele a- bordate fac obiectul unei intense competiții internaționale, lucrarea editată la Basel aduce contribuții de mare valoare la cunoașterea și dezvoltarea tehnologiei polimerilor, la progresul chimiei macromoleculare in general.Distingîndu-se prin densitatea și bogăția informației, prin diversitatea modalităților de abordare și claritate deosebită a expunerii, acest volum prezintă un mare interes pentru cercuri largi de specialiști, constituind o lucrare de referință în domeniul ei de profil — a arătat vorbitorul — apreciind că apariția în

limba germană a monografiei reprezintă, astfel, un moment important pentru oamenii de știință elvețieni.Prezența la manifestare a reprezentanților cercurilor științifice universitare, de afaceri și industriale este o expresie a interesului suscitat de apariția lucrării, fiind, în același timp, o dovadă a înaltei stime și prețuiri de care se bucură știința românească. „Editura noastră — a spus prof. dr. H. P. Thiir — are ca obiectiv publicarea de lucrări științifice de înaltă valoare. De aceea, sint deosebit de bucuros de faptul că am putut tipări lucrarea realizată de a- cademicianul doctor inginer Elena Ceaușescu. Prezenta manifestare constituie pentru mine un fericit prilej de a exprima speranța că în Editura ..Birkhâuser» vor apărea și altp asemenea lucrări care să facă mereu mai bine cunoscute remarcabilele rezultate ale cercetărilor întreprinse in România".Salutînd apariția în Elveția a volumului „Cercetări în domeniul chimiei și tehnologiei polimerilor", vorbitorii au subliniat că acest important eveniment științific reprezintă, totodată, și o contribuție de seamă la dezvoltarea și adîncirea relațiilor de cooperare și prietenie dintre cele două țări. Dr. Ferdinand Poli, președintele Asociației de prietenie Elveția—România, a evocat, în acest context, importurile de colaborare existente Intre instituțiile de învățămînt superior românești și elvețiene.O expoziție de carte științifică a prilejuit participanților posibilitatea de a lua cunoștință de principalele lucrări apărute anterior, in România și-în alte țări, ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.La manifestarea de la Basel au fost prezenți prof. dr. Angelo Azzi, directorul Institutului de biochimie și biologie moleculară al Universității din Berna, prof. dr. Friederich Lohse, profesor de chimie macromoleculari de la Universitatea din Berna și la Institutul Tehnic Superior din Lăusanne, dr. F. Junglig, președinte al Firmei „Sandoz Products Ag“, membru în Consiliul de conducere al grupului „Sandoz Ag“, dr. Urs Burckhardt și dr. F. Raulf, directori la „Ciba-Geigy", dr. H. Lu- chsinger, director la „Petrogolane Ag“, dr. H. Rude, director la „Sandoz Ag“, dr. O. W. Smerelcar, de la revista „Chimia". Din partea Editurii „Birkhâuser" au mai participat dr. E. Mazenauer, director pentru probleme de producție, și dr. II. 1. Pfeifdfer, director pentru probleme editoriale.Au fost de față cercetători din alte țări — participant la proiecte de cercetare în cadrul unor unități științifice din Elveția — un numeros public.Calda primire pe care lumea științifică elvețiană a rezervat-o apariției unuia din volumele reprezentative ale seriei monografice consacrate de tovarășa academician doctor , inginer Elena Ceaușescu chimiei și tehnologiei polimerilor s-a constituit într-o dovadă grăitoare a sentimentelor de înaltă stimă și prețuire manifestate pe plan internațional față de eminentul savant român, căruia, cu ocazia aniversării zilei de naștere. i-au fost adresate cele mai alese urări de noi succese în multilateralaactivitate pe care o consacră progresului cunoașterii, al cercetării și în- vățămîntului românesc, întăririi conlucrării dintre oamenii de știință din întreaga lume in folosul bunăstării și păcii. S-au exprimat, totodată, admirație și înalte aprecieri față de succesele obținute de țara noastră pe tărimul științei, ca și în alte domenii hotărîtoare ale muncii și vieții, în cei mai rodnici ani ai istorieisale, sub conducerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, ctitorul României moderne, genial promotor al năzuințelor de progres și pace ale națiunii. (Agerpres)y

