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IBEiLE SI ORIENTĂRILE DIN EXPUNEREA 
TOVARĂȘULUI BBLfiE CEAUSESCU-EXEMPLAR INEĂPTUITE!

Calitate și eficiență sporită 
în activitatea de exportîn Expunerea din 28 noiembrie, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat din nou că trebuie să se intensifice participarea României la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale, ca o necesitate pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socialâ a țării. Această orientare se regăsește in prevederile planului național unic pe acest an— cînd ritmul de creștere a comerțului exterior va devansa ritmul creșterii producției industriale și agricole— ca și in perspectiva anilor următori. „Trebuie să ne propunem ca, în perioada cincinalului viitor — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — schimburile noastre comerciale internaționale să crească cu 35—40 la sută, iar pină in anii 2000 cu circa 80 la sulă, in comparație cu actualul cincinal*1.Transpunerea în viață a acestei opțiuni de mare însemnătate pentru continuarea în ritm ascendent a dezvoltării multilaterale a economiei naționale nu se poate concepe decit prin mobilizarea amplă a capacității creatoare a tuturor colectivelor de oameni ai muncii,, printr-o strategie bine pusă la punct, la toate nivelurile, pentru valorificarea optimă a resurselor materiale și umane ale națiunii. Este o realitate cit se poate de evidentă că nu este nevoie — și, de altfel, nici nu ar fi posibil — să se exporte mai multe tone sau metri cubi de produse românești, ci să se exporte mai eficient, prin valorificarea mai bună a muncii sociale in produse de înalt nivel tehnic și calitativ. Este o orientare clară, subliniată în repetate rînduri de secretarul general al partidului, ce trebuie să se regăsească in acțiunile concrete ale fiecărei întreprinderi și centrale, ale fiecărui minister economic.Este demn de remarcat faptul că, în ultimii ani, activitatea de comerț exterior a țării noastre a înregistrat mutații importante. Trecerea de la o balanță comercială deficitară în anii ’70 la un excedent în continuă sporire in actualul deceniu a permis reducerea substanțială a datoriei externe, demonstrind totodată potențialul ridicat al economiei românești, capacitatea exemplară de mobilizare a energiilor întregului popor pentru înfăptuirea obiectivelor politicii economice a partidului, chiar în condițiile mai vitrege de pe piața externă, legate de instabilitatea valutară și criza mondială.în prezent și în perspectivă atenția va trebui orientată spre eficiența

comerțului exterior. O preocupare fundamentală este legată de ridicarea neîntreruptă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, in pas cu exigențele în continuă creștere de pe piața mondială. Experiența do- bindită de numeroase unități ale căror exporturi au crescut de cîteva
greu. Existenta unor astfel de situații arată că rezultatele de ansamblu în activitatea de comerț'exterior puteau fi mult mai bune și, totodată, îndeamnă la o mobilizare amplă, Ia un plus de îndrăzneală și inițiativă din partea tuturor colectivelor pentru stimularea și valorificarea promptă
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ori in ultimii ani dovedește cu prisosință faptul că grija constantă pentru înnoirea și diversificarea ofertei, pentru calitatea producției conduce nu numai la menținerea piețelor de desfacere, dar și la sporirea eficienței exporturilor, exprimată sintetic de obținerea unor încasări valutare mai mari pe același suport material. Din păcate, în unele unități s-a apreciat că renumele și prioritățile dobîndite la un moment dat pe piață sint suficiente pentru a susține în continuare exportul — concepție eronată, penalizată sever prin pierderea pozițiilor ciștigate cu

a creativității oamenilor muncii, pentru aplicarea consecventă în producție a cuceririlor tehnico-științi- fice actuale.Realizarea unor produse de mare complexitate și tehnicitate, competitive pe piața externă este, de altfel, singura opțiune posibilă pentru dezvoltarea ascendentă a comerțului exterior al țării noastre. Aceasta reprezintă o posibilitate și o realitate în numeroase unități și ramuri ale economiei naționale. Astfel, alături de produse devenite tradiționale — precum echipamentul pentru extragerea și prelucrarea țițeiului, utila

jele pentru industria chimică, o gamă diversă de autovehicule — in ultimii ani pe listele de export ale țării noastre figurează componente și sisteme de calcul electronic, ma- șini-unelte cu comandă-program, seturi de programe pentru dirijarea automată a unor procese industriale, iar mai recent echipamente pentru centrale nuclearo-electrice. Trăsătura comună a tuturor produselor din această categorie este că înglobează un volum mare de muncă și de inteligență tehnică pe un suport material foarte redus, recunoașterea valorii lor fiind cu totul deosebită : o singură placă de memorie pentru un calculator, bunăoară, ce ocupă un volum mai mic decit un caiet studențesc. valorează pe piața externă cit cinci automobile de litraj mediu ! De aceea, crearea condițiilor materiale și organizatorice pentru creșterea ponderii produselor cu grad ridicat de prelucrare in totalul exporturilor românești este de natură să' mărească substanțial încasările valutare, fără a fi nevoie de importuri suplimentare de materii prime.Este eficient exportul de produse cu un grad mai scăzut de prelucrare ? Intr-o analiză microeconomică și pe termen scurt, poate. Dacă se iau însă in calcul implicațiile asupra utilizării potențialului productiv și a forței de muncă, precum și perspectivele de viitor — ilustrate și de tendințele comerțului mondial — apare pe deplin justificată res- trîngerea progresivă, pornind chiar de la datele de plan, a exporturilor de produse semiprelucrate, ce înglobează pe un suport material de amploare o cantitate redusă de ceea ce îndeobște denumim inteligență tehnică. Aceasta reprezintă o necesitate pentru actuala etapă de dezvoltare a economiei, pusă in evidență, în decursul anului recent încheiat., în numeroase unități ale industriei prelucrătoare unde există reale posibilități de sporire substanțială a exporturilor complexe — chiar in cadrul acelorași capacități de producție. Cu toate acestea, s-a întîmplat ca, uneori, exporturi în valoare de mai multe milioane de dolari să fie întîrziate sau chiar compromise din cauza absenței unor componente care... erau exportate direct de producătorii lor ! Asemenea situații, în care satisfacerea unor interese în- gust-departamentale este pusă mai presus de interesul economiei naționale, sînt rămășițe ale ținor menta-
(Continuare in pag. a III-a)

Tehnologii moderne, 
produse de calitate 

superioarăLa întreprinderea de aparataj electric pentru instalații din Titu s-au aplicat în producție, cu bune rezultate, o serie de tehnologii moderne de fabricație de mare randament. Este vorba, printre multe altele, despre tehnologia de executare a reperelor complexe cu ajutorul sistemelor de ștanțare modulate, integrate pe utilaje care lucrează în regim automat. Realizată integral în întreprindere de un colectiv complex din secția sculărie, condus de muncitorul Constantin Teodorescu. și brevetată ca invenție, noua tehnologie asigură o creștere substanțială a productivității muncii și reducerea consumului de oțel aliat cu circa 40 la sută. De asemenea, s-au perfecționat tehnologiile de execuție a echipamentelor de medii grele precum și a mare putere ce a dus la murilor de argint cu 15 la sută. „Preocupați de modernizarea fabricației. ne spune Traian Ariton, secretarul comitetului de partid din întreprindere, am acționat cu deosebire in secțiile acoperiri de protecție, montaj pastile lărie. Este pentru noi produselor cont că sîntem producători de aparataj pentru protecția instalațiilor industriale de distribuire a energiei electrice". De calitatea acestor produse — intre care o pondere importantă o ocupă siguranțele electrice de mare putere de la 4 A la 630 A și siguranțele ultrarapide de la 16 A la 800 A — depinde buna funcționare a instalațiilor complexe industriale și a echipamentelor tablourilor de comandă și automatizări ale proceselor tehnologice. Demn de relevat este și faptul că multe dintre aceste noi soluții tehnologice au obținut premii și mențiuni la ultima ediție a „Manifestării naționale pentru promovarea și generalizarea creațiilor științifice și tehnice originale".In imagine : aspect de muncă din secția montaj aparate electrice de joasă tensiune. (Eugen 
Dichiseanu).

comandă pentru de funcționare, siguranțelor cu de rupere, ceea reducerea consu-
de contact și scu- foarte importantă ridicarea fiabilității executate, ținînd

0 concepție profund dialectică asupra 
relației știință - societate în edificarea 

unei civilizații noi, superioareZilele tiparului volumul greșul societății".acestea a văzut „Știința care

Un oraș cu fața spre viitorUn oraș construit printre sonde — acesta este Ocna Mureș. Ca el mai este o singură așezare in România — Morenii. Cu toate că sint la sute de kilometri depărtare unul de altul, cele două orășele oferă, după părerea noastră, privirii vizitatorului același tablou: case și sonde amestecate după criterii greu de deslușit. Nevăzute linii de forță subterană comandă. dincolo de rigorile geometriei, alte amplasamente urbanistice decît cele scontate logic. Omul nu a avut încotro, a trebuit să urmeze logica impusă de zăcămintele minerale subterane descoperite treptat, de-a lungul timpului. Și atunci se întimplă, ca la Moreni de pildă, unde am văzut o sondă plantată chiar în curtea unui mo- renar — acolo a fost depistat petrolul, acolo i s-a și montat robinetul ! Sau ca la Ocna Mureș, unde, dincolo de clădirea primăriei de exemplu, peste bulevardul modern, abia dat în folosință, în loc să se

deschidă priveliștea unui parc cu alei de promenadă, Ia umărul rîului Mureș au trebuit plantate puzderie de sonde, un cîmp întreg. Și sondele sint în plină activitate, extrag saramura adincului, pompînd-o prin mari conducte spre
milenii. Au extras aici sare dacii, apoi romanii, apoi dacoromânii ; sarea a călătorit continuu, cu bărcile, cu plutele, prin toată Transilvania, și dincolo de ea, mai departe, fiind aliment foarte căutat ; și, apoi, în timpuri moderne,

• reportaje • însemnări •combinatul de produse sodice. Ii mărturiseam primăriței orașului, tovarășa Ana Cubleșan, impresiile noastre, i-am înfățișat comparația cu Morenii.— S-ar putea să semene orașele, nu vă contrazic — ne-a răspuns — dar după opinia mea comparația mai trebuie gîndită. Pentru că, iată, orașul Moreni intră în istoria economică a tării — cu mare răsunet', e adevărat — de-abia în secolul trecut, pe cînd Ocna Mureș își are istoria sa bine așezată de peste două

cînd chimia s-a așezat’ bine ca știință pe picioarele ei — ca materie primă prețioasă în foarte numeroase combinații chimice. Să nu se supere morenarii, și nici dumneavoastră, dar cred că orașele noastre n-au cum să semene — și-au început destinele altfel, în timpuri istorice diferite.— Pusă așa problema aveți dreptate. Retragem comparația, dar... imaginea celor două așezări ne stăruie familiară în minte

prin legătura pe care o fac sondele...— Și să vă mai spun ceva. Din tată în fiu, cei din Uioara — vechea denumire a localității — au fost mineri, tăietori de sare ; sint dinastii muncitorești ale căror ramuri le poți urmări în documente, co- borind pe treptele secolelor ; refăcînd apoi invers drumul acesta, el pare să se întrerupă acum cîțiva ani — nu mai avem mineri, toți și-au schimbat meseria, devenind sondori, Dintr-odată, Ocna Mureș pare să-și înceapă noua istorie, prin folosirea mijloacelor moderne de extragere a mineralului. Un oraș vechi de peste două mii de ani întinerește văzind cu ochii, în primul rind prin opțiunile profesionale absolut noi ale majorității locuitorilor lui și, ca o consecință firească, întinerește și urbanistic. L-ați văzut, i-ați străbătut străzile din luncă pină-n dealul Banta. Este un oraș cu
(Continuare în pag. a V-a)

lumina și pro- . ....................................  înmănunchează in paginile sale cuvîntări rostite între 1974 și 1988 de către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntu- lui. Paginile volumului se constituie intr-un mesaj exemplar, de o valoare națională și universală, înfățișind o concepție profund umanistă, de largă cuprindere despre dezvoltarea științei și invățămintului — factori fundamentali ai progresului multilateral al societății ■noastre socialiste.Tovarășa Elena Ceaușescu s-a dedicat cu vibrantă pasiune revoluționară eroicei lupte pentru eliberarea socială și națională a patriei, pentru transformarea revoluționară a societății și făurirea noului destin al României socialiste, pentru Întărirea independenței și suveranității sale, ridicarea patriei pe culmi superioare de civilizație, progres și bunăstare. Neobosita sa activitate — desfășurată, alături de înflăcăratul comunist, revoluționar și patriot, eminentul om politic căruia comuniștii. întregul nostru popor i-au încredințat răspunderile supreme în conducerea partidului și a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu — se constituie pentru toți comuniștii, pentru întregul popor într-un luminos și' inalt exemplu de savant-cetățean care și-a consacrat întreaga energie și activitate elaborării și înfăptuirii grandioaselor programe de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, promovării păcii, prieteniei și colaborării între popoare.Personalitatea tovarășei Elena Ceaușescu — in care se îmbină armonios vocația muncii de creație științifică cu patosul activității revoluționare. profund devotată intereselor națiunii noastre, idealurilor inalte ale umanismului — s-a afirmat pe deplin în epoca de puternic avînt constructiv inaugurată de Congresul al IX-lea, epocă dominată de spiritul revoluționar, științific, novator promovat neral al Partidului tovarășul Nicolae treaga activitate și cultural-științifică. energiile creatoare ale națiunii în direcția unei ample și rapide ascensiuni, partidul a pus în fața cercetării științifice și invățămintului misiunea de a se constitui într-o adevărată forță motrice a progresului multilateral al patriei noastre socialiste. Cu contribuția hotăritoare și sub îndrumarea permanentă a secretarului general al partidului a fost formulată, pentru prima dată, o politică cuprinzătoare și consecventă in domeniul științei și tehnologiei, întemeiată pe noi principii de orientare și eficiență. Tovarășa Elena Ceaușescu a exercitat și exercită, în înaltele funcții de partid și de stat ce i s-au încredințat, o influ-

certă

de secretarul ge- Comunist Român, Ceaușescu, în in- economico-socială Concentrind

înență determinantă, mobilizatoare fundamentarea și punerea in aplicare a mărețelor planuri de dezvoltare economico-socială a țării, a importantelor .programe de organizare și modernizare a producției, de creștere a productivității muncii și a eficienței economice. în realizarea obiectivelor noii revoluții tehnico- științifice și noii revoluții agrare, a contribuit și contribuie la promovarea unor deschideri profund înnoitoare, de mare însemnătate principială și practică pentru progresul și

■
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inflorirea versale. tovarășa troducem le tehnologii și rezultatele cercetării din diferite domenii, să generalizăm in întreaga industrie rezultatele cercetării, să realizăm produse superioare pentru a satisface in întregime atît necesitățile economice naționale, cit și pentru export.In activitatea de cercetare trebuie să ne propunem, in același timp, elaborarea de tehnologii, de noi materiale cu caracteristici superioare, pentru toate sectoarele economiei. Realizările de pină 'acum demonstrează că dispunem de forța științifică necesară în stare să soluționeze orice problemă a noii revoluții tebnico-științifice".Pe temeiul împletirii armonioase a cercetării fundamentale cu cea aplicativă, al legării tot mai strînse cu învățămîntul și producția, știința națională â fost învestită in această perioadă de uriaș avînt creator cu răspunderea de a-și asuma sarcini hotăritoare pentru dezvoltarea societății noastre socialiste. în etapele jalonate de Congresele al X-lea și

științei românești și uni- „Este necesar, subliniază Elena Ceaușescu, să in- mai rapid in producție noi-

al XI-lea, secretarul general - al partidului, tovarășa Elena Ceaușescu aU vegheat îndeaproape la dezvoltarea puternică, fără precedent, a bazei materiale și de cadre a cercetării științifice și tehnologice proprii, la crearea marilor platforme pe care s-a înfăptuit integrarea cercetării cu învățămîntul și producția. Caracteristica definitorie a acestui proces — care poartă amprenta activității științifice și organizatorice a tovarășei ' Elena Ceaușescu — o reprezintă crearea structurilor instituționale corespunzătoare noilor necesități ; astfel, după modelul In- stitutului Central de Chimie, — care, prin realizările sale excepționale, reprezintă uni- r T . tatea-etalon a cercetării și in- W vățămintului românesc — s-aucreat institutele centrale de <*» ’ cercetare și academiile deprofil, adevărate consilii ști- ințifice ale ramurilor, foru- • - . muri ale competențelor și e-nergiilor reunite ale cercetătorilor. proiectanților. cadre- . ■ i lor didactice din invățămintul SîsfeS superior, specialiștilor J- producție, ale tuturor .I nilor muncii din aceste ■nii de activitate.; Prin dezbaterile și montele sale programatice, s Congresul al XH-lea al partidului a subliniat cu tărie că una din sarcinile de bază ale " ’• științei naționale este aceea ' de a aduce o contribuție esen-țialâ la înfăptuirea independenței in domeniul tehnologic. economic, energetic și al materiilor prime a patriei — ' ■' prefigurind astfel noua etapă de dezvoltare socialistă a României. Congresul al XIII- lea, ridicînd pe o nouă treaptă aceste acumulări fundamenta-> lo, a hotărit trecerea la dez-, voltarea intensivă a industriei, agriculturii și a celorlalte ramuri, ca și afirmarea tot mai puternică a noii re- : î voluții tehnico-științifice. a noii revoluții agrare, intensificarea participării țării la diviziunea internațională a muncii, in vederea creșterii generale a eficienței Întregii activități, a ridicării necontenite a nivelului de trai al celor ce muncesc — țelul suprem al politicii partidului —, a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră și înaintarea ei spre comunism.în fruntea efortului general de transpunere in viață a răspunderilor și sarcinilor tot mai complexe ale cercetării și invățămintului s-a aflat, in fiecare din aceste etape revoluționare, tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om de știință, militant de seamă al partidului și statului. Meritele sale științifice au devenit tot mai cunoscute ,1 ___ \ ‘ ‘,lume. In toți acești ani, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu s-a afirmat, totodată, dreot cel mai de seamă promotor al politicii Partidului Comunist Român pe tărîmul științei, învățămîn- tului și culturii, contribuțiile sale fiind decisive în afirijiarea în. practică a concepției secretarului general al partidului privind situarea la

din oame- dome-docU'

larg și prețuite în întreaga

(Continuare în pag. a V-a)

