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și suveranității patriei
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INSUFLEȚITOARE FAPTE
ALE ANGAJĂRII MUNCITOREȘTI

NEAMȚ : Rezultate 
ale modernizării producțieiPrin înfăptuirea măsurilor cuprinse în programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, la nivelul industriei județului Neamț ș-a obținut în acest an un spor al pro- ducției-marfă industriale in valoare de peste 2 miliarde lei, din care 1,2 miliarde reprezintă producția destinată exportului. De asemenea, acestea au influențat considerabil indicatorii de eficiență, realizîndu- se o economie la cheltuielile totale de producție de peste 750 milioane lei. De menționat că o mare parte din obiectivele înfăptuite au vizat creșterea nivelului tehnic și calitativ al producției, bază importantă pentru sporirea continuă a producției pentru export., 14 unități economice raportind la această dată depășirea planului anual cu aproape 300 milioane lei. (Ion Talpă).
ALBA : Livrări suplimentare 

la exportColectivele de muncă din unitățile industriale ale județului Alba acționează în această perioadă cp elan sporit pentru realizarea producției de export prevăzute pe întregul an. In unități se urmăresc zilnic realizarea contractelor și livrarea operativă a produselor către partenerii de peste hotare. Un număr de 14 întreprinderi au raportat îndeplinirea înainte de termen a planului anual la export. Pe a- ceastă bază, au fost create condiții pentru a se livra suplimentar 

DEMOCRATICE ASIGURATE ÎNTREGULUI POPOR
l .

deschis o nouă

in REPUBLICA noas-

REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA-STAT Al DREPTURILOR

Acum 41 de ani. la 30 DECEMBRIE 1947, prin voința poporului, sub conducerea partidului comunist. România a devenit REPUBLICA.De 41 de ani, intr-un proces de continuitate revoluționară. 7"tră. se construiește o societate nouă, a muncii, a dreptății și a echității : societatea socialistă.Dacă privim țara in acest moment al devenirii sale, cînd se împlinesc 41 de ani de la proclamarea REPUBLICII, aflăm la tot pasul roadele unor profunde prefaceri revoluționare. Pentru că România, in anii REPUBLICII .— ani de construcție socialistă — a dobindit o nouă înfățișare. O nouă geografie economică și socială. Un nou statut- în rindul națiunilor lumii.Din acest nou timp al patriei, anii cei mai rodnici, cei mai bogați in mărețe înfăp

tuiri sint cuprinși în epoca de glorie inaugurată de Marele Congres din 1965 — „Epoca Nicolae Ceaușescu". în acești ani s-a accelerat procesul de industrializare socialistă a țării. S-a trecut la îndeplinirea obiectivelor noii revoluții agrare. S-a asigurat progresul fără precedent, pe pămintul patriei noastre, al științei, învățămintului și . culturii. Au fost intensificate. totodată, preocupările pentru perfecționarea pregătirii multilaterale a oamenilor muncii, pentru educarea revoluționară a maselor, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a Întregului popor. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in magistrala Expunere la marele forum din noiembrie al democrației socialiste revoluționare, „pe drept cuvint se poate aprecia că cel de-al IX-lea Congres al partidului aepocă revoluționară în activitatea parti

dului, in construcția socialistă in România", în acești ani de nouă istorie, in care s-a pus capăt conservatorismului, șablonismului și concepției „modelului unic" in edificarea noii societăți, s-au redat partidului și poporului increderea in propriile forțe, in capacitatea lor de gindire și acțiune, o dată cu sentimentul de demnitate patriotică revoluționară, și-a dovedit viabilitatea teza secretarului general al partidului nostru, întemeiată pe legile obiective ale dezvoltării sociale, potrivit căreia socialismul și democrația sint inseparabile.Asigurarea celor mai largi drepturi întregului popor in Republica Socialistă România. stat al democrației muncitorești-revolu- ționare, constituie tema anchetei de opinie politică pe care o publicăm in
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la export produse în valoare de 80 milioane lei, printre care mașini și utilaje tehnologice, produse sodice. articole de porțelan și altele. (Ștefan Dinică).
VÎLCEA : Noi sonde 

in funcțiuneAcționînd cu inaltă. răspundere patriotică, in spiritul indicațiilor și orientărilor secretarului ' general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sondorii din cadrul Schelei de foraj Rimnicu Vilcea și-au mobilizat forțele pentru a pune în valoare noi capacități de extracție petrolieră. După ce, în prima jumătate a lunii decembrie, au predat colectivului brigăzii nr. 4 Făurești, a Schelei de producție petrolieră Drăgășani, două sonde care au fost integrate in circuitul productiv, in aceste zile se află in foraj 8 sonde, iar alte . 4 au fost pregătite pentru efectuarea probelor de producție, armind ca și acestea să fie date in exploatare in curind. Sint fapte ce confirmă spiritul angajant al petroliștilor vilceni de a înfăptui neabătut sarcinile și orientările date de secretarul, general al partidului — program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al întregului popor, pentru dezvoltarea economico-socială a patriei. (Ion Stanciu).
CLUJ : In avans 
față de graficeMobilizate de orientările și indicațiile secretarului general al partidului pentru încheierea a- nului cu cele mai bune rezultate, colectivele de pe șantierele Trustu- lui-antrepriză generală de construcții industriale Cluj, care-și desfășoară activitatea în mai multe județe din această parte a tării, au raportat punerea în funcțiune, în această perioadă, a unor noi obiective de investiții. De la începutul anului și pină acum, au fost realizate aproape 50 de capacități noi de producție, între care unele inainte de termenele prevăzute în graficele de execuție. Astfel, au fost puse in funcțiune la 

Combinatul metalurgic din Cimpia Turzii noi capacități pentru fabricarea unor sortimente superioare de sirmă din oțel și cabluri din oțel, instalația de sulfură de carbon de la Combinatul de fibre, celuloză și hîrtie din Dej, Fabrica de medicamente de la Tîrgu Mureș, precum și alte obiective importante pentru dezvoltarea și diversifi
SATU MARE : Produse de înaltă tehnicitateColectivul întreprinderii de utilaj minier Satu Mare întimpir.ă împlinirea a 41 de ani de la proclamarea Republicii cu frumoase succese în muncă, o dovadă în acest sens fiind și realizările de pînă acum, care creează premise certe realizării integrale a sarcinilor fizice pe anul1988. De asemenea, au început în devans livrări importante de utilaje la export in contul anului1989, printre care, cu ponderea cea mai mare, se înscriu : transportoare cu bandă, cupe cu lanț, susțineri mecanizate etc. Colectivul secției de prelucrări și montaj elec- tropalane se integrează cu cinste in efortul muncii de înaltă calitate. 
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carea producției industriale. Pentru accelerarea ritmului de lucru pe șantiere, asigurarea unui nivel calitativ superior al obiectivelor de investiții și reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie electrică, au fost aplicate numeroase măsuri din programul de modernizare a producției. (Marin Oprea).
eficiență și tehnicitate pe care-1 depune această mare unitate a industriei constructoare de mașini. Eforturile depuse aici pentru asimilarea de produse la cel mai ridicat nivel de tehnicitate se concretizează intr-o gamă largă de tipuri de palane. între acestea sint elec- tropalanele cu sarcină de ridicare cuprinsă între 500 kg — 8 000 kg, electropalane siderurgice de diferite gabarite și puteri in multe variante, pneumopalanele antigrizu- toase in două variante — de 3—5 tone forță și 8—10 tone forță. (Octav Grumeza).Foto : Sandu Cristian

în aceste zile, in care întregul nostru popor aniversează împlinirea a 41 de ani de la proclamarea Republicii, evocarea îndelungatei lupte pentru împlinirea idealurilor de dreptate, libertate și unitate națională dobindește semnificații deosebite, ilustrîndu-se astfel istoria eroică a poporului, consecvența și energia cu care acesta a acționat de-a lungul vremurilor pentru a asigura izbînda legitimelor sale aspirații supreme, a dreptului de a fi singur stăpin pe destinele sale. într-adevăr, s-a întipărit pe frontispiciul istoriei noastre multimilenare o virtute de relief, veritabilă chintesență a spiritualității poporului român, a telurilor sale prin vremuri — grija pentru ființa și soarta pămintul ui strămoșesc, odinioară vatra vechii Dacii, moștenit și păstrat din generație în generație, din tată in fiu. Românii au iubit cu pasiune acest pămînt, l-au cunoscut palmă cu palmă, s-au contopit cu el. au năzuit să-1 facă să propășească și să-l păstreze de sine stătător. Felul de a fi al poporului nostru s-a caracterizat prin demnitate și vitejie, voință necurmată de libertate națională și socială, care au zădărnicit încercările vrăjmașe de a-1 abate din rosturile sale constructive. în cel mai inalt grad cunoscut de existenta noastră națională se împlinește această virtute a istoriei românești prin acțiunea Partidului Comunist Român, a militantului revoluționar și patriot, ctitor de istorie dreaptă și demnă — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu pătrunzătoare viziune asupra resorturilor acestei istorii. magistrala Expunere a tovarășului
Cum poate spori aportul informaticii 

la modernizarea producției?Informatica reprezintă una din tehnologiile de virf ale noii revoluții științifico-tehnice ce vizează o caracteristică esențială a societății viitoare, și anume dimensiunea informațională. Experiența acumulată pe plan mondial, precum și în țara noastră arată că perspectivele de dezvoltare ale unei economii moderne' depind, intr-o măsură crescindă, atit de gradul său de industrializare, cit. și de gradul de maturizare a infrastructurii sale informatice, de capacitatea proprie de a integra organic mijloacele tehnicii de. calcul și informaticii in structura și funcționarea forțelor de producție, ca și în sfera conducerii, organizării și .planificării.în esență, prin intermediul programelor informatice se produce un larg transfer de cunoștințe și ' experiență umană in procesele de muncă, omul fiind eliberat de operațiile fizice și periculoase, de cele de rutină, în această privință, in Expunerea la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și a organizațiilor de masă și obștești tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că electronica și automatizarea trebuie folosite ca un mijloc pentru buna organizare a producției, pentru a ușura munca oamenilor. Secretarul general al partidului nostru definește astfel conceptul de muncă creatoare de bunuri și cunoștințe științifice și tehnice, care are în vedere că, prin folosirea informaticii, tehnicii de calcul, a mijloacelor de automatizare, procesul de producție, fără a se transforma în proces științific, va fi . mai eficient și mai sigur dirijat și controlat.Progresele rapide ale informaticii sint determinate, pe de o parte, de sporirea și diversificarea producției de echipamente electronice de calcul cu performante tot mai ridicate și, pe de altă parte, de extinderea ariei lor de utilizare. Astfel, informatica s-a format ca o disciplină iri sfera științelor tehnice, avind drept nucleu matematica și știința calculatoarelor ; mai concret, obiectul general de 

Nicolae Ceaușescu, rostită la 28 noiembrie a.c., reprezintă inainte de toate o aprofundare de substanță a datelor continuității și unității, incepind cu istoria noastră veche și pină la prezentul socialist Pe temelia unității de civilizație, a unității etnice și lingvistice s-a clădit, în urmă cu 2060 de ani, și statul dac centralizat și independent, creat sub conducerea lui Bure- bista, unul din marile edificii statale ale lumii antice, ceea ce a asigurat cadrul politic unitar al dezvoltării tuturor geto-dacilor. O dată cu cucerirea romană, cu îndelungata conviețuire a dacilor și romanilor, a început formarea unui nou popor, care a păstrat și dezvoltat cele mai alese calități și virtuți ale celor două popoare, împlinind un zbuciumat, dar glorios destin istoric.Factorii unității, conștiința mereu trează a acestei unități au condus, după perioada migrațiilor, la o organizare administrativă superioară, la dezvoltarea formațiunilor statale, voievodatele, care au purtat lupte grele pentru apărarea și consolidarea entității politice distincte. Pe această bază, au fost organizate statele feudale centralizate : Transilvania, Țara Românească. Moldova și Dobrogea, ceea ce a asigurat dezvoltarea forțelor de producție, conservarea obiceiurilor, a tradițiilor, a limbii proprii, evoluția istorică unitară a poporului român.Așa cum arată secretarul general al partidului, formarea și dezvoltarea principatelor române au avut loc în condiții grele ; ele au trebuit să-și mențină existența luptînd îm

studiu al științei informaticii îl constituie utilizarea sistemică a microelectronicii și tehnicii de calcul, incluzind crearea instrumentelor de tip metode, tehnici, programe, destinate diferitelor etape ale aplicării tehnologiei de prelucrare automată a datelor.în ipostaza de „tehnologie de prelucrare a datelor", informatica constituie, în esență, o formă evoluată de automatizare a proceselor informaționale, precum și a anumitor clase de procese fizice, prin conducerea cu , calculatorul a funcționării unor sisteme de producție. în fine, 
CALCULATORUL ClSTIGĂ TEREN 

iN ORGANIZAREA MUNCII
ca infrastructură, informatica antrenează resurse de tipul capacităților de prelucrare automată a datelor (de la calculatoare universale pină la microcalculatoare profesionale și microprocesoare), al rețelelor de comunicații pentru transmiterea datelor și interconectarea calculatoarelor, al bibliotecilor de programe informatice și al bâzelor de date. Crearea infrastructurii informatice constituie sarcina inițială a oricărui program de informatizare, desfășu- rindu-se progresiv, pe măsura dezvoltării economico-sociale de ansamblu. Introducerea elementelor Infrastructurii informatice generează efecte de antrenare multiple la nivelul industriei, al întregii economii, ceea ce impune asigurarea concordanței cu structura tehnologică și organizatorică din economie.în prezent, se poate constata o tendință de penetrare tot mai profundă a informaticii în diferite activități productive, de concepție sau de decizie. Este de la sine înțeles că o asemenea orientare a procesului de informatizare necesită un puternic suport de programe, care incorporează o mare investiție de inteligență din partea utilizatorilor și 

potriva dominației sau a tendințelor de dominație a trei mari imperii — Imperiul otoman. Imperiul ăustro- ungar și Imperiul țarist. Datorită omogenității structurii economice, sociale și culturale, limbii unitare, precum și puternicei conștiințe a unității de origine, între statele românești feudale s-au dezvoltat permanente contacte și legături multilaterale intense, specifice aceleiași entități, au avut Ioc schimburi de bunuri materiale, o puternică circulație de idei, de opere de cultură, și artă, inchegîndu-se și întărindu-se necontenit, pe această bază, conștiința necesității luptei unite împotriva cotropitorilor, a dușmanului comun. Țările române nu au putut fi supuse prin forță, păstrîn- du-și necontenit autonomia statală. Tratatele de alianțe politice, legăturile economice și culturale stabilite cu statele vecine sau mai îndepărtate au reconfirmat, de-a lungul vremurilor, puterea suverană a domnitorilor români, dreptul țărilor române de a se cîrmui după propriile legi și întocmiri caracteristice unuia și aceluiași popor. Acest statut a asigurat condiții pentru un progres mai intens al forțelor de producție, pentru apariția noilor relații capitaliste, precum și pentru întărirea cpnștiinței unității naționale și desfășurarea luptei în vederea făuririi statului unitar deplin suveran.Ca un simbol al dreptului istoric de a trăi liber și independent în vatra strămoșească, poporul român a
Conf. dr. Stelian POPESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

informaticienilor, astfel încît sistemele informatice — la început rezervate numai celor inițiați — să devină larg accesibile la scară socială.O realitate incontestabilă este aceea că stadiile de virf ale informatizării conferă unor uzine vigoare și competitivitate tehnică și economică. Liniile de fabricație conduse cu calculator funcționează flexibil și silențios, sporind productivitatea de la citeva procente pină la citeva ordine de mărime. Calculatorul și programele informatice sprijină direct planificarea, proiectarea, aprovizionarea, fabricația și desfacerea, asîgurînd fiabilitatea produselor. Factorii învestiți cu atribuții de decizie. asistați de calculator, ciș- tigă în operativitate, inventivitate și eficientă. De aceea, modernizarea prin informatică reprezintă in egală măsură o motivație tehnică și de competitivitate.Pe plan mondial se constată că, tot mai frecvent, companiile care nu și-au formulat incă o strategie corespunzătoare de informatizare și nu fac apel la informatică întimpină tot mai multe dificultăți. Metodele de conducere sint confruntate cu decizii de mare complexitate, ceea -ce explică de fapt de ce în 1990 peste 50 la sută din aplicațiile informaticii vor fi legate direct de proiectare și fabricație. Sistemele de proiectare și fabricație asistate de calculator scurtează timpul și reduc cheltuielile pentru realizarea de noi produse, pentru programarea și controlul proceselor de producție. Incluzind o rețea de calculatoare distribuite care fac posibilă conducerea directă a operațiilor de programare. executare, control, transport, manipulare și depozitare a materialelor. subansamblelor și produselor, sistemele de fabricație asistate de calculator permit ca o singură linie de producție să prelucreze zeci de
Nîcoîae BADEA
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i • reportaje • însemnări • 0 NOUĂ DOVADĂ A DRAGOSTEI Șl GRIJII PENTRU COPII

Deschidem robinetul, șuvoiul de apă curge atît cit vrem ; apă limpede, cristalină. apa fără de care nu putem trăi. Bucureștiul consumă, zilnic, echivalentul a... două rîuri Dîmbovița ! Un mic fluviu ! Dar apa aceasta, parte din Dîmbovița, parte din Argeș, nu curge in pahar așa cum vine de-acolo din bă- trina-i matcă. Lucru firesc, chiar dacă spune cîntecul : „Dîmbovița, apă dulce / Cin’te bea nu se mai duce!"— E chiar așa de „dulce" apa Dîmboviței? Vreau să spun, are niște calități aparte ? — le-am întrebat pe laborantele care, zilnic, testează calitatea apei destinate Bucureștiului.— E chiar așa: apa Dîmboviței, apă de munte, vine mai curată, mai plăcută la gust, pretinde mai puțin efort de „înnobilare", spre deosebire de apa din Argeș — apă de munte, și ea, dar supusă, pe parcurs, la „incercări" industriale mai dure. Pe aceasta din urmă o „îndulcim" cu eforturi mai mari, dar o aducem la aceiași parametri de calitate. Oricum. nici Dimbovița nu... curge direct in pahar ; apa de riu, pentru a deveni potabilă, trece și ea printr-o adevărată metamorfoză !Precizările aparțin tinerei inginere chimist Mi- haela Lipan, de la laboratorul Roșu. De fapt, pen

tru a surprinde această metamorfoză și pentru a înțelege cite ceva din munca celor peste 5 500 de oameni, angajați în această acțiune, din lupta lor nevăzută pentru picătura de apă cristalină, de viață, ne-am adresat
aceste mari transformări, de a fi chiar, dacă se poate, in avans cu un pas. A întinerit Dimbovița. apa ei curge din nou limpede ca oglinda ; dar se intenționează ca; și in aval. Dîmbovița și Argeșul să curgă tot limpezi, iar tot ce „a-

SPRE BUCUREȘTI, 
PE DÎMBOVIȚA 
Șl PE ARGEȘ

conducerii I.C.A.B. întreprinderea canal-apă București — adică celor cărora, de obicei, ne adresăm doar cind sint probleme legate de această resursă vitală aparent inepuizabilă.— Sistemul de alimentare cu. apă al Capitalei este în' plină dezvoltare — ne informează Dumitru Saru, directorul Întreprinderii. întinerirea Bucureștiului presupune. vă imaginați, eforturi considerabile și din partea noastră, de a tine pasul cu

dună", tot ce „primesc" de la oraș să rămină la stația de epurare. O astfel de stație se construiește la Clina și ea va intra, curind, in proprietatea noastră. întregind, ca să zic așa. profilul întreprinderii.— Ați reținut — intervine directorul tehnic al întreprinderii, Gheorghe Ghiocel — că „apa" deține doar o parte din profilul activității noastre. De fapt, activitatea noastră se împarte în trei sectoare distincte : exploatarea apei, exploatare canalizare, ex-

plbatare lacuri. Firește, ponderea cea mai mare o are, cum e și firesc, exploatarea apei. Aceasta este organizată in „foc continuu", 24 de ore din 24.Am reținut, astfel, că apa noastră de fiecare zi vine din două categorii de surse : surse de suprafață — rîurile Argeș și Dimbovița — și surse subterane. Ponderea cea mai mare o au. firește, sursele de suprafață. Apa este captată și tratată în două zone : cea de Dîmb.ovița la Arcuda, iar cea de Argeș — la stația Roșu. în oraș apa ajunge la cinci stații de pompare orășenești, dotate și cu rezervoare de inmagazinare ; in sfîrșit. prin sistemul de artere și rețele, e distribuită la consumatori — consumatorii casnici. întreprinderile industriale. obiectivele so- cial-culturale.— Citi kilometri de rețea de apă potabilă împîn- zesc Bucureștiul ? — l-am întrebat pe însoțitorul nostru în periplul de la... paharul cu apă spre „izvoarele" in care această apă renaște pentru a porni spre noi.— 2 700 de kilometri. De asemenea, mai avem circa 230 de secții de repom-
Anica FLORESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

SERBAREA „POMULUI DE IARNĂ"
DE ASTĂZI, binemeritatele zile de vacanță ale școlarilor cunosc un punct culminant — serbările „Pomului de iarnă". Așteptate cu cea mai mare nerăbdare de șoimii patriei, de pionieri și școlari, prin grija organizatorilor, ele vor avea fastul specific, se vor desfășura în atmosfera de voioșie caracteristică vîrstei copilăriei. în acest cadru, milioanele de copii ai țării iși vor manifesta, incă o dată, cu putere, dragostea nemărginită față de patrie și partid, recunoștința fierbinte față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, părinte drag al tinerelor vlăstare ale României socialiste, pentru al căror viitor se construiește o Românie nouă, față de tovarășa Elena Ceaușescu, care, cu atîta dragoste și grijă, veghează la asigurarea celor mai bune condiții de instruire pentru tîilăra generațieOriunde ar avea Ioc. serbarea „Po- peste două milioane de lei aceleia 1 “ “ "*  din 1987. Uniunea Generală a Sindicatelor, Uniunea Tineretului Comunist, Consiliul Național al Femeilor, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Societatea de Cruce Roșie, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, UCECOM, Centrocoop. O.D.U.S. au contribuit la alcătuirea acestei importante sume, de care vor beneficia aproape 4 MILIOANE DE COPII, preșcolari și elevi din clasele I—VIII, cei din casele de copii, grădinițe și școli speciale, leagăne de copii și secții de recuperare, din sa-