AFGANISTAN

Apel la începerea de negocieri 
în problema reconcilierii naționaleKABUL 6 (Agerpres). — în cuvîntarea rostită la ședința Comisiei superioare extraordinare pentru reconciliere națională, secretarul general al C.C. ai Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, Naji- bullah, a adresat. în numele C.C. al P.D.P.A., al Consiliului Revoluționar și al guvernului, un apel la începerea negocierilor in problema reconcilierii naționale. Propunem încetarea focului-, reconcilierea, pacea, a arătat vorbitorul, adăugind : întindem mîna păcii tuturor fraților afgani. Dorim să credem că multe dintre divergențe sint generate de neînțelegere. Propunem un dialog amplu și deschis. C.C. al P.D.P.A., Consiliul Revoluționar, Guvernul R.D. Afganistan declară solemn că, de-la 15 ianuarie 1987, timp de șase luni, toate tipurile de forțe armate și formațiuni militare vor Înceta focul în mod unilateral.Secretarul general al C.C. al P.D.P.A. a apreciat procesul de reconciliere națională drept un proces de renaștere națională, în cadrul căruia vor fi soluționate sarcini cum ar fi renunțarea la lupta armată pentru soluționarea problemelor privind prezentul și viitorul Afganistanului ; reprezentarea echitabilă în structura politică și în viața economică ; garantarea nerecurgerii la

persecuții pentru activitatea politică anterioară și amnistia națională ; păstrarea și dezvoltarea tradițiilor istorice, naționale și culturale.Puterea populară — a spus vorbitorul -* se va orienta spre crearea unui guvern de unitate națională, prin antrenarea unor ample forțe politice, care să confere acestuia un caracter de coaliție. Alte obiective vizează reglementarea politică a situației din jurul Afganistanului pe baza încetării și garantării încetării amestecului din afară. Toate acestea ar grăbi în mod corespunzător repatrierea contingentului limitat al trupelor sovietice, a subliniat vorbitorul. El a precizat că, în vederea reconcilierii naționale, dialogul va fi purtat cu toți patrioții cinstiți din Afganistan, indiferent de concepțiile lor politice anterioare, cu partidele, grupările și fracțiunile politice, cu toate formațiunile armate din interiorul țării, cu acei adversari ale căror termene de detenție in închisori expiră. Din acest proces nu sînt excluse nici organizațiile islamice și alte grupări politice, și nici conducătorii formațiunilor militare care acționează peste hotare.în cadrul ședinței a fost aprobată declarația Consiliului Revoluționar „Cu privire la reconcilierea națională în Afganistan". ,

în sprijinul inițiativelor 
de pace ale „Grupului 

de la Contadora“CIUDAD DE MEXICO 6 (Agerpres). — In cursul unei conferințe de presă organizate la Ciudad de Mexico, Geoffrey Howe, ministrul britanic al afacerilor- externe, a evidențiat necesitatea reglementării prin mijloace pașnice a stării conflictuale din- America Centrală — transmite agenția U.P.I. El a exprimat sprijinul Marii Britanii față de eforturile de pace ale „Grupului de la Conta- dora" și a menționat că, în .cadrul întilnirii cu secretarul de stat al S.U.A., George Shultz, programată să se desfășoare in Bermude, va reafirma poziția Pieței comune (vest- europene) în favoarea soluționării prin negocieri a crizei centro-ame- ricane.TEGUCIGALPA 5 (Agerpres). — într-o alocuțiune rostită la Tegucigalpa, vicepreședintele Hondurasului, Jaime Rosenthal Oliva, a afirmat că ajutorul acordat de S.U.A. rebelilor contrarevoluționari nicara- guani „nu va rezolva problemele politice ale Americii Centrale" — transmite, agenția Inter Press Service. „Nici 100, nici 200 milioane de dolari pentru forțele „contras" nu vor putea ajuta la soluționarea problemelor Americii Centrale, deoarece soluțiile trebuie să fie politice, nu militare" — a spus el.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban • Reuniunea comună a Comite
tului Executiv ai O.E.P. si conducerii Consiliului National 