Contribuție exemplară la afirmarea deplină
a științei, la dezvoltarea noii orînduiri la

făurirea unei lumi a păcii și colaborăriiîntregu] nostru popor a primit cu sentimente de puternică mindrie patriotică, de înaltă încredere în viitorul de muncă și creație demnurile înflăcărate impresionantul Mesaj de An Nou adresat națiunii de Marele Erou al României, secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, mobilizatoarele chemări de a intim- pina cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944 cu noi și mărețe realizări, demne de epoca ce poartă numele genialului ctitor de țară nouă, liberă și independentă.Pentru cei ce muncesc pe tărîmul științei, invățămintului și culturii in patria noastră, anul 1989 — an al celui de-al XIV-lea Congres Partidului Comunist Român — deschide sub cele mai sărbătorești auspicii : cu inimile pline de emoție și bucurie, cu cele mai alese sentimente de stimă și prețuire, aducem un fierbinte omagiu tovarășei academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, ilustru savant de renume mondial, militant de seamă al partidului, prestigios om de stat al României socialiste, la aniversarea zilei sale de naștere și a peste cinci decenii de activitate revoluționară consacrată eliberării sociale și naționale a poporului român, propășirii multilaterale a patriei într-o lume a păcii și colaborării.Savant patriot’, eminent activist pe tărim social-politic, afirmat în conștiința națională și a lumii pe calea muncii neobosite și a marilor realizări, tovarășa Elena Ceaușescu reprezintă, pentru întreaga intelectualitate română, ca și pentru toți oamenii muncii din țara noastră, o personalitate luminoasă, i rință, fiind înconjurată cu calde gînduri și sentimente, cu adine respect și gratitudine. Exprimind un profund omagiu celei ce ne îndrumă nemijlocit în munca noastră de fiecare zi. recunoaștem în strălucita și multilaterala activitate a tovarășei Elena Ceaușescu întruchiparea exemplară a celor mai înalte convingeri moral-politice ce însuflețesc poporul nostru, a angajării depline a națiunii față de idealurile socialismului și comunismului, a năzuințelor omenirii spre o lume mai dreaptă și mai bună, a păcii și progresului.Numele tovarășei Elena Ceaușescu este înscris în cartea de aur a istoriei românești contemporane la locul marilor cinstiri. Activist neînfricat

Ion URSU,
membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

prim-vicepreședinte al Comitetului Național pentru Știință și Tehnologiesocialistă în- cuprinse în

al se

al partidului, dovedind în perma- mență patosul revoluționar al luptătorului dirz pentru împlinirea înaltelor idealuri ale poporului, tovarașa Elena Ceaușescu a adus — atit in anii ilegalității, cit și in perioada de profunde transformări înnoitoare de după eliberarea țării — o valoroasă contribuție la lupta eroică a Partidului Comunist Român pentru instaurarea dreptății sociale și înfăptuirea revoluției socialiste in patria noastră. în marea epopee a edificării noii orînduiri, tovarășa Elena Ceaușescu desfășoară o amplă și prodigioasă activitate, atît în prima linie a priorităților muncii politice, de partid, cît și in sectorul căruia înalta competentă științifică și preocupările sale prestigioase îi conferă un rol de frunte în făurirea destinului modern al României — acela al progresului pe căile științei, învă- țămîntului și culturii.Cu începere de la Congresul al IX-lea — moment de răscruce în procesul revoluționar din țara noastră — partidul, prin strălucita gin- dire teoretică și acțiune practică ale iubitului nostru conducător, varășul Nicolae Ceaușescu, a ° _.—1__  deconstitui într-o autentică și damentală forță motrice a voltării, angajind-o în toate toarele activității economico-so- ciale. Sub îndrumarea nemijlocită a secretarului general al partidului, ctitorul vizionar și cutezător al României moderne, a fost formulată o politică de înalt dinamism a științei și tehnologiei, întemeiată pe noi principii de orientare și criterii de apreciere a eficienței. Un accent deosebit s-a pus pe capacitatea cercetării și ingineriei proprii, de a înlocui importul de produse și inteligentă străine, precum și de a lărgi posibilitățile de export, de participare a țării la diviziunea internațională a muncii și schimbul mondial de valori. De asemenea, a fost evidențiată pregnant necesitatea ca știința să devină o puternică pirghie in mecanismul deciziei politice. pentru a proiecta dezvoltarea, pentru a crea, prin împletirea armonioasă a cercetării fundamentale cu cea aplicativă, rezerva necesară de soluții tehnico-economice și sociale pentru transpunerea în viață a programului partidului. Astăzi, în lumina hotăririlor adoptate de Congresul al XIII-lea și Conferința Na-

în fața științei sarcina to— pus a se fun- dez- sec-

țională ale partidului, a strategii rate in program că și luptă revoluționară pe care magistrala Expu- varășului Ceaușescu la ședința co- Plenarei Comitetului Cen-

geniale, contu- mărețul de mun-îl constituie nere a Nicolae mună a trai al partidului, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, dispunem de o viziune clară, de mare amplitudine, cu privire la rolul și sarcinile științei, invățămintului. și culturii naționale.După cum este cunoscut, afirmîn- du-se ca un cercetător de mare valoare pe tărîmul chimiei și ingineriei chimice și, totodată, ca un factor activ de transpunere în viață a orientării partidului nostru spre legarea științei de practică, de nevoile concrete și de perspectivă ale vieții, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu s-a angajat cu toate forțele în realizarea unui proiect care a dobindit o valoare exemplară pentru întreaga concepție de organizare a cercetării românești : integrarea organică a cercetării și ingineriei chimice, precum și a invățămintului superior de chimie cu dezvoltarea industriei chimice naționale, întemeiată pe convingerea că, în zilele noastre, științele chimice și industria pe care o susțin au capacitatea să ofere națiunii și lumii soluții substanțiale la numeroasele probleme ale dezvoltării, „în epoca noastră, de amplă desfășurare a revoluției tehnico-științifice, de adincire fără precedent a procesului cunoașterii — arăta tovarășa Elena Ceaușescu — chimia joacă un rol deosebit de important, afirmîn- du-se ca o forță a progresului contemporan in tot mai multe domenii ale - producției moderne. Pe plan mondial, cercetarea în domeniul chimiei este chemată să răspundă unor cerințe tot mai larg! legate de crearea de noi materiale și înlocuitori cu caracteristici superioare, de valorificarea complexă a resurselor minerale și vegetale, de elaborarea unor tehnologii moderne, de inaltă eficiență11. în această concordie. aSi- miltnd în sfera sa de activitate șl domeniul proiectării de nrofil, nre- cura și realizarea de piloți tehnologici. de unități destinate fabricării unor produse de mare finețe și valoare, Institutul de cercetări chimice București a devenit, sub îndrumarea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, In-

t o

(Continuare in pag. a Il-a)
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ALES OMAGIU, ÎNAL TĂ PREȚUIRE TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Cultura, tot mai înfloritoare, 
spre binele omului

Socialismul se construiește cu oamenii, pentru oameni. Ce fel de oameni ? Puternici, liberi, stăpîni pe destinele lor. „De aceea - sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu - trebuie să punem in centrul întregii activități a partidului și statului nostru omul, ridicarea continuă a nivelului său de pregătire profesională, științifică și culturală, a conștiinței sale revoluționare și patriotice".In concepția partidului nostru arta, literatura, cultura in general, toate mijloacele de creare și răspindire a valorilor spirituale ale națiunii sînt chemate să edifice un om nou, cult, militant inflăcărat pentru nou, creator și cutezător. Un om conștient că lumina culturii nu este 

un lux, cl o necesitate, pentru binele său, pentru împlinirea rostului său activ in societate. Pentru realizarea vastei și complexei opere de dezvoltare a culturii și artei, operă ce beneficiază de conducerea și îndrumarea nemijlocită, de înaltă competență a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, societatea noastră dispune de toate condițiile materiale și spirituale necesare. Dispunem, în întreaga țară, de noi așezăminte și instituții de cultură și educație socialistă ; dispunem de un cadru minunat de afirmare a spiritului creator al maselor in toate domeniile, ctitorie a conducătorului partidului și statului nostru : Festivalul național „Cintarea României" ; dispunem de acest climat, deschis și fertil, propice afir

mării inițiativelor creatoare, inaugurat și consolidat mai cu seamă după istoricul Congres al IX-lea al P.C.R.Asimilînd valorile, masele sînt, la rindul lor, creatoare de valori noi, în acord cu cerințele timpului nostru socialist.Acestea nu sînt vorbe, ci realități ; nu sînt simple declarații, ci fapte cu valoare edificatoare, răspîndite la scara întregii țări. Pot fi văzute, ca mărețe ctitorii ale culturii noastre socialiste, la București și la lași, la Craiova și Tg. Mureș, la Alexandria sau Vaslui, în toate orașele și satele țării. Fapte despre care mărturisesc aici oameni ai muncii, artiști amatori, activiști culturali, creatori de artă și cultură.
Căi larg 
deschise 
valorilor 
spiritualeIată, de .exemplu, județul Teleorman, un județ despre ale cărui dimensiuni culturale ne vorbește tovarășul Nicolae Ste

fan, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă :„Județul Teleorman este o zonă distinctă a spiritualității românești, unde de-a lungul timpului au apărut nume de referință, cu rezonanță vie în conștiința noastră : Marin Preda și Zaharia Stancu. Alexandru Depără- țeanu, Gala Galaction, Miron Radu Paraschiveșcu, Dimitrie Stelaru, Constantin Noica și mulți alții, între care, în primul rînd. nenumărați creatori anonimi, autori ai unor valori nepieritoare ale minunatei noastre arte popu.are, intrate definitiv în patrimoniul cultural național.Puterea creatoare, prodigioasă, a poporului s-a exprimat în genialele creații anonime, in Miorițe și Meșteri Manole, în cîntece și balade rămase în veci pe buzele tuturor generațiilor, in cele dinții scrieri și opere de artă conștiente de natura lor specifică, in operele literare, muzicale, plastice din veacul trecut, ajungind, aproape de noi și in ziiele noastre, la un volum și o strălucire netăgăduite. Toate aparțin poporului din sinul căruia s-au născut, toate lui îi datorează existența și longevitatea. Insă, nu o dată, ivite din forța ză- mislitoare a celor mulți, trimise în lume sub numele marilor săi scriitori și artiști, aceste opere, menite să inalțe condiția omului, au rămas departe de deținătorul și proprietarul lor de drept. Cine nu-și amintește zguduitoarele pagini ale „Desculțului" lui Zaharia Stancu, pagini elocvente pentru ignoranța și sărăcia in care trăiau oamenii meleagurilor pe care s-a născut scriitorul nostru ? într-o țară cu puțini știutori de carte, într-o lume unde rareori omul simplu își ridica fruntea din brazda trudei șale istovitoare — și atunci spre a-și arunca minia răzvrătirii în obrazul asupritorilor săi — asemenea opere și valori, mărturii ale geniului creator al poporului, rămineau lungă vreme cu filele neintoarse, așteptindu-și un timp mai prielnic, un timp al culturii, al înălțării omului prin valorile artei ajunse azi, in sfirșit. la îndemina lui. Căci acest timp a sosit : este meritul socialismului, al politicii generoase a partidului nostru, al gîndirii patriotice și novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi proclamat, teoretic și practic, o nouă concepție, umanistă, revoluționară, despre cultură și destinația ei. de a se fi trecut — mai ales după Congresul al IX-lea al P.C.R. — la administrarea valorilor spirituale, trecute și prezente. în folosul celor din mijlocul cărora aceste vamri s-au înălțat. O nouă, revoluționară politică culturală — in aplicarea și dirijarea căreia un merit esențial revine tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu — a pus în centrul atenției necesitatea — devenită în acești ani realitate în fiecare localitate — ca întregul patrimoniu cultural să fie deschis, accesibil maselor, spre folosul și binele lor, ca mijloace de înălțare morală, de educație patriotică și formare civică. Iată, chiar județul nostru. Teleorman : el Oferă astăzi un tablou elocvent din acest punct de vedere.Accesul larg la cultură a! tuturor oamenilor muncii, antrenarea forțelor noastre la realizarea actului cultural-artistic se realizează prin cele 127 cămine culturale, 7 case de cu,- tură, 88 universități cultural-științi- fice. 5 biblioteci municipale și orășenești și 83 Comunale, 118 cinematografe, 5 muzee ș.a. în cele peste 200 de cercuri și cenacluri de creație artistică, in care activează 3 231 de membri, realitățile contemporane iau forme concrete prin creațiile literare, muzicale, plastice și de artă populară. Dacă la ediția I a Festiva
Drumul ascendent al autodepășirii

Unitatea noastră, „Elec- 
tromureș", a încheiat anul 
precedent îndeplinind e- 
xemplar planul la majori
tatea indicatorilor. Bună
oară, la export, domeniu in 
care-mi desfășor activitatea, 
unitatea noastră a îndepli
nit planul anual cu 16 zile 
înainte de termen. Drept 
care, eu, ca de altfel toți 
colegii mei. am început 
noul an de producție cu 
gindul și hotărirea nestră
mutată de a. continua și 
amplifica seria succeselor 
realizate in anul 1988, cînd 
„Electromureș" și-a ciști- 
gat, prin calitatea înaltă a 
produselor, noi parteneri în 
țări cu tradifie industrială. 
Hotărirea noastră de a ne 
autodepăși are la bază atit 

lului național „Cintarea României" ne-am prezentat cu 636 de formații artistice, cuprinzind 11 412 membri, la ultima ediție am avut 1177 de formații cu 23 610 membri, obținind la etapa republicană 279 premii și titluri de laureat, față de numai 7 la prima ediție. Sînt date, fapte, realități ce vorbesc elocvent despre tot mai puternica afirmare a maselor în creație, în cultură, despre necontenita îmbogățire a întregii vieți spirituale puse sub semnul valorilor umanismului și patriotismului militant. Iată de ce aducem și noi, cei din Teleorman, omagiul nostru fierbinte și prinosul de recunoștință tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții politice și științifice contemporane, care, prin activitatea sa de conducere nemijlocită a invățămîntului, științei și culturii, contribuie in mod exemplar la dezvoltarea și strălucirea culturii României socialiste, la afirmarea plenară și înflorirea fără precedent a vieții noastre spirituale".Accesul maselor la cultură reprezintă o realitate nu numai luind in considerație vasta rețea a mijloacelor, a instituțiilor și așezămintelor larg deschise oamenilor muncii, dar și proporția participării lor nemijlocite, in virtutea democratismului întregii noastre vieți social-poli- tice, la făurirea valorilor culturii și artei, în cadrul marelui festival național „Cintarea României". Iată ce spune in acest sens Constantin Jipa, muncitor sculer, membru al corului întreprinderii de rulmenți din Bîrlad :„O dată cu impetuoasa dezvoltare economico-socială a municipiului Birlad. cu sporirea continuă a prestigiului întreprinderii noastre, cunoscută în aproape 80 de țări ale
Opere noi, inspirate din izvorul 

viu al realitățiiStrîns legați de oameni, de munca și viața lor, însuflețiți de chemările secretarului general al partidului, de exemplul luminos de abnegație și devotament pentru propășirea spirituală, științifică a națiunii noastre, oferit de viața și activitatea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, făuritorii de frumos, creatorii de artă și cultură sint hotărîti să dea oamenilor noi și noi opere străbătute de patos militant'. de dragoste fierbinte pentru patrie, partid, popor, pentru strălucitul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tovarășa Elena Ceaușescu. Iată aceste „gînduri în ianuarie" transmise de pictorul Dan 
Hatmanu, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici :„Ne sînt vii în minte ideile, tezele, Îndemnurile și sarcinile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, în istorica Expunere din 28 noiembrie 1988, magistral program de acțiune al întregului nostru partid și popor, privind activitatea uniunilor de creație din domeniul literaturii, muzicii și artelor plastice, necesitatea angajării lor cu si mai multă putere în întreaga activitate politico-educa- tivă, în măreața operă de înălțare continuă a patriei pe culmile însorite ale comunismului.Prin mesajul lor generos, prin limbajul lor universal, operele de artă plastică pe care le creăm în acest timp do mari împliniri și de epocale edificii au ca nobil scop : promovarea concepției revoluționare. a principiilor socialismului științific. a politicii profund umaniste a partidului nostru. Noi. creatorii de artă, cei ce slujim cultura, spiritualitatea națională, avem permanent datoria de a răspunde, la cele mai înalte cote, comandamentelor timpului pe care îl trăim. îndemnurilor si orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, erou între eroii neamului. îndemnuri mereu deschi

îndemnurile mobilizatoare 
ale secretarului general al 
partidului adresate națiunii 
in Mesajul de Anul Nou, 
cit și faptul că in acest an 
atit în secția in care lucrez 
— cea de cablaje — cit și 
pe ansâmblul întreprinde
rii exportul a crescut, față 
de anul precedent, cu pes
te 20 la sută. Ceea ce ne 
bucură și ne-a permis să 
lucrăm cu toate forțele și 
capacitatea productivă încă 
din primele zile ale noului 
an este că, atit pe luna ia
nuarie. cit și pe 6 luni ale 
lui 1989, avem asigurate 
contracte pentru întreaga 
producție de export, iar cu 
mostrele trimise pînă acum 
partenerilor externi s-au 
creat condiții ca producția 
pe acest an să fie acoperi

tă integral cu contracte in 
cel mai scurt timp.