înțeles părinți, pentru a împărtăși, alături de cei mici, bucuriile.Pentru ca serbările „Pomului de iarnă" să . fie pretutindeni ireproșabil puse la punct, organizațiile de masă și obștești au alocat in acest scop fonduri importante, suma totală, de 265 000 000 lei, fiind superioară cu
natorii, preventorii și alte unități medicale.Pentru același eveniment, comisiile de femei au confecționat un mare număr de articole de îmbrăcăminte și alte obiecte pentru copii, in valoare de 4,6 milioane Iei. Din materiale recuperabile și prin muncă vo-
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mului de iarnă" se constituie, totodată, intr-un prilej de bilanț al rezultatelor la învățătură obținute in acest trimestru, de Stimulare a celor pe care cataloagele îi desemnează ca fruntași, precum și a acelora care s-au distins în domeniile creației tehnice, artistice, in activitatea de organizație. Vor fi inmînate diplome, fanioane, insigne, cărți și alte daruri. în jurul bradului tradițional se vor afla activiști de partid și de sindicat, reprezentante ale comisiilor de femei, conducători al ^unităților economico-sociale, birte-

luntară, unitățile UCECOM au realizat o varietate de piese de îmbrăcăminte și jucării în valoare de peste 1,7 milioane Iei.Dar serbările „Pomului de iarnă" nu vor fi singurele împrejurări ale vacantei menite să le ofere copiilor clipe de plăcută și instructivă destindere. Consiliile și comandamentele pionierești, împreună cu inspectoratele școlare, conducerile școlilor și comitetele cetățenești de părinți organizează, în perioada 28 decembrie 1988 — 3 ianuarie 1989, carnavaluri pentru copii in centre de cultură și creație „Cîntarea României", case

ale pionierilor și șoimilor patriei. în Capitală, cu sprijinul consiliului popular municipal, se va organiza un mare carnaval al copiilor, in ziua de 3 ianuarie, în Pavilionul expozi- țjonal central din Piața Scinteii.în perioada 28 decembrie 1988 — 8 ianuarie 1989, în municipii reședință de județ se vor organiza „orășele ale copiilor". în București, acest orășel va fi amenajat in Parcul tineretului, de către consiliul popular al municipiului. în colaborare cu consiliul municipal al Organizației Pionierilor și comitetul municipal al U.T.C.Vacanța de iarnă mal rezervă copiilor și alte posibilități de petrecere a timpului liber. Organizațiile județene de tineret și copii, împreună cu inspectoratele școlare, vor organiza, cu sprijinul consiliilor populare, tabere de odihnă și instruire, cluburi de vacanță, drumeții, excursii. întreceri sportive in cadrul fazei de iarnă a „Daciadei". Vor avea loc ample acțiuni politico-educative menite să le facă cunoscute copi’lor lupta și izbinzile comuniștilor, viața și activitatea revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, să le dezvolte sentimentul mindriei de a se fi născut pe aceste plaiuri străbune, unde părinții și bunicii dificat o societate nouă, în care totul este destinat și fericirii omului.
lor au e- socialistă, bunăstării
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Rodica SERBAN
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UNIREA EFORTURILOR PENTRU Fapte care pun în lumină vocația

ÎNDEPLINIREA PLANULUI inițiativei, climatul răspunderii
Negrești-Oaș este una din așezările României care ilustrează în modul cel mai pregnant politica partidului de dezvoltare puternică a tuturor zonelor și localităților țării, prin amplasarea rațională, armonioasă, echilibrată a forțelor de producție, îndeosebi a industriei, prin atragerea populației la practicarea unor profesii moderne, de mare productivitate, strins împletite cu dezvoltarea tehnicii și științei contemporane. Toate acestea sint evidente in vreme ce poposim in noile șale întreprinderi, multe dintre ele de interes republican, in timp ce străbatem străzile sale noi, cu o arhitectură tot mai frumoasă și îndrăzneață, dar și atunci cind ne aflăm la muzeul orășenesc — veridică și emoționantă sinteză a unor mari transformări revoluționare, petrecute mai ales după epocalul Congres al IX-lea al partidului. Astfel, în ultimii 23 de ani, populația orașului aproape s-a dublat, locurile de muncă au crescut de 4 ori, valoarea producției industriale de 6 ori, iar volumul desfacerii mărfurilor de 6.4 ori.Toate acestea constituie premisele reale, materiale de la care pornim atunci cînd discutăm aici, la Negrești-Oaș, împreună cu activiști de partid și din economie, in lumina ideilor fundamentale ale Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la recentul forum al democrației noastre socialiste, despre felul in care ■ se acționează practic pentru creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid in întreaga viață economico-socială a noului oraș.— Tot ce s-a realizat aici. Ia noi, tn inima Țării Oașului, ca de altminteri în cuprinsul întregii Românii, marile prefaceri înnoitoare, pulsul viguros al economiei, traiul tot mai bun al oamenilor — reprezintă roadele înfăptuirii politicii partidului, am putea spune materializarea vie, concretă a rolului său conducător, ne spune tovarășul Nicolae Bura, secretar al comitetului orășenesc de partid Negrești-Oaș.în recenta sa Expunere, strălucit program de luptă și muncă pentru întregul partid și popor, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, subliniază : ..Organele și organizațiile de partid, comitetele și birourile organizațiilor de partid, comitetele comunale, orășenești și județene trebuie să asigure unirea eforturilor comuniștilor, ale tuturor oamepilor muncii in vederea înfăptuirii neabătute a hotă- ririlor partidului și a legilor țării".Această „unire a eforturilor" — activitate de cea mai mare însemnătate pentru înfăptuirea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid — înțelegem s-o realizăm prin perfecționarea continuă a pirghiilor muncii politico-organi- zatorice, a întregii activități de partid.— Cum acționați concret in această privință ?—• în primul rînd, prin asumarea de către organele și organizațiile de partid a ceea ce secretarul general al partidului definește „răspunderea directă" pentru îndeplinirea planului și a programelor de dezvoltare, într-adevăr. cine să răspundă, dacă nu partidul ? Ar putea fi lăsată la voia întimplării această latură esențială. hotăritoare ? Firește că nu ! Drept urmare, acționăm, organizăm, ne implicăm. Exemple concrete ? Iată, pe fondul unor rezultate in general bune. trebuie să recunosc totuși in mod autocritic că „ne-am trezit" acum, in ultimul trimestru, cu planul de investiții mult rămas in urmă. La noi lucrează o brigadă de construcții care ține de întreprinderea.- ce-și are sediul la centrul de -județ. Pornind Jde .la.adeaSlă situație. _ăm greșit nepre.oc,upjndu-n.e .in-■ ' degproape de mpnea.„ijriggziț si, Jm- Bîef!)icn. de r^anzareâ. Investițiilor. Așa se face că pe șantiere se manifesta o slabă organizare a muncii, se Înregistrau aspecte de dezordine și risipă, iar organizația de partid, cuprinzind un număr mic de comuniști, nu desfășura o activitate corespunzătoare. Trăgind toate invă- țămintele. in lumina documentelor de partid, asumindu-ne „răspunderea directă" și in acest domeniu, in prezent acționăm in două privințe. Prima : întărirea organizației de partid, stabilizarea in brigadă a unui

mai mare număr de constructori din Negrești, îmbunătățirea omogenizării, întărirea unui climat de ordine și disciplină. A doua : unirea e- f orturilor întregului oraș in activitatea de investiții prin preluarea unor obiective de către unități eco-

întrecerea cu cele peste 30 de colective similare din Întreaga tară, maistrul Ana Nemeș ne propune de la bun inceput ca temă a discuției noastre activitatea ideologică, poli- tico-educativa de formare a omului nou.— Mă interesează în mod deosebit această latură a muncii noastre atit ca maistru, deci ca om care răspunde de activitatea unui colectiv de muncă, cit și ca membru al biroului comitetului de partid, calitate în care trebuie să am mereu în atenție problemele vitale ale întregii întreprinderi. Mai ales că . — trebuie să recunoaștem deschis — și noi ne regăsim, cu partea noastră de vină, in criticile severe aduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire Ia rămînerea in urmă a nivelului ideologic, politico-educativ. Și noi, acordind, în mod justificat, prioritate problemelor producției, le-am neglijat — în mod cu totul nejustificat ! — pe cele ale educației. Această subapreciere a muncii politico-educative a avut drept consecințe multe manifestări de indisciplină tehnologică, nepunctualitate,

în orașul Negrești-Oaș

nomice, cum sînt fabrica de utilaj minier și tehnologic, întreprinderea de tricotaje, fabrica de industrie mică „Oșana", cooperativa „Constructorul" și altele. Primele rezultate sint bune și aceasta ne determină ca, îndeplinind - hotăririle marelui forum al democrației noastre muncitorești-revoluționare. să acționăm cu aceeași fermitate și în alte domenii.— Ca de pildă ?— Expunerea secretarului general al partidului insistă asupra necesității folosirii de către organele și organizațiile de partid a metodelor muncii politice, subliniind că acestea nu trebuie sâ-și asume atribuțiile organelor de stat sau organismelor democratice, ci să asigure buna lor funcționare. în acest spirit ne propunem să acționăm mai energic pentru a combate, în unele organizații de partid, cum ar fi la întreprinderea de confecții. tendințele de „tehnicizare" a muncii de partid, de abordare a problemelor într-o optică tehnico- administrativă, de preluare a unor atribuții ale compartimentelor de e- xfecuție. Sintem convinși că, așa cum s-a accentuat în Expunere, împletirea justă, dialectică a rolului partidului cu creșterea răspunderii și a rolului și .'organismelor oamenilor muncii tea organelor șim. părtid din orașul nostril ‘de a rnobi- liza toate forțele pentru îndeplinirea obiectivelor din acest an, din anul 1989 și din întregul cincinal.

precum și un număr nepermis. de mare de absențe, mai mult puțin motivate. Este de la țeles că toate acestea s-au tat in primul rînd asupra .ției. Și tot de la sine înțeles e faptul că, in lumina Expunerii secretarului general al partidului, ne reconsiderăm întreaga activitate în acest domeniu.—Desigur, o reconsiderați prin acțiuni concrete, prin măsuri bine precizate.— De fapt am și acționat pentru îmbunătățirea substanțială a invăță- mintului de partid. în general a în- vățămîntului politic de masă, care este acum mai strins legat de problemele noastre concrete, se desfășoară mai bine organizat. Acționăm multilateral pentru ridicarea nivelului de pregătire, de cunoaștere, de însușire a cunoștințelor tehnico-științifice. tncepînd din acest an, întregul personal participă la acțiunea de calificare, de reciclare și am înființat trei cursuri de policalificare.

sau mai sine in- repercu- produc-
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cultivat permanent, 
stăruitorLa întreprinderea de tricotaje, unitate care in ultimii ani a obținut de mai multe ori locuri fruntașe în

întreprinderea integrată de in și cinepâ, care este, in ordine cronologică, prima mare unitate industrială întemeiată la Negrești-Oaș, deține ,jn prezent, in, rartiura,respectivă' o pondere însemnata la'nivelul intregii țări. Atei il întîlnim pe''tovarășul loan Chlfiâ',1 hn^l 'din- tre „veteranii" unității, care și-a legat strins soarta de cea a întreprinderii și - a întregului oraș.— Sînteți, tovarășe loan director al „Integratei" și, în timp, secretar cu problemelemice al comitetului orășenesc de partid. Ni se pare iiresc să pornim discuția de la această dublă calitate pe care o dețineți...— ...Și, care constituie, la rindul ei, o situație firească. în Expunerea secretarului general al partidului se insistă în mai multe rinduri asupra
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necesității „angajării directe" a cadrelor de partid in conducerea organelor de stat, economice, științifice și sociale, asupra îmbinării muncii de partid cu munca de conducere, în general asupra situării tuturor comuniștilor în miezul activității de înfăptuire a politicii partidului. Adevărul că „rolul conducător al partidului nu se poate și nu trebuie să se realizeze din afară, ci prin angajarea directă a membrilor de partid" este demonstrat pe viu de numeroase aspecte concrete „smul-■ se" din viață, din realitățile orașului și ale întreprinderii noastre.— Pe cititorii noștri i-ar interesa, desigur, o asemenea... „demonstrație pe viu".— Iată, am avut încă mai cu problemele aprovizionării nico-materiale. în compartimentul respectiv se instalase o atmosferă de comoditate, de inerție, de lipsă de răspundere. Ne afecta deosebit de grav faptul că se lucra „pe picior", „la nimereală", fără a se a- Sigura perspectiva necesară. Deși cu o anumită intîrziere, comitetul de partid a înțeles că lucrurile nu pot fi lăsate la voia întimplării, că trebuie să se angajeze direct în rezolvarea situației.— Și în ce mod s-a angajat direct ?— Analizînd temeinic stările de lucruri și elaborind un plan de măsuri politico-organizatorice a cărui îndeplinire este riguros urmărită prin exercitarea controlului de partid. în plus, acest compartiment, deosebit de important, a fost întărit cu cadre din activul de partid, care, acționind direct, cu inițiativă și spirit de răspundere, au început să aducă lucrurile pe un făgaș mai bun.Una dintre dovezile că se muncește mai bine, cu simțul răspunderii, al măsurii și al perspectivei este și faptul că, intr-o scurtă perioadă de timp, stocurile supranormative au fost reduse de 4 ori. Acesta ar fi un prim exemplu, în care pulsează adevărul și eficiența implicării directe.— îl așteptăm și pe al doilea.— Aș porni de la faptul că un război de țesut are 2 000 , de piese de schimb și accesorii, o mașină de tors — 3 000, iar o instalație de extrudat cu comenzi electronice — peste 6 000. Toate acestea inmulțite cu numărul de utilaje cu care sintem dotați duc la cifre... astronomice privind necesarul de piese de schimb și accesorii. Chiar dacă-i vorba de... astronomie, nu putem aștepta să ne pice nimic din cer. Angajindu-ne direct in rezolvarea acestei probleme, comitetul de partid a mobilizat comuniștii, cadrele din activ cu cea mai bună pregătire profesională, cu inițiativă și capacitate de creație tehnică, reușindu-se să ,șg realizeze piese de înaltă eompte- xi tatei Numeroși comuniști din activul de .partid, cum sînt subinginș- o' ruî electronist. Andrei Mali, maiștrii Vasile Mezei, Naghy Geza și Gheor- ghe Bota. ing. loan Fanea și mulți alții, s-au implicat direct, cu mult spirit de răspundere in rezolvarea acestei sarcini. Tot prin autodotare a fost dată in funcțiune o instalație de recuperare a materiei prime — singura. de acest fel din țară — cu ajutorul, căreia vom reintroduce anual in circuitul productiv peste 120 000 kg polipropilenă.Sînt cîteva rezultate ale angajării directe a organizațiilor de comuniștilor, considerate drept un inceput la care mina hotăririlor marelui forum al democrației noastre socialiste — sintem deciși să adăugăm noi Împliniri, pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor ce ne revin in prezent și în perspectivă.

la întreprinderea noastră și intr-o anumită măsură avem mare bătaie de cap teh-

partid, a de noi — în lu-

Octavian GRUMEZA. 
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Asemenea întregului nostru popor, femeile ieșene au primit cu cel mai viu interes, cu profundă mindrie patriotică, cu deplină adeziune și puternică angajare revoluționară magistrala Expunere prezentată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, măreț program de muncă și acțiune revoluționară pentru partid, pentru întregul nostru popor. însușindu-și ideile, orientările și tezele secretarului general al partidului, alături de ceilalți oameni ai muncii din județul nostru, de întregul popor, femeile ieșene sint angajate și acționează cu însuflețire pentru traducerea lor in viață, pentru intim- pinarea celor două evenimente politice ale anului viitor — Congresul al XIV-lea al partidului și a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944 — cu noi și importante succese. în acest context doresc să subliniez că femeile ieșene se înscriu cu o contribuție de seamă la realizările județului nostru. Reprezentînd 42 la sută din totalul personalului muncitor, cu ponderi semnificative in industria ușoară, chimie, electrotehnică și industria alimentară, in învâțămînt, știință, cultură și ocrotirea sănătății, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, ele acționează cu devotament și abnegație pentru realizarea sarcinilor economico-sociale ale județului. Multora dintre ele le sint încredințate responsabilități în coordonarea unor colective, în activitatea de partid. în unitățile de învățămînt, cercetare, cultură, artă, sănătate, în administrația de stat.în spiritul noilor cerințe formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, privind necesitatea ca toate organizațiile de masă și obștești — in rin- dul cărora se numără și mișcarea de femei — să acționeze cu mai multă hotărîre în vederea îmbunătățirii și perfecționării întregii lor activități, comitetul județean al femeilor, sub conducerea și îndrumarea biroului comitetului județean de partid, a luat măsuri în primul rind in direcția mobilizării comitetelor și comisiilor de femei, a maselor de femei, a implicării lor conștiente in realizarea sarcinilor economico- sociale în profil teritorial.înfăptuirea sarcinilor la producția fizică, cu deosebire a exportului, a indicatorilor de calitate in întreprinderile cu pondere feminină constituie un scop prioritar al activității comitetului județean, a comitetelor și comisiilor noastre de femei. Cu deosebită satisfacție relevăm efortul femeilor din unitățile cu personal preponderent feminin, cum sint I.T.P. „Șiretul". întreprinderea de mătase „Victoria", Combinatul de fire sintetice, ..Țesătura", „Moldova" — tricotaje, I.T.R.D., dar și din alte unități la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. Ia consolidarea bunului renume al a- cestor colective muncitorești. O contribuție însemnată au la înfăptuirea programelor de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, a muncii.Beneficiind de sprijinul nemijlocit, de înaltă competență științifică, al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămintului, căreia ii aducem omagiul nostru fierbinte și ii exprimăm cele mai alese sentimente de adîncă stimă și prețuire — femeile ieșene care lucrează in institutele de invățămint superior și cercetare au un aport deosebit in finalizarea acțiunilor vizind asimilarea unor importante materii prime, materiale, subansamble, piese de schimb, mașini și utilaje, care au contribuit la reducerea importurilor. Merită menționate, in acest sens, eforturile femeilor de la C.F.S., I.T.R.D. Pașcani, întreprin-

derea de antibiotice, din unitățile industriei ușoare. La obținerea acestor rezultate un rol important a avut' participarea unui număr femei, din aceste unități la cursurile de însușire a și metodelor de proiectare iectare a produselor și tehnologiilor, la cursurile de inițiere în domeniul roboticii, realizate intr-un important de unități economice județul nostru, inclusiv in pondere feminină.Totodată, semnificativă contribuția femeilor ieșene zarea celor 279 de produse, 142 in premieră, prezentate in cadrul ediției din acest an a Tirgului Internațional București, dintre care o mare parte se regăsesc in unitățile cu personal preponderent feminin, cum prelucrare binatul de de mătase in, cea dePașcani, „Moldova" — tricotaje, „Tehnoton" și altele. Realizări de virf, in acest domeniu, s-au inre-

mare de și altele, tehnicilor și repro-număr din cucele șieste la reali- din care
sint întreprinderile de a maselor plastice, com- fire sintetice, țesătoria „Victoria", Integrata de tricotaje și perdele — „Moldova" i“ și altele.

Din activitatea
Comitetului

județean lași 
al femeilor

gistrat și in institutele ieșene de invățămint superior și cercetare, in alte unități de producție, îndeosebi la institutul politehnic „Gh. Asa- chi", institutul de chimie macrorrio- leculară „Petru Poni", Centrul de fizică tehnică, Institutul de medicină și farmacie, universitatea „Al. I. Cuza", Stațiunea de cercetări agricole Podu-IIoaiei, A.E.I. Avicola Uri- cani, I.S.C.I.P. Tomești și altele. Puternic stimulate de exemplul strălucit al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu — savant de largă recunoaștere ternațională, autor al unor crări științifice de mare valoare — femeile au acordat o aten-1 ție aparte creșterii aportului lor în activitatea de creație tehnico-știin- țifică. Exemplificăm, în acest sens, inițiativele „Femeia-inventatoare, inovatoare" sau „Audiența ideilor", cu rezultate remarcabile la „Tehnoton", ca și Ia C.F.S., I.T.R.D. „Nicolina", I.P.M.P. și altele. Din numărul total de inventatori și inovatori ai județului, peste 30 la sută sint femei, prezente cu lucrări — în colectiv sau individual,■ la saloanele naționale de invenții.In agricultură, acțiunile organizate de comitetul județean al femeilor, sub conducerea biroului comitetului județean de partid, au vizat creșterea aportului maselor d« femei de la sate la aplicarea principiilor noii revoluții agrare, de transpunere în viață a programelor pe domenii. în acest scop, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, am organizat schimburi de experiență pe tema cultivării intensive a pămintului, a sistematizării și gospodăririi teritoriului și a localităților. a dezvoltării sericiculturii și altele, Ia care am antrenat pe lîngă activul mișcării de femei de la sate și un număr însemnat de membre cooperatoare, specialiste și cadre de conducere.Analizînd rezultatele obținute in agricultură în anul 1988, .în lumina cuvintării tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național ăl Agriculturii. trebuie să arătăm că, și în acest sector, femeile și-au adus contribuția la obținerea unor producții superioare. Un număr important de unități au obținut producții ridicate

in- lu-

la hectar la toate culturile, ia» I.A.S. Popricani, C.A.P. Bivolari, Movileni și Chișcăreni au înregistrat, la cultura orzului și florii-soa- relui, producții la nivelul cerințelor pentru acordarea înaltului titlu „Erou al Noii Revoluții Agrare".înalta răspundere față de itorul poporului nostru, față menținerea tinereții și vigorii .... țiunii, condițiile minunate de muncă și de viață create, prin grija partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, pentru bunăstarea familiei, se reflectă in faptul că femeile înțeleg să-și îndeplinească misiunea nobilă de a da viață, de a crește și educa tot mai mulți copii in spiritul dragostei față de glia străbună, față de cuceririle revoluționare ale poporului nostru, față de Partidul Comunist Român și strălucitul său conducător. înțelegi nd îndatorirea de a lăsa urmași ca pe o datorie patriotică, femeile din județul Iași au preluat și du» mai departe tradiția familiei cu mulți copii. Pe ansamblul județului Iași, atit in 1987, cît și în acest an, s-au înregistrat indicatori demografici favorabili, concretizați intr-o natalitate de 21,6 la mie. Jntr-un spor natural de 13,2 la mie.în toate aceste realizări se regăsesc și eforturile depuse pa planul muncii politico-educative desfășurate de comitetele și comisiile de femei, al îmbunătățirii conținutului acestei activități, al sporirii gradului de conștientizare al tuturor femeilor din localitățile județului Iași. întreaga activitate politico- educativă desfășurată de comitetul județean, comitetele și comisiile da femei din teritoriu a avut ca scop principal mobilizarea femeilor la îndeplinirea sarcinilor dezvoltării economico-sociale în profil teritorial. Pentru atingerea acestui scop, s-a acționaț pe cele mai diverse căi, folosind o gamă largă de metode și mijloace specifice in vederea ridicării nivelului de conștiință al fe—'■ meilor, a creșterii gradului lor de responsabilitate in întreaga activitate. Astfel, s-a acționat, prin comisiile de femei, pentru antrenare?» femeilor la dezbaterile în cadrul in- vățămîntului politico-ideologic, stimularea participării lor efective la discuții, mobilizarea la acțiunile de propagandă prin conferințe organizate in întreprinderi și instituții, participarea la acțiunile de educație materialist-științifică. schimburi de experiență privind educația patriotică a maselor de femei ca obiectiv major al activității de formare a omului nou etc. Asemenea activități s-au organizat recent in marea majoritate a unităților economico-sociale din orașele și satele județului, antrenînd cele mai competente cadre de specialiști, femei cu o temeinică pregătire politică, ideologică și profesională. Aș mai sublinia de asemenea că un obiectiv însemnat al muncii noastre l-au constituit creșțerea rolului cluburilor „Femi- na" ’tn activitatea de educație poli- tico-ideologică si ^jltorad-științifică a femeilor, precumșîifltensificarea acțiunilor de propagandă juridică.Pe baza experienței dobîndite pînă In prezent, în lumina cerințelor și exigentelor noi ce se desprind din magistrala Expunere prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. ai P.C.R., organismelor democrației muncitorești-revoluționare și organizațiilor de masă și obștești, comitetul județean al femeilor este hot'ărit să acționeze cu fermitate pentru a-și indepllni la un nivel sporit de calitate și eficiență toate sarcinile ce-i revin, pentru a întim- pina cu rezultate deosebite cea de-a 45-a aniversare a Revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă ți cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.

devide na-
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(Urmare din pag. I)

Valeria GROZAVU 
președinta Comitetului județean 
al femeilor lași
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pare și hidro for. Tot din zestrea noastră face parte și salba de lacuri, însu- mind 1 500 hectare de luciu de apă ; și rețeaua pentru canal — circa 1 600 km. cu 60 000 de guri de scurgere in tot orașul. Tot in răspunderea noastră sint și fintinile. Avem circa 40 de fintini ornamentale și, in curind, vom avea peste 100....Am surprins cîteva secvențe din acea luptă continuă, nevăzută și nebănuită, pentru stropul de apă ca lacrima. Ne-a incitat la această inedită experiență si inginerul Eugenia Mamonu. secretarul comitetului departid.— Veți cunoaște lucruri deosebit de interesante. Dar, mai ales, veți . cunoaște oamenii care țin in miini. ca să zic așa. viața noastră. Oameni care răspund cu conștiința lor de viața noastră. Avem un colectiv deosebit, mulți oameni cu vechime si cu bogată experiență și. ceea ce mi se pare foarte interesant. un eșalon compact, tinăr, chiar foarte tinăr, care se dovedește extrem de receptiv. Preluarea ștafetei e asigurată !Șeful stației de pompare Nord (de unde primim ^cam 33 la sută din apa

Bucureștiului), maistrul principal Vasile Ciornei, ne spune că. pur si simplu. și-a construit locul de muncă...— Cum vine asta ?— Simplu. Am lucrat la construirea stației, și abia pe urmă am trecut la exploatare. Sint șeful stației

potrivit cuvintul). Se iau din nou probe. Se verifică. Nimic, nici o șarjă de apă nu se preia și nu se trimite mai departe „pe încredere".— Nu din lipsă de încredere — ținea să precizeze inginerul Ilie Marinescu, directorul exploatării apei.
Spre București,

pe Dîmbovița și pe Argeș
de 8 ani, de cind a fost pusă in funcțiune. Esto cea mai modernă stație, gindită să răspundă cerințelor pentru anii 2 000 — 2 010. Și cel mai serios colectiv.în afară de comunistul Vasile Ciornei, am mai cunoscut aici, la pupitrul dispecerului, pe maistrul Alexandru Albu. șeful de tură. Iar in laborator, in plină activitate — pe laboranta de serviciu Ada Stupcanu. Ciudat și totuși deloc ciudat : deși apa vine aici de la „ai lor“. do pe teritoriul întreprinderii, e primită cu extremă vigilentă (cred că e foarte

pe care aveam să-l intil- nim la cea mal veche din cele cinci stații de pompare, la stația, de-acum centenară. Grozăvești. Este pur și simplu modul nostru de a ne ințelege și a ne îndeplini datoria. în fond — ne mai destăinuie interlocutorul rudim. prin meserie, militarii și medicii, egală măsură. Facem front comun pentru viață.La stația de tratare a apei de riu din Argeș (captată ia Crivina cale de 17 km și adusă la Roșu prin canalul Argeșului) apa trece prin trei etape : decantare, filtrare, clorinare

noi ne în*  cu în

(ceea ce se intimplă. de o sută de ani Încoace, la Ar- cuda, cu apa din Dîmbovița). Pare simplu, deloc așa. Sint faze urmăresc matematic, pupitru, și șeful de care este și secretarul organizației de bază. Vasile Nenciu, este, foarte mîndru de dotarea de care dispune stația Roșu. Si el a lucrat aici pe șantierul actualei stații, pină la punerea in funcțiune. A cunoscut, încă din faza de montaj, fiecare instalație. Mai are o curiozitate : a aflat că. intr-un viitor apropiat, activitatea dispecerului va fi preluată de calculator. Ei, cu ăsta nu e încă lămurit, dar are timp destul și curiozitate nepotolită ! Și încă mulți ani de muncă tn față — are doar 43 de ani, e tinăr. deși face parte din eșalonul celor „vîrstnici". Pînă cind va avea prilejul să ne prezinte... calculatorul-dispe- cer, ține să cunoaștem activitatea din laboratoare. Da. laboratoare, fiindcă nu e un singur laborator: laboratorul de chimie, laboratorul de biologie, laboratorul de bacteriologie. Tinerele de serviciu, mate cu aparatură de felul, cu substanțe de felul, cu sute de probe tot felul, ne confirmă în paharul de-acasă picură apă dulce...