PalestinianBEIRUT 6 (Agerpres). — în ultimele 24 de ore, miliții rivale din zona vestică a capitalei Libanului au declanșat puternice schimburi de focuri în plină stradă. Potrivi* unui prim bilanț, cel puțin trei persoane au fost ucise, înregistrîndu-se, totodată, și răniți.In zona taberelor de refugiațl palestinieni din apropiere de Beirut nu s-au mai semnalat marți schimburile de focuri obișnuite. Cu o zi înainte, la 5 ianuarie, între forțele po- litico-militare Amal și luptătorii palestinieni de Ia tabăra de refugiațl Shatila și Bourj El-Barajneh s-au declanșat puternice tiruri de artilerie, în ciuda eforturilor politice ale autorităților din Beirut și din alte capitale arabe de a se pune capăt așa-numitului „război al taberelor".BAGDAD 6 (Agerpres). — La Bagdad s-a desfășurat o reuniune comună a Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

și conducerii Consiliului Național Palestinian. Lucrările au fost consacrate examinării situației .locuitorilor din teritoriile arabe ocupate, ultimelor evoluții din taberele de re- fugiați palestinieni din Liban.A fost dată publicității o declarație în care se arată că populația palestiniană din teritoriile ocupate își exprimă adeziunea fermă la revoluția palestiniană, față de O.E.P. și dorința realizării păcii în regiune pe baza respectării dreptului inalienabil al poporului palestinian la autodeterminare, inclusiv de a-și crea un stat propriu independent. Comitetul Executiv al O.E.P., relevă documentul citat de Qatar News .Agency, dorește restabilirea unității între grupările palestiniene cît mai curînd posibil, pentru realizarea aspirațiilor poporului palestinian, consolidarea rindurilor sale în scopul punerii în practică a rezoluțiilor Consiliului Național Palestinian.
Contenciosul comercial interoccidental

Plan de contramăsuri al Pieței comune față de acțiunile 
preconizate de S.U.A.BONN 6 (Agerpres). — Piața comună a alcătuit deja un plan de contramăsuri la planurile S.U.A. de a spori taxele vamale la o serie de produse importate din C.E.E., a declarat Karl Heinz Narjes, membru al Comisiei C.E.E., intr-un «interviu acordat cotidianului „Bild", El a precizat că în acest război comercial cu S.U.A. Piața comună va răspunde impunînd creșteri ale taxelor

vamale la orezul șl porumbul Importat de pe piața americană. „Nu putem accepta ca americanii să fixeze legile comerțului internațional care să li se potrivească lor. Ceea ce se întîmplă acum cu produsele agricole, se poate întîmplă mîine cu mașinile-unelte, cu automobilele sau avioanele", a declarat Narjes, citat de agenția Reuter.

R.S.A.

Noi demonstrații de protest 
împotriva politicii 

de apartheidPRETORIA 6 (Agerpres). — La 'începutul acestei săptămîni, din Africa de Sud sosesc noi informații re- levind persistența climatului, de violență, determinat de continuarea demonstrațiilor antiapartheid reprimate, ca de obicei, de poliția regimului rasist de la Pretoria. Cele mai puternice incidente au fost semnalate in localitățile populației negre, între care Soweto, Sebonkeng — lingă Johannesburg — și Pearl, din provincia Cap. Un bilanț provizoriu al victimelor climatului de violență, transmis luni seara de agenția France Presse, indica doi morți, dintre care o fetiță, și un număr neidentificat de răniți.HARARE 6 (Agerpres). *— Congresul Național African (A.N.C.) va aniversa la 8 ianuarie împlinirea a 75 de ani de la fondarea sa — moment ce marchează începutul luptei de dezrobire a populației de culoare din Africa de Sud. Acest eveniment va fi evocat și in capitala Republicii Zimbabwe. în prezența reprezentanților A.N.C. După cum informează agenția Ziana, un purtător de cuvînt al A.N.C. a declarat că aniversarea înființării organizației va determina exprimarea poziției forțelor patriotice și democratice sud-africane de a-și intensifica lupta, sub toate formele, in acest an, in vederea eliminării sistemului de apartheid din R.S.A., pentru o societate nerasială, în care exprimarea politică să reprezinte interesele legitime ale populației de culoare.
Continuă acțiunile greviste 

• în FranțaPARIS 6 (Agerpres) — Marți a continuat greva muncitorilor din transporturile pariziene, ca urmare a eșecului negocierilor dintre sindicate și reprezentanți ai Direcției transporturilor din Paris (R.A.T.P.) privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii. De asemenea, după cum transmite agenția France Presse, a început greva muncitorilor din sectoarele gaz și electricitate, poștă și telecomunicații și a intrat în a 20-a zi greva lucrătorilor de la căile ferate. Tot marți, relevă agenția citată, la Paris a fost organizată o mare manifestație a greviștilor. ■In legătură cu situația economică și politică creată de acest val de mișcări revendicative, a avut loc o ședință specială a cabinetului. în cadrul căreia s-a subliniat că guvernul nu va renunța la poziția față de revendicările oamenilor muncii. ,