Hotărirea noastră — a 
muncitorilor, maiștrilor, in
ginerilor și tehnicienilor — de a munci mai bine ca 
pină acum are și un alt su
port : faptul că în acest an 
„Electromureș" se înscrie, 
in premieră, la export, cti 
produse de mecanică fină 
(scule, matrițe și dispoziti
ve, din care multe sint uni
cate), a căror realizare im
plică, așa cum spuneam, o 
continuă angajare la auto- 
depășire. In ce ne priveș
te, noi, cei de la secția ca
blaje — unde îmi desfășor 
activitatea în fruntea unei 
formații de lucru — sîntem 
pregătiți de asemenea ma
nieră incit toate cele 40 ti- 
podimensiuni de cablaje

(majoritatea fiind noi sau 
modernizate) să le realizăm 
ritmic și în condiții de ca
litate sporită, astfel ca re- 
numele bun de pină acum 
să-l păstrăm și in 1989. Am 
in vedere două lucruri. Pe 
de o parte, că proiectanta 
noștri ne-au asigurat in 
timp util toate documenta
țiile tehnice, iar, pe de 
alta, că pentru realizarea 
lor, specialiștii secției au 
realizat, prin autoutilare, in 
cooperare cu specialiștii din 
alte secții, toate mașinile 
de care avem nevoie, intre 
care amintesc trefiloarele 
de sîrmă de cupru treapta 
a patra cu recoacere in flux 
continuu, destinate realiză
rii cablurilor foarte flexi
bile, mașinile de lițat in di

lumii, au fost create cu mu»tă grijă pentru noi, oamenii muncii, condiții optime și pentru participarea intensă la viața spirituală și afirmarea plenară a personalității umane. Festivalul național „Cintarea României" îndeosebi — strălucită inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — ca și puternica bază materială de care dispunem au dat posibilitatea tuturor celor ce muncesc să-și pună în valoare aptitudinile, talentul și măiestria, să se îmbogățească spiritual, exprimîn- du-și dragostea pentru patrie și partid.Activez de peste două decenii !n corul întreprinderii de rulmenți, laureat al tuturor edițiilor marii competiții naționale a creației și culturii socialiste. El este o prezență permanentă, stimulativă în viata spirituală a localității și județului nostru, contribuind, prin bogatul repertoriu și măiestria interpretativă, la formarea omului nou, la educația lui patriotică și revoluționară.Pentru condițiile minunate pe care le avem, de manifestare a talentelor și participare a tuturor făuritorilor de bunuri materiale — creatori și beneficiari ai actului de cultură — la viața spirituală exprimăm, și cu acest prilej, cele mai calde mulțumiri marelui nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, care conduce cu înaltă competență, îndrumă și asigură dezvoltarea și înflorirea întregii activități științifice și cultural-artistice din țara noastră, îi aducem omagiul nostru de fierbinte recunoștință, dorindu-i deplină sănătate, aceeași uriașă putere de muncă pentru a ne conduce și a desfășura in continuare activitatea sa de mare însemnătate patriotică. Le adresăm din toată inima strămoșeasca urare „La mulți ani !“.

zătoare de largi și luminoase perspective.Nu există mîndrie și satisfacție mai mare decît să oferi, ca artist, semenilor tăi acea hrană spirituală care îl înalță pe om, il face mai responsabil față de destinele patriei sale, mai cult, mai apt pentru fapte durabile. Avem șansa de a traversa cu existența și fapta noastră o epocă fără precedent, un timp al ctitoriilor menite să dăinuie peste veacuri. E timpul acesta pe care îl trăim acum, e timpul acesta in care omagiem țara, oamenii ei, partidul și conducătorul iubit. E timpul cînd aducem un cald omagiu eminentului om politic și savantului de largă recunoaștere internațională, tovarășei academician doctor inginer Elenă Ceaușescu, pentru grija și înaltă competență cu care conduce activitatea științifică și culturală din țara noastră. în acest ianuarie aniversar îi mulțumim, încă o dată, cu recunoștință, și, adresîndu-i urarea strămoșească „La mulți ani !“, ne angajăm să ne implicăm și mai mult în marcarea momentelor de mare încărcătură și semnificație patriotică pe care le trăim în acest an și în acest timp de mărețe înfăptuiri, dezvăluind în noi și noi opere crezul nostru artistic prin relevarea frumosului chip al patriei, a nobilelor idealuri ce animă întregul nostru popor, de‘ progres, de înțelegere între popoare și pace.Inspirîndu-ne din izvorul viu al realității, trăgîndu-ne permanent seva artei din istoria glorioasă a poporului, din prezentul clocotitor, vom face ca operele noastre să înnobileze conștiințele contemporanilor și să devină, peste vreme, o mărturie de suflet și cuget' românesc a acestui timp eroic".Piatră de hotar în noua Istorie a țării. Congresul al IX-lea al P.C.R. a inaugurat epoca celor mai mari ctitorii materiale și spirituale din întreaga noastră existență. Este epoca în care ne-am reîntîlnit cu Istoria și eroii săi în adevărata lor lumi-, nă și măreție ; est'e epoca în 

care ne-am reciștigat deplina încredere in forța noastră creatoare și, privind spre viitor, ne-am angajat la un drum eroic, de muncă și luptă ; este epoca in care valorile artei și culturii, precum și făuritorii lor au căpătat statutul de demnitate pe care îl merită, rolul plin de răspundere și onoare de factori educativi prețuiți de întreaga societate. Despre afirmarea acestor valori ne vorbește poetul llarie Hinoveanu, directorul editurii „Scrisul românesc" — ea însăși ctitorie, alături de multe altele, a acestor ani ;„Realizările grandioase din ultimii 23 de ani au dat o dezvoltare și o strălucire fără precedent vieții eco- nomico-sociale, științifice și cultural-artistice de pe tot cuprinsul țării. Ele sînt rodul politicii științifice înțelepte, profund patriotice a partidului, promovată de hotărîrile Congresului al IX-lea al P.C.R. care i-a redat întregii națiuni conștiința identității sale, i-a jalonat cu clarviziune calea făuririi societății socialiste și comuniste, i-a captat și propulsat energiile în scopul slujirii propriilor aspirații, al promovării principiilor eticii și echității socialiste în opera de dezvoltare echilibrată, armonioasă a tuturor zonelor țării, în contextul acestor cuceriri istorice, înnobilate de excepționalele înfăptuiri in sfera vieții materiale, care poartă pecetea de gindire și faptă revoluționară a ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o înflorire complexă, trainică, fără asemuire în trecut a cunoscut viața culturală, devenită cauză și bun al întregului popor. O dată cu democratizarea vieții spirituale, au fost create pretutindeni numeroase și diverse instituții cultural-artistice, au fost construite și dotate cu tehnică modernă, la sate și orașe, valoroase și puternice centre de cultură și creație „Cintarea României", au fost inițiate prestigioase manifestări culturale, multe dintre ele încununate cu atributele unor bogate tradiții, toate acestea fiind menite să asigure tuturor talentelor autentice, indiferent de virstă și profesie, condițiile optime ale afirmării lor plenare, neîngrădite. în înfăptuirea epopeicei opere de construcție socialistă și comunistă in patria noastră, de înflorire multilaterală a culturii și artei, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, o contribuție inestimabilă, creatoare, revoluționară o are tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic, militant de frunte al partidului și statului nostru, ilustră personalitate a științei și culturii românești, savant de largă recunoaștere internațională. Datorită grijii permanente, generoase, a conducerii partidului și statului nostru, și străvechile meleaguri doljene, vechea Cetate a Băniei au devenit puternice focare de cultură și creație artistică, contribuind tot mai activ la sporirea tezaurului de valori naționale. Alături de Universitatea craioveană, Teatrul Național, Teatrul liric. Teatrul de păpuși, Filarmonica „Oltenia", editura „Scrisul românesc", revista „Ramuri", de prestigioasele centre de cultură și creație „Cintarea României" din județ — nuclee vii, active in promovarea bunurilor spirituale, aproape in totalitate rodnice înfăptuiri ale ultimilor 23 de ani — o largă afirmare a cunoscut creația artistică. Astăzi, la Craiova, în județul Dolj, se scriu romane, cărți de proză, de publicistică, de poezie, de critică și istorie literară, de artă, de literatură pentru copii, se realizează tablouri, sculpturi, artă plastică monumentală, se compun opere muzicale, cantate, cîntece de masă : creatorii sînt profund ancorați în realitățile zilelor noastre, în problematica muncii și vieții constructorilor socialismului, străduin- du-se să redea, prin mijloacele specifice creației artistice, imaginea efervescentă a acestui timp eroic, să îmbogățească literatura și arta românească prin noi și noi opere durabile. De aceea. Omagiul artei, al creatorilor se îndreaptă cu recunoștință și înaltă prețuire către tovarășul Nicolae Ceaușescu, către tovarășa Elena Ceaușescu, cărora patria le datorează măreața și multilaterala ei dezvoltare".
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Contribuție exemplară la afirmarea deplină 
a stiintei, la dezvoltarea noii orinduiri, la J J 7

făurirea unei lumi a păcii si colaborării
(Urmare din pag. I)stitutul central de chimie — un autentic consiliu științific și focar de progres pentru intreaga industrie chimică și petrochimică românească. Propunindu-și in mod programatic organizarea activității sale pe criteriile maximei eficiente științifice și economice, legarea tot mai stTinsă a cercetării de producție, scurtarea duratei de valorificare in economie a rezultatelor cercetării, institutul a introdus pentru prima dată in concepția și practica cercetării științifice din țara noastră principiile mobilizatoare ale noii revoluții teh- nico-științifice. După modelul acestui institut-etalon, format și condus de tovarășa Elena Ceaușescu, președintele consiliului științific al institutului, au fost create institute centrale în principalele ramuri ale activității economico-sociale, prin mijlocirea cărora s-a putut asigura o apropiere reală, cuprinzătoare a cercetării și proiectării de învăță- mintul superior și producție, concretizată și prin realizarea platformelor integrate ale chimiei, fizicii, electronicii, aeronauticii și altele.Importantele rezultate obținute de tovarășa Elena Ceaușescu pe tări- mul cercetării și ingineriei chimice și-au găsit expresia intr-o operă științifică impresionantă, care îmbogățește literatura de specialitate și s'porește prestigiul internațional al științei românești. Zeci de lucrări științifice, publicate de prestigioase edituri, comunicate in reviste de profil, de inaltă autoritate profesională, sau la simpozioane și congrese naționale și internaționale, precum și peste 20 brevete de invenție materializate în tehnologii și produse industriale au adus autorului lor respectul și aprecierea unanimă a lumii științifice. Frecvent citată în cercurile de specialitate este, cu deosebire, seria monografiilor consacrate compușilor macromo- leculari. și domeniului de front avansat al cercetărilor privind sinteza și caracterizarea polimerilor stereoregulați — ale căror proprietăți de mare interes teoretic și practic depind in mod esențial de dispunerea exactă in spațiu a consti- tuenților moleculelor ce îi alcătuiesc. Publicate de edituri cu renume din Austria, R.S. Cehoslovacă, R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, Elveția, Franța, R.D. Germană, R.F. Germania, Grecia, India, Italia, Japonia, Marea Britanie, Mexic. Olanda, R.P. Polonă. Turcia. U.R.S.S. și alte țări* aceste lucrări sînt a- preciate drept contribuții științifice de o valoare deosebită, re- levînd profunzimea și spectrul larg de preocupări ale autorului și oferind, totodată, o imagine edificatoare asupra nivelului avansat atins de știința românească în anii celei mai rodnice ere din istoria țării, ce poartă, cu deplină îndreptățire, numele făuritorului ei — EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU.Personalități de vază ale vieții științifice internaționale au adus înalte elogii meritelor științifice ale tovarășei Elena Ceaușescu, evidențiind calitățile deosebite ale cercetărilor sale privind compușii macro- moleculari și chimia polimerilor și cauciucului, cercetări care — prin obiectivele, orientarea și rezultatele obținute — constituie o elocventă ilustrare a unei concepții înaintate față de actul creației științifice, față de rolul pe care cercetarea trebuie să-l îndeplinească în lumea contemporană. „Prețuiesc intru totul cuprinderea vastă și deplina actualitate a cercetărilor întreprinse de autor — sublinia reputatul chimist din Marea Britanie dr. Dorothy Hodgkin, laureată a Premiului Nobel, in prefața ediției engleze a cunoscutei monografii „Polimeriza- rea stereospecifică a izoprenului". „întreaga- dezvoltare a activității doamnei Elena Ceaușescu este pilduitoare — aprecia in continuare specialistul britanic. Colega noastră s-a angajat cu hotărîre in cercetarea unora din cele mai fascinante probleme științifice ale zilelor noastre, și-a demonstrat capacitatea de a pune soluțiile obținute în serviciul practicii, al societății, de a asigura, de la nivelul înaltelor răspunderi ce i s-au încredințat’, tehnologiile necesare industriei, producției din țara sa. Totodată, așa cum rezultă din ultima parte a cărții, ea este preocupată de problemele viitorului. în fața numeroșilor cercetători tineri și deosebit de înzestrați, în curs de formare sub conducerea academicianului Elena Ceaușescu, se află numeroase probleme complexe și interesante ce urmează să fie rezolvate. astfel încît necesitățile și aspirațiile ponorului român să fie mereu mai bine satisfăcute".Se elogiază astfel o operă științifică de mare întindere și densi

tate, ce îndeplinește un rol determinant în dezvoltarea chimiei fundamentale și aplicate in țara noastră și contribuie cu strălucire la progresul unora din cele mai importante direcții de cercetare ale chimiei contemporane — operă ce nu a intirziat să primească cele mai înalte recunoașteri și omagii pe plan internațional. După cum este cunoscut, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu a fost aleasă membru titular și membru de onoare de către reputate instituții științifice naționale și internaționale din întreaga lume. Alături de înaltele distincții românești, de doctor in științe și membru al celui mai inalt for științific al țării — Academia Republicii Socialiste România — titlurile conferite de foruri științifice, academii și universități din numeroase țări constituie o strălucită consacrare a unei bogate activități ce pune, in mod exemplar, știința in folosul progresului societății, al bunei ințelegeri între popoare, al cooperării și păcii in lume.Angajării directe în munca de cercetare, rolului hotărîtor pe care il îndeplinește în directivarea și coordonarea acesteia, tovarășa Elena Ceaușescu le-a adăugat preocuparea permanentă de înscriere a științei românești intr-un cadru de largă comunicare și coonerare internațională. Particip,area la congresele naționale de chimie a unor prestigioși oameni de știință din numeroase țări, ca și desfășurarea la București a celui de-al 29-lea Simpozion de macromolecule al Uniunii internaționale de chimie pură și aplicată au marcat această preocupare prin evenimente de mare rezonanță.Afirmarea științei ca teren și mijloc de dialog între națiuni, de promovare a valorilor independenței și suveranității naționale, drept condiție a unei largi și echitabile conlucrări între state, fără deosebire de orînduire socială, pe baza egalității și avantajului reciproc, în vederea garantării dreptului la dezvoltare al fiecărei națiuni în conformitate cu propriile aspirații, în contextul unei noi ordini economice internaționale, constituie un element central al înaltei concepții a tovarășei Elena Ceaușescu asupra răspunderilor științei în lumea contemporană, o idee de mare forță politică și morală, primită cu atenție și admirație pretutindeni. „Viața, progresul contemporan — evidenția în acest sens tovarășa Elena Ceaușescu — cer să se asigure accesul larg și neîngrădit al tuturor popoarelor, al fiecărei țări — indiferent de mărime, nivel de dezvoltare sau orinduire socială — la cuceririle științei și tehnicii moderne. In mod deosebit trebuie să se creeze condiții pentru ca țările in curs de dezvoltare — rămase în urmă ca o consecință a îndelungatei exploatări coloniale, a relațiilor de inegalitate și dominație — să beneficieze larg de aceste cuceriri in eforturile lor pentru lichidarea subdezvoltării, pentru punerea tot mai largă in valoare a bogățiilor naționale și înaintarea mai rapidă pe calea progresului economic și social".Promovarea statornică a acestor idei, proprii întregii politici interne și externe a României socialiste — strălucit elaborate și consecvent înfăptuite prin inițiativele de rezonantă internațională, de unanimă și înaltă recunoaștere ale președintelui României — ău sporit respectul și aprecierea de care eminentul om de știință, academicianul doctor inginer Elena Ceaușescu, se bucură peste hotare. Stau mărturie înaltele distincții ce i-au fost conferite de importante foruri ce se consacră problemelor mondiale — dintre care cităm Medalia de aur cu plachetă a Institutului pentru problemele unei noi ordini economice internaționale ; Medalia de aur „Mărie Curie" și Medalia de aur jubiliară a Institutului' de relații internaționale din Roma ; Insigna de aur a Academiei europene de științe, arte și litere, alte importante distincții.îmbinîpd cu energie și eficiență calitățile de membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al partidului și prim vice-prim- ministru al guvernului cu răspunderea de președinte al Consiliului Național al Științei și învățămîntu- lui, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu aduce o contribuție hotărîtoare la afirmarea în practică a răspunderilor directe ce revin științei, invățămîntului și culturii naționale ca factori de cea mai mare însemnătate ai dezvoltării economico-sociale a țării, ai înfăptuirii programului partidului. Sub conducerea tovarășei Elena Ceaușescu, în toate sectoarele determinante pentru progresul tehnic al țării, pentru sporirea venitului și avuției naționale se elaborează și se desfășoară 