Nu e ce se de la tura,

inar- tot tot de că

LOCALITĂȚILE PATRIEI PE COORDONATELE CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE
Cum va • arăta comuna dumneavoastră in anul 2000 ?“ — l-am întrebat pe primarul comunei Sascut.— Un oraș agroindustrial puternic, în măsură să asigure locuitorilor lui un confort sporit, condiții de muncă și de viață dintre cele mai bune — ne răspunde Dumitru Popa, primarul acestei comune, una dintre cele mai mari localități rurale din județul Bacău. Și pentru a fi parcă mai convingător ne arată o machetă intitulată simplu : „Sistematizare — centru Sascut". în zona principală sint prevăzute dotări specifice localităților urbane : centru politico-ad- ministrativ, casă de cultură, hotel, magazine, unități prestatoare servicii, școli etc. In apropierea tora un larg traseu pietonal, o modernă piață civică și multe altele.— Tot ce se vede aici nu este o imaginație a proiectanților, ci transpunerea in schița de sistematizare a propunerilor locuitorilor noștri — precizează interlocutorul. Aceasta, bineînțeles, după ce ele au fost discutate, dezbătute in adunări cetățenești și studiate de specialiști. Pentru că noi am considerat și considerăm sistematizarea, dezvoltarea și modernizarea comunei, transformarea ei intr-un oraș agroindustrial nu ca un scop în sine, ca o acțiune arbitrară, impusă din afară, ci ca o necesitate vitală, ca o urmare firească a transpunerii in viață a politicii partidului de ridicare a nivelului de trai al întregului popor, de apropiere a condițiilor de muncă și viață de la sate de cele de la orașe. Noi nu aducem orașul în comună, ci orașul — ca nivel de civilizație — se înalță dinăuntru, din nevoile, din resursele localității, din preocupările fiecărui cetățean doritor de un trai mai bun.Spusele primarului au acoperire în fapte. Pentru că. fie numai și după o singură trecere prin comună, îți dai seama că Sascutul de astăzi, reședința unui mare consiliu unic agroindustrial de pe Valea Șiretului — așezare care numără peste 11 000 oameni — are încă de pe acum o puternică bază economică și un aspect care-I îndreptățesc să aspire la condiția de localitate urbană cu caracter agroindustrial. Un prim element îl reprezintă apariția unor noi zone cu funcțiuni economice și so- cial-culturale distincte. Este vorba de noua platformă industrială, în cadrul căreia sînt grupate o modernă

fabrică de brinzeturi, uzina de vlni- ficație, stațiunea de mașini și tractoare, centrul de pajiști și de protecție a. plantelor — toate sinteză a principalelor indeletniciri ale oamenilor de aici. Prin darea in exploatare a zăcămîntului de . țiței de mare adincime de la Conțești și a hidrocentralei Berești de pe Șiret, Sascutul a devenit nu numai un puternic centru petrolier, dar și un mare producător de energie electrică. Dar cea mai importantă unitate industrială a Sascutului rămine totuși centenara fabrică de zahăr, cea

și ateliere, cu diferite profiluri, se realizează anual o producție industrială în valoare de 25—30 milioane Iei, iar volumul prestărilor de servicii efectuate in cele circa 25 unități depășește 10 milioane lei. Multe din produsele realizate la Sascut sînt cunoscute și apreciate nu numai in țară, ci și peste hotare, ele fiind livrate la export intr-un mare. număr de țări.Acest amplu proces de dezvoltare economică a comunei a condus, cum era și firesc, la adinei prefaceri de ordin social. Mare parte a forței dei de In apropierea aces- noi ansambluri de locuințe. Veșm/nfe noi 
într-o comună veche

ÎNSEMNĂRI DIN SASCUT

mai veche unitate de acest fel din, țară, întinerită și modernizată după memorabila vizită de lucru efectuată aici în 1980 de tovarășul Nicolae Ceaușescu,Aceeași puternică dezvoltare a cunoscut șl agricultura, care a căpătat un tot mal pronunțat caracter industrial. Alături de cooperativa agricolă de producție, în comună există o întreprindere agricolă de stat, trei asociații economice intercooperatiste cu profil viticol, legumicol și zootehnic, o puternică ingrâșâtorie de bovine a întreprinderii județene de industrializare a cărnii, o modernă fermă sericicolă etc. De notat un fapt deloc lipsit de importanță pentru economia națională — cu un rulaj de 18 000 de capete bovine pe an, comuna Sascut ocupă primul ioc pe țară în ceea ce privește concentrarea de animale pe unitatea de suprafață. Planul de dezvoltare econo- mico-socială în profil teritorial prevede că valoarea producției-marfă realizate la Sascut ajunge la aproape un miliard lei pe an. La aceasta contribuie și sectorul micii industrii, care, în ultimii ani, a cunoscut o amplă dezvoltare. în cele 45 de secții

muncă a comunei este ocupată astăzi in unitățile industriale. Tradiționalelor meserii și indeletniciri li s-au alăturat in ultima vreme altele noi, cum ar fi cele de sondor, electrician, instalator, dar și de mecanic agricol, sericicultor etc. Modernizarea proceselor de producție și introducerea unor noi tehnologii de lucru reclamă și oameni cu o pregătire profesională înaltă. Cei mai mulți dintre tinerii muncitori care lucrează in unitățile industriale din Sascut. dar și în cele cu profil agricol sînt absolvenți ai liceului agroindustrial din localitate, iar mulți au studii superioare. Oamenii din Sascut nu mai fac acum naveta spre alte localități industriale din județ, ci, dimpotrivă, mulți din comunele vecine vin să muncească în acest viitor centru agroindustrial. Ei găsesc aici condiții superioare de muncă și viață, pentru că, în ultimii ani, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, la Sascut, ca de altfel în toate localitățile țării, au fost înălțate numeroase obiective sociale și edilitar-gospodărești. Numai în zona centrală au fost construite blocuri care însumează aproape 350 aparta-

mente. Ființează astăzi în comună 7 școli, 4 cămine culturale, unități sanitare, magazine cu o suprafață comercială de 6 700 metri pătrați. De curind au fost extinse rețelele de apă și canalizare, au fost modernizate noi străzi, s-a înălțat un nou local pentru poștă și centrală telefonică.— în prezent — ne spunea primarul — ne preocupăm cu toată răspunderea de înfăptuirea orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului nostru, formulate in magistrala Expunere făcută la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, în legătură cu sistematizarea șl modernizarea localităților. Prin amplasarea mai judicioasă in teritoriu a obiectivelor economice destinate valorificării superioare a resurselor de care dispunem. utilizarea mai rațională a terenurilor construibile, prin dotarea comunei, a noilor ansambluri de locuit cu echipamente tehnico-edili- tare moderne, vom face din comuna noastră un centru agroindustrial puternic, în plină înflorire.în acest context, primarul comunei ne-a vorbit și despre preocuparea pentru valorificarea resurselor energetice neconvenționale. Nu de mult, la întreprinderea agricolă de stat Sascut a fost pusă în funcțiune o puternică stație de producere a biogazului. Lucrarea face parte din- tr-un amplu program întocmit cu sprijinul Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, care prevede construirea a trei care vor asigura combustibilul și necesare pentru ______din zonă. Disponibilul de biogaz din timpul verii va fi utilizat pentru producerea unei cantități de circa 1,5 milioane kWh energie electrică pe an, care nu numai că va asigura nevoile energetice ale comunei, ci va asigura și livrarea unor cantități importante sistemului energetic național. Astfel de stații de biogaz vor fi construite și la fermele zootehnice din Pănceștj și Sascut-Sat,Preocupări gospodărești ale unor oameni harnici și iscusiți, dornici de a face din comuna lor in anii ce vin o localitate modernă, în care condițiile de muncă și viață să se apropie cit mai mult de cele de la oraș.

statii de acest fel. o bună parte din energia electrică unitățile agricole

Gheorqhe BAXTĂ
corespondentul „Scintair
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Ritmul de lucru susținut consolidează
bunele rezultate de pînă acum

PUTERNICĂ IMPLICARE A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 
IN SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR MAJORE ALE PRODUCȚIEISatisfacția lucrului bine făcut, in spiritul angajării responsabile, comuniste, a fost generată, in rindul colectivelor de oameni ai muncii din unitățile Industriale ale județului Giurgiu, de raportarea, la jumătatea lunii decembrie, a îndeplinirii planului la producția-marfă pe trei ani ai actualului cincinal. Succes notabil, obținut in condițiile realizării unui ritm mediu anual de creștere a producției industriale de 15 la sută. Totodată, pină la sfirșitul anului se va realiza o producție de 420 milioane lei peste prevederile planului.Pe deplin conștienți de valoarea pe care o are buna organizare a activității zi de zi, pentru atingerea obiectivelor actualului cincinal, colectivele din industria giurgiuveană nu precupețesc nici un efort pentru a situa la nivelul maxim al posibilităților întreaga activitate productivă. Parcurgind in aceste zile secțiile de fabricație din cadrul șantierului naval și întreprinderii pentru construcții de mașini și utilaje grele, unități reprezentative ale industriei județului, se remarcă pretutindeni ordinea și disciplina, organizarea ireproșabilă a muncii pe fiecare flux de producție, semn că pulsul activității economice sporește cu fiecare filă desprinsă din calendar.Activitatea „la zi" a navaliștilor și constructorilor de mașini grele este puternic marcată de sarcinile formulate în Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la forumul democrației din noiembrie a.c., cu privire la necesitatea dezvoltării in continuare a exportului, a creșterii eficientei economice a tuturor produselor, a competitivității acestora atît pe piața internă, cit și pe cea externă.„In perioada care a trecut din acest an — ne spune tovarășul. Paul Militarii, inginer-șef — întregul colectiv de oameni ai muncii de la șantierul naval, sprijinit eficient și îndrumat cu competență de comitetele județean și municipal de partid, și-a mobilizat toate energiile tehnice, materiale și umane in direcția realizării ritmice și de calitate a producției, o atenție cu totul deosebită acordîndu-i-se celei pentru export. Astfel, am reușit să realizăm pentru partenerul extern 7 barje, cu o capacitate de 1 740 tone fiecare, față de 6 cite erau prevăzute in plan, beneficiarul intrind in posesia tuturor produselor contractate cu unitatea noastră cu o lună mai devreme. -Secretul- activității de export a întreprinderii este calitatea. Sintem pe 

Aspect de pe Șantierul naval din Giurgiu

deplin conștienți de faptul că piața externă se ciștigă și se menține numai prin produse de calitate și realizate la timp. Noi aplicăm cu fermitate acest principiu. Acum, întreaga atenție este îndreptată atît către realizarea integrală a sarcinilor ce ne revin pe acest an, cit și pentru pregătirea producției anului viitor".în secțiile de producție ale unității, atmosferă de muncă spornică, angajantă. Șeful de echipă Andrei Victor iși exprimă regretul că n-am venit cu citeva zile mai devreme, cind am fi avut prilejul să asistăm la lansarea la apă a unui impingător de 1 600 CP și a unei drăgi de tipul „Delta II". Apoi ne vorbește, plin de satisfacție,' de proiectele imediate.
In industria 

județului Giurgiu

„în cele citeva zile care ne-au mai rămas pină la finele anului vom depune eforturi susținute pentru finalizarea impingătorului de 2x800 CP și a unei macarale plutitoare de 10 tone-forță, produse ce vor intra în posesia, beneficiarului, „NAVROM", pînă cel tirziu la 31 decembrie. In acest sens acționează cu toată răspunderea echipele conduse de constructorii navali Stan Trandafir, Mutuțună Traian și Ion Ivan, de electricianul Gheorghe Nițu și de lăcătușul Ion Hobai", a ținut să precizeze interlocutorul.Și Ia întreprinderea pentru construcții de mașini și utilaje grele — același freamăt viu al muncii. Muncitori și specialiști asistau la un eveniment cu adevărat emoționant : pe marea platformă betonată din fața unității se efectuau probele de omologare a prototipurilor instalațiilor de foraj geologic FG 12 și FG 2 E (fază unică). Toată lumea este emoționată și așteaptă cu respirația tăiată „verdictul" specialiștilor. Este greu de cuprins în cuvinte bucuria celor prezenti la aflarea rezultatului. Instalațiile au trecut cu succes bariera tuturor exigențelor. Felicitări, stringeri tovărășești de mină, zîmbe- te, priviri scînteietoare. Da. Au lucrat bine și e firesc să se bucure de rezultatele muncii lor. împreună cu ing. Nicolae Sin. directorul tehnic al unității, ne îndepărtăm ușor, lăsind întreagă bucuria celor prezenți, către 

alte secții de producție, timp în care aflăm că au fost realizate in totalitate contractele la export pe anul 1988, ultimul transport de produse a- flindu-se deja, de cîteva zile, in drum către partenerul extern, Republica Populară Chineză.„Semnificativ pentru bilanțul succeselor pe care întreprinderea noastră le-a înregistrat in acest an ră- mine, în primul rind, faptul că gradul de înnoire a produselor este de 66 la sută, ne spune directorul tehnic. Aceasta a presupus un amplu efort de mobilizare a tuturor energiilor creatoare ale oamenilor muncii pentru omologarea și introducerea în fabricație a unor produse diverse, competitive și cu calități superioare. Așa se face că am reușit să realizăm in avans o serie de produse noi, cum ar fi : grupul Moto- pompă W 2 360 H2O care lucrează la înaltă presiune și este folosit în industria chimică, instalația de foraj- fundatii linii electrice aeriene FGH — 5 DC — LEA și altele. La ora actuală sînt deja executate prototipurile pentru noi tipuri de instalații de foraj. Totodată, în vederea reducerii consumurilor de oțeluri aliate și înalt aliate, au fost repro- iectate grupurile de pompare 2 PN 160 și pompele 2 PN 40, care au fost executate și omologate în timp record.Anul 1988 a însemnat pentru întreprinderea noastră și perioada introducerii de noi tehnologii, ca de exemplu : sudarea oțelurilor in mediu de bioxid de carbon, tehnologia de remaniere a pieselor turnate prin supraturnare, sistem de prelucrare postprocesor pentru comandă numerică — Numeron 331 —, pe strunguri cu comandă numerică tip SP-630 NCC, precum și alte tehnologii prevăzute în programul de modernizare a producției. Desigur, toate acestea în condițiile încadrării riguroase în consumurile de> materiale și energie, domeniu in care se vor realiza însemnate economii".Concomitent cu eforturile depuse de toate colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice ale județului Giurgiu pentru realizarea în cît mai bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an, atenția tuturor este îndreptată către pregătirea temeinică și lansarea în fabricație a producției anului 1989, așa incit încă din primele zile ale noului an întreaga activitate să se desfășoare la nivelul prevederilor.
Ion GAGHI

In recenta cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare. Silviculturii și Gospodăririi Apelor s-a subliniat cu pregnanță rolul ce revine cercetării de specialitate în progresul agriculturii noastre, in ridicarea randamentelor și calității producției agricole. Așa cum aprecia secretarul general al partidului, răspunderi cu totul deosebite revin în acest cadru cercetării din domeniul zootehniei, unde există și cele mai mari rămineri în urmă. în spiritul cerințelor formulate în cuvin- tare, se cere analizată cu maximă exigență situația creată, adoptate măsuri și programe care, pornind de la u- nele experiențe deja existente, de la învățămintele anilor trecuți, să asigure redresarea rapidă, creșterea contribuției cercetării la rezolvarea problemelor agriculturii. Mai ales că cercetarea și în acest domeniu, ca in toate sectoarele vieții sociale, dispune de condiții bune, de o coordonare și Îndrumare competente din partea Consiliului Național al Științei și învățămîntului, condus de tovarășa Elena Ceaușescu. Asupra unor probleme legate de progresul mai rapid al cercetării, de implementarea cu operativitate a rezultatelor cercetării in producția propriu-zisă insistăm în convorbirea avută la Stațiunea de cercetare și producție pentru creșterea ovinelor Rușețu, cu directorul unității, tovarășul Dragoș Barbu.— Pentru multi cititori, stațiunea de la Rușețu este asociată mai ales cu cercetarea și creșterea în domeniul cabalinelor. Cum se prezintă lucrurile astăzi ?— într-adevăr, inițial stațiunea a fost înființată ca unitate de cercetare în domeniul cabalinelor. Cu timpul, mai ales In anii socialismului, și-a diversificat considerabil activitatea, acum ființind aici puternice sectoare de cercetare în domeniul porcinelor și ovinelor. Sectorul cabaline s-a autonomizat sub forma unei unități de sine stătătoare.— întrucit sinteți stațiunea de cercetare care a omologat cea mai recentă rasă de ovine, vă propunem să insistăm pe problemele pe care le ridică cercetarea și producția in acest domeniu. Spuneti-ne, care a fost cea mai fericită zi din viața dumneavoastră de cercetător ?— în 1985, cînd consiliul de specialiști in zootehnie pe tară a omologat, in aceeași zi, tigaia de Rușețu și calul semigreu de Rușețu. O nouă rasă de oi nu mai fusese omologată, dacă nu mă înșel, din 1957. Ne-ăm bucurat că Rușețu a fost prezent cu două performanțe, care închideau in ele noi promisiuni pentru succese viitoare. Ne-am bucurat și pentru noi, și pentru colegii și vecinii noștri. Ne-am bucurat mai ales pentru victoria smulsă unui domeniu greu de defrișat.— Cum, 30 de ani în țara noastră nu a mai fost creată nici o rasă nouă de ovine ? Ni se pare un interval extrem de mare, care arată că cercetarea nu a menținut un ritm firesc de Înaintare.— într-adevăr, cercetarea noastră, cum a subliniat și secretarul general al partidului la recenta plenară lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, a bătut în multe privințe pasul pe loc, nu a răspuns cu promptitudinea necesară solicitărilor producției, cerințelor de progres din domeniul creșterii oilor. Este un adevăr limpede pe care il recunoaștem deschis, in primul rind noi, cercetătorii.întrebarea dv. conține și un alt aspect pe care aș dori să-1 lămu

rim bine. într-adevăr, la nivelul țării s-ar părea că este mult ca timp de 30 de ani să nu se creeze o rasă nouă. Pentru că există mai multe stațiuni cu un potențial considerabil de cercetare. Dar trebuie avut totuși în vedere că o rasă nouă nu se obține atit de ușor și repede mai ales. Mă așteptam cind mi-ati solicitat să numesc cea mai fericită zi din viața mea de cercetător să continuați prin a mă întreba și despre o zi tristă, o zi care mi-a produs, ca cercetător, o mare mîhnire. Am trăit și un asemenea moment. Eram cu cițiva ani buni in urmă, cind un factor de răspundere m-a chemat și mi s-a adresat pe un ton cît se poate de firesc : ei, ce spui, în doi-trei ani o să puteți pune la punct o nouă rasă de oi ? Am răspuns că, dacă se va munci cu răspundere și vom avea și șansă, acest interval va măsura cam 20 de ani. S-a socotit, pe vremea respectivă, că afirmația mea este cu totul superficială.— Cititorul obișnuit este mai puțin familiarizat, cu aceste probleme. De aceea v-am ruga să ne spuneți 
„Acceleratorul11 genetic 

de la Rușețu
acum dacă ați avut oare dreptate atunci, și de ce ?— Așa după cum arătam, procesul de creare a unei rase este extrem de dificil, comportă un efort îndelungat, o mare stăruință. La început se stabilesc însușirile pe care vrei să le obții și care să dea caracteristicile noii rase. Totul este organizat pe linii tehnologice. Pe o linie sint, de pildă, oi cu lină lungă, dar rară ; pe alta, animale cu lină deasă, dar scurtă. Au loc încrucișările. Pe metiși încep corectările, care sînt cele mai anevoioase, pentru că trebuie să obții pe același exemplar însușirile dorite. De pildă, lină lungă, fină, cu un fir egal la lungime și grosime. Aceasta este faza cea mai anevoioasă, care solicită timp. Apoi urmează consolidarea respectivelor însușiri, pentru că rasa o dată constituită trebuie să-și păstreze și chiar să-și amplifice, în timp, însușirile valoroase.— Pentru că vorbim de activitatea de cercetare de la stațiunea pe care o conduceți, v-am solicita să prezentați pe scurt ce realizări aveți in acest domeniu, ce lucruri deosebite se profilează în orizontul următorilor ani ?— Avem deja omologată rasa tigaie de Rușețu, rasă mixtă, valoroasă atît pentru producția de lină, cît și de carne și lapte. Producția medie de lînă pe o oaie este de 5.8 kilograme, iar pe un berbec, de 9,5 kilograme (recordul este, de 16,7 kilograme). Este deosebit de important că lungimea șuviței este constantă. Cit privește producția de lapte pe cap de oaie, ea se ridică la 121 kilograme.în anul viitor ne propunem să omologăm merinosul de Rușețu. Am dat prioritate acestei rase pentru a răsounde solicitărilor mari de lină fină și superfină, din partea industriei textile. Am creat chiar o linie specială pentru obținerea linii superfine. Este o oaie tip mixt, atit pentru lină fină, cît și pentru carne. 