AGENȚIILE DE PRESĂ 
pe scurt

ORGANIZAȚIE. In cadrul te-' 
. elunii anuale a Congresului ști

ințific indian, care se desfășoară 
1 la Bangalore, a fost înființată or

ganizația „Oamenii de știință pen- ■ 
tru pace și dezvoltare". Țelul or- I ganizației constă in informarea 
opiniei publice/ asupra pericolelor 

I pe care le comportă cursa înar
mărilor, în mobilizarea opiniei pu
blice indiene la lupta împotriva 

. pericolului nuclear, in atragerea ti
neretului la lupta pentru pace.INTERVIU. Intr-un interviu acordat postului de radio Luxem- | burg, ministrul de externe vest- german, Hans-Dietrich Genscher, Is-a pronunțat împotriva renunțării la politica de destindere promovată in anii ’70, relatează agenția D.P.A.| REUNIUNE. Arhiepiscopul San Salvadorului, Arturo Rivera y Da- Imas, a anunțat că o întrunire între forțele guvernului și insurgenți, consacrată instaurării păcii în Salvador, urmează să aibă loc, în perioada 16—18 ianuarie, in ca- I pitala țării. El a apreciat că reuniunea va contribui la încetarea I conflictului intern, la promovarea dezvoltării social-economice a Salvadorului.LA SEUL a fost formată o nouă I organizație politică de opoziție. Din rindurile sale fac parte ță

rani, studenți, tineri, alte categorii sociale. Organizația se pronunță împotriva proiectului regimului de la Seul de a introduce un amendament la Constituție potrivit căruia se lărgesc prerogativele primului ministru. Ea intenționează să lanseze o campanie de stnngere de semnături împotriva intențiilor regimului, subliniind că această schimbare este îndreptată spre consolidarea pozițiilor regimului antipopular.ÎNTlLNIRE. La Manila a avut loc o întîlnire particulară între reprezentanți ai Frontului Național Democratic și Stephen Solarz, președintele în exercițiu al Subcomitetului Camerei Reprezentanților a S.U.A. pentru relații cu țările din zona Asiei și Pacificului, care a efectuat o vizită oficială în capi

tala filipineză. Negociatorul F.N.D., Antonio Zumel, a declarat' presei, la încheierea convorbirilor, că în- tilnirea s-a desfășurat, la cererea părții americane, fiind abordată îndeosebi activitatea forțelor de opoziție din Filipine — transmite a- genția China Nouă.A FOST GĂSITĂ CUTIA NEAGRA a avionului companiei aeriene braziliene Varig, de tip „Bovin; 707", care s-a prăbușit simbătă, 3 ianuarie, la 200 de km de capitala ivoriană — anunță agențiile de presă. Accidentul, care a provocat moartea a 49 de persoane, s-a datorat unei defecțiuni la unul din motoare. Singurul supraviețuitor este un cetățean al statului Cote d’Ivoire, care călătorea pentru prima dată la bordul unui avion.O NOUA GALAXIE. Un grup de astronomi americani a desco
perit ceea ce se crede a fi fază incipientă de formare a unei noi 
galaxii, la o distanță de aproximativ 12 miliarde ani-lumină de Pământ 
— relatează agenția Associated Press. După cum a precizat dr. Hyron 
Spinard, profesor de astronomie la Universitatea Berkeley din California, 
in cadrul unei comunicări făcute la. reuniunea anuală a Societății Ame
ricane de Astronomie, pe baza cercetărilor efectuate de specialiștii ame
ricani s-a emis ipoteza că fenomenul observat nu ar putea reprezenta 
decit nașterea unei noi galaxii — o așa-numită protogalaxie — fiind pen
tru prima dată cină un asemenea proces este detectat în stadiul său in
cipient. Protogalaxia a fost denumită „Sursa de radio 3 C 326.1“. Exami
narea regiunii respective a Universului a permis să se estimeze că noua 
galaxie — de forma unui uriaș nor de gaze — este de circa trei ori mai 
mare decit Calea ■ Lactee și că în interiorul ei s-au format deja aproxi
mativ un miliard de stele.
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