importante programe menite să asigure dezvoltarea intensivă a economiei românești.Peste 250 de mii de oameni ai muncii care își desfășoară activitatea în frontul activ al științei — cercetarea științifică și tehnologică — se consideră astăzi, mai mult ca ori- cînd, mobilizați in opera de construcție economică și socială. Cu toții privim cu entuziasm și deplină angajare in perspectiva deschisă de Tezele din aprilie, de Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a organismelor politice și ale democrației muncitorești- revoluționare, ale cărei orientări dau întreaga semnificație a unui mandat politic, patriotic, programelor științei pînă in anii celui de-al treilea mileniu — programe ce se elaborează sub îndrumarea și cu contribuția determinantă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Cuvintările rostite de președintele Consiliului Național al Științei și Invățămîntului la ședința comună, ca și la Congresul național de chimie relevă profunda angajare profesională, înalta concepție asupra sensurilor necesare ale efortului de cunoaștere științifică ale eminentului om politic și savant, inițiator și organizator al integrării cercetării științifice, ingineriei tehnologice și invățămîntului de profil în dezvoltarea industriei chimice naționale. Adăugîndu-se memorabilelor expuneri făcute de la înalta tribună a congreselor și conferințelor naționale ale partidului, la plenarele Comitetului Central, la conferințele naționale, congresele și plenarele din domeniul științei și învățămin- tului, întregii activități teoretice și practice desfășurate de tovarășa Elena Ceaușescu, recentele cuvîntări întregesc imaginea grăitoare a activistului exemplar pe tărîmul politicii de înflorire spirituală a națiunii, promotor neobosit al revoluției teh- nico-științifice in toate domeniile vieții și muncii poporului român. Participarea distinsului savant la congresele culturii și educației socialiste ne-a înfățișat cu strălucire pe militantul activ pentru creșterea contribuției științei în procesul educației, al dezvoltării culturii, al formării omului nou, constructor conștient al prezentului socialist și viitorului nostru comunist. Spunîn- du-și cuvîntul în foruri internaționale, în fața unor prestigioase reuniuni academice din diferite țări, ca și in cadrul manifestărilor organizate de Comitetul Național Român „Oamenii de știință și pacea", al cărui fondator și președinte este, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu s-a dovedit, totodată, un strălucit exponent al angajării politice și morale a științei românești față de cauza dezvoltării multilaterale a națiunilor suverane, a soluționării problemelor lumii contemporane. „Ca oameni de știință șl cercetători — arăta tovarășa Elena Ceaușescu — avem marea răspundere și datorie să ne amplificăm eforturile, alături de popoarele noastre, susținînd larg mișcările pentru pace ce se desfășoară in intreaga lume, pentru oprirea curse! înarmărilor, ...pentru făurirea unei lumi a păcii și colaborării, fără arme și fără războaie". Acest vibrant mesaj, ce cheamă la apărarea demnității științei, a vieții, libertății și fericirii oamenilor, însoțește, ca un corolar luminos, profund umanist, opera științifică și întreaga activi^ tate a celui mai prestigios reprezentant al științei, invățămîntului și culturii din România.La aniversarea zilei de naștere și a Îndelungatei activități revoluționare a tovarășei Elena Ceaușescu, evocăm, Împreună cu întregul popor, cu profund respect, cu admirație și aleasă prețuire meritele sale excepționale în opera de înălțare a scumpei noastre patrii pe noi trepte de progres, in glorioasa epopee a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism. Adresăm, din adîn- cul inimilor, eminentului savant și om politic, îndrumător neobosit al muncii pe tărîmul științei, culturii și învățămîntului, urarea caldă de noi și strălucite succese în prodigioasa activitate pe care o desfășoară în folosul progresului acestora, al societății noastre socialiste, multă sănătate și fericire. însuflețiți de înalta sa concepție, de marele exemplu pe care ni-1 oferă, ne angajăm să sporim mereu contribuția domeniilor noastre de activitate la înfăptuirea Programului partidului, să urmăm neabătut pe genialul său făurar, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, pe calea luminoasă pe care ne călăuzește, spre făurirea civilizației socialiste șl comuniste in România.
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fflEILE $1 ORiENTARIU DIN EXPUNEREA TflVARASUIUI NICOIAE CEAUSESCU - EREMPIAR IW«PIUITE!
OAMENII GlNDESC SI ACȚIONEAZĂ PENTRU PERFECȚIONAREA PRODUCȚIEI 

CUM ESTE VALORIFICAT TEZAURUL EOR DE IDEI?
Dezbatere organizată de „Scînteia“ cu sprijinul Comitetului județean Brașov al P.C.R.

In activitatea de export

Continuăm prezentarea dezbaterii organizate cu sprijinul Comitetului județean Brașov al P.C.R. pe tema stimulării și valorificării potențialului creator al oamenilor muncii (prima parte a fost publicată in numărul din 5 ianuarie al ziarului), abordind de data aceasta o altă problemă.
Drum liber ideilor creatoareConf. dr. ing. Constantin D. Radulescu, prorector al Universității din Brașov : Se afirmă pe bună dreptatei că progresul societății se întemeiatză în exclusivitate pe activitatea creatoare, teoretică sau practică, a oamenilor, pe dorința lor permanentă. de autodepășire. Cu atit mai mult în actuala etapă de dezvoltare .intensivă, calitativ superioară a' economiei naționale se impune așadar stimularea procesului creator în rindul tuturor categoriilor de oameni ai muncii, al tuturor membrilor societății, începind încă din școală, astfel încît să se formeze și consolideze deprinderile necesare pentru folosirea cit mai e- ficientă a pîrghiilor progresului teh- nico-științific, să se stimuleze inovarea tehnologică. In țara noastră, organizarea și rezultatele obținute în procesul de creație tehnico-științifi- că reflectă gîndirea novatoare, de largă perspectivă, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu privire la rolul științei, al cercetării in înfăptuirea programelor de perfecționare și modernizare a producției, in dezvoltarea multilaterală a societății.Avînd drept călăuză această concepție revoluționară, Universitatea din Brașov a acționat perseverent pentru adincirea procesului de integrare a învățămîntului cu cercetarea și producția. în acest sens, o formă specifică, eficientă de acțiune o constituie centrele de integrare care s-au organizat și funcționează in întreprinderi și pe platforme industriale. Astfel se realizează instruirea studenților de la secția de mașini-unelte (la întreprinderea de autocamioane), secția de utilaj tehnologic (la „Tractorul"), secția de electrotehnică, mașini și a- parate electrice (la „Electropreci- zia" Săcele, întreprinderea de rețele electrice Brașov, I.P.A. și filiala Brașov a Institutului de tehnică de calcul și informatică), secția Facultății de industrializare a lemnului (la Combinatul de prelucrare a lemnului Brașov), secțiile Facultății de silvicultură și exploatări forestiere (la ocolul silvic și I.F.E.T. Brașov) și așa mai departe. Concomitent, filialele unor institute de cercetări funcționează în cadrul universității. Pe de altă parte, activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice și studenților, componentă determinantă a activității universitare și a celei formative a viitorilor specialiști, se desfășoară în totalitate pe bază de contracte cu întreprinderile economice. Astfel, planul de cercetare pe anul trecut a cuprins un număr de 206 teme, valoarea contractelor fiind de circa 44 milioane lei.Prin acest mod de organizare și desfășurare a activității cadrelor didactice și studenților se atinge un dublu obiectiv. In primul rînd, se realizează o cunoaștere aprofundată de către cadrele didactice și în special de către studenți a realităților și cerințelor din producție, iar pregătirea de specialitate se face în consens cu exigențele actuale și de perspectivă ale economiei naționale. In al doilea rind, beneficiază și întreprinderile industriale de pregătirea teoretică a universității.Creativitatea studenților se educă și prin cercurile' proprii de cercetare științifică. Anul trecut, în universitate au activat 90 de cercuri științifice, care au cuprins toate disciplinele de cultură generală, cultură tehnică generală și de specialitate. în faza pe catedre a sesiunii anuale de comunicări a cercurilor științifice studențești au fost prezentate 915 lucrări finalizate, din cele aproape 1 000 de teme propuse,. la realizarea lor conlucrînd colective alcătuite din 2 180 studenți, sub îndrumarea tuturor cadrelor didactice și a unui număr însemnat de specialiști din unități economice. Apoi, lucrările cele mai reprezentative au fost selecționate pentru se

siunea de comunicări a cercurilor științifice studențești și a cercurilor de creație tehnico-științifică a tineretului din județul Brașov, manifestare tradițională organizată în colaborare cu Comitetul județean Brașov al U.T.C.Cum am putea cuantifica pe planul creativității eficiența acțiunilor întreprinse ? In cei 40 de ani de e- xistență, Universitatea din Brașov a fost absolvită de peste 37 000 de specialiști cu pregătire profesională superioară, unii dintre ei fiind pre- zenți la această dezbatere, ceea ce are o semnificație clară, asupra căreia nu vreau să insist. Vreau totuși să spun că în ultimii ani atit cadrele didactice, cît și studenții au devenit mai creativi. Și aceasta cred că tocmai datorită integrării învă- țămîntului cu' cercetarea și producția. Astfel, dacă în perioada 1970— 1986 au fost obținute circa 100 brevete de invenție, în anul 1987 s-au înaintat spre brevetare 57 de propuneri și s-au acordat 28 de brevete, iar in anul 1988 au fost trimise spre brevetare 58 de propuneri și s-au acordat 31 brevete.Redacția : Lărgind puțin unghiul 
de abordare, ar fi interesant de vă
zut cum se desfășoară activitatea de 
„antrenare" a creativității in între
prinderi și institute de cercetare. Cunt 
se manifestă aicv interesul față de 
ceea ce este nou, inovator ?Ion Dragu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Hidromecanica" : Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara din noiembrie ne îndeamnă să reflectăm la faptul că timpul ne-a devenit însoțitor de drum. Am ales timpul drept mărturie deoarece ceea ce înainte realizam in ani acum trebuie să înfăptuim în luni, săptămîni, zile și chiar ore. Intr-un cuvint, trebuie să fim creatori. Cum ? La „Hidromecanica", printre altele, una din formele specifice prin care acționăm pentru stimularea creativității o constituie cercurile calității, care au fost înființate în luna iunie 1985. în prezent avem . organizate 88 de cercuri, în nouă secții de producție. In acest cadru, anul trecut s-au făcut 185 de propuneri pentru perfecționarea producției, din care 92 au fost materializate, cu o eficiență de 175 000 lei.Raportate la posibilitățile noastre materiale, tehnice și umane, rezultatele obținute nu sînt însă de natură să ne mulțumească. Dispunem încă de mari rezerve nevalorificate. Am înțeles din documentele de partid că, la actuala dotare de care dispunem, sarcinile ce ne revin nu pot ff înfăptuite fără oameni cu b temeinică pregătire profesională. Deci am început să învățăm mai temeinic. Anul trecut au fost organizate 53 cursuri de perfecționare, în care au fost cuprinși 2100 oameni ai muncii : 1 660 muncitori, 60 maiștri, 185 tehnicieni, 195 ingineri și subingineri. Am organizat, de a- semenea, 5 cursuri de policalificare, frecventate de 194 oameni ai muncii.învățăm, inventăm, inovăm pentru că mai avem multe de făcut, pentru că ne-am dat seama că sîntem rămași în urmă față de unii, deși înainte față de alții. Iar ca să știm ce mai avem de făcut apelăm la comparații. Din cele 26 produse de bază din profilul de fabricație al întreprinderii noastre, 19 sînt de nivel mondial ridicat și 7 de nivel .mondial mediu. Anul trecut, ponderea produselor noi șî modernizate a ajuns la 68 la sută, față de 63,9 la sută, cit era prevăzut. Am depășit planul, dar putem și trebuie să facem mai mult deoarece produsele noastre sint destinate înfăptuirii programelor prioritare ale economiei : nuclear, energetic, petrolier, minier, de transporturi ș.a.Ne-am dat seama din propria noastră experiență de importanța stimulării activității crea

toare a oamenilor muncii. Anul trecut, in întreprinderea noastră s-au înregistrat 20 de invenții și inovații, iar 211 cadre tehnico-inginerești au rezolvat în afara sarcinilor de serviciu cel puțin o problemă tehnică sau organizatorică. E mult ? E puțin ? Desigur că se pot face unele aprecieri, dar cred că mai important este să învățăm unii de la alții, să vedem ce trebuie făcut pentru a progresa mai rapid. în întreprinderea noastră aplicăm un mare număr de tehnologii moderne ; în general, producția are un grad de tehnicitate ridicat. Cu toate acestea, am considerat că stimularea creativității nu se poate realiza numai cu aportul specialiștilor. Ca atare, organele și organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C. au acționat și vor acționa în continuare prin forme specifice, pentru mobilizarea oamenilor muncii și menținerea trează a interesului față de promovarea progresului tehnic. Astfel, am organizat lectorate tehnice și politice la care a participat un mare număr de ingineri, tehnicieni și maiștri, temele fiind stabilite pe baza unei largi consultări. Totodată, am intensificat activitatea de propagandă tehnică, organizînd mese rotunde, simpozioane. consfătuiri, o sesiune de comunicări tehnico-științifice, expuneri, schimburi de experiență, expoziții. Practica ne-a demonstrat că am făcut bine procedînd în felul acesta și intenționăm să continuăm pe aceas
Eficiența — unitatea de măsură 

a acțiunilor întreprinseRedacția : Deși pot diferi prin da
tele lor concrete, experiențe asemă
nătoare există, fără îndoială, in mul
te unități industriale și institute de 
cercetări. Cu toate acestea, rezulta
tele obținute nu sint întotdeauna la 
nivelul cerințelor actuale ale econo
miei naționale. De ce ?Ilie Năstase, secretar al comitetului județean de partid : Rămînînd în sfera temei pe care o propune dezbaterea de azi, trebuie spus că, in general, metodele și tehnicile de stimulare a creativității sînt cunoscute și aplicate pe scară largă în unitățile din’ județ. Integrarea producției cu cercetarea și învățămîntul o- feră un cadru propice, generos pentru efectuarea unui permanent schimb de idei. Cu atît mai mult cu cît in județul Brașov există numeroase întreprinderi, institute de cercetare și proiectare, unități de în- vățămint. Totuși, potențialul creator al oamenilor muncii nu este încă suficient de bine pus în valoare.Este, adevărat, în anul recent încheiat s-au întîmpinat unele greutăți in aprovizionarea tehnico-materială. Din această cauză, multe forțe au fost absorbite pentru rezolvarea unor probleme curente de producție și uneori s-au pierdut din vedere aspectele de fond ale activității productive, perspectiva. Din această cauză au apărut unele necorelări între parametrii ' tehnici și cei economici ai producției. Va trebui deci să ne gindim mai serios cum, cu ce cheltuieli se realizează producția, astfel încît, pe ansamblu, activitatea întreprinderilor să fie rentabilă, eficientă. Pentru aceasta ne propunem să analizăm activitatea fiecărei unități în parte, să eliminăm neajunsurile manifestate, să rentabilizăm toate produsele, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în repetate rînduri. Creativitatea nu trebuie să se manifeste numai pe plan tehnologic, ci Și pe plan economic. în toate unitățile trebuie să se asigure o corelație optimă între acțiunile tehnice întreprinse și rezultatele economice obținute. Așa cum a arătat secretarul general al partidului, nu avem nevoie de produse și între

La alte aspecte referitoare la stimplarea și valorificarea potenția
lului creator al oamenilor muncii din județul Brașov ne vom referi 
intr-un număr viitor al ziarului.

tă linie, îmbunătățindu-ne desigur stilul de muncă.Aurel Preda, director tehnic al Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru tractoare și autovehicule din Brașov : Prin natura muncii noastre, fiecare specialist din institut trebuie să fie uri creator, un promotor al noului. Totodată, trebuie să ținem insă seama și de posibilitățile tehnice și tehnologice ale. întreprinderilor cu care colaborăm. De aceea, în ultima perioadă, o dată cu trecerea la realizarea unei noi generații de autovehicule, am adoptat o nouă metodologie de lucru, efectuind încă din faza de proiectare un studiu fundamentat de marketing, discutind în prealabil cu potențialii beneficiari interni și parteneri de peste hotare. Totodată, am analizat cu întreprinderea producătoare și cu unitățile colaboratoare posibilitățile tehnologice existente. Am urmărit deci să orientăm procesul de creație și proiectare spre obiective cît mai bine definite. Rezultatul ? în primul rînd s-a redus substanțial durata de proiectare și execuție a modelului funcțional. Apoi s-au creat o serie de premise favorabile pentru introducerea rapidă în fabricația de serie a noilor produse. Avînd în vedere toate măsurile luate am reușit să reducem ciclul cercetare-proiectare- omologare-introducere în fabricație a unui nou produs de la 5—7 ani la 2—2,5 ani.
prinderi falimentare, cl numai de produse rentabile, care să fie căutate de beneficiarii interni, ca și pe piața externă.Ce trebuie să facem în cpntinua- "re ? în primul rînd este necesar ca forțele creatoare ale oamenilor muncii din județ să fie mai bine folosite. Rezerve există și am să mă refer la cîteva exemple. Potrivit sarcinilor trasate de conducerea partidului, se fac eforturi pentru creșterea ponderii produselor de nivel tehnic mondial ridicat. Forțele nu sint însă întotdeauna bine coordonate, nu se analizează capacitatea tehnică a fabricației în toate unitățile care colaborează pentru realizarea unui anumit produs, mai ales de serie, pentru care industria orizontală furnizează zeci și sute de componente. Consecințele : se proiectează produse de nivel tehnic mondial ridicat, însă unitățile din industria orizontală nu pot să realizeze subansamblele și reperele necesare la parametrii prevă- zuți. Deci, se finalizează prea puțin din efortul creator investit. Se impune așadar să se facă analize serioase și să se ia în toate unită-; file măsurile necesare pentru creșterea nivelului tehnic : și calitativ al producției. O altă problemă. Sînt întreprinderi constructoare de mașini în județul Brașov cu profiluri de fabricație asemănătoare, dar care folosesc tehnologii diferite. In alte întreprinderi, cu alte profiluri de fabricație, cum este Combinatul chimic din Făgăraș, se aplică tehnologii de vîrf (placarea prin explozie cu oțeluri aliate, de pildă), care ar putea fi preluate de unitățile constructoare de mașini. Aceste decalaje tehnologice influențează negativ eficiența economică și în același timp fac necesară o cercetare aplicativă care consumă mult timp și energii creatoare. Va trebui deci ca activitatea unităților din județ să fie mai bine organizată, să se facă mai mult pentru cunoașterea și extinderea experienței înaintate, a tehnologiilor de vîrf, astfel încît rezultatele obținute în producție să se situeze la nivelul cerințelor actuale ale economiei.
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(Urmare din pag. I)lități învechite ce trebuie eliminate cu toată hotărirea.Nu este normal și nici economic ca un export suplimentar de materii prime sau produse semiprelucrate să împiedice ori să întîrzie un export de zeci sau sute de dri mai valoros, realizat prin prelucrarea superioară a componentelor respective, pe seama folosirii mai bune a capacităților de producție ale economiei naționale. Depășirea planului de export de către o unitate metalurgică sau producătoare de conductori electrici, de pildă, dacă este realizată pe seama neîndeplinirii unor contracte interne, departe de a fi lăudabilă, provoacă greutăți in lanț întreprinderilor beneficiare, subutilizarea capacităților de producție ale acestora și chiar o reducere, pe ansamblu, a încasărilor valutare ale țării.Pentru a evita asemenea situații, există un cadru legislativ adecvat. Astfel, Legea planului național unic pe anul 1989 prevede expres că în alocarea cotelor de materii prime se va asigura necesarul pentru folosi
Sarcini sporite, preocupări pe măsurăCombinatul petrochimic Pitești — unitate de primă mărime a industriei chimice românești — a încheiat cu frumoase rezultate anul 1988, ceea ce a permis o temeinică pregătire a producției anului 1989. Atenția deosebită acordată activității de export s-a concretizat în onorarea cu o lună mai devreme a sarcinilor asumate și a contractelor încheiate anul trecut, cu parteneri din 14 țări, fapt care a permis ca, numai în luna decembrie, să se exporte suplimentar mărfuri în valoare de 47 milioane lei. Rezultatele obținute sînt urmarea firească Ta unei strategii bine puse la punct, a acțiunilor întreprinse pentru perfecționarea organizării și modernizarea producției, urmărite sistematic și sprijinite permanent de conducerea combinatului, de organele locale de partid și de stat.„Cunoscută fiind importanța deosebită a activității de export, am întocmit și îndeplinim un program special de măsuri tehnice și politico- organizatorice, ceea ce a asigurat onorarea lună de lună a obligațiilor asumate față de partenerii externi — ne-a spus inginerul Petre Pop, directorul combinatului. In principal, sînt prevăzute măsuri pentru folosirea rațională a capacităților de producție, pentru creșterea continuă .a pregătirii profesionale a oamenilor muncii și întărirea spiritului de răspundere și disciplină".