Producția de lină se ridică pe oaie la 8—9 kilograme, iar la berbec 12—14 kilograme. Avem in vedere ca in 1990 să omologăm o rasă românească de lapte. O oaie de un asemenea tip ar urma să realizeze o producție de 210—260 kilograme lapte pe o lactație, depășind cu 50—65 la sută nivelul de producție al oilor țigăi din cele mai bune unități din tară. In momentul de fată verificăm tehnologia de creștere și exploatare în unitătl-pilot, cum ar fi cele de la C.A.P. Năieni, BrăieȘti, Pirscov, Colți. Măgura.— V-am propune să trecem la un alt grup de probleme foarte importante : relația dintre cercetare și producție, aspectele pe care le ridică implementarea realizărilor din cercetare in activitatea unităților agricole.— O să mă refer numai la prima rasă, omologată deja, la modul cum a fost primită, la rezultatele pe care le asigură, considerînd că. învățămintele desprinse pot avea o valabilitate mai largă. Nu e deloc ușor un asemenea transfer în producția 

mare, ca să spunem astfel, al unei noi rase. Din mai multe motive. Se crede, uneori foarte superficial, că dacă ai achiziționat o nouă rasă al rezolvat problemele. Nu, nu este deloc adevărat. Prima condiție, condiția hotărîtoare este să pregătești și să asiguri totul ca rasa respectivă să dea randamentul scontat. Altminteri rezultatele pot fi mai slabe chiar decît în cazul raselor cu performante mai scăzute.Orice rasă perfecționată comportă, solicită imperios condiții mai bune, o îngrijire aparte, tehnologii deosebite. Noi am creat o rasă nouă, cu performante bune în domeniul laptelui. linii, cărnii, dar nu mai putem pretinde ca aceste exemplare să aibă rezistența acelei oi care dădea cîteva kilograme de lapte.De aici decurge obligatoriu cerința ca transferul noilor rase in producție să nu se facă precum ai livra o marfă. Este necesar să creăm enclave, zone-pilot, cum vrem să le spunem, în care noi, cercetătorii, să ne implicăm cu materialul de reproducție, să punem la dispoziție tehnologia, să asigurăm pentru un anumit timp personalul de specialiști, care să dea asistență necesară. Acum avem asemenea șapte bazine în zona Pătirlagele-Pîrscov și rezultatele sînt bune. Chiar nu mai putem face față solicitărilor.Altminteri, lăsînd ca lucrurile să se deruleze întimplător, pot apărea chiar fenomene de respingere a noii rase și pe un plan mai general a noului, care este hotăritor pentru progresul zootehniei.Și dacă tot vorbim de problemele relației dintre cercetare și producție, aș tine să subliniez un lucru. Sînt multe îndatoririle cercetării în implementarea propriilor rezultate. Unele onorate, altele mai puțin. Unitățile beneficiare trebuie însă să înțeleagă și ele un lucru absolut esențial : noi le putem ajuta in multe privințe, dar nu și cu furaje. Mai ales la un animal cu perfor

manțe înalte, furajul de calitate este esențial. Genofondul populației animaliere de care dispunem, al oilor pe care le livrăm este foarte bun. El trebuie menținut și perfecționat prin îngrijire, prin calitatea hranei.— Stațiunea pe care o conduceți are un profil mai larg. Se crește și porcul de Rușețu, se fac și cercetări în domeniul îmbunătățirii solului. Care este opinia dv. : . o stațiune de cercetare trebuie să se specializeze strict sau să Îmbrățișeze un evantai mai larg de probleme 7—' Sint ferm pentru un profil larg. Vedeți, noi creștem oi în anumite condiții. Terenul de aici este sără- turat. Nu poți îmbunătăți rasa oii și performantele ei dacă nu îmbunătățești furajul. Pentru că, după cum vă spuneam, calitatea furajului este foarte, foarte importantă. Dovada că ne-am ocupat de îmbunătățirea structurii și calității solului este că am triplat producția de lucernă la hectar.Vă spuneam, noi nu creăm rase general valabile, ci rase adecvate zonei colinare. zonei în care ne desfășurăm activitatea. întreg efortul de cercetare trebuie să pornească de la aceste condiții. Am să vă dau un exemplu care pentru multi poate părea neînsemnat sau chiar amuzant, dar nouă ne-a dat multă bătaie de cap. Anumite unități vecine dispun de un teren mlăștinos. La asemenea condiții, este necesar ca. animalul să aibă o copită rezistentă. Cițiva ani am muncit ca să modificăm această caracteristică fără de care oaia nu putea da performantele dorite.— în încheiere, încă două întrebări : Dacă ati fi un factor cu anumite răspunderi în conducerea agriculturii, ce ati face pentru unitățile cu profil de cercetare ?— Le-aș acorda mai multă autonomie și, mai ales, aș da prioritate totală unui anumit indicator. Vedeți, pentru noi este mult mai puțin important volumul producției vegetale, deși nu de puține ori sintem aspru criticați pentru aceasta. Consider că in cazul nostru conversia este lucrul fundamental : gradul de convertibilitate al furajelor in lină, lapte, carne. Pe noi, ca cercetători, ne interesează relația : un anumit Mp de producție vegetală, cu mare valoare nutritivă, un anumit tip de animal care să asigure o conversie mai mare a furajului în produse animaliere. De fapt, ameliorarea solului, cultivarea unor soiuri valoroase de plante furajere și crearea unor noi rase de animale sînt fațetele uneia și aceleiași probleme.— Dacă dv. ați fi reporter, ce întrebare ați adresa directorului stațiunii pe care o conduceți 7— Știti ce aș Întreba? Caîb'dln rasele de oi pe care le-ațl creat sau sinteți pe cale să le creați vă este mai dragă ?— Răspundeți, vă rog !— Cea pentru producția de lapte. Poate și pentru că ne-a dat cea mal mare bătaie de cap. Poate și pentru că prezintă un potențial in care ne punem mari speranțe. Este ca și un copil neastimpărat, inegal, cîteodată greu de controlat chiar. Dar despre care știi bine că are toate datele să facă multe lucruri bune, să-ți aducă multe, multe bucurii. Acest „copil" buclucaș este acum speranța noastră. Și dacă vom reuși să-1 modelăm bine, să-1 supraveghem cu atenție, cercetătorii de la Rușețu vot*  mai înscrie o contribuție la progresul zootehniei noastre.
Paul DOBRESCU 
Stelian CHIPER
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Mobilizatoarea chemare : „Nimic să nu se piardă, totul să fie recircu- lat și refolosit in economie !“ prezentă pe genericul articolelor publicate în aceste zile de „Scinteia" (vezi ziarele din 22, 23, 24, 25 și 27 decembrie a.c.) a fost inspirată de una din cerințele expres formulate de conducerea partidului pentru sporirea gradului de participare a resurselor materiale refolosibile la asigurarea aprovizionării tehnico-materia- le a producției. După cum s-a putut observa din lectura ciclului de articole pe această temă, cu toate progresele remarcabile înregistrate, în gospodărirea resurselor materiale refolosibile se mențin încă anumjte neajunsuri, se ridică o serie de probleme legate de colectarea, selectarea și pregătirea acestora care împiedică readucerea lor in circuitul economic la nivelul necesar și posibil.Evident, întreg procesul de colec- tare-pregătire nu reprezintă decit o parte din fluxul reciclării materialelor, rplul esențial revenind valorificării acestora, intr-un mod cit mai eficient, in produse realmente utile economiei. In urmă cu aproape 10 ani, cind conducerea partidului a stabilit o serie de măsuri ferme in vederea vitalizării acestei activități, s-a. pornit de la constatarea că, pină atunci, gama utilizării materialelor refolosibile era extrem de redusă și nu intotdeauna cea mai potrivită. De aceea, la inceput, sarcina cercetării și proiectării a fost de a găsi și pune la punct procedee tehnice menite să asigure valorificarea resurselor materiale refolosibile, în baza cărora să se treacă la investiții de anvergură.A fost o sarcină foarte dificilă, care trebuia îndeplinită necondiționat, exclusiv cu forțe proprii, in condițiile inexistenței unei anumite experiențe in materie. Cercetarea și ingineria tehnologică românească au trecut cu succes acest dificil examen, dovedind și cu acest prilej că este în măsură să soluționeze probleme tehnologice de mare complexitate. Unele din materialele pe care acum un deceniu le denumeam „deșeuri" și nu mai aveam unde să le depozităm au devenit resurse prețioase „înnobilate" prin tehnologiile elaborate în acest scop. Un calcul, aproximativ desigur, arată că în ultimii

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ!
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT 1N ECONOMIE

nouă ani industria reciclării a intrat în posesia a sute de tehnologii noi, ieftine, de mare productivitate, de prelucrare a materialelor refolosibile, ceea ce a permis ca într-o serie de domenii acestea să acopere peste 50 la sută din necesitățile producției. La un schimb de experiență organizat in primăvara acestui an de Ministerul Aprovizionării, specialiști din cercetare, proiectare și producție au propus spre cunoaștere, extindere și generalizare nu mai puțin de 65 de noutăți tehnologice in materie.Se cuvine însă precizat că nu toate temele propuse au fost duse la bun sfîrșit, atît datorită unor dificultăți reale inerente în munca de cercetare, cit și anumitor neajunsuri in colaborarea pe filiera cercetare-proiec- tare-producție. De asemenea, creează un justificat motiv de îngrijorare intirzierea nepermis de mult a materializării unor lucrări de cercetare și proiectare, precum și neatingerea parametrilor proiectați la unele capacități de producție din acest domeniu. Așa cum au demonstrat cu claritate analizele efectuate de organele de specialitate, precum și investigații ale reporterilor „Scînteii", in general nu cauze obiective au împiedicat punerea in valoare a studiilor și proiectelor elaborate, ci atitudinea subiectivă a unor oameni puși să răspundă, la diverse niveluri ierarhice, de aprobarea și realizarea inr vestițiilor necesare, in mentalitatea cărora stăruia și stăruie încă ideea completamente depășită că materialele refolosibile n-ar fi o problemă care trebuie să se situeze in centrul atenției.Combătind asemenea atitudini, asemenea mentalități, secretarul general al partidului a subliniat spre știința tuturor că, dată fiind imoor- tanța acestor resurse in strategia dezvoltării economice a tării noastre, investițiile in industria reciclării materialelor au un caracter prioritar 1 Așadar, este cit se poate de limpede : chiar dacă obiectivele de investiții respective nu au mare anvergură, in schimb sint mai comp’exe și pretențioase și deci mai puțin tentante pentru constructor (aflat in goană după valori ridicate care să-i asigure planul cu un efort cit mai redus) și chiar dacă volumul producției, nu prea spectaculos, ce 

urmează a fi obținut pe noua capacitate nu-1 interesează, din aceleași motive,, pe beneficiar (care se vede încărcat cu o sarcină in plus), acestea nu sint deloc justificări de luat in seamă.Dimpotrivă, oriunde apar, oricine le-ar formula, intr-un mod direct sau căutînd să se eschiveze sau să tergiverseze lucrurile, trebuie să primească o replică hotărită, întru- cît reflectă o atitudine contrară unor interese majore ale eco
cgmirși esențiale pentru valorificarea 

MATERIALELOR REFOLOȘIBII^

® Investițiile în industria reciclării 

realizate cu prioritate!
® Tehnologiile noi aplicate în practică 

prompt cu maximă eficiență!

nomiei. Din păcate însă, asemenea atitudini nu numai că nu sînt combătute cu fermitatea necesară, dar adeseori sînt chiar patronate de unele centrale, ministere sau foruri de avizare și urmărire a investițiilor. Surprinzător, se aprobă mai lesne alte obiective de investiții, chipurile mai rentabile, care însă ar trebui să funcționeze chiar cu materiale rezultate din prelucrarea resurselor refolosibile pe capacități de producție... neaprobate a fi construite la timp. Este, de exemplu, cazul unor cuptoare de elaborare a otelului date in funcțiune mai înainte de a exista siguranța că fierul vechi pregătit poate fi obținut fie prin instalații'e din haldele de zguri de oțelărie, fie prin instalațiile de prelucrare a resturilor metalice (la care, așa cum s-a relatat în articolele anterioare, sînt mari întîrzieri atît in începerea investițiilor, cit și în finalizarea celor aflate în curs). Aici adevărul elementar este că deși. 

bunăoară, realizarea unei instalații de măcinare și separare magnetică a fierului vechi, precum și a instalațiilor de încărcare și transport aferente nu este un lucru simplu, aceasta revine mult mai ieftin decît importul de minereu.După cum este inadmisibil ca, o dată creată capacitatea de producție pentru prelucrarea unui material refolosibil, acesta — din considerente de comoditate — să nu mai fie cerut și utilizat de beneficiari. în aseme

nea situații se recurge la justificări pe care le-am numi „copilărești", dacă nu le-am auzi din gura unor oameni cu pretenții de respectabilitate. De exemplu, în cazul cenușilor de termocentrală — menite să fie un prețios înlocuitor al unui material energointensiv, cimentul — diferiți beneficiari au susținut reporterului „Scînteii" că n-ar avea posibilitatea să controleze rapid un parametru de calitate, „indicele de activitate" al acesteia, deși asemenea metode au fost puse la punct incă de anul trecut de către ÎNCERC, ICEMENERG și Institutul de construcții din București. Slabă informare sau „tactica struțului" 7Se poate afirma că asemenea neajunsuri, neînțelegerea importanței elucidării tuturor aspectelor practice de către factori investiți cu răspunderi în acest domeniu sînt inerente unui început. Posibilă și o astfel de explicație, dar de neînțeles este că 

mai sînt situații în care și acum, după un deceniu, mai apar atitudini, mentalități de genul celor prezentate. Este insă fără nici un dubiu că nu vom putea merge în continuare tot așa, pentru că ne aflăm într-o altă epocă istorică, în care se pune accent pe dezvoltarea intensivă, pe perfecționarea organizării și modernizarea producției, care impun ițn mod nou de abordare a răspunderii față de soluționarea problemelor economiei.

Iar practica de pînă acum, precum și exigențele etapei care urmează scot în evidență cîteva probleme cu adevărat serioase și complexe care trebuie bine gindite și soluționate pentru a se asigura saltul calitativ necesar și în domeniul valorificării materialelor refolosibile. Un prim aspect vizează domeniul cercetării, ingineriei tehnologice și proiectării și se referă la cerința realizări! unor sisteme integrate de valorificare complexă a resurselor materiale, refolosibile, atît în sfera producției, și anume in mai multe sectoare ale economiei. Deci se pune problema cooperării între mai multe institute și ramuri de profiluri diferite, în vederea abordării multidisciplinare a proceselor productive, in căutarea și îmbinarea acestor procese productive individuale care pot produce împreună un efect economic maxim. Or, deși există legi, programe și sarcini 

concrete care creează cadrul unor asemenea cooperări, in realitate acestea se realizează cu dificultate datorită intereselor specifice ale fiecărei ramuri industriale determinate de rețeaua de subordonări pe verticală pe linia planificării, finanțării, urmăririi și valorificării rezultatelor, gindite și structurate pe specializări distincte.Acceptarea acestui punct de vedere duce spre concluzia necesității de a se trece de Ia conceperea dezvoltării pe specialități la conceperea dezvoltării complexe, cu participarea mai multor discipline de cercetare, in care specializarea îngustă să joace un rol mai restrins decit cel pe care îl deține in prezent.Astfel, pentru a ne referi tot la situația haldelor de zgură de oțelă- rie,. este important de. relevat că din procesul de valorificare a acestora rezultă atît particule metalice, care' pot fi recirculate, după o anumită prelucrare. în siderurgie, cît și alte substanțe despre care există indicii și chiar unele experimente doveditoare că ar putea fi folosite în agricultură — ca amendament sau ingră- șămint, direct sau în asociație cu alte substanțe, ori la anumite construcții. Și cine știe ce surprize poate releva în continuare cercetarea multidisciplinară pentru punerea in valoare cit mai eficientă a acestor halde. Aprecieri valabile și pentru cenușile de termocentrală, pentru iazurile de decantare sau haldele menajere.Un alt aspect ce se cuvine adus în discuție este pus în evidență de constatarea că, de regulă, pină acum lucrările de cercetare și inginerie tehnologică au urmărit punerea in valoare a resurselor care rezultă din producție sau din consum, deci au vizat partea finală a unui proces de fabricație sau de consum. Or, în prezent, și la noi, și in lume tendințele sint ca in activitatea de concepție a unui nou produs să se țină seama de întreaga durată de existență a acestuia, deci inclusiv de întreținerea și repararea sa, precum și de ce se întîmplă cu materialele componente după ce produsul și-a încheiat ciclul de viață. într-o asemenea viziune, cercetarea și proiectarea , trebuie să dea de la bun început'răspuns la întrebări precum : „Ce uzuri se produc în timp la piesele componente 7“ „Cum se recondiționează aceste piese ?“ „Care este destinația materialelor refolosibile componente ale produsului uzat, care sînt tehnologiile de prelucrare și valorificare a acestora ?“Iată un exemplu in acest sens : în economie sînt „în vogă" așa-nu- mitele bucși bimetalice : bronz și otel, care permit obținerea unor im

portante economii de bronz. Nimeni însă nu și-a pus problema — și în primul rind cei care le-au conceput — ce se va intîmpla după ce bucșa bimetalică va deveni nereparabilă, cum anume, prin ce procedeu' se va putea separa in condiții economice, fără pierderi, bronzul de oțel. Și nici măcar nu s-a calculat ce consecințe pe plan tehnic și economic are negăsirea unui răspuns adecvat la această problemă. De altfel, in general specialistul de concepție trebuie să aibă in vedere perspectiva într-o măsură mult mai măre decit pină acum, deci în privința refolo- sirii materialelor să prevadă acele soluții care sint cele mai bune nu in momentul punerii in circulație a noului produs, ci în cel al ieșirii sale din funcțiune.O dată acceptate cele două idei, a desfășurării unei activități de concepție multidisciplinară, precum și a prevederii de la bun început, din faza de proiectare a produsului, a modului de refolosire a pieselor și materialelor componente, se ivește necesitatea existenței unui organism care să coordoneze munca de concepție a specialiștilor si să urmărească respectarea in practică a principiilor enunțate. Cine să facă acest lucru ? în unele țări, precum R.D. Germană și U.R.S.S., există institute de cerce- tare-proiectare specializate în recuperarea și valorificarea materialelor, refolosibile, cu un profil tehnic și economic complex. în alte țări (Franța, S.U.A.) au fost înființate organisme guvernamentale cu atribuții exclusive în acest domeniu. Desigur, se poate găsi și o altă formulă specifică organizării economiei noastre. O soluție imediată, susțin specialiștii, ar putea fi trecerea in atribuția Comisiei centrale de avizare a consumurilor de oțeluri aliate și metale neferoase și a unor răspunderi pe linia verificării in proiectele prezentate spre aprobare a măsurii în care s-au prevăzut recuperarea și valorificarea pe principii tehnologice eficiente a pieselor și materialelor componente, in timpul reparațiilor sau după ieșirea din uz a produsului respectiv. inclusiv dacă 'au fost proiectate instalațiile necesare în acest scop.Se înțelege deci că activitatea de recuperare a materialelor refolosibile devine tot mai complexă, de unde și cerința formulată ferm . de conducerea partidului ca problemele din acest domeniu să fie abordate intr-un spirit nou, într-o viziune realistă, integrată amplelor preocupări pentru perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție.
Cornelia CARLAN
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UNITATEA NAȚIONALA
(Urmare din pag. I)

„Am dezvoltat puternic democrația muncitorească-revoluționară, 
realizînd tui nou sistem democratic de conducere, unic în felul său, care 
asigură participarea maselor muncitoare, a întregului popor la condu
cerea tuturor sectoarelor de activitate, la elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și 
popor".

externe, la făurirea socialismului cu poporul și pentru

NICOLAE CEAUȘESCU rc- po- in- ro-istorîe, o zi pentru istorie : 30 DECEMBRIE vrerea poporului, ce se avîntase, după bi- ______ la 23 August 1944, sub conducerea partidului comunist, in iureșul unui proces revoluționar de o amploare și de o intensitate fără precedent pe pămintul patriei noastre, a fost proclamată REPUBLICA.La 30 DECEMBRIE 1947 se împlinea un vis de demult al patrioților români. Un vis ce însoțise tumultul revoluțiilor de la 1821 și de la 1848, lupta aprigă pentru Unire, la jumătatea secolului trecut, apoi pentru făurirea statului național unitar român, înfăptuit, prin voința poporului la 1 Decembrie 1918 : acela de a făuri o REPUBLICA ROMANA. Adică puterea politică și puterea economică de popor ; un stat democratic.Pentru o REPUBLICA ROMÂNA au buni fii ai poporului, cei mai luminați patrioți. militat masele largi populare, făuritoare ale istoriei patriei. Ideea de REPUBLICA, ale cărei rădăcini s-au dovedit a fi puternice in conștiința poporului, dădea expresie aspirației milenare de de egalitate, de progres.