Colectivul întreprinderii de strunguri din Tirgoviște a asimilat in fabricația de serie noi tipuri de utilaje care se remarcă printr-un înalt grad de automatizare și precizie superioară a prelucrărilor. Dintre ele se cuvin a fi menționate : strungul automat SAPS, strungul paralel semigreu SPS—1 250 și strungul automat multiax tip 36/6 mm. Pe lîngă a- cestea, alte tipuri și modele de 

rea integrală a capacităților de producție din țară, iar la export vor putea fi prevăzute numai după acoperirea necesarului intern. De asemenea, Legea privind perfecționarea sistemului de retribuire pentru stimularea producției la export și a exportului menționează că stimulentele pentru exporturile directe se acordă și întreprinderilor și centralelor industriale care au stabilite prin plan sarcini cu privire la livrarea de materii prime, materiale, piese și subansamble care urmează a fi încorporate in producția pentru export a altor întreprinderi. Important este ca, prin aplicarea riguroasă a prevederilor legale, să se asigure baza materială pentru creșterea viguroasă a exporturilor de produse cu grad ridicat de prelucrare.Experiența acumulată în numeroase unități arată că, pe lingă baza tehnică și materială necesară producției propriu-zișe, promovarea exporturilor de produse prelucrate superior este legată și de asigurarea unor condiții de prezentare și desfacere adecvate, competitive. In acest sens, directorul unei întreprinderi ne spunea : „Partenerii noștri au
Discuțiile purtate cu mai mulțl interlocutori au pus în lumină importanța măsurilor din programul de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție. Desigur, măsurile de ordin organizatoric au un rol bine precizat. In acest sens, aflăm că producția acestei luni a fost lansată în fabricație Ia jumătatea lunii decembrie, ba- zîndu-se pe o aprovizionare tehnico- materială adecvată și avînd ca urmare efectuarea ritmică a livrărilor destinate pieței externe încă din primele zile ale lui ianuarie.’ Dar preocuparea cea mai importantă, cu efecte în toate „compartimentele" planului, este aceea pentru modernizarea proceselor de producție și îmbunătățirea neîncetată a rețetelor de fabricație. Este și aceasta o explicație a menținerii partenerilor mai vechi și cuceririi în fiecare an a unor piețe noi. Exprimate sintetic, rezultatele celor 16 măsuri de modernizare înfăptuite în anul recent încheiat se cifrează la un spor de producție-marfă de peste 77 milioane Iei și o reducere a cheltuielilor cu 25 milioane lei. Economistul Ion Minea, șeful serviciului de organizare a producției și a muncii, ne oferă cîteva exemple de dată recentă privind acțiunea de modernizare : „Utilizarea unor motoare cu turație sporită la instalația de răcire cu aer a parafinelor — măsură concepută și 

mașini-unelte cu performanțe ridicate. cum sînt strungurile paralele SPA și altele, se află în stadii finale de montaj și finisări, ur- mind să fie expediate beneficiarilor externi.In imagine : în secția de montaj nr. 4, echipa de muncitori condusă de Gheorghe Mițoi finalizează un nou lot de strunguri automate tip SARO 16 C—25 C pentru mecanică fină, care se vor livra la export. (Eugen Dichiseanu). 

condiționat încheierea contractului de realizarea unor ambalaje cu design atrăgător și o fotografie color. în mod surprinzător, nu am reușit să obținem aceste ambalaje de la nici o intreprindere din țară și am fost nevoiți să le importăm. Economia noastră este capabilă să realizeze lucruri extraordinare, de ce să ne împotmolim la un carton și o poză colorată 7“ Intr-o altă întreprindere, șeful serviciului comercial ne-a relatat despre dificultățile în promovarea la export a unor produse de înalt nivel calitativ pentru că nu s-au realizat... cîteva cataloage, similare celor de care dispun firmele concurente. Sint acestea aspecte neînsemnate ? Nu, atît timp cît, existența lor este „capabilă" să blocheze realizarea unor exporturi foarte avantajoase. De aceea, analizarea cu răspundere și pricepere a condițiilor de care depinde desfacerea pe piața externă a produselor românești de vîrf trebuie să asigure creșterea exporturilor complexe, sporirea volumului și eficienței activității de comerț exterior.
Eugen RADULESCU

realizată de inginerii Vasile Oprița și Vasile Pascu — s-a soldat cu un spor anual de producție-marfă de peste 22 milioane lei, ceea ce ne permite satisfacerea in condiții mai bune a solicitărilor de pe piața externă. Prin aplicarea unei noi tehnologii de coagulare a latexului — pusă la punct de inginerii Casadjicov Cri- șan și Dorel Jinga — pe lîngă un spor de producție de peste 6 milioane lei anual, se îmbunătățește simțitor calitatea materiei prime pentru polietilena de joasă presiune".De altfel, preocuparea pentru ridicarea nivelului calitativ al producției este o altă explicație a rezultatelor bune la export. Creșterea eficienței activității de control al calității s-a asigurat prin orientarea sa cu precădere asupra laturilor preventive : analizarea și verificarea documentațiilor tehnice de execuție a produselor, controlul scrupulos al materiilor prime și utilajelor. Concomitent, au fost puse în funcțiune mai multe noi standuri de verificare pe flux a calității.în secția de polietilenă de Înaltă presiune, inginerul Gheorghe Șaru, șeful de secție, și maistrul Ion Tă- sică, șeful instalației, verifică ultimele loturi realizate pentru export. Produsele sînt foarte căutate ca urmare a ridicatului nivel calitativ : 99,4 la sută din producție este de calitatea întîi. Explicația ? Tehnologia bine pusă la punct și stăpînită de un personal cu ridicată calificare, în secția de polietilenă de joasă presiune ni se vorbește despre influența laboratorului de analize, situat în incinta instalației, asupra creșterii calității producției. Iată deci numai- două secvențe, din două secții de producție, care atestă grija pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției.în acest an, sarcinile la export sînt deosebit de mobilizatoare, dar și grija colectivului pentru îndeplinirea lor este pe măsură. S-a contractat cea mai mare parte a produselor destinate partenerilor externi, iar activitatea de prospectarea pieței se desfășoară în continuare cu intensitate. în paralel, se aplică noi măsuri de perfecționare a organizării producției, de întărire a autocontrolului și controlului de calitate pe flux, in toate schimburile de lucru. în aceste zile, noi loturi de produse — polietilenă, negru de fum, cianură de sodiu, polistiren și altele — sînt pregătite și livrate partenerilor din India, Iran, Polonia, U.R.S.S., Grecia. Măsuri și acțiuni firești, adoptate de un colectiv destoinic, ce se străduiește și în acest an să îndeplinească în cele mai bune condiții sarcinile de plan.
Gheorghe CIRSTEAcorespondentul „Scînteii”
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la baza producțiilor mari 
in toate sectoarele agriculturii I
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Munca si gîndirea chibzuită au 
deschis drumul spre recolte recordExperiența cooperativei agricole din Salcia, județul Mehedinți, demonstrează, în mod convingător, că în orice condiții de climă și sol se pot atinge niveluri din cele mai ridicate de producție. Și tot această experiență demonstrează că hotări- toare sint în acest sens două cerințe : prima este ca în sectorul său de activitate, specialistul să-și facă tot timpul, cu răspundere și pasiune, meseria, să pună în practică toate cunoștințele pe care le posedă. A doua : să fie aplicate cele mai adecvate tehnologii de lucru.Să vedem, așadar, ce au făcut cei din Salcia, ce metode au aplicat.O atenție deosebită se acordă aici plantei premergătoare și agrofondu- Jui. Prin plan s-a prevăzut cultivarea, în toamna anului 1987, a 270 hectare cu orz. Suprafața de teren s-a repartizat pe trei ferme. „Cînd am amplasat cultura — precizează Ion Neagoe, inginerul-șef al unității, am avut in vedere faptul că în unitatea noastră 70 la sută sînt soluri cernoziom levigat și 30 la sută soluri aluvionare, cu testură ușoară. In funcție de aceasta am stabilit planta premergătoare : 120 hectare după leguminoase, 70 hectare după legume și 80 hectare după floarea-soarelui".

Fertilizarea s-a făcut după criterii judicios stabilite și în funcție de cerințele plantelor, pentru ca acestea să se dezvolte viguros și uniform pe întreaga suprafață. Primele doze s-au aplicat la arătura de bază. Cînd s-a trecut la pregătirea terenului au mai fost administrate îngrășăminte complexe pe bâză de fosfor și azot. S-au aplicat și două fertilizări fa- ziale: prima — între 25 ianuarie și 1 februarie; a doua între 7 și 10 martie. Erbicidarea s-a făcut între 15 și 20 aprilie. Concomitent cu această lucrare s-a aplicat și un tratament foliar pentru combaterea bolilor, fo- losindu-se două substanțe de bază.Cum în perioada de pregătire a terenului solul s-a lucrat anevoios, din lipsa umidității, specialiștii unității au pus la punct tehnologia de lucru adaptată condițiilor specifice. La nivelul județului — atît în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, cît și in unitățile industriale — s-au realizat 300 tăvălugi agresivi. Aceasta pentru ca solul să fie’bine mărunțit și lucrat uniform. Cei din Salcia, care au avut în dotare cinci asemenea utilaje, au procedat astfel : au executat trei treceri cu discurile, din care prima perpendicular pe arătura de bază ; a urmat încă o 

trecere cu combinatorul. Inginerul- șef al unității, împreună cu cei trei șefi de fermă, a verificat apoi calitatea lucrării de pregătire a terenului. Acolo unde s-a considerat că este necesar s-au făcut „corectările" care s-au impus. Cînd solul a fost pregătit corespunzător, adică fără nici un fel de greșeli, s-a dat calificativul „foarte bun pentru semănat". Pe întreaga suprafață a fost folosită numai sămînță elită. Lucrarea de semănat s-a efectuat în mai puțin de patru zile, sub directa supraveghere a șefilor de fermă, care au urmărit cu deosebire reglarea perfectă a semănătorilor, încorporarea uniformă a semințelor in sol, respectarea distanței de 6 cm între rînduri. S-au folosit 230 kg sămînță la hectar, pentru a se asigura o densitate minimă de 550 boabe germinabile pe metru pătrat. Toate semănătorile au fost echipate cu tăvălugi tasatori pentru încorporarea uniformă a semințelor și la adîncimea prevăzută prin tehnologia de lucru.Pe ansamblul cooperativei s-a obținut o producție de orz record, de 9 300 kg la hectar. Dar chiar și în cadrul acestei unități fruntașe există diferențe de producție nu chiar de neluat în seamă. în ferma nr. 3 s-au obținut în medie 10 500 kg la hectar ; ferma nr. 1, condusă de inginera Ioana Floricel, a realizat o producție medie de 9 488 kg ; ferma nr. 4, condusă de tehnicianul Nicolae Cebuc, a obținut 9 136 kg. Ce factori au determinat aceste diferențe de producție? Inginera Sofia Neagoe, șefa fermei nr. 3, cu producția-re- 

cord, ne dă cuvenitele explicații : „Din suprafața repartizată fermei, pe 40 hectare orzul a urmat după legume. Cu un an in urmă, cînd cele 40 hectare au fost ocupate cu legume, s-au administrat 40 tone îngrășăminte naturale la hectar. Cum și după efectuarea lucrării de semănat seceta s-a menținut, constatind lipsa completă a umidității din sol, am considerat că este obligatoriu să intervenim cu o udare de răsărire pe întreaga suprafață cultivată. Am administrat 300 mc apă la hectar. Acești doi factori au adus, considerăm noi, sporul de producție".Cînd lanurile au dat în coacere, specialiștii au urmărit zilnic evoluția acestora, pentru a stabili perioada optimă de recoltat. Prin probe repetate s-a considerat că lucrarea poate începe în momentul cînd boabele au avut o umiditate de 18 la sută. Mai întîi s-au făcut probe în lan cu combinele, pentru a exista garanția că nu apar nici un fel de pierderi. Ori de cîte ori a fost nevoie s-a intervenit pentru reglarea mecanisme
„La noi, cea mai bună vorbă 

tot fapta rămine"„Să știți că Ia noi în comună — ne spune președintele cooperativei din Sutești-Vilcea, Nicolae Mitruț — cea mai bună vorbă tot fapta rămî- ne. De fapt, ceea ce am făcut în anii care au trecut de la înființarea cooperativei este în esență saltul pe care l-au realizat toate unitățile cooperatiste din țară. Poate că la noi a fost măi multă ambiție în a demonstra ceea ce se poate face cînd forțele sint unite și, mai ales, cînd toți pun umărul la treabă cu gîndul că ei, cooperatorii, sînt și proprietarii și beneficiarii întregii noastre averi. Avem un cîntar al nostru care pentru fiecare pune in cele două talere munca și rezultatele ei. Fiecare, la locul său de muncă știe cu precizie ce are de făcut și cum trebuie să muncească pentru ca rezultatele să 

lor de batere a spicelor. „Combinele ari fost în așa fel repartizate pe ferme — ne spune inginerul-șef al unității — încît în două zile și jumătate întreaga producție a fost strînsă, transportată și înmagazinată în condiții optime. La terminarea lucrării de recoltat, boabele aveau o umiditate de 16 la sută".Convinși că pămîntul, lucrat după toate cerințele științei agrotehnice, poate produce mult mai mult, specialiștii de la Salcia au adus in toamnă „corectările" cuvenite la tehnologia de lucru aplicată pe cele 240 hectare cultivate cu orz. Pentru că și-au propus ca în anul acesta să depășească propriul record. Este o experiență valoroasă, care merită a fi preluată și generalizată în primul rînd în unitățile agricole din județ. .Mai ales în cele amplasate în zona de cîmpie, p.e terasa Dunării și care dispun de terenuri cu același grad de fertilitate.
Virgiliu TATARUcorespondentul „Scînteii"

fie dintre cele mai bune. Să dau cîteva exemple. Avem o îngrășăto- rie de bovine de 1 200 de capete și cînd îi aud pe unii din alte cooperative că se vaită că nu au forță de muncă în zootehnie nu-mi prfea vine să cred. La noi sint foarte mulți care vor să lucreze la îngrășătoria de taurine. Avem furaje de calitate, pentru că în cooperativa noastră toată lumea, de la președinte și pînă la conducătorul de atelaj, se ocupă de strinsul lor la timpul potrivit. Dispunem și de adăposturi moderne care creează condiții bune pentru întreținerea animalelor și pentru munca oamenilor, iar ceea ce este mai important, în zootehnie cîștigurile sînt cele mai mari. Cînd animalele pornesc primăvara la pășune, grajdurile moderne le dezinfectăm și le 

dăm o altă destinație : creșterea puilor de carne. In acest an am crescut și am livrat la fondul de stat 55 000 de pui crescuți în patru serii. Noi ne ocupăm nu numai de creșterea animalelor, ci și de viticultură, pomicultură, de producerea cerealelor și de industrie mică. Prima și cea măi mare grijă a noastră a fost ca o dată cu cooperativa să crească și bunăstarea oamenilor. De altfel, sînt strîns legate acestea, una fără alta nici nu se poate. Dezvol- tînd viticultura, prin plantații noi, intensive, am pregătit temeinic și oamenii care lucrează în acest domeniu. Lă noi, învățămîntul agrozootehnic a însemnat o veritabilă școală de viticultori, de pomicultori. De exemplu, trecerea de la sistemul clasic la sistemul intensiv în viticultură a impus ca o strictă necesitate asigurarea unei munci calificate cu oameni bine pregătiți. Șefa de fermă, inginera Elisabeta Păunescu, a fost în ultimii ani o adevărată profesoară pentru cei 50 de participant! la cercul pomi-viticol. Acum avem oameni care pot ei să-i învețe pe alții cum să muncească în vie șl in plantațiile de pomi. De altfel, fiecare specialist din unitatea noastră conduce cîte un program de școlarizare în domenii în care ne-am propus o mai mare grijă pentru calificarea oamenilor, dar și pentru mărirea eficienței muncii. Fiecare specialist din unitatea noastră are in acest sens sarcini strict delimitate, avînd datoria să facă cunoscute cooperatorilor cele mai noi tehnologii, pe care să și le însușească și să le pună în practică".In anul 1988 cooperativa din Șutești a obținut cele mai mari producții la cereale și struguri. După ce zece ani la rînd s-au realizat producții de grîu de peste 4 000 kg la hectar. anul trecut s-au realizat Ia grîu 5.337 kg, iar la orz 8 337 kg, în timp ce producția de struguri a fost de 7 300 kg la hectar.„Am deprins meșteșugul producțiilor mari, ne spune inginerul-șef al cooperativei, Florin Negoe. In toamnă am pregătit cu minuțiozitate totul pentru ca în anul acesta să realizăm cele mai mari producții agricole. Am 

semănat grîul cu cea mai bună sămînță, respectînd cu strictețe toate verigile tehnologice. Am arat adine pe solele unde vom semăna porumb, iar în plantațiile de vie și pomi s-au terminat toate lucrările (tăieri, stropiri, arături) cerute de tehnologia marilor producții. Vrem ca anul 1989 să fie, așa cum s-a angajat întreaga noastră țărănime la recentele forumuri ale democrației noastre muncitorești-revoluționare, un an de excepție, anul cu cele mai mari producții și în unitatea noastră".La toate am mai adăuga grija care există aici pentru dezvoltarea sectorului micii industrii, aducător de mari venituri. Anual s-au realizat din acest sector cjștiguri de milioane de lei. Anul trecut, bunăoară, cu numai 90 de cooperatori care lucrează în acest domeniu, unitatea a realizat un beneficiu de peste 8 milioane lei. O mare parte din aceste fonduri vor fi folosite pentru modernizarea unor plantații de vie ce sînt pe rod din anul 1962 și care nu mai corespund actualelor cerințe.Cooperatorii din Șutești au multe motive de satisfacții pentru rezultatele obținute pînă acum. încheind anul 1988 cu un bilanț rodnic, pregătesc cu multă minuțiozitate producția acestui an, care de fapt a început o dată cu însămînțarea culturilor de toamnă și executarea lucrărilor de sezon în plantațiile de vii și livezi. Pregătirile cresc în intensitate pe măsură ce se extind lucrările de fertilizare atît pe semănături și ogoare, cît și în plantații. Toate acestea se fac după un program judicios fundamentat, program care își propune să dea în timp o nouă; rodnicie acestor pămînturi cu o fer-,' țilitate naturală scăzută. De fapt, din. preocuparea pentru înnobilarea pâ- mîntului, din grija pentru animale,/ din gospodărirea civilizată a avuției, cooperativei izvorăsc toate realizările acestor oameni harnici, angajați acum cu toată puterea minții și a brațelor în înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare.
Petre CRISTEA.
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GENE BALIZAREA EXPERIENȚEI VALOROASE 1N PRODUCȚIE 
- permanent pe ordinea de zi a activității de partidDezvoltarea intensivă a întregii activități industriale... Realizarea programului de înflorire a agriculturii, de înfăptuire a noii revoluții agrare... Avîntul fără precedent al științei și culturii, afirmarea deplină a personalității umane...Sint direcții fundamentale de acțiune pe care le desprindem cu limpezime din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, expunere devenită program de lucru pentru întregul partid și popor în pregătirea Congresului al XIV-lea al partidului. Sint obiective cutezătoare care cheamă Ia unirea energiilor, la folosirea deplină a capacității de creație a tuturor celor care muncesc cu brațele și cu mintea. Aceasta, cu atît mai mult cu cit este un adevăr cunoscut că una din marile înfăptuiri ale acestor decenii — cu drept egal de a fi așezată în coloana de împliniri în opera de edificare socialistă — este tocmai experiența înaintată do- bindită la temperatura înaltă a efortului pentru făurirea noii orinduiri. in toate compartimentele vieții materiale și spirituale. Cum asigurăm acesteia — la ..bursa" dinamicii timpului prezent — o cit mai largă generalizare ? Ce fac comuniștii, organizațiile de partid în primul rînd pentru ca fiecare reușită dintr-un domeniu sau altul să devină un bun al tuturor ? Care sint obstacolele care mai blochează, uneori, drumul largii răspîndiri a metodelor valoroase de muncă pe care viața le afirmă necontenit, ce se cuvine întreprins pentru a asigtira, peste tot, drum larg experienței valoroase ?Sint tot atîtea întrebări care s-au pus la masa rotundă organizată recent la Brăila, cu sprijinul comitetului municipal de partid. La aceasta au participat : Marcela Cireșoiu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de confecții, Ana Lupașcu, secretar adjunct al comitetului de partid de la Șantierul naval, Vasile Manca, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de reparații, Cornel Berteșteanu, secretar adjunct al comitetului de partid de la întreprinderea de utilaj greu „Progresul", și Gheorghe Niculici, secretar al Comitetului municipal Brăila al P.C.R. Din multitudinea punctelor de vedere exprimate reporterii au consemnat :

— !n cursa contracronometru pen
tru progres, experiența valoroasă 
este un excelent combustibil. Marile 
realizări obținute de poporul nostru, 
obiectivele îndrăznețe ale anilor 
viitori — așa cum le aflăm schițate 
in Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — au presupus și 
presupun folosirea cit mai temeinică 
a tezaurului de experiență acumu
lată. Aflindu-ne intr-un asemenea 
moment calendaristic, ar fi intere
sant de aflat preocupările organiza
țiilor de partid in această ordine de 
idei.Marcela Cireșoiu: Anul în care am intrat pune și în fața colectivului nostru exigențe noi, sporite. Comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii și-au conturat cîteva direcții de acțiune precise, pentru valorizarea experienței bune în producție. Aceasta se înscrie într-o continuitate de preocupări asupra cărora aș vrea să stărui pe scurt. Cu'puțină vreme în urmă, într-o plenară lărgită a comitetului de partid și a consiliului oamenilor muncii, s-a analizat aportul fiecărui comunist la îndeplinirea programelor prioritare. Confruntarea punctelor'de vedere a cristalizat idei și propuneri de mare eficiență, cărora le-am asigurat cimp de fructificare. De exemplu : pornind de la realitatea potrivit căreia 85 la sută din totalul producției noastre îl reprezintă exportul, comitetul de partid a cerut să fie pusă in practică inițiativa de specializare a unor secții, ateliere, formații de lucru pe firme cu care întreținem relații de export. Mai mult : organizațiile de bază au desfășurat o activă muncă politică de conștientizare a celor integrați în liniile specializate pentru export, a tuturor muncitorilor, pentru producția de calitate. Discuțiile de la om la om ținute la locul de muncă al comuniștilor au stăruit cu deosebire asupra creșterii răspunderii în această direcție. Rezultatul ? A fost creat și pus în funcțiune un atelier-școa- lă, pentru toate vîrstele și categoriile profesionale, unde se organizează instruiri teoretice și practice pentru fiecare nou produs. Efectul : au crescut viteza de circulație a expe

Zimnicea — cea mai sudică localitate a țării — a cunoscut în ultimii ani, asemenea tuturor așezărilor patriei, impresionante prefaceri eco- nomico-sociale. Dezvoltarea modernă și-a pus amprenta pe întreaga configurație economică a orașului, prin punerea in funcțiune a unor importante obiective industriale, prin profundele transformări cantitative și, mai ales, calitative in domeniul tradiționalei agriculturi. Ca urmare, au apărut și mutații socioprofesionale ; îndeletniciri noi, lărgirea ocupațiilor mai vechi. în același timp, înfățișarea urbanistică, edilitară s-a modificat substanțial prin construirea ansamblurilor de locuințe cu numeroase blocuri avind o arhitectonică modernă, cărora li s-au adăugat necesare edificii sociale, dintre cele mai diverse. în strînsă legătură cu această evoluție a orașului, a oamenilor, viața spirituală a cunoscut, de la o perioadă la alta, noi dimensiuni, atît prin activitățile inițiate de instituțiile de profil, cît și prin acțiunile organizate în unitățile economice, în instituții și școli, în cadrul acțiunii permanente ce urmărește formarea omului nou, cu o conștiință înaintată, revoluționară.în ansamblul mijloacelor de instruire și educație, centrul de cultură și creație „Cîntarea României", instituție cu profil și funcționalitate multiple, ocupă un loc distinct, bine precizat. Situată în centrul orașului, moderna și cocheta clădire dată în folosință în anul 1981 întrunește, material, toate atributele pentru a-și atinge scopul : o sală de spectacole cu 450 de locuri, o altă sală-studio cu 100 de locuri, un excelent spațiu pentru expoziții, alte săli cu folosință polivalentă (pentru repetiții, ' cercuri tehnico- aplieative etc.), o bibliotecă spațioasă și, în ansamblu, o zestre stimulatoare pentru atragerea oamenilor muncii de diferite virste și profesii la o activitate densă. Preocuparea pentru diversificarea și creșterea calitativă a tuturor manifestărilor organizate aici are drept scop esențial transformarea principalei instituții culturale a orașului într-un centru de educare multilaterală, patriotică, civică.Un loc important în ansamblul activității politico-educative desfășurate aici îl ocupă acțiunile în sprijinul producției, al întăririi ordinii și disciplinei, creșterii răspunderii în muncă. S-au organizat mai multe dezbateri, mese rotunde, în- tîlniri cu specialiști și cadre de conducere, s-a discutat mai des în unitățile economice — la întreprinderea de țevi sudate, întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr, întreprinderea textilă de pasmanterie etc. — direct la locurile de muncă, despre responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor de plan, căutîndu-se soluții la unele probleme dificile și fenomene negative apărute în procesele de producție. Activitatea politico-educa-

Dezbatere cu participarea secretarilor de partid 
din unități economice ale municipiului Brăila

rienței profesionale bune șl. implicit, rapiditatea onorării de calitate a Comenzilor încredințate.
— Pornind de la aceste fapte, re

porterii au lărgit aria investigației și 
au aflat că asemenea dezbateri și 
acțiuni ale organizațiilor de partid 
din Brăila au fost precedate de un 
schimb de experiență organizat de 
comitetul municipal de partid. Tema 
acestuia : „Evidențierea formelor 
bune de activitate politică și organi
zatorică in vederea răspindirii expe
rienței de certă valoare in produc
ție". Participanți : secretarii comite
telor și organizațiilor de partid din 
unitățile economice brăilene. Proble
me abordate : cum sint îndeplinite 
sarcinile organizării și modernizării 
producției ; ce se face pentru promo
varea tehnologiilor de virf, redu
cerea consumurilor energetice, recu
perarea și refolosirea materialelor, 
creșterea calității producției, a pro
ductivității și eficienței muncii. 
Apreciate după conținutul unor ast
fel de acțiuni, preocupările pentru a 
deschide cimp larg de afirmare spiri
tului novator capătă dimensiune con
vingătoare, se înscriu drept auten
tice reușite în acest domeniu in care 
activitatea de îndrumare și conduce
re a organizațiilor de partid are evi
dent — ca peste tot — rolul hotăritor.Ana Lupașcu : Tovarășa secretară de partid de la întreprinderea de confecții vorbea despre o experiență bună, care dă „cale liberă" experienței înaintate : specializarea pe firme. Comitetul de partid de la Șantierul naval Brăila, tot în urma propunerilor din discuțiile cu comuniștii. a recomandat crearea echipelor specializate în lucrările' de service la navele pentru export, aflate în garanție. Urmarea ? Creșterea calității tuturor intervențiilor pe aceste vase. Pornindu-se de aici, s-a alcătuit o echipă de probă, condusă de un co

tivă este mal preocupată de aspectele vieții cotidiene, de creșterea spiritului civic, de popularizarea și însușirea legilor țării, de răspîndirea cunoștințelor at'eist-științifice, de întărirea familiei, domenii în care, pe lingă aspectele pozitive, se înregistrează și o serie de rămîneri în urmă concretizate in comportări necivilizate, abateri de la normele de comportare și legile în vigoare. Tocmai de aceea, una dintre căile de acțiune este utilizarea mai intensă a cărții, a virtuților ei formative. Biblioteca dispune de 18 700 de volume, de cadrul adecvat pentru organizarea unor microexpoziții de carte, standuri tematice, medalioane literare, întîlniri cu editori și autori — manifestări diferențiate, pentru adulți și copii. Mai ales aici își des
Calitatea colaborării 

condiționează calitatea 
actului educativ

fășoară ședințele și cenaclul literar ,,Miron Radu Paraschivescu". Membrii acestuia — muncitori, elevi, profesori, juriști, ingineri — își fac simțită prezența in coloanele unor publicații, dar ar fi de dorit să fie și mai prezenți în acțiunile educative din întreprinderi și școli. Ei participă la realizarea textelor pentru montaje literare, brigăzi artistice și recitatori.O serie de acțiuni politico-ideolo- gice și cultural-educative organizate recent s-au bucurat de o largă participare a oamenilor muncii. Dar, așa cum ne spunea profesorul Angliei Bratu, directorul acestei instituții, succesul obținut cu asemenea manifestări se cuvine să impună, in egală măsură, și celorlalte acțiuni cultural-artistice, desfășurate sub genericul Festivalului național „Cin- tarea României", o exigență mai mare în selectarea și afirmarea valorilor, o orientare mal fermă a conținutului în vederea creșterii nivelului artistic și, implicit, a eficienței educative a tuturor manifestărilor. Nu in puține locuri se manifestă tendința ca, in goană după un număr cit mai mare de manifestări, conținutul acestora să fie trecut cu vederea, aceasta făcind loc improvizației, lipsei de consistență, superficialității. Se impune deci, un control mai riguros al fiecărei acțiuni, o Îndrumare de specialitate mai atentă.Existența unor largi colective de 

munist — inginerul Gh. Ciucă. S-a acționat — prin organizațiile de partid, prin dialogul permanent cu fiecare comunist în parte — pentru a dovedi maximă receptivitate la nou. în această privință aș argumenta cu o bătălie cîștigată : construcția primelor nave sablate în România. Experiența valoroasă este însă mult prea întinsă, tehnica avansează mult prea rapid pentru ca organizațiile de partid din șantierul nostru să poată spune : am făcut destul 1 Nu, avem încă mult de făcut, planul pe acest an ridică mult mai multe pretenții, și tocmai de aceea căutăm noi și noi forme ale activității de partid care să ajute la o și mai rapidă și largă răspîndire a experienței valoroase.— Este adevărat că anul trecut la 
Salonul de invenții de la Piatra 
Neamț unitățile economice brăilene 
au obținut importante premii și dis
tincții. După cum la fel de adevărat 
este că, în ultimii zece ani, numă
rul de invenții și inovații aplicate in 
municipiu a făcut un salt spectacu
los : de la. 57 in 1978 la mai bine de 
730 in 1988, din care peste 300 îl re
prezintă invențiile. Totuși, ce socotiți 

ed mai trebuie să facă organizațiile 
de partid pentru a stimula inițiativa?Vasile Manea : Să aibă continuu inițiativa.