Ci zi de 1947. Prin luința de

un stat în care să fie deținutemilitat cei mai Au
dreptate și libertate,

Această generoasă idee revoluționară devenea realitate la 30 DECEMBRIE 1947. România a fost proclamată REPUBLICA. Dar cea mai înaltă împlinire a acestui ideal s-a produs, în fapt, după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român.Constituția din 1963 a consfințit actuala denumire a statului nostru : REPUBLICA SOCIALISTĂROMÂNIA. Un stat al democrației muncitorești-revo- luționare. Un stat ai celor mai largi drepturi democratice asigurate întregului popor.Profundul democratism al statului nostru, REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA, constituie tema anchetei de opinie politică Ia care participă : Gheorghe Dogărescu — maistru, lanca, județul Brăila ; Marin Nedea — președintele cooperativei agricole de producție din Purani, județul Teleorman ; Ion Oncescu — secretarul comitetului de partid din cadrul întreprinderii de utilaj petrolier din Tirgoviște, județul Dîmbovița ; Simona Fanaite — muncitoare la Combinatul petrochimic din Pitești ; lector dr. Emil Stancu de drept din București ; Spiridon la întreprinderea „1 Mai— de la Facultatea Toraa — muncitor Ploiești.
suveranăEmil Stancu : Istoria ideii de REPUBLICA este îndelungată. In limba latină, sensul ei a fost acela de treburi publice. Tratatele de teoria statului și dreptului Înțeleg prin REPUBLICA acea formă de guvernă- mint in care conducerea este exercitată de un organ suprem al puterii de stat sau de un președinte, ales ori numit. O formă de stat radical nouă. superioară îndeosebi prin conținutul puterii politice și economice, este REPUBLICA SOCIALISTA. Un astfel de stat este, in prezent. România. In REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA poporul este cu adevărat suveran. Acest adevăr are la bază an concept politic propriu gindirii novatoare a tovarășului' Nicolae Ceaușescu : a conduce cu po- aorul ți pentru popor. Și se internează. in același timp, pe un concept turidic socialist, consfințit in legea 'undamentală a țării noastre. Consti- uția prevede că intreaga putere m («publica Socialistă România aparți- te poporului, liber ți stăpîu pe soar- a sa. Esențial este faptul că aceste concepte, departe de a constitui simile enunțuri teoretice, au baze trainice in practica edificării noii socie- ățt în România. Poporul este cu idevărat suveran pentru că el a de- 'enit. de drept ți de fapt, proprie- arriti mijloacelor de producție.'1 "Ion Oneescu : Fără dreptul de pro- >r ie ta te asupra mijloacelor' de ' pro- lucție conducerea cu poporul și pen- ru popor ar >entru că nu ă. La finele rui marelui ocialiste. erfecționârii oastre au fost analizate sub mul tile aspecte, in strinsă interdepen- ență cu creșterea rolului conducător I partidului, întărirea funcțiilor tatului, afirmarea tot mai puternică democrației muncitorești-revoluțio- are. a autoconducerii muncitorești și utogestiunii. cu generalizarea prin- ipiilor eticii și echității ocmai >ri. ca naliza __  _________ ____ede — și acest fapt a fost cu. tărie Ibliniat in expunerea tovarășului icolae Ceaușescu — că societatea oastră nu ar putea să acționeze ca r> organism unitar dacă la baza educării noii orinduiri sociale nu s-ar la proprietatea socialistă, de stat cooperatistă., Pot fi date foarte uite exemple edificatoare. O să mă 

•.fer ia unul singur : participarea rgă și nemijlocită a oamenilor uncii, în calitatea lor de proprie- ri. producători și beneficiari, la aborarea și îndeplinirea planurilor ncinale și anuale, la întreaga viată >litică și social-economică a tării, conferit un conținut nou, superior iveranității poporului. Acest pro's se afirmă cu putere la scara in- egij noastre societăți ; el este pro- •iu REPUBLICII NOASTRE, in tsamblul său.Marin Nedea : In general, pro- esul țării nu ar fi fost posibil fără itezătoarele programe de investiții aborate de partid, de tovarășul icolae Ceaușescu. De la un an la tul, de la un cincinal la altul, din 65 Încoace, s-a investit mult, mereu ți mult. Si a fost posibil să se in- :stească mai mult pentru că. de la 1 an la altul, de la un cincinal la tul. In condițiile menținerii unei te Înalte a acumulării, au fost asi- rate condiții pentru creșteri bstanțiale atit ale fondului de con- m, cit și ale celui de dezvoltare, a dezvoltat industria. Dar și rieultura, lăsată pe un plan secun- r in anii de dinaintea Congresului IX-lea, a renăscut. Tovarășul colae Ceaușescu l-a reconsiderat lut in cadrul economiei naționale, iportante investiții alocate acestui meniu se regăsesc, în prezent, jn- o ereștere a producției agricole ■ă precedent în istoria tării. Noua voluție agrară a pornit de la asi- rarea unei puternice baze matele, De la realizarea unor ample teme de irigații. De la întărirea momică și organizatorică a unită- w agricole. Temelia trainică a uror acestor realizări o constituie proprietatea socialistă, de stat și >peratistă.

fi un eoncept formal, ar avea bază economi- lunii noiembrie, în ca- forum al democrației problemele continuității conducerii societății

socialiste, interdependența acestor fac- legitate obiectivă, a impus lor globală. Este insă lim-

sint
Hu

Emil Stancu : Două aspecte fundamentale. Pe de o parte, veranitatea poporului, exprimată in primul rind prin dreptul de proprietate asupra mijloacelor de producție, prin posibilitatea de a dispune, potrivit intereselor sale supreme, de resursele țârii, se află la baza dezvoltării industriei, a agriculturii, in generai a progresului multilateral al patriei. Pe de altă parte, progresul economic și social a dat o nouă consistentă suveranității poporului. In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu. egalitatea in drepturi rămine formala dacă nu sa întemeiază pe o civilizație superioară. pe dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție în toate județele, In toate localitățile. în REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA, drepturilor largi democratice asigurate tuturor cetățenilor, egalității lor politice și juridice le corespund o reală egalitate pe plan economic. O egalitate de fond — ce nu ere nimic comun cu egalitarismul ; o egalitate reală. întemeiată pe muncă, pe răspunderea de proprietar și producător. Pe participarea la beneficii în raport cu cantitatea, cu calitatea și cu importanta socială ale muncii fiecăruia. Munca este unicul criteriu de afirmare socială.Simona Fanaite : Munca. In societatea noastră, este o îndatorire de onoare. Dar este, in egală măsură, un drept fundamental al fiecărui cetățean. Un drept ce se împletește în mod firesc cu un alt drept : acela al pregătirii pentru muncă. Eu sînt muncitoare la Combinatul petrochimic din Pitești. In același timp, sint studentă seralistă. in anul IL Nu constitui o excepție. A munci și a invăta totodată este condiția generației mele. în REPUBLICA NOASTRĂ SOCIALISTA. înțeleg bine timpul in care trăiesc — acest timp istoric ce a dobîndit dimensiuni noi, necunoscute în România pină in acești ani de construcție socialistă, îmi cunosc bine (ara. Știu că pretutindeni, pe pămintul patriei, au fost ridicate moderne unități economice. edificii ale științei. învăță- mintului și culturii, construcții sociale. Fără toate acestea, in REPUBLICA NOASTRĂ nu puteau fi a- sigurate nici dreptul la muncă și la învățătură, nici largul acces la știință, la cultură, la educație. Toate a- cestea sint cuceriri ale anilor de după cel de-al IX-lea Congres.Gheorghc Dogărescu : Sint pensionar și trăiesc la lanca. o localitate din județul Brăila. Sub ochii noșții— și prin munca noastră — s-a produs, aici, un proces semnificativ pentru ceea ce se întimplă in tară. De Ia o localitate rurală oarecare, unde condițiile de viață, și, de muncă erau specifice vechiului sat românesc. moștenire a anilor de înapoiere economică, s-a realizat saltul revoluționar către • urbanizare. Șl totul a pornit să se schimbe în jurul nostru. Am beneficiat din pli.l de roadele politicii de modernizare a tuturor localităților. o dată cu reorganizarea teritorial-administra- tivă din 1968. Treptat, treptat au inceput să se șteargă, in ceea ce privește viața noastră, in ceea ce privește munca noastră, diferentele dintre sat șl oraș.Spiridon Toma : Eu sint muncitor. In anul proclamării REPUBLICII aveam același statut social. Același— și totuși atit de diferit, in formă și in conținut. Munca era înrobitoare. Muncitorul era executant — și pentru asta i se cerea să-și folosească îndeosebi brațele. Dreptul de decizie aparținea patronilor. Azi. muncitorul oste proprietar, producător și beneficiar. Ca producător, el este chemat, in condițiile industriei moderne, să-și pună la lucru gindirea. Lui i se cer competentă, inteligență, creativitate. Ca proprietar — participă la decizie, Dacă eu. muncitor la întreprinderea ..1 Mai" din Ploiești, am primit răspunderea de a-mi reprezenta poporul in Marea Adunare Națională, acest fapt a devenit posibil numai in condițiile in care a fost asigurat, prin grija partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, un sistem democratic superior. în care drepturile și răspunderile au ca principal criteriu munca.

a cunoscut bine in „miezul" pragul unei mai multe

de actul istorie de la 23 August 1944. Au fost clădite astfel temeliile unei ere noi, de mari prefaceri. La 30 DECEMBRIE 1947, intreaga putere politică a revenit poporului, în frunte cu Partidul Comunist Român. Țara noastră a dobindit, atunci, o nouă formă de stat : a devenit REPUBLICA. Dar lupta revoluționară nu s-a încheiat. Poporul cucerise puterea politică, dar mai erau atîtea de făcut in țară.Spiridon Toraa : Am acei ani. Am trăit lor. România trecuse noi istorii, dar celelocalități, cele mai multe zone erau ' înapoiate din punct de vedere' economic și social. Chiar și Ploieștiul, considerat centru industrial, se confrunta cu efectele acestei înapoieri. Nu existau suficiente locuri de muncă, nu existau atitea școli eite erau necesare. Si nu erau încă asigurate condiții de pregătire culturală a cetățenilor. Democrația în mod fundamental legată gurarea dreptului la muncă, că nu putea fi egalitate atîta vreme cit toarte multi nu aveau unde să lucreze, putea fi dreptate deplină atîta vreme cit multi tineri nu aveau condiții nici să învețe, nici să-și lărgească orizontul spiritual. în primul an al REPUBLICII economia socialistă era abia la început de drum. Atunci au fost puse temeliile. O dată cu na- . tionalfzarea. clasa' muncitoare 'a' încetat să mai fie o clasă exploatată. Ea a devenit stăpina fabricilor, care au intrat in proprietatea statului. Noile relații de proprietate deschideau noi perspective asigurării egalității in drepturi intre toți cetățenii patriei, fără nici o deosebire. Sau, mai exact, cu o singură deosebire: cantitatea și calitatea muncii fiecăruia.Marin Nedea : Primăvara anului 1949 era menită să aducă schimbări radicale și in agricultură. Partidul a hotărit să socialistă istoric ce obiective, ecouri profunde în conștiința țărănimii. Numeroși țărani au înțeles esența acestei chemări și au trecut, practic, la unirea micilor proprietăți intr-o mare și unică avere : proprietatea cooperatistă. în 1962 procesul cooperativizării s-a încheiat practic pe întregul cuprins al tării. Făurirea proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, ce înlocuia proprietatea burgheziei și moșierimii*  a creat condiții pentru dezvoltarea unui nou sistem economic. Pe această bază, în anii de după Congresul al IX-

era de asi- Pentru deplină oameni Și nu

se treacă la transformarea a agriculturii. Era un act corespundea unei cerințe legice. A fost o hotărire cu

lea, a fost clădit, din inițiativa și cu contribuția hotârîtoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, sistemul democrației muncitorești-revolutiona- re. Dar așa cum revoluția nu s-a încheiat, nici dezvoltarea democrației socialiste nu a ajuns la un punct terminus. Și nici nu va ajunge. Poporul și-a ciștigat largi drepturi democratice. Are, în același timp, mari răspunderi. Democrația noastră revoluționară este o democrație a marilor drepturi și a marilor răspunderi. Cadrul economic, politic și social in care ea se manifestă se schimbă, acum. în condițiile noii etape ; democrația socialistă se perfecționează și ea. în raport cu cerințele etapei actuale.Ion Oncescu : Trăim intr-o etapă în care factor de cială are tală atit societăți, omului. Azi, _______ ....noastră se desfășoară sub semnul unei revoluții profunde. Al unei revoluții în industrie. în agricultură, in știință. în invățămint, in cultură, in intreaga dezvoltare a patriei noastre. Datorăm partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste, tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, ilustru om politie și savant de renume mondial, faptul că știința. învăță-- mîiltul și cultura dobîndesc un toI primordial în asigurarea progresului multilateral - al tării. în aceste condiții, procesul revoluționar se afirmă cu putere și în gindirea oamenilor, in modul lor de acțiune. Cind secretarul general al partidului arată că „este continuu nevoie de revoluționari cu noi cunoștințe, rora se ridică noi și unele incomparabil mai în trecut", se referă toate sectoarele vieții sociale ; și se referă, fără îndoială, la drepturile noastre democratice, la răspunderile noastre democratice. Momentul acela de la 30 DECEMBRIE 1947 a fost numai începutul. Poporul, sub conducerea partidului, a cucerit puterea politică. Dar condițiile s-au schimbat fundamental, în iureșul construcției socialiste. S-au schimbat realitățile tării. S-au schimbat oamenii. Democrația înseamnă răspundere, iar răspunderea presupune oameni cu un larg orizont științific Poporul are dreptul de a dobîndi un astfel Și are răspunderea de a tru a ajunge la acest tel.

reușit să înfăptuiască actul cel mai strălucit al evului mediu românesc, realizind, sub domnia lui Mihai Vodă Viteazul, unirea politică a țărilor române in hotarele ce cuprindeau cea mai mare parte a teritoriului vechii Dacii. Deși realizarea unirii țărilor române sub domnia lui Mihai Viteazul a fost de scurtă durată, ea a rămas o prezentă vie în cugetarea și simțirea atit a contemporanilor. cit și a urmașilor săi. înfăptuirea unirii și formarea primului stat unitar al românilor, arată tovarășul Nicolae Ceaușescu. „a prezentat o victorie epocală a porului nostru, a demonstrat tregii omeniri forța poporuluimân, dorința sa de a se uni intr-un stat unitar independent".Bătăliile necurmate împotriva cotropitorilor, războaiele de apărare împotriva atacurilor puterilor asupritoare străine, duse pe teritoriul patriei, s-au soldat cu distrugerea a nenumărate valori materiale și spirituale. au frinat pentru multă vreme dezvoltarea forțelor de producție. progresul societății noastre, de- terminind răminerea in urmă a statelor românești față de țările din centrul și apusul continentului. Pe bună dreptate, președintele României arată că, de asemenea, o mare parte a avuției poporului nostru a încăput pe milnile exploatatorilor și asupritorilor străini, țara fiind secătuită, zbătindu-se în lipsuri și sărăcie. „Timp de peste patru veacuri — arată secretarul general al partidului — poporul nostru a plătit tribut imperiilor străine, care se ridică la aproape 4 miliarde lei aur, echivalind cu circa 1 200 tone aur".Istoria României a confirmat cu putere concluzia științifică. mate- rialist-dialectică, că dominația străină, știrbirea sau pierderea suveranității^ și independentei naționale afectează grav dezvoltarea popoarelor. evoluția societății omenești, a- duc imense prejudicii intereselor vi-

tale ale maselor. Această dominație și asuprire străină poate frina*  pentru un timp, poate intirzia evoluția unui popor, dar nu-1 poate împiedica să-și realizeze legitimele aspirații.Eliberarea națională a poporului român. înfăptuirea unității sale statale s-au impus, in special incepind din secolul trecut, ca o problemă la ordinea zilei, ca o necesitate imperioasă ridicată de însăși dezvoltarea societății, ca o condiție indispensabilă de care depindea înscrierea poporului român pe orbita progresului, alături de țările avansate ale Europei. Marile mișcări naționale pentru unitate a poporului român de la sfîrșitul secolului al XVIIT-lea și in prima jumătate a secolului al XIX-lea. revoluția de la 1821 si mai ales revoluția de la 1848, atestînd existenta unor forțe sociale noi. care acționau pentru lichidarea orin- duirii feudale și făurirea unei orinduiri sociale superioare, au pregătit terenul pentru unirea Munteniei și Moldovei, de la 1859, și crearea statului national modern român, nucleu al statului național unitar. Prin acțiunea energică a poporului român au fost dejucate intențiile unor puteri europene, care-și vedeau stînjenite, prin crearea unui stat national român, planurile expansioniste in această parte a continentului. Unirea principatelor a avut o uriașă însemnătate pentru evoluția social-politică a poporului nostru, ea a deschis noi perspective dezvoltării forțelor de producție, angajării României pe drumul civilizației moderne, constituind un moment epocal în procesul plămădirii statului național unitar român. Proclamarea independentei de stat în 1877 și afirmarea României pe plan international au reactivat și impulsionat lupta pentru eliberarea națională a maselor românești aflate sub dominație străină. Instaurarea dualismului reacționar austro- ungar, în 1867, și politica deosebit de dură de deznaționalizare a guvernelor de la Viena și Budapesta asupra populației românești din

Transilvania și Bucovina au intensificat acțiunile celor asupriți pentru unirea cu Țara. Intrind in primul război mondial în luptă alături de Antantă pentru eliberarea teritoriilor românești aflate sub dominație străină, României i s-au creat împrejurări favorabile pentru realizarea integrală a aspirațiilor de unitate ale poporului român. Acest vis de veacuri s-a realizat in anul 1918, cînd, sub loviturile popoarelor, s-au prăbușit marile imperii opresoare, creindu-se condiții pentru apariția sau reîntregirea națională a statelor din estul și centrul Europei.Unirea din 1918 a creat In rîndu- rile întregului popor român un profund sentiment de demnitate și firească mindrie națională, determi- nind un puternic entuziasm in cele mai largi mase populare. Făurirea statului national român unitar a creat, așa cum arată secretarul general al partidului, condiții pentru un progres mai puternic al forțelor de producție, intr-un cadru geografic mult mai prielnic, a dat noi perspective dezvoltării economico- sociale a tării, creșterii forței și avintului mișcării muncitorești-re- volutionare, progresiste. Marea Unire din 1918 a dat posibilitate afirmării mult mai active a întregii națiuni române în dezvoltarea civilizației universale.Marile idealuri ale libertății, unității, și independentei naționale își află deplina împlinire astăzi, cînd, sub conducerea partidului, poporul edifică pe pămîntul patriei societatea socialistă multilateral dezvoltată, mărețele sale realizări avin- du-și trainic suport tocmai în puternica coeziune moral-politică a poporului, în unitatea sa de gîndire. voință și acțiune. Istoria eroică a patriei, marile infăptuiri ale perioadei pe care o străbatem atestă cu putere că unitatea națională a românilor a fost, este și rămine temeiul permanentei noastre in istorie, al afirmării proprii, in demnitate, in rindul națiunilor lumii.

In proces revoluționar continuuîmi! SUncu : în prezent. REPU- ,ICA SOCIALISTA ROMANIA e un stat care asigură intregu- popor cele mat largi drepturi noeratice. incepind cu dreptul la încă, la învățătură, la știintă și tură, la educație, la conducerea ietățil. Este o realitate proprie emului democrației muncitorești- oluțlonare. creat de partid, de arășul Nicolae Ceaușescu. De- ur, pină aici s-a ajuns in desul unui proces istoric. Al unui <es revoluționar continuu. Din- leauna, revoluțiile s-au dovedit a momente fundamentale, de virf spirslei istoriei. Sub impulsul

lor, timpul a devenit mai dens, viata și-a cursul.sigur, voluțil. afirmat turor ciale. Pentru că aceasta este singura cale către o societate a echității și dreptății, a demnității omului. Desigur, problema fundamentală a oricărei revoluții, cu deosebire a revoluției socialiste, este cucerirea puterii. Șl la noi in tară, cucerirea puterii politice s-a dovedit a fi un moment deosebit de important «1 procesului revoluționar inaugurat

șchlmbat in mod esențial Progresul omenirii este, rezultatul mai multor Revoluția socialistă superioritatea asupra tipurilor de revoluții
de- re- și-a tu- so-

spiritul revoluționar, ca înnoire, de regenerare so- o însemnătate fundamen- pentru dezvoltarea întregii cit și pentru progresul munca noastră, viața

in fața că- noi cerințe, mari devii desigur la economico-

si cultural, democratic de orizont, munci pen-
Adrian VASILESCU

Pe cărări de munte

sa

In noua carteGindul nostru, inima noastră, sufletul nostru nu s-ar putea lumina de speranța răsăritului de astăzi și cu atit mai mult n-ar afla frumusețea zilei de mîine și n-ar atinge culorile roadelor pirguite-n bucurie, dacă n-ar trăi în adevărul nepieritor al patriei cu o imensă și unică dragoste.A fi cu patria In fiecare clipă înseamnă a te ști fericit, a-ți putea împlini aspirațiile, prin muncă și, cunoscindu-ți istoria pînă în intimitatea ei inefabilă, a te cuprinde in verbul său. păstrător al virtuților nepieritoare ale neamului, precum griul în pămîntul veșnic roditor.Nimic nu poate fi mai presus decît patria, maica noastră minunată. Pămintul străbun, respirația lui sună-n brazii eternului românesc. în cronicile bătrîne și in noile cronici ale evului socialist.Patria are timpul de glorie în care au vie- tuit părinții și părinții părinților noștri, timp continuat de noi, cei de acum ; toti, la un Ioc, am schimbat și schimbăm efemerul in veșnicie. Patria ne este 'îndreptățirea la libertate, suveranitate și independentă, cutezanța de a dura cu temei și cre-

dința deplină și demnitate marile ctitorii de azi mîine.Patria este noastră cu pereți soare, casă a muncitorilor și țăranilor, a cărturarilor și constructorilor : a celor care, din vechime și pină în prezent, am lucrat și lucrăm cu abnegația să-i înălțăm trainic edificiile cu care ne mîndrlm, rod al acestor ani fără precedent de-a lungul istoriei. Vîrsta patriei este aceea a sentimentului apartenenței de loc și de limbă, aceea a cutezanței și spiritului de sacrificiu.Noi, cei de azi, ne adeverim în cartea patriei, în acest spațiu de inimă și grai, regăsindu-ne, faptă cu faptă, mai puternici la asaltul pe care-1 dăm viitorului, în zorii muncii și ai creației, om lingă om. suflet lingă suflet, înconjurând patria întreagă cu. răsuflarea fierbinte a inimilor noastre strîns unite în jurul idealurilor noastre, al partidului, centrul vital al națiunii, în jurul secretarului general al partidului, marele erou al națiunii române.Sintem ceea ce este patria : un letopiseț al prefacerilor contemporane, și a participa la acestea, cu

noastre 
Și decasa de

f v ••a țariimintea și cu brațut, viforos șl calculat., e ca și cum te-ai ridica solemn cu azurul cerului pe umeri, un Anteu al rosturilor u- nanime.Frumusețea patriei e pe măsura osîrdiel noastre, flacăra ei lu- minindu-ne viu dorul șl datinile, înaintarea prin cunoaștere, responsabilitate față de prezent.Biografia ne este scrisă cu purpura și izvoarele patriei, cu munții și holdele ei. Și ceea ce s-a făurit în patrie este avuția noastră de iubire și jertfă. Din cununile patriei izvorăște inspirația fiilor el cave, laolaltă, se contopesc activ în conștiința de neam, instellnd construcția în acest contemporan epos românesc.Patrie a frumuseților naturale, dar și a frumuseților ivite de sub mina și prin inteligența omului. Republica Română înflorește în victoriilor noi avem torie de amașilor mai însuflețită de leași idealuri și tuți. în noua carte ațării se înscriu faptele de cu cei

fervoarea vieții, iar nobila da- o lăsa ur- bogată. ace- vir-
muncă și creație care o cinstesc toți de azi.
Pave! PEREȘ

într-un articol consacrat repertoriului teatral, Eminescu, vorbind despre comedie — asupra căreia vom referi in rindurile de fată — prevedea că aceasta „ar putea sa aibă la Români un viitor foarte însemnat din cauza voioșiei cu care se joacă, mai ales cînd piesa se' petrece in cercuri sociale bine cunoscute de actori". Genialul poet și gindltor mal observa că avem și un concept original, moftul, „cea mai comică noțiune românească", adică „antiteza ridicolă intre aparența exterioară și fondul intern". Ideea și-o formase citind și văzind marile creații ale timpului său. esentialmente satirice. chiar dacă erau învăluite citeodată in lirism sau împănate cu jocuri inocente, iar premoniția șl-o întemeia pe neostoita apetență pentru gen a actorilor și spectatorilor și pe bucuria cu care erau intimpinate reprezentațiile vesele.Intr-adevăr, dramaturgia voioasă a sporit necontenit, printr-o ple- inspirați, poeți, alți scrieri ale grave ori, ne-comice : Liviu Rebreanu, Nicolae [orga,

de fireștile diferențe de calibru între o operă și alta sau de feluritele altitudini din creația aceluiași autor, se poate observa că ea e in ansamblu funciar optimistă. Avem satire acerbe, cum sint unele din piesele lui Aurel Baranga, comedii extrem de incisive, ca acelea ale lui Teodor Mazilu. sau violent sarcastice, cu inflexiuni dramatice — iscălite de Ion Băieșu. Negind ceea ce încearcă să atenteze la idealul social, comedia românească il afirmă — implicit și explicit, — făcînd. ca și producțiile valoroase ale tuturor timpurilor și popoare-

resant de remarcat că in comedia românească nu și-au făcut loc nici acum, nici altădată umorul macabru ori înclinațiile spre zeflemeaua morbidă, abstrus și că există, in meniu, mai ales azi, un siv al gratuității. O comedie a lui Dumitru Radu Popescu. Lapte de pasăre, persiflează cu sagacitate rutinlzarea existentei intr-un cuplu familial, ridicind o însemnată problemă morală. Există nervi de Marin Sorescu, expusă într-o formă jucăușă, cu strălucite paradoxuri, inspiră bogate reflecții privind ra-

scatologie, nihilismul acest do- refuz ma
toate acestea comedia le săvirșește cu radicalitate critică și rizind sau surizind, după cum e felul ei. Ii e consubstanțială verva atacului, ceea ce și face, de altfel, să fie atit de agreată. Bonom-lirlcă, așa cum se arată în ultimul volum al lui Dan ...................... ..Viorel mistă. Mihai formetru Dinulescu, practicind deriderea, cu suculentă maliție. în lucrările lui Dinu Grigorescu, evaluind grotescul ori burlescul unor situații,

Tărchilă, tăios-caustlcă la Cacoveanu, elegant zefle- in proiecții fantastice, la Ispirescu. persiflatorie in joviale în scrierile lui Dumi-

Virtuțile educative
ladă de comediografi ademenind și prozatori, literați, care in celelalte lor aveau preocupări măcar, să le zicem Al. Macedonski, f Mihail Sadoveanu.Eugen Lovinescu. Ion Agârbiceanu. Emil Isac. Chiar în opera teatrală a lui Eminescu — recent tipărită integral, intr-o remarcabilă ediție — există schițări ale unei tire, cu citeva scene elaborate, unui vodevil, ale unui moment die. Creația din cea de-a doua mătate a veacului nostru păstrează unele trăsături ale fondului literar preexistent — cum ar fi comunicativitatea. naturalețea hazului, construcțiile edificate pe peripeții în lanț și tipologii realiste — dar evidențiază și o sumă de caracteristici care sint reflexe ale schimbărilor sociale, .evoluției gustului, intelec- tuaiizărll populației, ale afirmării unui principiu nou : funcționalitatea artei in cadrul multiplelor ae- țiuni convergente de dezvoltare a conștiinței socialiste,Ager actuală, mereu actuală, ope- rind pe o scară largă de specii, formule, stiluri și fiind produsul unor oameni spirituali foarte productivi, comedia românească modernă reprezintă azi un capitol important al culturii teatrale. Dincolo

Sa- ale lu- iu-

ale dramaturgiei contemporane
lor. predică morală. Tonicitatea, natura stenică a scrierilor noastre comice vin mai ales din încrederea Că viciile denunțate și combătute pot fi eradicate și din convingerea că spiritul critic cu care operează e in consens cu opinia celor mai largi mase populare.Sanctionind drastic malonestitatea, birocratismul, tentativele de mistificare — cum se intimplâ in lucrările atit de incisive ale lui Tudor Popescu — sau divulgînd foarte amuzant și subțire traficul de influentă, discrepantele demagogice dintre vorbă și faptă — ca în scrierile lui Dumitru Solomon — comedia nouă formulează o pledoarie sprințară, dar serioasă în fond, uneori chiar patetică (se poate observa această notă în piese ale lui Mircea Radu laeoban) pentru criteriile și normele ce stau la baza relațiilor normale în cadrul existentei sociale. De aceea am putea numi această comedie sănătoasă. Ea isi propune, de altfel deliberat, să asaneze moravurile și să igienizeze spațiile sufletești în care proliferează pernicios anomaliile. E inte-

porturile interumane și condiționările lor. Un pamflet virulent al lui Paul Cornel Chitic, Miriiala, amendează rele ori false înțelegeri ale muncii colective, combătînd vehement subiectivismul păgubitor pentru ceilalți, al unui om căruia i s-a încredințat o răspundere. Comedia sarcastică a lui Romulus Guga, Moartea domnului Platfus, infamează indiferentismul social, care poate avea grave și neașteptate consecințe.Problematica majorității comediilor actuale e densă, uneori substanțială. Ele constituie o literatură militantă, alăturindu-se cu deliberare atitudinilor ce dezaprobă fenomenele contraveniente muncii, onestității, efortului constructiv comun. declarind deschis ostilitate inautenticității, încercărilor de a trăi din expediente, delăsării, lenei, risipei, dezangajării etice, bădărăniei, infatuării, poltroneriei, lașității, spaimei față de pou. ca- ricaturizind vorbăria, devalorizind impostura, condamnfnd fără echivoc tot ce se opune adevăratului spirit revoluționar. Firește insă că

orl al unor tipuri, al unor fixații, automatisme ori mentalități anacronice în piese de Eugenia Busu- ioceanu. Radu F. Alexandru, Eugen Lumezîanu, Ion Coja, Valentin Munteanu, Mircea Enescu, Dan Plăieșu, Dan Stoica, Paul Ioachlm, comedia de azi excelează prin veselie și creează, îndeobște, starea de bună dispoziție atit de permeabilă pentru idei.Dată fiind maturitatea scriitorilor de gen, efectivul lor din ce in ce mai cuprinzător și popularitatea de care au parte, li s-ar cere să-și extindă și mai abitir raza de observație spre neajunsuri concrete ale existenței și defecte ale oamenilor, care sint de natură a bloca inițiativele, a deturna energii, a păgubi colectivitățile productive. O anume atonie a satirei e. totuși, observabilă în destule piese, iar o expansiune spre generalități, in expresie esopică și chiar spre esote- rism îți vădește și ea efectul di- minuant. Cițiva scriitori mai tineri, ori copți, dar mal puțin maturi, par fascinați încă de modele străine perimate, tinzînd spre eompli-

cații epice și gimnastică verbală, cu elaborări greoaie, artificiale și vinâtoare de măruntele aluzii piezișe. E o cale nefertilă. O altă des-orientare — să-i zicem — sem- nalabilă e aceea spre bagatele, simple dantelării de quiproquouri și calambururi, cu antecedente bulevardiere ; nu duce nici ea pe drumuri ale viitorului, ci spre o fundătură. Tentativele de a reimplanta in acest teritoriu aventuri frivole, ’ intimplâri meschine, fără noimă, dispute conjugale cu rincezealâ domestică, incurcături cusute cu ață roză, dramolete cu sirop de lacrimă și zimbet apar ca extranee timpului nostru ; sint, de regulă, produse anartistice și aculturale. Vor avea totdeauna un aer delictual. Se mai remarcă. în nu puține cazuri, un limbaj neîngrijit, cu locuri comune și clișee, contrastind cu lexicul bogat și limba mlădioasă a celor mai interesante scrieri.Produsele malfotmate prin prețiozități, ca și succedaneele provenite din degradarea in farsă clo- lotică și vodevil ponosit rămîn în minoritate (cum și sint azi, din fericire) și nu capătă pondere daca pe scenă domină comedia serioasă, ce-și propune finalități artistice și educative temeinice, pe măsura vremii. E neîndoios că evoluția genului e determinată de cerințele estetice și ideologice ale oamenilor de azi, cititori și spectatori. De cerințele reale și eficiente, nu de pretenții care tind să reducă impactul comediei, s-o deproblematizeze și s-o decalibreze, s-o îndepărteze de țeluri, anihilindu-i spiritul critic asanator. Comedia e una din forțele modelatoare active în spațiul moralei socialiste : a dovedit-o cu prisosință. E o datorie s-o ;încu- rajăm a-și îndeplini intr-o arie cit mai largă și cit mai frecvent misiunea pozitivă ce și-o asumă neobosit. cu bună credință și voioșie. Iar pe comediografi, acei oameni cu care ne simțim bine împreună pentru că le place să facă lumea să rîdă și iau asupra lor grija veseliei tuturor — cum potrivit zicea înțeleptul Montesquieu — să-l prețuim cum se cuvine atunci cînd ne conving că și-au înțeles menirea și și-o îndeplinesc cu talent.
Valentin SILVESTRU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânVă mulțumesc in modul cel mai cordial pentru felicitările adresate cu prilejul sărbătorii naționale a Iugoslaviei.Folosesc si acest prilej pentru a exprima dorința noastră de dezvoltare a relațiilor multilaterale, de bună vecinătate, între țările noastre socialiste, precum și a colaborării intre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul, Comunist Român,

STIPE ȘUVAR
Președintele Prezidiului C.C. al U.C.I.

A apărut :

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la Plenara lărgită 

a Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 

și Gospodăririi Apelor
16 decembrie 1988

EDITURA POLITICA

luminarea Diplomei de onoare a C.C. al U.T.C. 
clștigătorilor concursurilor profesionale și olimpiadelor 

pe meserii și concursului național de creație 
tehnico-științifică pe anul 1988în cadrul unei festivități care a avut loc la sediul C.C. al U.T.C., marți, 27 decembrie, s-a înmînat Diploma de onoare a Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist ciștigătorilor la etapele pe țară ale concursurilor profesionale si olimpiadelor pe meserii, precum și Ia concursul național de creație teh- nico-științifică pentru tineret in anul 1988.Cu această ocazie, s-a relevat că, răspunzind înflăcăratelor indemnuri și chemări adresate tinerei generații de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, tinerii, organizațiile U.T.C. și-au diversificat și amplificat preocupările, și-au sporit capacitatea de acțiune în direcția perfecționării continue a pregătirii profesionale, a activității de creație tehnico-științifică, pentru însușirea celor mai noi cuceriri ale revoluției științifico-tehnice și valorificarea potențialului creator al tinerei generații In toate domeniile de activitate.într-o atmosferă de puternic entuziasm și responsabilă angajare in muncă, participanțli la festivitate au

Cum poale spori aportul informaticii la modernizarea producției ?
(Urmare din pag. I)loturi de serie mică, la fel de ritmic și de economic ca în cazul producției de masă.Cerința efectuării unor schimbări rapide fără investiții majore devine posibil de înfăptuit dacă se asigură o pregătire corespunzătoare pentru trecerea reală la o fabricație asistată de calculator. Desigur, acest, lucru nu este ușof de realizat. în mod obișnuit, un asemenea proces necesită o perioadă de la unu la trei ani, iar adaptările necesare sint multiple și vizează toți factorii producției.Ce trebuie insă reținut ? Trecerea la varietate, flexibilitate și calitate nu este intotdeauna compatibilă cu insistența încadrării în indicatorii de volum, aceasta fiind o consecință ulterioară, lată, de exemplu, firma Peugeot SA susține că. datorită celor 35 de sisteme de proiectare și fabricație asistate de calculator, introduse în fabricile sale din Franța și Anglia, ii este necesară o singură zi pentru a finaliza proiectul unui nou tip de mașină, în comparație cu citeva luni, cit dura înainte.în general, companiile mari sau mici folosesc in politicile lor de informatizare o strategie de sus în jos. O abordare dezorganizată și dezordonată, cu „oaze de informatizare" în întreprinderi, care nu au nici o legătură, nici între ele și nici cu ceea ce se intimplă în jurul lor, necesită un mare efort financiar și uman. Folosirea de sisteme modulare, astfel incit fiecare in parte să fie scos sau înlocuit cu ușurință cu altceva mai bun sau cu ceea ce va urma in viitor, reduce riscul unor investiții costisitoare șl ineficiente. Așadar, din practica actuală se desprinde cerința asigurării unei maxime responsabilități din partea conducerii întreprinderii pentru a decide și supraveghea direct schimbările determinate de informatizarea producției.Se poate aprecia deci că informatica dobindește o importanță majoră atit prin efortul necesar introducerii sale, cit și prin implicațiile pe care le generează. Cert este că problema responsabilității. a eficienței sau ineficientei informaticii nu este numai a informaticienilor, Iar informatizarea nu reprezintă o simplă rezonanță la noile tehnologii, ci o cale spre viitorul întreprinderii.Studii întreprinse in lume apreciază că investițiile în informatică (cumpărarea de echipamente, proiectarea de noi aplicații și exploatarea celor existente) vor reprezenta o parte tot mai însemnată (peste 30 la sută, in 1990) din investițiile productive ale întreprinderilor. în Franța, in 1986, din totalul investițiilor de 340 miliarde franci, 170 miliarde s-au alocat 

dat expresie sentimentelor de profundă dragoste și aleasă recunoștință ale tuturor tinerilor patriei față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de tovarășa Elena Ceaușescu pentru minunatele condiții de muncă și viață, de învățătură și afirmare create tinerei generații, pentru activitatea neobosită consacrată progresului multilateral al României, intr-o lume a păcii, înțelegerii și cooperării.Și cb acest prilej, au fost reafirmate adeziunea deplină a tineret generații la politica internă și externă a partidului, hotărirea sa de a urma pilduitorul exemplu de muncă și viață, de gindire și acțiune revoluționară al secretarului general al partidului pentru a-și spori contribuția la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Națională ale P.C.R., pentru înălțarea României pe culmi noi de progres și civilizație socialistă.în cadrul festivității a luat cuvîntul tovarășul Ioan Toma, prim-secretar al Comitetului Central al U.T.C.
informaticii : 70 miliarde pentruechipamente, 40 miliarde pentru dezvoltarea de programe și 60 miliarde pentru exploatarea aplicațiilor existente. Pînă la sfirșitul secolului, în țările dezvoltate, cheltuielile pentru informatică vor depăși jumătate din totalul cheltuielilor de producție și investiții. Alăturind acestor tendințe și faptul că informatica nu mai re- s prezintă un element de noutate ști» ințifică, ci o necesitate reală a economiei, investițiile în informatică trebuie abordate asemenea investițiilor din celelalte compartimente și sectoare ale întreprinderii.Așadar, se conturează clar o nouă abordare a domeniului informaticii și tehnicii de calcul. Depășirea unor puncte de vedere „conservatoare", întilnite incă la factori de conducere și specialiști din întreprinderi, determinate de unele insatisfacții legate de eficiența informaticii sau față de unele nereușite și întîrzieri, chiar dacă sint in parte justificate, nu se poate realiza prin pasivitate. Mai ales că rentabilitatea redusă a unor aplicații nu trebuie pusă numai pe seama informaticienilor. Este necesar ca și utilizatorul să-și pună întrebarea dacă investițiile trebuiau făcute, dacă nu se putea proceda altfel.în același timp, se admite prea ușor ideea imposibilității de a măsura rentabilitatea informaticii. Acceptarea unei asemenea alternative. pe care nu toți informaticienii sa străduiesc să o infirme, poate avea, in timp, cel puțin două consecințe : reducerea cheltuielilor pentru informatică prin tendința .generală de reducere a cheltuielilor de producție și investiții și încetinirea dezvoltării viitoarelor proiecte din domeniul informatic. Avind îndoieli asupra rentabilității, unii conducători de unități nu participă la conceperea proiectelor informatice. în faza opțiunilor importante, inclusiv sub aspectul eficienței. Or. experiența de pină acum demonstrează că o investiție nefundamentată, promovată va ră- mine așa pină la sfirșit, chiar dacă este vorba de o mașină de prelucrat, de o instalație sau de un calculator. Prevenirea unor asemenea situații este posibilă dacă se fac (și pentru informatică) studii de rentabilitate a proiectelor, se propun și se analizează mai multe variante de soluții posibile.Este adevărat că o asemenea analiză este dificil de realizat, dar trebuie să admitem că primul pas, esențial, trebuie făcut prin eliminarea anumitor reticențe care mai există în această privință. Desigur, efectuarea unei complexe analize in această privință se lovește de anumite greutăți, intre care volumul mare de muncă, dificultăți in a discerne

Cronica zileiCu prilejul celei de-a 70-a aniversări a creării Partidului Comunist din Germania, ambasadorulR. D. Germane la București, Herbert Plaschke, a organizat marți o conferință de presă.Au participat reprezentanți ai organelor centrale de presă și ai Ministerului Afacerilor Externe.Ambasadorul R. D. Germane a relevat importanta întemeierii Partidului Comunist din Germania și a evocat lupta dusă de comuniștii germani pentru apărarea drepturilor fuhdamentale ale clasei muncitoare, pentru progres social și democrație, împotriva fascismului și a războiului, pentru pace.După ce s-a referit apoi la crearea Partidului Socialist Unit ' din Germania, după înfringerea fascismului, vorbitorul a evidențiat realizările obținute de oamenii muncii din R. D. Germană în opera de edificare socialistă a țării.Au fost evocate, de asemenea, tradițiile de solidaritate militantă dintre comuniștii germani și comuniștii români, prietenia și colaborarea ce se dezvoltă intre R. D. Germană și România. îndeosebi sub impulsul înțelegerilor convenite intre tovarășul Erich Honecker și tovarășul Nicolae Ceaușescu.(Agerpres)
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19.00 Telejurnal.
19.25 Tezele și orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă și acțiune 
revoluționara • stadiul actual al 
societății socialiste românești și 
perspectivele dezvoltării sale vi
itoare (color).

19,45 Știința — forță nemijlocită de pro
ducție. Documentar (color).

20,03 Bogat bilanț, responsabilă anga
jare (color).

20.25 Trăim decenii de Împliniri mărețe. 
Emisiune literar-muzlcal-coregra- 
flcă (color).

20,55 Din marea carte a patriei (color). 
• Imagini contemporane pe Valea 
Mureșului (II). Documentar.

21,13 Înalta răspundere patriotică, re
voluționară a tineretului pentru 
viitorul României (color). • Ti- 
năra generație — puternică forță 
socială în Înfăptuirea programu
lui partidului, viitorul națiunii 
noastre socialiste.

21,33 Te cîntăm, iubită țară ! (color). 
Muzică ușoară românească.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

efectele informaticii în condițiile manifestării simultane a acțiunii mai multor factori de modernizare și progres tehnic, absența unor studii metodologice sistematice, incertitudinea cifrelor ș.a. Asemenea greutăți nu sint de nedepășit și aceasta se poate realiza prin antrenarea la efectuarea analizelor de eficiență a specialiștilor informati- cieni Și a specialiștilor „neinformati- cieni"' care știu să utilizeze tehnica de calcul. Desigur, angajarea unei responsabilități sporite în abordarea problemelor menționate mai sus, inclusiv pentru eliminarea unor cauze subiective. depinde insă, într-o măsură importantă, de statutul pe care îl deține in întreprindere compartimentul de informatică.în urmă cu cițiva ani, „izolarea" unității de informatică era justificată prin caracterul centralizat al prelucrării informației, prin existența unor aplicații,dedicate, în majoritate, problemelor de evidență economică, printr-o experiență încă incipientă, atit in cazul informaticienilor, cit și al utilizatorilor, prin practicarea încă „elitistă" a informaticii, printr-un limbaj și un conținut mai abstract al activității. Or, experiența arată că azi, și cu atit mai mult in viitor, merită a fi reconsiderate locul și responsabil itățile compartimentelor de informatică.Ce argumente susțin această orientare ? In tot mai multe întreprinderi, sistemele informatice reprezintă o reușită tehnică și economică, cu aplicații distribuite in toate sectoarele de activitate ale întreprinderilor ; calculatorul se folosește in mod curent și a devenit un instrument la fel de important in funcționarea unității ca și resursele energetice, materia primă sau utilajul tehnologic. Mai mult decit atit, in ampla acțiune de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, inițiată și urmărită stăruitor de conducerea partidului, informatica este o necesitate tehnică in efortul de a accentua creșterea productivității muncii, de a spori eficacitatea intervenției umane și rentabilitatea unităților economice.Deși există niveluri diferite de informatizare, de organizare, de dotare materială și cu programe informatice, opinăm că se impune crearea unei responsabilități adecvate la nivelul conducerii întreprinderii (funcția de informatician-șef), care să elimine pericolul tratării marginale a potențialului informaticii. Punerea in practică a unui asemenea statut va permite ca rentabilitatea să devină nucleul principal al informatizării, va constitui o ruptură importantă cu trecutul, avind și avantajul creării unui dialog real cu utilizatorii informaticii.

ZIUA NAȚIONALĂ A NEPALULUI

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului KATMANDUAniversarea Zilei naționale a Regatului Nepal, a zilei dumneavoastră de naștere, imi oferă prilejul să vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul nepalez prieten.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor întări necontenit în toate domeniile in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în iume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

La 28 decembrie, poporul nepalez sărbătorește ziua națională a țării sale.Situat in regiunea celui mai înalt masiv muntos din lume. Himalaia, Nerpalul are o suprafață de 140 797 kmp și o populație de aproximativ 17 milioane de locuitori, care, in ciuda reliefului accidentat, se ocupă în proporție de 90 la sută cu agricultura. Se cultivă orez, iută. ceai, bumbac, porumb, grîu. cartofi, pină la înălțimi de 4 000 m. Timp de mai mult de 100 de ani dezvoltarea țării și împlinirea năzuințelor de progres ale poporului au fost stinjenite de regimul de oprimare instaurat la mijlocul secolului trecut de dinastia Rana, rinduielile retrogradei menținînd Nepalul într-o stare de profundă înapoiere economică. La 18 februarie 1951, o puternică răscoală populară a curmat această situație, deschizînd calea unor importante transformări cu caracter înnoitor.Astfel, în ultimele decenii au fost puse bazele unei industrii proprii, a avut loc reforma agrară și s-a trecut la valorificarea pe scară mai largă a marelui potential energetic al țării. Capacitatea centralelor electrice, care era de 159,3 MW in 1986, va crește la 280 MW în 1990. O atenție deosebită este acordată, de asemenea.
INFORMAȚII SPORTIVE

Cei mai buni sportivi români ai anului 1988Tradiționala anchetă a Asociației presei sportive din țara noastră a desemnat cei maî buni sportivi români in anul 1988. primul loc fiind ocupat de tripla campioană olimpică de gimnastică Daniela Silivaș, urmată de atleta Paula Ivan, campioană olimpică in proba de 1 500 m șl medaliată cu argint la 3 000 m, și de Rodica Arba — Olga Homegiii, oiști - gătoare in finala olimpică la schif 2 rame.Iată deținătorii primelor zece locuri din clasamentul anului 1988 :*NATAȚIE. Cu prilejul unui concurs de natație desfășurat la Havana în bazin de 25 m, înotătorul cubanez Pedro Hernandez aciștigat proba de 100 m bras cu timpul de- l’01”06/100 — rezultat ce constituie una dintre cele mai bune performanțe mondiale ale anului.TENIS. La Miami Beach (Florida) au luat sfirșit întrecerile turneului internațional de tenis pentru juniori dotat cu trofeul „Oranga Bowl". în finala probei masculine elvețianul Marc Rosset l-a întrecut
vremea

Institutul de meteorologie șt hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 28 decembrie, 
ora 20 — 31 decembrie, ora 20. în tarâ 5 
Vremea va fi in general caldă Îndeo
sebi în prima parte a intervalului. Ce
rul va fi variabil, cu înnorftri mai pro
nunțate în regiunile din nordul și 
estul țării, unde vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare. în restul teritoriului precipita
țiile vor fi izolate. Vîntul va sufla slab
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agriculturii. în cadrul actualului plan de cinei ani (1986—1990), ca urmare a măsurilor luate pentru extinderea irigațiilor, se prevede ,o sporire a producției agricole cu 3,5 la sută.Poporul român urmărește cu simpatie eforturile depuse de poporul nepalez in direcția dezvoltării economico-sociale. între Republica Socialistă România și Regatul Nepal s-au statornicit relații de prietenie, de stimă și colaborare. care cunosc o evoluție mereu ascendentă. Un moment de cea mai mare însemnătate in cronica relațiilor româno-nepaleze l-a constituit vizita oficială de prietenie efectuată de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. in Nepal în luna martie 1987. Desfășurată sub semnul dorinței de a ridica pe o treaptă, superioară conlucrarea dintre cele două țări, vizita s-a încheiat prin înțelegeri care prevăd creșteri ale volumului comerțului româno-nepalez și extinderea colaborării în alte domenii de activitate. Cursul ascendent al relațiilor dintre România și Nepal corespunde pe deplin intereselor celor două țări și popoare, constituind. totodată, o contribuție la cauza păcii și înțelegerii internaționale.