— De exemplu 7Vasiie Manea : Mă voi opri la mai multe exemple. Primul : în unitatea noastră se repară utilajele grele din carierele de cărbune, șantiere etc. Destul de multe veneau — și încă mai vin ! — într-o stare care-i arată cu degetul pe gospodarii neglijenți. Comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii au decis fotografierea utilajelor in cauză la sosire și la plecare. Aceste „autografe" au fost trimise unor „abonați" la exploatarea iresponsabilă a utilajelor. Mai e nevoie să spun că a început să crească răspunderea acestora pentru propriul lor parc de valori ? Apoi : în urma propunerilor mai multor comuniști s-a dat curs cererii de alcătuire a formațiilor specializate în recondi- ționări (hidraulice, mai ales). Experiența profesională „de virf". concentrată în acest punct-cheie, a dat rezultate cu totul remarcabile.Cornel Berteșteanu : Subscriupunctului de vedere potrivit căruia cunoașterea cu promptitudine a experienței valoroase, acțiunea concretă. susținută pentru răspîndirea ei pot asigura depășirea unor momente mai dificile care mai apar intr-un loc de muncă sau altul. Aș argumenta și eu tot cu un fapt. La „Progresul". turnătoria unu e la cîțiva pași de turnătoria doi. O analiză a activității muncii de partid din sectoarele calde, analiză făcută de comitetul de partid din întreprindere, a scos la iveală serioase neajunsuri la turnătoria nouă : restanțe de plan, calitate slabă, cheltuieli materiale mari etc. Care erau cauzele ? Pentru a le afla, s-a continuat dialogul la locul de muncă din cele două turnătorii. Și, Intre altele, s-a constatat că o expe

artiști — pregătite de instructori ca Florică Simion și Petre Beceanu, ca și de entuziaști amatori ca Florin Dinu, Dodo Dobrin și Gheorghe Albu — dă posibilitatea centrului de cultură și creație „Cîntarea României" să prezinte la sediu sau în întreprinderi programe complexe, de reaiă atractivitate. De un succes deosebit se bucură spectacolul „Zimnicea și invitații săi", realizat în cea mai mare parte cu propriile forțe artistice și prezentate în mai multe localități ale județului. Este demn de remarcat faptul că în criteriile de selecție intră și acelea care se referă la admiterea în formațiile artistice a celor mai talentați din rîndul fruntașilor în muncă din unitățile economico-so- ciale, a oamenilor cu pasiune pen

tru frumos, mulțî dintre ei numă- rind ani mulțî de cînd își dedică timpul liber artei interpretative. Viața cultural-educativă mai cuprinde obișnuitele seri pentru tineret, acțiunile grupate sub genericul „Azi centrul de creație și cultură vă aparține", unde sint chemate să se afirme formațiile din întreprinderi și școli. Centrul de cultură și creație „Cîntarea României" iși face simțită prezența și prin acțiuni de îndrumare metodică și conlucrare cu alte unități economice. Ca rezultat al acestei colaborări, la întreprinderea comercială din localitate s-a constituit grupul folcloric clasat pe locul 2 la etapa republicană a concursului ,.Hermes", la întreprinderea textilă de pasmanterie activează un ansamblu de obiceiuri și datini folclorice (cum ar fi „Lăzărițele", „Dră- gaica", „Govia") specifice zonei, laureat al Festivalului național „Cîntarea României" șl al altor numeroase manifestări organizate în țară. „Sufletul" acestui ansamblu este electricianul Petre Beceanu, dar o contribuție deosebită la rezultatele obținute au adus-o și muncitorii Ion Zavera, Cristina Drăgușin, Marian Miu, Viorica Geantă, Florea Ghera. Marcela Cănaru, lor adău- gîndu-li-se mulțî alții, între care „omul orchestră" Dumitru Ceaușu (cîntă la 11 instrumente de suflat!) sau saxofonistul Florea Belinaș — oameni ai muncii in aceeași uni- 

riență bună de producție — în organizarea fluxului, în asigurarea stării de ordine și disciplină, în promo- varea inițiativei, a tehnologiilor moderne — de la turnătoria veche nu era cunoscută in cea nouă. Deși, repet, halele aproape că se află zid în zid. Din această constatare comitetul de partid a făcut cu adevărat un caz, a ridicat in prim-planul atenției felul in care se ocupă de generalizarea inițiativei, a experienței bune organizațiile de sindicat. U.T.C., comisia inginerilor și tehnicienilor, conducerea întreprinderii. Efectul imediat? Redresarea situației de producție la turnătoria nouă, asigurarea unei mai bune cunoașteri și rapidei aplicări a metodelor de organizare și de muncă valoroase.Gheorghe Niculici : Este de Ia sine înțeles că sarcinile de plan pe acesț nou an — anul celui de-al XIV-lea Congres al partidului și împlinirii a 45 de ani de la gloriosul ,,23 August" 1944 — exigentele ce decurg din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cer organelor și organizațiilor de partid mai multă preocupare și inițiativă în promovarea... inițiativei. In această direcție aș vrea să arăt că între formele activității de partid privind asigurarea răspindirii experienței valoroase în producție s-au numărat și se numără, cu bune rezultate, instruirile periodice, analizele din birourile și comitetele de partid, dezbaterile din adunările generale, raportul comunist, discuțiile individuale, schimburile de experiență etc. Lunar, secretariatul sau biroul comitetului municipal de partid analizează activitatea sindicatelor, una din principalele laturi fiind tocmai modul cum acționează acestea ca experiența înaintată să devină un bun al. tuturor într-o întreprindere sau ramură de activitate. Eficiente s-au dovedit organizarea unor expoziții cu caracter permanent — evident, continuu aduse „la zi" — în care se prezintă rezultatele de „ultimă oră" din creația tehnico-științifică de masă, invențiile și inovațiile cu eficiență și posibilitatea de aplicare și în alte întreprinderi. Asemenea expoziții s-au organizat la „Progresul". Combinatul de fibre, celuloză și hirtieț întreprinderea „Laminorul". Șantierul naval etc. Continuare firească a expoziției cu același caracter organizată la nivelul municipiului, unde s-au prezentat peste 2 000 de invenții și inovații, aceste forme de circulație mai rapidă a ideilor a determinat preluarea de către „Progresul", „Laminorul", Șantierul naval a unor invenții și procedee care trecuseră examenul practicii la București, Constanța ori Pitești. Au intrat în tradiție organizarea de mese rotunde, dezbateri, schimburi de experiență, simpozioane, sesiuni de comunicări unde ideile valoroase sint larg cunoscute, au toate șansele să devină un bun al tuturor.
— Bine spus, au toate șansele... 

Uneori insă, drumul de la posibili
tate la realitate este destul de lung, 
nu lipsit de sincope nedorite. Care 
sint acestea ? Cum trebuie acționat 
de către organizațiile de partid, de 
către fiecare comunist în parte, in 
raport cu astfel de stări de lucruri? 
Vom căuta răspunsuri la aceste în
trebări într-o dezbatere viitoare.

Hie TANASACHE 
Candiano PR1CEPUTU

tate. Viața culturală este susținută și printr-o bună colaborare cu instituțiile profesioniste. Numai in acest an au prezentat spectacole teatrele „Național", „Bulandra" și „Mic" din București, Teatrul „Al. Davila" Pitești, Teatrul „Ion Vasi- lescu" Giurgiu, Ansamblul „Rapsodia Română" din Capitală etc., asigurîndu-se astfel și pe această cale contactul direct cu arta de înalt nivel, un util schimb de experiență pentru formațiile tinere de amatori. Nu-i mai puțin adevărat că multe acțiuni culturale ale orașului se concentrează și în jurul clubului tineretului (uneori la concurență !) care se află practic în aceeași clădire și are conducere separată. Prin programe specifice vîrstei, avind formații artistice proprii, această instituție culturală se bucură de o largă audiență în rîndurile ufeciști- lor din unități economice și școli. Menționăm toate acestea pentru a da o idee despre posibilitățile de care dispun orașul, activul său cultural, care, utilizate mai riguros, pot să ridice nivelul vieții spirituale, pu- nind definitiv capăt oricăror improvizații, nelăsind să se manifeste, în nici o acțiune, spiritul rutinier, improvizația, lipsa de conținut, abdicarea de Ia criteriile calității. Căci, trebuie spus, mai există multe rezerve în ceea ce privește folosirea potențialului din întreprinderi, instituții și unități de invățămint pentru diversificarea vieții culturale a localități. „Se Simte nevoia unei mai bune colaborări între toți factorii educaționali — recunoștea directorul centrului de cultură și creație — pentru ca întreaga activitate cultural-educativă să se ridice la nivelul exigențelor actuale". Intr-adevăr, așa este, dar ne întrebăm : cine trebuie să acționeze pentru strîngerea, pentru unirea tuturor forțelor ? Oare nu tocmai activiștii culturali, directorul centrului de cultură și creație, responsabilii muncii politico-educative care, sub îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, sint datori să asigure, cu spirit activ, revoluționar calitatea întregii activități ?tn spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să se acorde o mult mai mare atenție îmbunătățirii muncii de educație patriotică și revoluționară, activității culturale, participării oamenilor muncii la Festivalul național „Cîntarea României". Cadrele didactice, alte categorii socioprofesionale sint insuficient folosite, nu sint solicitate cum ar trebui. Există, așadar, la Zimnicea premise pentru o activitate mai bogată, pentru ridicarea nivelului vieții cultural- educative, potrivit cerințelor și așteptărilor oamenilor muncii. Iar condiția pentru aceasta constă în refuzul de a te mulțumi cu mai puțin decit condițiile reale o permit.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scinteii"

Pagini de istorie eroică, 
lecții de vibrant patriotism

De curind, o instituție de educație și cultură de 
veche și prestigioasă tradiție. Muzeul Militar Central, 
s-a mutat intr-un nou edificiu — el însuși cu valoare 
istorică — situat pe strada Ștefan Furtună din inima 
Capitalei. Nu este vorba despre o simplă mutare la 
patrimoniului dintr-un lăcaș in altul, ci de o efectivă 
înnoire și îmbogățire calitativă a întregii concepții de 
organizare și exprimare muzeografică, vizînd valorifi
carea expozițională deplină a prețiosului tezaur pe 
care îl deține Muzeul Militar Central, și, deopotrivă, 
înfățișarea fenomenului militar românesc în îndelungata 
și complexa evoluție armonios și organic integrat isto
riei unice și unitare a patriei. A rezultat, astfel, prac
tic un muzeu nou, care, dind strălucire celor mai bune 
tradiții ale muzeografiei românești, pune in reliefDupă ce străbatem sălile ce înfățișează începuturile societății de pe teritoriul patriei noastre, constituirea timpurie a unor structuri politico-militare autohtone — cu ajutorul cărora oamenii acestor meleaguri au putut să biruie vici- siudinile cu care i-au încercat vremurile — urcăm prin timp, cu fiecare vitrină, sute și mii de ani. Iată sălile ce înfățișează lumea geto-dacică, făuritoare a unei originale și înaintate civilizații, apărătoare dîrză a pămîntului străbun, așa cum o arată și basoreliefurile înfățișînd luptele geto-dacilor împotriva sciților — prima mare acțiune de rezistență în fața expansiunii străine —, a invaziei persane, macedonene, celtice etc ; un uriaș efort, grăitor ilustrat și de cele 240 de fortificații geto-dacice atestate documentar în secolele V—I i.e.n., tot atîtea expresii ale înaltei măiestrii cu care străbunii geto-daci au știut să valorifice configurația pămîntului natal.Trecem prin fața a noi vitrine, machete, basoreliefuri, statui. Sîn- tem in epoca străjuită de marile personalități ale regelui-unificator Burebista și regelui-erou Decebal. S-a cristalizat în această perioadă și s-a întărit statul geto-dac, forța sa răzimindu-se pe puterea Sa economică, pe setea de dreptate a fiilor poporului geto-dac și, deopotrivă, pe vastul sistem de apărare edificat în acest răstimp. Mașini de luptă, ziduri de cetăți, scene de pe Columna Traiană sugerează apoi asprimea încleștării în războaiele daco-romane de la sfîrșitul secolului I e.n. și începutul veacului următor, războaie în care, așa cum spunea Vasile Pârvan, oamenii pămîntului dacic au înălțat un imn de iubire patriei lor greu încercate, cum puține s-au mai scris în istorie.După aceste războaie, o mare parte a spațiului dacic a fost integrată Imperiului roman ț a început perioada conviețuirii strîn- se daco-romane, a simbiozei celor două civilizații, pe această bază străvechile meleaguri dacice cu- noscind o puternică dezvoltare economico-socială ; s-au perfecționat, totodată, structurile militare spre a face față primejdiilor care se profilau tot mai amenințător la hotare ; hărți sugestive înfățișează castre și turnuri de pază înălțate de-a lungul și de-a latul Daciei romane, drumuri, stațiuni vamale etc.Strînsa și îndelungata conviețuire daco-romană a pus temeliile unei civilizații care. în pofida vitregiilor ce au urmat după „retragerea au- reliană", și-a păstrat trăsăturile distincte, ce o particularizau ca o creație a unui nou popor, cu o identitate proprie — poporul român. Mărturii elocvente prezente în muzeu atestă continuitatea sa neîntreruptă pe pămîntul strămoșesc și. deopotrivă, forța sa de creație istorică, exprimată în făurirea unor structuri social-politice caracteristice, ce și-au dovedit viabilitatea în raporturile cu populațiile alogene aflate în trecere pe teritoriul românesc, asigurind dăinuirea populației autohtone. Din aceeași putere de creație istorică s-au zămislit apoi la sfîrșitul mileniului întîi formațiuni politice de sine stătătoare, iar apoi statele românești medievale. Machete, hărți, fotografii prezintă luptele purtate de statele medievale românești în veacul al XIV-lea, lupte care le-au consacrat existența de sine stătătoare și le-au impus puternic în conștiința europeană, între care victoriile de la Posada și Ghindă- oani. Urcăm mereu pe scara timpului ; mărturii valoroase și convingătoare ilustrează epocile de mari înfăptuiri economice, politice și culturale ale lui Mircea cel Măre și Alexandru cel Bun, realizările acelor răstimpuri așezîndu-se ca trainice temelii pentru dăinuirea statelor feudale românești, în ciuda tuturor potrivnicelor vremurilor. Sint înfățișate apoi luptele purtate de români sub conducerea Iui lan- cu de Hunedoara și Vlad Țepeș ; picturi, diorame, documente, reconstituiri de cetăți, planuri de luptă aduc în fața ochilor vizitatorului bătăliile impresionante purtate de Ștefan cel Mare la Baia (1467), la Vaslui (1475), la Războieni (1476), la Codrii Cosminului (1497). Se relevă cu mare forță de convingere faptul că la temelia victoriilor obținute, adesea în condiții vitrege, de marii conducători de armată ai acestor vremuri au stat ridicarea la luptă a întregii populații a țării — „oastea cea mare", atestată documentar prima dată încă în 1374 —, unitatea de acțiune a românilor munteni, moldoveni și transilvani, spiritul de sacrificiu dovedit de întregul popor in apărarea libertății țării.Iată apoi sala consacrată lui Mihai Viteazul, înfăptuitorul celui mai strălucit act al evului mediu românesc, „un ostaș în cel mai deplin și frumos înțeles al cuvîntu- lui“, cum aprecia Nicolae Iorga.

marile permanențe ale trecutului național, mometntele 
de seamă ale existenței poporului român, irtaltele 
aspirații sub semnul cărora s-au desfășurat vfriți și 
lupta sa, intr-un cuvînt, drumul lung și olotrtns pe 
care l-a străbătut intr-o evoluție multiirșilenară. 
Expoziția de istorie a Muzeului Militar Central se 
constituie intr-o reușită muzeografică și, prin aceasta, 
intr-o larg deschisă carte de istorie, din paginitie căreia 
reînvie, în întreaga lui măreție, trecutul național, cu 
atîtea eroice fapte de luptă, de muncă, de jertfă, in 
suișul necontenit al poporului pe calea spre mărețele 
împliniri socialiste de astăzi. Te invităm, stimate ci
titor, să ne însoțești intr-o succintă călătorie prin ex
poziție. trece, multitudinea formelor și mijloacelor prin care lupta poporului român pentru dreptul său ideal național a fost purtată apoi in împrejurări de aspră vitregie. Susținută de întregul popor, cu devotament și abnegație exemplare, această luptă a triumfat in anul 1918, cînd prin hotăririle Marii Adunări Naționale de la Aibă Itilia s-a desăvîrșit procesul de formare a statului național unitar român. A fost o măreață înfăptuire a națiunii, cu multiple consecințe pentru viitorul poporului, pentru progresul său mai accelerat, pentru dezvoltarea sa democratică, pentru creșterea avintului mișcării revoluționare. Ilustrînd asemenea adevăruri, exponatele muzeale stăruie asupra unor momente de seamă ale vieții social-politice a țării — făurirea Partidului Comunist Român, bătăliile muncitorești din anii crizei economice, activitatea Comitetului Național Antifascist, procesul de la Brașov din 1936, demonstrația antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, marile manifestații de protest împotriva nedreptului dictat fascist de Ia Viena. a prigoanei antiromânești declanșate in teritoriile cedate — atestînd vocația păcii, idealurile dreptății și libertății-ce însuflețeau poporul român. Este apoi redată în întreaga sa amploare mișcarea de rezistență împotriva regimului antonescian și a războiului hitlerjst, vasta activitate desfășurată de partid pentru unirea forțelor patriotice ale țării pe o unică platformă de acțiune pentru salvarea țării.Valoroase mărturii ilustrează e- popeea insurecției române din august 1944 — moment de început al revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă, deschizătoare de nou făgaș în istoria patriei. Hărți și fotografii de epocă relevă amplitudinea ridicării la luptă a poporului, sub conducerea partidului, pentru soluționarea în consens cu interesele sale legitime a marilor obiective ale acelui răstimp hotărî- tor pentru pnezentul și viitorul patriei române ; numeroase aprecieri străine relevă puternicul impact produs asupra conștiinței publice internaționale de evenimentele revoluționare din România, înțelese ca un adevărat moment de răscruce în purtarea războiului, în apropierea zilei de biruință asupra fascismului. Emoționante fotografii readuc în memorie clipe de neuitat: oameni ai satelor transilvane, scăpate de coșmarul terorii și prigonirilor horthyste, îmbrățișîndu-i pe ostașii români eliberatori, drapelul românesc arborat din nou la Oarei, la 25 octombrie 1944, un copil transilvan din satul Dindești-Carei salutînd cu steagul tricolor pe bravii eroi care au eliberat și această ultimă brazdă de pămînt românesc. Drumul de luptă, de jertfă, de victorii al armatei române pină la înfrîn- gerea definitivă a Germaniei naziste este ilustrat de valoroase documente de epocă, amintind de grelele bătălii purtate de ostașii noștri pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, de întoarcerea lor victorioasă, cu fruntea sus, în demnitate, pe pămîntul scump al patriei.Prin multiple exponate, muzeul evocă apoi procesul de făurire a armatei noastre noi — una din cele mai importante realizări ale anilor revoluției și construcției socialiste în țara noastră — faptul că ea este azi scut de nădejde al cuceririlor revoluționare ale poporului, al independenței și suveranității patriei. Este pus în evidență adevărul că, pe baza doctrinei militare naționale, elaborate și fundamentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului a fost conceput și realizat un sistem original al puterii militare a țării, menit să valorifice plenar întregul potențial militar și uman al națiunii în vederea apărării patriei socialiste. Sint ilustrate rolul sporit al armatei în viața economică, social-poli- tică și cultural-științifică a țării, integrarea sa profundă in opera de edificare a noii orinduiri și, deopotrivă, vasta activitate desfășurată pentru asigurarea unei înalte pregătiri de luptă și politice a militarilor, pentru însușirea științei și artei militare moderne, ca și pentru sporirea neîncetată a capacității de acțiune a armatei române....Grupuri numeroase de vizitatori trec zilnic prin fața exponatelor muzeului : mesajul luminos al trecutelor vremi îndeamnă necontenit la cinstirea acestora prin fapte demne, prin hărnicie și abnegație, prin unitate de gînd și de simțire. înaintașii vorbesc aici prezentului ; ei sint autentici contemporani ai noștri.