1) Daniela Silivaș — gimnastică—278 puncte ; 2) Paula Ivan — atletism— 252 puncte ; 3) Rodica Arba — Olga Homeghi — canotaj academic— 201 puncte ; 4) Vasile Pușcașu — lupte libere — 163 puncte ; 5) Sorin Babii — tir — 148 puncte ; 6) Noemi Lung — înot — 117 puncte ; 7) Daniel Dumitrescu — box — 60 puncte;8) Gabriela Potorac — gimnastică — 55 puncte ; 9) Gelu Ignat — rugby— 21 puncte ; 10) Nicu Vlad — haltere — 20 puncte.
★cu 7—6, 3—6, 6—1 pe italianul Stefano Pescosolido. Proba feminină a fost cîștigată de Carrie Cuningham (S.p.A.), învingătoare CU 6—0, 6-r-l ■ in finala disputată in compania/ Laurei Lapi (Italia).PATINAJ. în cadrul concursului de patinaj viteză de la Inzell, vest- germanul Uwe Streeb a terminat învingător în proba de 500 m. cu timpul de 38”55/100, iar coechipiera sa Anja Mischke s-a situat pe primul loc in proba similară feminină cu 44”20/100.

pînă la moderat, cu unele intensificări 
în zona de munte și în nord-estul 
țării. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 7 și plus 4 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, iar 
cele maxime între zero și 8 grade, ușor 
mai coborîte în nord-estul țării. Local 
se va produce ceață.. La București : 
Vreme în general caldă, cu cerul va
riabil, cu înnorări mai accentuate 
spre sfirșitul intervalului cînd condiți
ile devin favorabile precipitațiilor slabe 
sub formă de ploaie. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 1 și 3 grade, iar 
cele maxime intre 4 și 7 grade. Ceață 
slabă.

MANIFESTAM PESTE IRITARE CONSACRATE 
ANIVERSARII PROCLAMĂRII REPUBLICIIîn diverse țări ale lumii au loc manifestări consacrate României, or
ganizate cu prilejul aniversării proclamării Republicii. Sint relevate, cu 
acest prilej, succesele obținute de poporul român in opera de construire 
a. socialismului. Este, de asemenea, reliefată unitatea intregului popor in 
jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitor al României moderne, personalitate marcantă a 
vieții internaționale.BEIJING. O acțiune festivă a fost organizată în comuna Prietenia Chino-Română, in apropiere de Beijing. în cadrul acestei acțiuni, a fost vernisată expoziția complexă de carte, artizanat și fotografii sub genericul „România la 41 de ani de la proclamarea Republicii — realizări și succese".Au fost prezenți membri ai conducerii organelor locale de partid și de stat, reprezentanți ai conducerii Secției relații externe a C.C. al P.C. Chinez, ai Ministerului Afacerilor 'Externe.în cuvintul de deschidere, primarul Pan Shimin, evocînd relațiile trainice și îndelungate de prietenie și solidaritate care leagă cele două partide, țări și popoare, a evidențiat sentimentele de simpatie și admirație pe care poporul chinez le nutrește față de mărețele succese pe care poporul român le-a obținut in cei 41 de ani de dezvoltare independentă și suverană, in special in perioada de cind in fruntea partidului și statului român se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, luptător neobosit pentru idealurile de democrație și progres ale națiunii române. în continuare, adresînd calde și sincere felicitări poporului român, vicepreședintele guvernului municipal, Ye Shanshi, a subliniat faptul că, prin rezultatele sale în dezvoltarea economico-socială și prin politica externă pusă in slujba păcii și ințelegerii intre popoare. România și președintele său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se bucură de un bine meritat prestigiu și respect in viața internațională.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit, de asemenea, ambasadorul României, Angelo JMlculescu.A fost vizionat filmul documentar „România — țară in plină dezvoltare".HAVANA. La Institutul cubanez de prietenie cu alte popoare și la Casa de cultură a municipiului Gua- nabacoa a avut loc o manifestare culturală. Cu acest prilej au fost subliniate importanța actului de la 30 Decembrie 1947 in desfășurarea procesului revoluționar din România, succesele obținute de poporul român in construcția socialismului, Îndeosebi în perioada de cînd în fruntea partidului și statului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și direcțiile politicii externe ale României, participarea ei activă și constructivă la soluționarea problemelor majore ale contemporaneității.A fost organizată, de asemenea, o expoziție documentară de fotografii care Înfățișează aspecte ale dezvoltării patriei socialiste.BERLIN. La Berlin a fost organizată o expoziție de carte politlco- istorică și cultural-științifică românească în cadrul căreia la loc de frunte au fost prezentate opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general’ al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Au fost expuse, de asemenea, lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.în cadrul unei adunări au fost subliniate mărețele realizări politice, sociale, economice, cultural-ști- ințifice și în alte domenii, obținute de poporul român in opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, cu deosebire în perioada parcursă după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cind în fruntea partidului
cinema
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® Capcana mercenarilor : GRIVITA 
(17 00 58) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
0 Ștefan cel Mare: BUZEȘTX (50 43 58)
— 15: 17: 19
O Figuranțil : DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 15; 18
® Acțiunea „Autobuzul" : UNION 
(13 49 04) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
© Miracolul : PACEA (71 30 85) — 9; 
11: 13: 15; 17; 19, FLOREASCA
(33 29 71) — 9: 11 ; 13: 15; 17: 19, COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13: 15; 17: 19 
© Muzica e viața mea : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
© Hanul dintre dealuri : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17: 19. STUDIO
(59 53 15) — 10; 12.30: 15: 17: 19
© Te Iubesc, aprilie: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
0 Sacrificiu suprem : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11'; 13; 15: 17; 19
® Ultima vară la Portoroz : DOINA 
(16 35 38) — 9; 11; 13
» Tatăl lui Serioja : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
0 Transport secret : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Dragonul alb : GIULEȘTI (17 35 46)
— 9; 11; 13; 15: 17; 19
© Azilul de noapte : COTROCENI 
(81 68 88) — 15; 17; 19 

și statului nostru a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu.CAIRO. La Cairo a fost organizată o ..Seară românească", cu participarea unor foști doctoranzi și stu- denți egipteni in țara noastră. în cadrul manifestării a fost prezentată o expoziție de carte din gîn- direa social-politică și filozofică a președintelui Nicolae Ceaușescu. lucrările bucurindu-se de un deosebit interes din partea celor prezenți.în luările de cuvînt, participanțil au evidențiat succesele obținute de poporul român în dezvoltarea sa multilaterală, in anii care au trecut de la actul istoric din 30 Decembrie 1947, și-au exprimat dorința de a contribui la întărirea prieteniei dintre România și Egipt, țări animate de aceleași idealuri de pace și progres.BONN. în orașele Coburg șt Westerstade din R.F. Germania au fost inaugurate expoziții documentare de fotografii și de carte românească, la loc de frunte aflindu-se volume din opera președintelui Nicolae Ceaușescu, precum și lucrări științifice ale tovarășei academician ' doctor inginer Elena Ceaușescu.în alocuțiunile rostite cu prilejul deschiderii celor două expoziții a fost relevată semnificația deosebită a evenimentului de Ia 30 Decembrie 1947 în viața poporului român, fiind, totodată, puse in evidență politica internă constructivă, politica externă de pace și amplă colaborare a țării noastre. Au fost prezentate, apoi, filme documentare românești.La manifestări au luat parte reprezentanți ai oficialităților locale, oameni de afaceri, ziariști.LAGOS. în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Lagos, au fost subliniate unitatea de nezdruncinat a întregului popor român în. jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, contribuția de valoare inestimabilă, revoluționară, a șefului statului român la dezvoltarea liberă a patriei, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Un loc aparte a fost consacra ti dezvoltării raporturilor prietenești și de conlucrare dintre România șl Nigeria, relațiilor de soli dări to te militantă ale țării noastre cu popoarele Africii.De asemenea, la Ambasada României din capitala Nigeriei s-a deschis o expoziție de carte, la loc central fiind expuse opere din gin- direa politică a președintelui Nicolae Ceaușescu, precum și lucrări de referință despre istoria milenară a poporului român.LIMA. La Biblioteca municipală „San Isidro" din Lima au fost organizate o expoziție de fotografii și: c expoziție de carte, în prim-pian figurind volume din gîndirea social-politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Senatorul J. Castro Franco, președintele Asociației de prietenie româno-peruane, a evidențiat succesele obținute de poporul român in construirea socialismului, în special în perioada care - trecut de la Congresul al IX-lea a Partidului Comunist Român. A fos' subliniată personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, militant cunoscut în întreaga lume pentru activitatea sa consacrată păcii și colaborării intre popoare.
© Unde rlurile curg repede : MELO
DIA (11 13 49) — 9: 11 ; 13: 15; 1.7: 19 
© Soluție de urgentă : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19
© Patrula de noapte : GLORIA
(47 46 75) — 9; 11: 13; 15; 17; 19

teatre

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
J • O PROMIȚĂTOARE SURSĂ 
’ DE ENERGIE. „Pe baza proiectelor 
1 elaborate în ultimii ani in diverse țări ale l lumii, in ce privește valorificarea energiei . vîntului, se poate afirma că utilizarea aces- ) tei resurse pentru producerea de energie 1 electrică reprezintă o promițătoare soluție, ’ cu certe consecințe socioeconomice pozi- ) tive mai ales in țările în curs de dezvol- i tare", afirmă revista franceză „Science et ’ Vie". Cele mai noi progrese ale acestei teh- l nologii vor permite punerea la punct a , unor instalații care vor putea fi implantate, ț practic, în orice punct al globului, chiar și i acolo unde regimul vinturilor este destul ’ de modest. Realizarea unui program de 
I „inventariere" meticuloasă a acestei resur- i se. vizind întocmirea de atlase naționale > și regionale, va permite evaluarea mai l exactă a tipului de proiect de exploatare a ? energiei vîntului, aplicabil in fiecare caz | in parte.i Avintul luat, in cursul actualului deceniu. ' de centralele de acest tip este remarcabil. ) mai ales in California și in Danemarca, i unde, actualmente, există circa 14 000 cen

trale eoliene cuplate Ia rețea. „în schimb, in pofida eforturilor de cercetare-dezvol- tare din ultimii zece ani, impactul noii tehnologii a rămas pină acum relativ redus într-o serie de țări industrializate, unde electricitatea astfel produsă deține o pondere foarte scăzută", notează „Science et Vie". Experiența dobîndită pină acum relevă că realizările tehnologice de care se dispune actualmente permit producerea de electricitate la prețuri destul de competitive, ceea ce este de natură să stimuleze extinderea considerabilă a valorificării acestei resurse, conchide revista citată.
• „FOARFECĂ" LASER. Un loc de frunte în nomenclatorul de produse noi ale uzinei „Optică și noi tehnologii" din Sofia îl ocupă un sistem laser de decupare automată a pieselor din metal sau din alte materiale. Realizatorii lui „ISCAR-500", specialiști ai institutului de cercetare științifică de pe lingă centrala de resort, au introdus in sistem un „creier" electronic care comandă funcționarea unei puternice 

„foarfeci" laser. Aceasta decupează judicios și cu mare precizie, in plăci de oțel, cele mai complicate contururi, economisind însemnate cantități de metal. Avantajele noului sistem de decupare sint determinate de densitatea mare și randamentul ridicat ale fascicolului laser, cu o putere de 500 W, la un consum de energie redus la jumătate. Decuparea materialului este proiectată fie direct, prin calculator, fie prin introducerea desenului tehnic în memoria mașinii de calcul. Placa de oțel, ale cărei dimensiuni pot fi de maximum 1 m pe 2 m, la o grosime de 1—6 mm, se amplasează pe masa de lucru. Operatorul dă startul programului introdus în calculator și masa începe un adevărat „dans" in jurul unui ax de coordonare sau, combinat, în jurul a două axe. în timp ce masa descrie figuri complicate, raza laser verticală taie rapid și economicos detaliu după detaliu. Viteza de tăiere este de 2—4 m pe minut, iar precizia decupării de ordinul a 0,01 mm. Cu ajutorul „foarfecii" laser se pot decupa și panouri de lemn sau de mase plastice cu grosimea de pînă la 10 mm.

• „CEASUL BIOLOGIC" - 
LOCALIZAT ? Cercetători din cadrul Spitalului general din Massachusetts,S.U.A.. consideră câ au reușit să localizeze zona din creier care joacă rolul de „ceas biologic", cu care se controlează somnul, trezirea șl alte funcții ale corpului uman. Acești specialiști dețin probe potrivit cărora hipotalamusul, parte componentă a creierului, conține receptori de melatonină, un hormon care influențează somnul și deșteptarea. într-un articol publicat In revista „Science", se arată că melatonina acționează asemenea unui ceas. Se apreciază că localizarea acestui „ceas biologic" va permite medicilor să pună la punct o metodă eficientă de combatere a insomniilor de care suferă persoanele lucrind in mal multe schimburi, orbii și unii copii. în cursul unor anterioare cercetări, s-a stabilit că ritmul de producere a melatoninei este sincronizat cu ciclul diurn al luminii naturale, înreglstrînd semnificative intensificări în timpul nopții.

• SOARE STOCAT IN... SARE?O originală metodă de conversie a energiei termice din colectoarele solare in energie chimică a fost realizată de un colectiv de cercetători de la Royal Institute of Technology, din Stockholm, Suedia. Atunci cind este nevoie, energia chimică înmagazinată poate fi reconvertită in energie termică și transportată astfel dintr-un loc intr-altul.Instalația de conversie cuprinde două rezervoare, legate intre ele printr-o conductă. Un rezervor conține o sare denumită „te- pedit", iar celălalt apă. în cursul procesului de încărcare, energia din colectoarele solare este dirijată spre colectorul cu sare. Apa din cristalele de sare se evaporă, masa de vapori condensîndu-se apoi într-un condensator. Energia stocată în rezervorul cu sare poate ridica temperatura de la nivelul solului la cea necesară pentru încălzirea clădirii. Întrucît rezervorul din sol este conectat la sistemul de radiatoare din interiorul clădirii prin schimbătoare de căldură, apa din radiatoare se încălzește pe măsură ce crește temperatura Sării. De notat că rezervorul cu sare poate menține tem

peratura cu 55—60 grade Celsius peste cea naturală a solului. Noua metodă a fost experimentată cu ajutorul unei instalații-pilot cu capacitatea de 500 kWh.
• SINGELE Șl OXIGENUL. Globulele roșii din singeie cangurului tinăr se adaptează nevoii de oxigen a organismului, ca urmare a unor anumite reacții biochimice. Oamenii de știință australieni de la Universitatea „Flinders" din Adelaide, care au făcut această descoperire, apreciază că respectivul mecanism este posibil grație consumului de fosfați de natură organică. Experimentele care se desfășoară în prezent au ca obiectiv să stabilească modalitățile prin care s-ar putea stimula și globulele roșii ale omului să preia și să transporte mai mult oxigen decit in mod obișnuit, „apro- vizionind" astfel mai bine țesuturile bolnave. O asemenea terapie, apreciază specialiștii, s-ar putea avea in vedere mai ales in cazul unor maladii ale inimii și al unor modificări patologice ale aparatului respirator.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
_____ :_________ :____ :______ :____i_____________ —____:__ >____________________________ - <___

• Teatrul Național (14 7171» sala 
Mare) : Ioneștii — 18 : (sala Amfi
teatru» : Actorul — 18 ; (sala Atelier): 
Ultimul set -- 18
• Opera Rom «A nă (13 18 57) ! Nunta 
Iui Figaro — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) • 
Privind în jur cu ochi fără lumină 
(premfferă) — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Re
gele loan — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18,30.
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) x Ano
nimul Venetian — 19
• Teatrul „Nottara* *4 (59 31 03. sala 
Studio) : Ex — 18.30
• Teatrul Ciulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Pasărea măiastră — Maria
Tănase — 18 ; (sala Giulești) : Milio
narul sărac — 18
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Savoy, Savoy 
— 18.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (13 13 00) : Cîntâ, etoefriie — 
18
• Teatrul „Ton Creangă" (50 26 55) : 
Turandot — 12
• Circul București • (10 41 95) X Stelele 
circului — 18.30 .



UN CALD OMAGIU Șl ALEASĂ PREȚUIRE CELUI MAI PRESTIGIOS 

REPREZENTANT AL ȘTIINȚEI ROMÂNEȘTI:LA MOSCOVA A APĂRUT VOLUMUL
tovarășei academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU
„Progrese în chimia și tehnologia polimerilor11

ca și în numeroase alte țări ale lumii —, în Uniunea Sovietică a văzut 
lumina tiparului, in limba rusa, un nou volum din 'opera științifică o 
reputatului om de știință român, savant de largă recunoaștere interna
țională, intitulat „Progrese în chimia și tehnologia polimerilor" - a patra 
lucrare științifică din seria volumelor consacrate de tovarășa Elena 
Ceaușescu acestui important domeniu al chimiei contemporane.

MOSCOVA 27 (Agerpres). - Nouă și elocventă expresie a interesu
lui larg și a prețuirii deosebite de care se bucură în rîndul oamenilor 
de știință, al specialiștilor sovietici personalitatea strălucită și activita
tea științifică remarcabilă ale tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, nivelul ridicat și realizările de seamă ale științei și 
tehnicii românești — bine cunoscute și unanim apreciate in U.R.S.S., la fel

0 prestigioasă activitate dedicată progresului 
științei, învățămintului și culturiiApărută in condiții grafice deosebite la prestigioasa editură „Nauka" a Academiei de Științe a U.R.S.S.. lucrarea impresionează prin inalta ei ținută științifică, înscriind, pe întinderea a 328 de pagini, o mare varietate de date și prezentări analitice, precum și 515 de titluri bibliografice din literatura consacrată domeniului.După cum arată editorii volumului, cartea prezintă rezultatele cercetărilor științifice efectuate sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu la Institutul de cercetări chimice din București in perioada 1983—1986. Este examinată — subliniază editura ,,Nauka“ —■' „o gamă 

largă de probleme ale chimiei și 
tehnologiei polimerilor ce cuprinde 
intre altele sinteza polimerilor 
prin diferite metode. modifi
carea chimică a macromolecule- 
lor, metodele de studiere a po
limerilor și distribuția masei lor 
moleculare, dependența proprietă
ților acestora de structură, eva
luarea posibilităților de utilizare 
practică a polimerilor. Lucrarea 
este destinată specialiștilor in do
meniile științei și ingineriei tehnice, 
chimiei, și tehnologiei polimerilor".

Pe coperta interioară a volumului, portretul tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu este însoțit de o prezentare a bogatei sale opere științifice și a neobositei activități desfășurate pe linie de partid și de stat, cu accent pe relevarea contribuției determinante a eminentului savant la înflorirea și progresul științei, învățămintului și culturii in România, la promovarea cercetării științifice și transformarea acesteia intr-o importantă forță de producție în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate in țara noastră, la modernizarea tuturor sectoarelor de activitate, la ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului român.
„Elena Ceaușescu, președintele 

Consiliului Național al Științei și 
învățămintului, doctor inginer, 
membru al Academiei Republicii 
Socialiste România, coordonează 
întreaga activitate științifică și teh
nică națională — se arată în deschiderea volumului. Distinsul om 
de știință desfășoară o intensă ac
tivitate de cercetare științifică in 
domeniul chimiei și tehnologiei po
limerilor, îndeosebi al sintezei elas- 
tomerilor prin metode de polime- 
rizare ionică și ionic-coordinativă. 
Cercetările efectuate sub nemijlo
cita sa conducere constituie baza 
unui șir de tehnologii introduse în 
mari instalații industriale, intre 
care cele pentru producerea cau
ciucului poliizoprenic și polibuta- 
dienlc, a copolimerilor etilen-pro- 
pilenici, a bloc-copolimerilor buta- 
dien-stirenici și altele".în continuarea prezentării activității științifice multilaterale, larg cunoscute și apreciate pe plan internațional a savantului român se reliefează faptul că tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu este autor al unui mare număr de studii științifice publicate in reviste de specialitate de mare prestigiu, al unor comunicări științifice de cea mai mare însemnătate prezentate la congrese și simpozioane naționale și internaționale, al unor invenții brevetate, al unor monografii și sinteze traduse in multe țări ale lumii.Datele biografice evidențiază faptul că prodigioasa activitate științifică a tovarășei Elena Ceaușescu este încununată de numeroase titluri și distincții internaționale de
Un nume bine cunoscut pe plan internațional, 

o operă științifică de mare valoareCu prilejul lansării oficiale a volumului „Progrese in chimia și tehnologia polimerilor", la Moscova a avut loc o festivitate la care au participat acad. A. M. Prohorov, membru al Prezidiului Academiei de Științe a U.R.S.S., laureat al Premiului Nobel, acad. N. A. Plate, directorul Institutului pentru sinteze petrochimice al Academici de Științe a U.R.S.S., prof. A. S. Polak și prof. A. I. Slovețki, șefi de sector la Institutul pentru sinteze petrochimice, acad. N. K. Kocetkov, autorul prefeței la ediția in limba rusă a volumului, acad. K. M. Diu- maev. vicepreședinte al Comitetului de Stat al U.R.S.S. pentru Știință și Tehnică, prof. S. Cibiriaev, directorul editurii „Nauka" a Academiei de Științe a U.R.S.S., alți oameni de știință, profesori universitari, cercetători științifici. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai secției relații externe a C.C. al P.C.U.S., V. I. Torbenko și V. M. Romanov, adjuncți ai ministrului industriei chimice al U.R.S.S., P. M. Avdeenko, adjunct al ministrului industriei petrochimice, reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale sovietice, alte persoane oficiale, reprezentanți ai presei centrale și de specialitate sovietice. în alocuțiunile rostite cu acest prilej s-a subliniat că apariția in limba rusă a unui nou volum din opera științifi- ■ă a tovarășei Elena Ceaușescu re- orezintă un eveniment editorial de nare însemnătate, o noua confirmare a interesului larg existent în rin- 

înalt prestigiu. între care cele de membru și membru de onoare al unor academii și societăți științifice din diferite țări, profesor onorific și doctor honoris causa al unor renumite universități din străinătate. Totodată, este relevat faptul că tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu desfășoară o amplă activitate pe tărim politic, în calitate de membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și prim viceprim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.în continuare este evidențiată valoarea deosebită a lucrării „Progrese in chimia și tehnologia polimerilor", arătîndu-se că aceasta încorporează rezultatele cercetărilor referitoare la aspecte fundamentale și aplicative ale științei polimerilor, in special din domeniul elas- tomerilor. Un merit deosebit al 
cărții — subliniază editorii — îl 
reprezintă tratarea multilaterală a 
problemei siritezei elastomerilor.Prefața ediției în limba rusă, semnată de cunoscutul om de știință sovietic acad. N. K. Kocetkov, pune în lumină meritele remarcabile ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu în a- profundarea unor aspecte esențiale ale științelor chimice contemporane, activitatea științifică multilaterală a autorului volumului.

„Numele academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu, distins 
savant român, specialist de frunte 
in domeniul compușilor macromo- 
leculari. este bine cunoscut citito
rului sovietic" — arată autorul prefeței. în anul 1981, editura „Chimia" a publicat monografia E. Ceaușescu „Polimerizarea ste- reospecificâ a izoprenului", consacrată soluționării unui obiectiv important al economiei naționale a României — elaborarea procesului industrial de obținere a CIS—1.4 — poliizoprenul — excelent înlocuitor al cauciucului natural. în următoarele cărți, apărute in România și traduse în limba rusă — „Noi cercetări în domeniul compușilor ma- cromoleculari" (1983) și „Cercetări in chimia și tehnologia polimerilor" (1987) S—, se prezintă un ansamblu de probleme de mare importanță ale chimiei și fizicii polimerilor, cum sînt polimerizarea dienelor sub influența catalizatorilor anionici, ca- tionici și coordinativi, relațiile între structura polimerilor și proprietățile acestora, modificările elastomerilor, sinteza polimerilor prin metoda policondensării (pentru obținerea poliuretanilor).în aceste direcții, școala științifi
că creată de academicianul Elena 
Ceaușescu a obținut succese remar
cabile. Pentru cercetările academi
cianului Elena Ceaușescu sînt ca
racteristice îmbinarea strinsă a cer
cetărilor fundamentale și aplicative, 
orientate in perspectiva realizării 
la scară industrială a proceselor 
studiate, utilizarea cit mai eficientă 
a resurselor naturale ale țârii. Aprecieri deosebite se cuvin seriei de lucrări privind polimerizarea cicloolefinelor pe catalizatori de metateză și studierea naturii centrilor activi din aceștia, ca și lucrărilor cu privire 'la studierea proprietăților termoelastoplasticilor bu- tadien-stirenici cu diluare a rețelelor elastice.- In ultima direc
ție, școală românească deține un 
loc de frunte in lume. Alături de 
cercetările orientate spre perfecțio
narea sintezei și proprietăților dife- 
riților polimeri și copolimeri, cartea 
cuprinde lucrări ce creează noi 
orientări.

dul oamenilor de știință și specialiștilor sovietici față de cercetările de înaltă valoare ale savantului român, față de realizările remarcabile ale chimiei, ale științei românești in general, o contribuție de preț la extinderea și diversificarea colaborării rodnice, reciproc avantajoase dintre cele două țări și popoare pe multiple planuri, inclusiv în domeniul important al științei și tehnicii, în conformitate cu ințelegerile realizate la cel mai înalt nivel.Au fost evocate pe larg prestigioasa personalitate și opera științifică ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, contribuțiile sale de preț la dezvoltarea chimiei, a științelor în țara noastră, la progresul științei universale, rolul important al tovarășei Elena Ceaușescu în conducerea și coordonarea activităților de cercetare științifică din România și in împletirea organică a acestora cu obiectivele de modernizare a economiei, cu strategia făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.S-a exprimat satisfacția deosebită în legătură cu apariția, în Uniunea Sovietică, prin grija editurii „Nauka", a unei noi și valoroase lucrări științifice a tovarășei Elena Ceaușescu. subliniindu-se că volumul va contribui la mai buna cunoaștere in U.R.S.S. a realizărilor de prestigiu ale chimiei și industriei chimice românești, la a căror dezvoltare tovarășa Elena Ceaușescu aduce o contribuție de

terminantă, a nivelului ridicat atins de cercetarea științifică românească în ansamblul ei, la intensificarea colaborării bilaterale dintre România și U.R.S.S. in domeniul de mare importanță al științei și tehnicii.S-a relevat că activitatea prodi
gioasă pe plan științific și 
politic a tovarășei Elena 
Ceaușescu este larg și unanim 
apreciată. Cunoscind profund 
strategia revoluționară a Partidului 
Comunist Roniân. concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste ' România, 
tovarășa Elena Ceaușescu coordo
nează cu înaltă competență forțele 
cercetării științifice și învățămân
tului din România, ca factori de 
mare însemnătate ai progresului 
multilateral al țării.

înflorirea științei, învățămintului 
și culturii in România in ultimele 
decenii este indisolubil legată de 
numele tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, s-a arătat in continuare. Publicarea in U.R.S.S. a lucrării „Progrese in chimia și tehnologia polimerilor" in preajma aniversării zilei de naștere și a îndelungatei activități revoluționare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu constituie o contribuție importantă la mai buna cunoaștere a realizărilor și preocupărilor cercetării științifice românești.în continuare a fost evocată cu satisfacție evoluția mereu ascendentă a relațiilor de colaborare, și prietenie româno-sovietice, subli- niindu-se ideea centrală că un rol hotăritor in întărirea permanentă a acestor raporturi l-au avut și il au convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail Gorbaciov, care au deschis de fiecare dată noi’ și largi perspective conlucrării rodnice reciproc avantajoase dintre cele două partide, țări și popoare.La recentul dialog la nivel înalt româno-sovietic s-a acordat o mare atenție colaborării tehnico-științi- fice. Modalitățile concrete de transpunere in viață a înțelegerilor la nivel înalt din acest domeniu au fost stabilite in cadrul convorbirilor avute de tovarășa Elena Ceaușescu cu tovarășii B. Tolstîh, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ai U.R.S.S.. președintele Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică, și G. Mar- ciuk, președintele Academiei de Științe a U.R.S.S. Așa cum s-a arătat și în acest cadru, potențialul tehnico-științific al celor două țări oferă largi posibilități pentru extinderea conlucrării, inclusiv prin crearea de colective comune de cercetare,în cuvîntul său, acad. N.A. Plate a apreciat că apariția la Moscova, în Editura Academiei de Științe a U.R.S.S., a volumului „Progrese în chimia și tehnologia polimerilor" 
reprezintă o nouă și importantă 
contribuție la dezvoltarea colaboră
rii româno-sovietice in domeniul 
științei și tehnicii. El a arătat că intre Academia Republicii Socialiste România și Academia de Științe a U.R.S.S. s-a statornicit și se dezvoltă o bună colaborare științifică, care servește intereselor celor două țări și popoare.

In numeroase domenii — a spus vorbitorul — cercetarea științifică 
românească pe tărîmul chimiei, în 
special- al petrochimiei, a obținut 
rezultate foarte bune, de prestigiu 
internațional. între oamenii de știință sovietici, mulți prezenți la această adunare — între care aș menționa numele academicianului A.M. Prohorov —. și colegii lor români se desfășoară o conlucrare strinsă, reciproc avantajoasă. Apariția in limba rusă a volumului „Progrese în’ chimia și tehnologia polimerilor" se înscrie ca expresie a acestei bune colaborări.

Tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, care este

nu numai un otn 
politic de seamă, 
ci și un mare chi
mist. are meritul 
important de a fi 
pus, in România, 
bazele cercetări
lor in domeniul 
chimiei și petro
chimiei moderne 
și de a. fi autorul 
unei structuri or
ganizatorice efi
ciente a cercetării 
științifice româ
nești in ansam
blul ei.Cercetarea științifică din România a obținut rezultate valoroase în domeniul chimici, petrochimiei, studierii plasmei, al lase- rilor și în alte domenii. care sînt urmărite nu numai de oamenii de știință sovietici, ci și de întreaga comunitate științifică internațională.La rîndul său, academicianul A. M. Prohorov, laureat al Premiului Nobel, a scos în relief Contribuția 
remarcabilă a to
varășei academi-
cian doctor in

giner Elena Ceaușescu la a- 
dincirea și diversificarea cola
borării tehnico-științifice româ
no-sovietice, la intensificarea raporturilor de rodnică conlucrare dintre cercetătorii și oamenii de știință din cele două țări in cele mai variate domenii ale științei. Rolul. tovarășei Elena 
Ceaușescu in promovarea cercetă
rilor științifice din România, in 
pregătirea de cadre de specialitate 
cu . înaltă calificare — a spus vorbitorul — este de maximă impor
tanță. Lucrarea recent apărută in editura „Nauka" are meritul de a prezenta interes nu numai pentru chimiști, ci și pentru cercetătorii din domeniul fizicii, ținind seama de importanța intrinsecă și de actualitatea pe plan științific și practic a problematicii pe care o abordează.Prezența la această festivitate a ugui număr important de academicieni. oameni de știință, cercetători, precum și a reprezentanților conducerii unor ministere economice constituie atit o expresie a bunelor relații de colaborare ro- mâno-sovietică. cit și o dovadă a dorinței noastre de amplificare a colaborării științifice bilaterale în toate domeniile de interes reciproc.Directorul editurii „Nauka". S.A. Cibiriaev. și-a exprimat deosebita satisfacție în legătură cu apariția în Uniunea Sovietică a unei noi lucrări din opera științifică a tovarășei Elena Ceaușescu. arătând între altele : „Pentru editura „Nauka" a Academiei de Științe , a U.R.S.S. reprezintă o mare onoare 
posibilitatea de a tipări in limba 
rusă această nouă lucrare a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. Colectivul editurii s-a străduit ca această valoroasă carte să vadă lumina tiparului in cele mai bune condiții grafice și într-un timp cît mai scurt". Vorbitorul a apreciat că apariția în Uniunea Sovietică a volumului „Progrese in chimia și tehnologia polimerilor" reprezintă o contribu
ție de preț la mai buna cunoaștere 
a realizărilor cercetării științifice 
românești, la întărirea prieteniei și 
amplificarea colaborării româno- 
sovietice.Vom fi oricind gata, a declarat vorbitorul, să publicăm în U.R.S.S. asemenea lucrări de înaltă ținută științifică ce servesc la întărirea colaborării reciproc avantajoase dintre țările și popoarele noastre, la progresul general al științei.Apariția in U.R.S.S. a acestei remarcabile lucrări științifice, cuvintele de aleasă stimă și prețuire la adresa personalității și operei științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu rostite de prestigioși oameni de știință sovietici se constituie într-un cald omagiu la adresa distinsului savant român, care aduce o contribuție de seamă la progresul multilateral al științei românești, al cercetărilor ce se desfășoară pe plan mondial în domeniul chimiei și petrochimiei, înscriindu-se, totodată, ca un moment important in cronica relațiilor tradiționale de conlucrare rodnică dintre știința românească și cea sovietică.La festivitatea de lansare a cărții au fost prezenți Ion Bucur, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, și membri ai ambasadei.

★Cu prilejul apariției volumului „Progrese în chimia și tehnologia polimerilor", la Moscova a fost organizată o expoziție de carte, la Ioc de frunte fiind prezentate operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și lucrări științifice ale tovarășei Elena Ceaușescu. Totodată, o expoziție de fotografii a înfățișat realizări obținute de poporul român în opera de construcție a noii orinduiri, îndeosebi in perioada de mari înfăptuiri in toate domeniile vieții și muncii națiunii ce a urmat istoricului Congres al IX-lea al Partidului Comunist

Soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane 
necesită eforturile tuturor statelor 

apreciază secretarul general adjunct ai O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — într-un interviu acordat agențieiT.A.S.S., Marrack Goulding, secretar general adjunct al O.N.U. pentru probleme politice speciale, a apreciat că în 1988 Națiunile Unite au acționat cu succes in soluționarea unor conflicte regionale, care păreau de nerezolvat. Printre acestea el a menționat încetarea focului între Iran și Irak, semnarea acordurilor de la Geneva privind Afganistanul, rolul jucat de Națiunile Unite în procesul soluționării problemelor legate de Africa de sud-vest și independența Namibiei, precum și eforPregătiri pentru formarea guvernului palestinian provizoriuBAGDAD 27 (Agerpres). — La Bagdad s-au încheiat lucrările reuniunii Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, desfășurate sub conducerea lui Yasser Arafat. Au fost examinate situația din teritoriile arabe ocupate de Israel și căile de sprijinire a mișcării de protest palestiniene.Participanții au hptărît să formeze un comitet juridic însărcinat cu elaborarea unei formule privind guvernul palestinian provizoriu, informează agenția FANA. De asemenea, s-a stabilit ca, în interval de zece zile, Comitetul Executiv al O.E.P. să
Larg curent de opinie in Israel in favoarea negocierilor

cu Organizația pentruTEL AVIV 27 (Agerpres). — Israelul trebuie să arate lumii că dorește pacea, iar guvernul său trebuie să inceapă negocieri cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei, se arată intr-un mesaj dat publicității la Tel Aviv de mișcarea israeliană „Pace acum". . •Mișcarea reunește in rîndurile sale personalități marcante ale vieții publice, reprezentanți ai partidelor is- raeliene de stingă, precum și ai Partidului Muncii, din cadrul coaliției guvernamentale. Un miting
In sprijinul unei conferințe internaționale 

asupra situației din Orientul Mijlociu 
Luări de poziție ale unor șefi de stat și alți oameni politiciBONN 27 (Agerpres). — Cancelarul federal al R.F.G., Helmut Kohl, s-a pronunțat intr-un interviu acordat săptăminalului „Welt am Sonntag" in favoarea eforturilor intre- prinse în vederea reglementării crizei din Orientul Mijlociu. Conflictul din Orientul Mijlociu, a spus Helmut Kohl, constituie unul din cele mai periculoase focare internaționale de tensiune, de aceea trebuie întreprinse toate eforturile în vederea instaurării păcii in această regiune. Cancelarul R.F.G. și-a exprimat, totodată, speranța că dialogul între O.E.P. și S.U.A. va duce la realizarea progresului pe calea convocării unei conferințe internaționale în problema Orientului Mijlociu.TOKIO 27 (Agerpres). — p conferință internațională de pace in O- rientul Mijlociu este sarcina cea mai importantă in această regiune pentru 1989, a declarat președintele Egiptului. Hosni Mubarak, într-un interviu acordat grupului de presă „Yomiuri" din Japonia. El a arătat că negocierile directe, în care să fie inclusă Organizația pentru Eliberarea Palestinei, ar fi cea mai bună cale de soluționare a problemelor din zonă. în context, el a cerut Israelului să accepte negocierile fără condiții prealabile.ROMA 27 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Roma, ministrul italian al afacerilor externe, Giulio Andreotti, a subliniat,. între altele,

Noi date privind efectele grave ale datoriilor externe 
asupra situației economice și sociale a țărilor

in curs deWASHINGTON 27 (Agerpres). — Revista americană „Newsweek" analizează relația dintre destinderea internațională și situația din „lumea a treia", consecințele cursei înarmărilor asupra dezvoltării ei. O accelerare a cursei înarmărilor — arată săptămînalul — are repercusiuni politice, economice și militare inevitabile în țările în curs de dezvoltare. Preocupările pentru întărirea forței militare determină reducerea colaborării economice și transferurilor tehnologice pentru cele 127 de țări din lumea a treia, multe dintre ele foste colonii ale puterilor occidentale. Acestor state, pe teritoriile cărora trăiește aproximativ 80 la sută din populația globului, nu le revine decît o cotă de 20 la sută din producția economică globală. Datoria lor față de guvernele și instituțiile financiare occidentale depășește 1 200 miliarde dolari ; mai mult de jumătate din acest total aparține unor țări care, potrivit băncilor occidentale, sînt în imposibilitate de a-și plăti vreodată datoriile.CIUDAD DE MEXICO 27 (Agerpres). — Serviciul datoriei externe
JONCȚIUNE

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Marți, nava cosmică automată 
„Progress-39" s-a cuplat pe orbită 
cu complexul spațial sovietic 
„Mir". Căutarea reciprocă, apropie
rea șt cuplarea celor două corpuri 
cosmice s-au realizat sub controlul 
Centrului terestru de dirijare a 
zborurilor și aparatelor automate, 
precum și al cosmonauților Volkov, 
Krikalev și Poliakov. 

turile de mediere in problema Sa- harei occidentale.Pe de altă parte, Marrack Goulding a exprimat opinia că în lume există din ce în ce mai mult con- i vingerea că pentru soluționarea problemelor cș privesc întreaga omenire sînt necesare eforturi multilaterale, ultimele decenii de istorie arătind clar că multe chestiuni nu au putut fi rezolvate unilateral sau bilateral.Referindu-se la activitățile Națiunilor Unite in 1989, el a subliniat că forțele O.N.U. vor lua parte la numeroase acțiuni de menținere a păcii in diferite regiuni.

se întrunească din nou pentru a examina raportul prezentat de comitetul juridic. *
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BAGDAD 27 (Agerpres). — La Bagdad au avut loc convorbiri intre președintele Irakului, Saddam Hussein, și președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, aflat in capitala irakiană.Au fost discutate ultimele evoluții pe plan palestinian, precum și problema convocării unei reuniuni arabe la nivel înalt.
Eliberarea Palestineiorganizat de ea săptămina trecută, in semn de protest față de politica guvernului israelian în Orientul Mijlociu, a întrunit mai multe zeci de mii de persoane. Deputata Eva Elian, din partea Partidului Muncii, relevă, intre altele, că mișcarea „Pace acum" reprezintă deja majoritatea opiniei publice israeliene. Ea a citat in a- cest sens rezultatele unui sondaj de opinie care arată că 54 la sută dintre israelieni sînt favorabili negocierilor cu O.E.P.

necesitatea ca „Israelul să se hotărască să aibă convorbiri cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei". Ministrul italian a subliniat, totodată, că, dacă toți ar fi înțeles necesitatea dialogului,,cu, reprezentanții pe care și i-a âles poporul palestinian, în teritoriile ocupate nu s-ar fi înregistrat, in cursul acestui an, sute și sute de morți — relatează agenția A.N.S.A.ANKARA 27 (Agerpres). — într-un mesaj transmis de premierul Tiirgiit Ozal omologului său Yitzhak Shamir — relatează agenția China Nouă — Turcia a cerut Israelului să ia în considerație evoluțiile pozitive din Orientul Mijlociu și să participe la preconizata conferință pentru realizarea păcii și stabilității in regiune.Potrivit unor statistici date publicității de postul de radio Israel, citat de agenția MENA, de la izbucnirea revoltei palestiniene din. teritoriile arabe ocupate, in decembrie anul trecut, autoritățile israeliene au emis 4 500 de mandate de arestare și 7 500 de ordine de punere sub acuzare împotriva cetățenilor arabi din zonă.Se precizează, totodată, că în aceeași perioadă au fost emise ordine de deportare împotriva a 59 de palestinieni din Cisiordania și Gaza.(Agerpres)

dezvoltarea Mexicului este calculat oficial in acest an la 15,722 miliarde de dolari, reprezentind trei sferturi din valoarea exporturilor țăriifBRUXELLES 27 (Agerpres). — Sub titlul „500 000 de copii morți din cauza datoriei lumii a treia", ziarul belgian „Le Drapeau Rouge" comentează raportul UNICEF „Situația copiilor în lume", arătind : „în ultimii ani, cele 40 de țări cele mai sărace și-au redus cu 50 la sută cheltuielile afectate sănătății și cu 25 la sută cele alocate educației. într-o serie de regiuni ale lumii în curs de dezvoltare, reducerea cu 30 la sută a prețurilor materiilor prime și creșterea vertiginoasă a datoriilor, care depășesc la ora actuală 1 200 miliarde de dolari, constituie piedici in calea dezvoltării. Rambursarea do- binzilor și capitalului absoarbe peste 25 la sută din încasările de export. Fondurile pe care țările în curs de dezvoltare le transferă anual țărilor bogate depășesc cu 20 miliarde de dolari fondurile primite sub titlul de ajutor sau de noi împrumuturi".
iN COSMOS

Nava cosmică automată a adus 
pe orbită carburant pentru motoa
rele complexului spațial, alimente, 
apă, aparate, scrisori.

Potrivit datelor telemetrice și ra
poartelor echipajului, sistemele de 
bord instalate pe „Mir" funcțio
nează normal, iar cei trei cosmo- 
nauți se simt bine, transmite agen
ția TASS.

Congresul P. C. 
din India (Marxist)NEW DELHI 27 (Agerpres). — în orașul indian Trivandrum s-au deschis lucrările celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist din India (Marxist). La lucrări participă aproximativ 700 de delegați, precum și oaspeți de peste hotare.Raportul la congres a fost prezentat de E. M. S. Namboodiripad, secretar general al partidului.
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TRANSMIT:I REUNIUNE. La Tunis s-au in-I cheiat lucrările reuniunii extraor- I dinare a Consiliului ministerial ăl | I Ligii Arabe, convocată la cerereaJamahiriei Libiene pentru a exami- j na situația creată in urma declara- I ției președintelui Ronald Reagan • | că S.U.A. examinează posibilitateade a ataca o fabrică de medică- I mente de lingă Tripoli, sub mo- | I tivul că aceasta ar produce armechimice. Declarația dată publicită- | ții la încheierea reuniunii apreciază I aceste amenințări ale Statelor Unite 1 I drept „un factor de tensiune, care | prejudiciază climatul internațional I de pace". în discursul pronunțat I Iîn cadrul reuniunii, secretarulgeneral al Ligii Arabe, Chadli I Klibi, a arătat că aceste amenințări constituie „o flagrantă violare a Cartei Națiunilor Unite", informea- .I ză agenția Q.N.A.t CONVORBIRI LA TEHERAN au avut loc intre ministrul iranian de I externe. Aii Akbar Velayati, și mi- | . nistrul afacerilor externe al R.P.D.Coreene, Kim Yong Nam, însoțit i I de ministrul relațiilor economice I din această țară. Chung Sond Nam. 1 I Părțile și-au exprimat satisfacția J in legătură cu stadiul relațiilor bi- I laterale, apreciind că există posi-1 ■ bilităti de extindere a lor in domeniile tehnic și economic. Au i I fost examinate, totodată, probleme regionale și internaționale de I interes, comun — informează agen- , I ția IRNA.I INTILNIRE la nivel înalt.La Lusaka se desfășoară lucrările | reuniunii la nivel inalț a statelor I africane „din prima linie". Șefii de 1 stat din Angola, Botswana, Mo- I zambic, Tanzania, Zambia și Zimbabwe examinează acordul privitori | la instaurarea păcii in Angola și la acordarea independenței Namibiei, I semnat recent la New York, pre- . cum și situația generală existentăin prezent, in Africa australă. La . I lucrări sint prezenți, de asemenea,președintele S.W.A.P.O., președin-' I tele Congresului Național African | (A.N.C.).I ■ ALOCUȚIUNE. întf-o alocuțiune radiotelevizată,' rostită cu’ 'ocazia i preluării celui de-al treilea man- I dat de președinte al Algeriei, 1 Chadli Bendjedid a arătat, că, inI calitatea de șef al statului, va de- I pune toate eforturile pentru apli- 1 I carea din 1989, a noului program I în domeniile politic și economic in I Algeria. El a cerut poporului al-I gerian să acționeze în vederea de- 1 pășirii actualelor dificultăți econo- . mice și financiare cu care se con- fruntă țara — relatează agenția I F.A.N.A.APROPIAT DIALOG ÎNTRE I GUVERNUL CHILIAN ȘI FORȚELE DE OPOZIȚIE. Guvernul . militar chilian a anunțat că este I dispus să inițieze un dialog cu for- 1 țele de opoziție, la 3 ianuarie — . I informează agențiile i.P.S. șiChina Nouă. Discuțiile urmează să I I aibă loc intre ministrul de interne, J Carlos Caceres, și o delegație a | opoziției.REMANIERE. Primul-mînîstru ■ lai Japoniei, Noboru Takeshita, al procedat la o remaniere a cabine- • tului său, numind 15 noi miniștri.I Personalitățile politice alese fac | parte din cele cinci fracțiuni corn- | I ponente ale Partidului Liberal Democrat, de guvernămint. Ministrul | •de externe Sousuke Uno și-a menținut funcția. . 1I datoria externa a FRAN-IȚEI. După cum a anunțat Minis-1 | terul Francez al Economiei, Finanțelor și Bugetului, datoria externă [ a Franței la 30 iunie 1988 a insu- I . mat 382,7 miliarde franci francezi1 față de 370,1 miliarde franci la 311 I martie 1986.] ACȚIUNI ARMATE. Forțele in- I surgente ale Frontului Farabundo IMarti de Eliberare Națională din | ■ Salvador și-au intensificat in ultimele zile acțiunile de luptă i I întreprinse împotriva pozițiilor I unităților guvernamentale, atacind, ' I intre alte obiective, sediile unorstate majore alp unor armate și o I bază militară aeriană, relatează | I postul de radio „Venceremos",citat de agențiile Efe și Prensa I Latina. In cursul acțiunilor au fost I scoși din luptă 335 de soldați și 1I ofițeri din unitățile guvernamen- , I tale.| PERSPECTIVE NEFAVORABILE I PENTRU ECONOMIA R.F.G. Dez- I voltarea economiei R.F. Germania se va încetini anul viitor, a.iungind 1 la o rată de numai 2—2,5 ia sută,.I în comparație cu 3,5 la sută, din 1988 — a anunțat institutul de cer-I | cetări economice IFO din Miin- | chen. Institutul prevede, de ase-1 menea, reducerea cererii și a con- |

Isumului particular, precum și diminuarea veniturilor individuale, i Experții institutului sint de părere I că șomajul va rămine la un nivel II înalt, numărul persoanelor in cău- | tare de lucru continuind să fie de I 2,25 milioane.
PROGRAM PENTRU COMBATE- | I REA POLUĂRII. Direcția pentrul 

I protecția mediului din Japonia a 
anunțat adoptarea unui program, 
de urgență pentru combaterea po
luării atmosferei, care a svorit I 

I considerabil in ultimul timp, mai 
ales prin creșterea conținutului del 
bioxid de azot. Cele mai afectatei 

Isînt unele cartiere din Tokio,
Osaka, Kawasaki și Yokohama., 
Printre cauzele creșterii gradului I 
poluării atmosferei se numără nu • 

I numai industria, ci mai ales 
I de automobile.

parcul