Silviu ACH1M

Mărturiile documentare înfățișează epopeea marii sale înfăptuiri, înfăptuire căreia mințile luminate i-au înțeles valoarea europeană, precum istoricul englez Knolles, care scria că Mihai a reunit din nou cele trei țări române, care alcătuiau „cel mai sigur bastion din această parte a creștinătății și cel mai expus vrăjmașului comun", „spre marele cîștig al lumii creștine". Deși de scurtă durată, unirea de la cumpăna secolelor al XVI-lea și al XVII-lea a devenit o sacră moștenire pentru generațiile ce au urmat, o făclie nestinsă care a luminat necontenit lupta românilor ; exponatele întîlnite în continuare atestă cu putere aceste adevăruri, atît prin prețioase mărturii privitoare la luptele purtate de Radu Șerban, Matei Basarab, Mihnea al III-lea, Șerban Cantacuzino, Constantin Brîncoveanu, cît și prin valoroase opere ale cărturarilor veacurilor al XVII-lea și al XVIII- lea. In pofida faptului că, îndeosebi în veacul al XVIII-lea, dominația străină a dobîndit intensități neatinse pînă atunci, iar pămîntul românesc a fost transformat zeci și zeci de ani în teatru de înfruntare între marile imperii vecine, sistemul militar românesc a continuat să existe, să se afirme și în acele împrejurări dificile ; păstrindu-și .ființa statală proprie, poporul român a găsit în sine resurse de a continua și ridica pe o treaptă mai înaltă lupta sa de e-
Străbătînd sălile 

Muzeului Militar Central

manclpare politică, de dobindire a independentei depline, de realizare a unității naționale. In această necurmată luptă, momente de supremă încordare, precum revoluțiile de la 1784. 1821 ori 1848 sint amplu și sugestiv prezentate în expoziție ; idealurile sub semnul cărora acestea s-au desfășurat și-au aflat primul pas spre împlinire prin unirea din 1859 a țărilor surori Muntenia și Moldova, moment ilustrat prin valoroase exponate : întîiul drapel de stat din 1859, obiecte ce au aparținut lui Alexandru Ioan Cuza, lista reformelor înnoitoare ce au conferit domniei acestuia aureola unui timp de realizări fără precedent. Mai facem un salt prin vreme, în anii grei, eroici 1877—1878. Așa cum o documentează mărturiile istorice, proclamarea și pecetluirea independenței statale depline a fost opera proprie a poporului român, a faptului că, de la un capăt la altul al pămîntului românesc, flecare din fiii neamului s-a simțit și s-a comportat ca un ostaș al cauzei libertății patriei. Sint prezentate operațiile militare la care a participat armata română, de la acoperirea Dunării, in aprilie—august 1877, la asprele încleștări de pe cimpurile de bătălie sud-dunărene : Grivița, Rahova, Plevna, Smîrdan. Diorame de mare expresivitate, scheme și hărți ale bătăliilor amintite, decorații militare, fotografii de epocă, busturi, ziare constituie un ansamblu documentar de mare preț, înfățișînd vitejia cu care au luptat ostașii noștri, largul sprijin popular datorită căruia greutățile purtării războiului au putut fi depășite prin forțe proprii. Exponatele care urmează ilustrează avîntul dezvoltării economiei României libere, progresele înregistrate pe multiple planuri, afirmarea puternică a noi forțe social-politice în viața țării, între care clasa muncitoare și partidul său politic ocupă un loc de seamă ; în același context sint prezentate valoroase mărturii privind dezvoltarea armatei române, a organismului militar românesc....Pătrundem apoi, cu firească emoție, în sala care prezintă participarea României la primul război mondial. Obiectele expuse creionează imaginea uriașului, adesea a supraomenescului efort pe care l-a susținut poporul român în acest război, dreptele idealuri eliberatoare în numele cărora România a intrat în conflagrație. Rînd pe rînd, în fața ochilor vizitatorului se derulează filmul trecerii Carpaților în august 1916 de către oștirea română spre a înlătura nefirescul hotar ce rupea în • două trupul neamului, primirea entuziastă și sprijinul deplin acordat soldaților- eliberatori pe pămîntul Transilvaniei (sînt prezentate decorațiile eroinelor Maria Manciulea și Lu- creția Cănja), vitejia ostașilor români în greaua campanie din toamna lui 1916 (mantaua generalului Dragalina) ; mărturiile documentare prezintă bătăliile fără egal din vara lui 1917 de la Mărăști, Mărășești și Oituz, cînd s-a scris pentru veșnicie deviza că pe aceste locuri, cu gînd dușman, nu se
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O concepție profund dialectică asupra 
relației știință - societate în edificarea 

unei civilizații noi, superioare
(Urmare din pag. I)baza întregii opere de construcție socialistă din patria noastră a celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane.In calitate de președinte al Consiliului National al Științei și Invăță- mintului, tovarășa Elena Ceaușescu are o contribuție de o importantă determinantă la îndeplinirea rolului important încredințat acestui organism de partid și de stat. Sub conducerea sa, consiliul pune în aplicare, împreună cu academiile de profil, cu institutele centrale, cu ministerele economice, importante programe de lărgire a bazei de materii prime minerale și energetice, de dezvoltare a sistemului energetic, de creștere a productivității muncii și calității produselor, de valorificare superioară a materiilor prime și materialelor, de reducere a consumurilor materiale, de recuperare și refolo- sire a resurselor materiale și energetice, de sporire a producției agricole, de raționalizare a importurilor și creștere a exporturilor, de perfecționare permanentă a conținutului și structurilor învățămîntului, prin introducerea a tot ceea ce este nou, înaintat în gîndirea și practica universală. Această complexă activitate oferă 6 imagine concludentă asupra gradului înalt de angajare a științei, tehnicii și învățămîntului la rezolvarea unor probleme de importanță fundamentală pentru dezvoltarea economică și socială a țării noastre.Vasta activitate a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu în domeniul cercetării și ingineriei chimice se reflectă într-o operă științifică impresionantă in domeniul chimiei și tehnologiei polimerilor — rod al unei laborioase activități de cercetare, al unei înalte capacități personale de investigare și sinteză — care a îmbogățit literatura de specialitate cu realizări originale, cu caracter prioritar și a sporit considerabil prestigiul internațional al științei românești. Bibliografia acestei opere înscrie zeci de lucrări științifice, publicate in prestigioase edituri, apărute în reviste de profil, de largă circulație, comunicate la simpozioane și congrese naționale și internaționale.Lucrările tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu sint apreciate drept contribuții științifice de valoare deosebită în specialitate, reievînd un spectru larg de preocupări și oferind, totodată, o imagine edificatoare asupra stadiilor avansate atinse de știința românească. Meritele științifice ale tovarășei Elena Ceaușescu, concepția sa înaintată, revoluționară față de actul creației științifice, față de rolul pe care știința trebuie să-1 joace în lumea contemporană, au primit cele mai înalte recunoașteri și omagii pe

plan național și internațional prin alegerea ca membru și membru de onoare de către numeroase instituții științifice prestigioase, prin conferirea unor înalte titluri științifice de către numeroase foruri de specialitate, academii și universități din întreaga lume. Toate acestea constituie o strălucită încununare a unei rodnice activități consacrate îmbogățirii tezaurului universal de gin- dire și creație tehnico-științifică, o puternică ilustrare a înaltului prestigiu și aprecierii de care se bucură opera și activitatea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu în rîndul oamenilor de știință și cultură din țară și din lumea întreagă.O coordonată de seamă a concepției tovarășei Elena Ceaușescu asupra răspunderilor științei în lumea contemporană, o idee de mare forță politică și morală o reprezintă afirmarea științei ca factor de promovare a valorilor, în contextul unei largi conlucrări între state, bazate pe respectarea independentei și suveranității naționale, a egalității și avantajului reciproc, de unire a forțelor tuturor oamenilor de știință pentru găsirea soluțiilor cerute de problemele globale cu care se confruntă astăzi omenirea. „Noi considerăm — subliniază tovarășa Elena Ceaușescu — că astăzi, mai mult ca oricind, oamenii de știință de pe toațe meridianele, fără deosebire de convingeri politice, filozofice, trebuie să conlucreze tot mai strins pentru a găsi soluții și a da răspuns marilor probleme ce confruntă omenirea — problemele dezvoltării, ale energiei și materiilor prime, ale alimentației, sănătății, apărării mediului înconjurător, ridicării calității vieții și atitea altele".Sub semnul acestei nobile idei, legătura organică dintre știință și dezvoltare, accentuată de revoluția tehnico-științifică în curs de desfășurare, implică puternic știința în lupta pentru echitate și dreptate în lume, pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru punerea tot mai largă în valoare a bogățiilor naționale și înaintarea mai rapidă a tuturor popoarelor pe calea progresului economic și social.Promovarea consecventă a acestor idei umaniste, contribuția de seamă adusă alături de secretarul general al partidului, președintele țării, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la promovarea marilor idealuri de pace și colaborare între popoare sporesc prestigiul și respectul de care tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu se bucură în cele mai alese cercuri și foruri de opinie internațională.

în calitate de președinte al Comitetului național român „Oamenii de știință și pacea", tovarășa Elena Ceaușescu desfășoară o amplă activitate în direcția unirii eforturilor și sporirii aportului oamenilor de știință din patria noastră în lupta pentru pace și dezarmare, pentru o politică de înțelegere și colaborare intre națiuni. Dind glas deplinei adeziuni a oamenilor de știință din țara noastră la concepția profund științifică și realistă a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în problemele vieții internaționale, Comitetul național român „Oamenii de știință și pacea" evidențiază hotărîrea slujitorilor științei, învățămintului și culturii din România, a tuturor celor ce-și desfășoară activitatea în aceste deosebit de importante domenii ale construcției socialiste din patria noastră de a contribui activ la întărirea conlucrării dintre oamenii de știință și cultură de pretutindeni in lupta pentru dezarmare și pace, pentru destindere, securitate și cooperare, pentru făurirea unei lumi fără arme și războaie, în care toate națiunile să se poată dezvolta liber, potrivit propriilor aspirații.înălțătorul mesaj ce cheamă la apărarea demnității științei, la apărarea vieții, libertății și fericirii oamenilor, însoțește, ca un corolar luminos, profund umanist, opera științifică și imaginea în lume a celei mai prestigioase reprezentante a științei și culturii românești, al cărei nume este indisolubil legat de anii afirmării plenare a revoluției teh- nico-științifice în România, ai înfloririi și avîntului multilateral al învățămîntului și culturii românești, de cea mai fertilă epocă din istoria poporului nostru, pe care, cu legitimă mindrie întregul nostru popor o numește „Epoca Nicolae Ceaușescu", epoca deplinei afirmări a forțelor creatoare ale națiunii.In aceste zile, apariția lucrării „Știința și progresul societății" se constituie într-un remarcabil eveniment editorial, care dă și pe a- cest plan expresie strălucitei activități desfășurate de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, eminent om de știință și savant de renume mondial, pentru promovarea susținută a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate domeniile construcției socialiste din patria noastră, pentru creșterea aportului românesc la progresul general al cunoașterii, pen- , tru înfăptuirea dezideratului ca marile creații ale geniului uman să servească bunăstării și fericirii oamenilor, păcii și colaborării, în deplină libertate și egalitate, a tuturor popoarelor, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.
tv

19,00 Telejurnal
19.25 Tezele și orientările formulate de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
program de muncă șl acțiune re
voluționară. Perfecționarea activi
tății de conducere și planificare, 
creșterea răspunderii șl atribuțiilor 
întreprinderilor și centralelor

19.45 România In lume (color), știința 
— factor activ al păcii și dezvol
tării

20,05 Copiii cîntă patria și partidul 
(color). Supremă dragoste în piept 
purtăm ! Program literar-muzlcal- 
coregrafic susținut de pionieri și 
șoimi ai patriei

20.25 învățămtnt-cercetare-producțle (co
lor). La școala devenirii revoluțio
nare pentru muncă și viață. Do
cumentar

20.45 Aici, unde soarele se vede așa de 
frumos (color). Documentar ar
tistic

21,00 Pentru oameni (color). Documentar
21,20 Cinecluburile — prezență activă in 

munca polltlco-educatlvă (color)
21,30 Bijuterii muzicale, In Interpretarea 

corului Radiotelevlziunil (color)
21,50 Telejurnal
22,bo închiderea programului

Magazinul universal „Nada Florilor" din Fălticeni, județul Suceava Foto : S. Cristian
Un oraș cu fafa spre viitor

(Urmare din pag. I)fața spre viitor, ca atitea altele, în țara noastră.Sigur, i-am străbătut străzile, căutindu-le in special pe cele de sub dealul amintit, cunoscute prin pitorescul lor. Dar am întîlnit, spre bucuria ochiului și a sufletului, clădiri noi, pastelate, inspirat amplasate în coast'e de deal, dominînd curgerea maiestuoasă a Mureșului. Ne-am oprit Ia unul din blocurile aflate in construcție și, unul dintre fie- rarii-betoniști, prietenos, și-a găsit răgaz și ne-a spus domol, ardelenește :— Apăi, tovarășe dragă, orașul îl vrem frumos, cu mîinile noastre îl făurim. Așa am clădit pînă acum peste 1 300 de apartamente moderne. E ceva, la o populație de 16 000, nu ? Fără să le socotim pe cele construite din fondurile oamenilor. Ritmul este cam de 80—90 de apartamente pe an.— Ritm.- cam potolit, nu credeți ?— N-aș zice — ne contrazice. Dumneavoastră nu știți, dar vă spun eu : în- tîi că noi nu sîntem constructori din aceia care dau lucrul, din grabă, peste cap ; în al doilea rînd, sîntem un fel de constructori prin rotație, detașați pe

perioade determinate, de la diferite întreprinderi ale orașului, oameni policali- ficați. Că, vedeți dumneavoastră, avem mare lipsă de mină de lucru în construcții. Eu, de pildă, sînt, mai intîi și mai intîi, operator chimist și apoi fie- rar-betonist. Dar, uitați-vă, ce case mîndre.Da, casele sînt mîndre, solid făurite și cu gust. Impresionează și șantierul, rar am văzut un șantier atît de ferchezuit, în care domnesc ordinea, curățenia, în care toate materialele sînt la locul lor.Inginerul Ilie Morovan, directorul Combinatului de produse sodice, ascultă, cu vădită plăcere, relatarea noastră despre convorbirea cu operatorul chimist.— Sînt oameni de ispravă, precizează el. Așa se lucrează și în combinat, cu aceeași conștiinciozitate, răspundere și dăruire. Ai zice, urmărindu-le munca, zi de zl, că nu ies din- tr-un ritm deloc grăbit. Dar ia trageți linia și adunați după ce ziua de muncă sau săptămîna sau luna s-au încheiat și veți vedea rezultatul. Iată, un oraș, în cițiva ani, și-a schimbat aproape întreaga-i înfățișare ; pe strada gării, spre centru, era șirul de case vechi șl sumbre ale arhaicei colonii a salinei (le știți, doar spuneați că ați

mai fost pe aici !) —v-au întîmpinat șirurile de blocuri moderne, cu magazinele la fel de moderne de la parter ; apoi, policlinica și spitalul cu 250 de locuri, moderne și ele, și cochetul hotel cu aproape 100 de locuri.— Le enumerat! pe toate, ca un primar !— Nu mă îndoiesc că tovarășa Cubleșan vi le-a spus cu de-amănuntul, dar le amintesc și eu, pentru că-mi iubesc orașul, sînt cetățean al lui și-s mîndru de tot ce realizăm in el in acești ani, care și pentru Ocna Mureș, ca pentru toate localitățile tării, sînt ai celei mai dinamice tinereți.Meditam la spusele inginerului Ilie Morovan, despre tinerețea orașului. Desigur că la această tinerețe contribuie în primul rînd industria lui chimică atit de dezvoltată. Și nu directorul combinatului, ci primarul orașului ne-a informat că, din valoarea producției industriale a acestei localități de 1 miliard 300 de milioane lei, aproape un miliard îl realizează această unitate economică de prestigiu. în schimb, inginerul Ilie Morovan ne pune la curent cu preocupările colectivului muncitoresc de aici în privința accelerării proceselor de modernizare a producției. Sînt luate în studiu noi tehnologii, mai ales în ceea ce privește ob

ținerea de noi și noi produse cu nume complicate care derivă, incredibil pentru neinițiați, din banala sare de toate zilele. Nu intrăm in amănunte, nici nu ne-am propus să ne ocupăm de aceste lucruri în reportajul de față. Dar urmărim relatarea interlocutorului nostru cu atenție, înregistrind noutățile care, unele dintre ele, pînă la urmă, ne readuc, prin însăși apariția lor în discuție, la viața cotidiană a orașului — construirea unor complicate instalații pentru recuperarea energiei, cu ajutorul cărora un întreg ansamblu de 500 a- partamente primește căldura, încă de pe acum, de la combinat. Mai este apoi liceul de chimie al orașului, cu sutele lui de elevi — mîine muncitori specialiști în aceeași unitate industrială. Copiii foștilor mineri, copii ai actualilor sondori. In fond, copiii unui oraș modern al cărui document de atestare istorică numără peste 2000 de ani.Ocna Mureș. Un oraș multimilenar, cu fața spre viitor, prin felul cum muncește, cum gîndește, cum se construiește pe sine zi de zi, ureînd bărbătește schelele noului său destin.
Dionisie ȘINCAN 
Ștefan DIN1CA

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 ianuarie, ora 20 — 9 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
relativ caldă in prima parte a inter
valului, apoi se va răci ușor, Iar cerul

va fl variabil, mal mult noros in jumă
tatea de nord a țării, unde, In primele 
zile, vor cădea precipitații sub formă 
de ploaie, lapovlță șl ninsoare. In res
tul teritoriului — precipitații sub formă 
de ploaie, dar pe arii mult mal restrln- 
se. Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat, cu unele intensificări în regiunile 
nordice și estice, cu viteze de pînă la 
55 kilometri la oră. Temperaturile maxi
me vor fi cuprinse, in general, între 
zero și 10 grade, iar cele minime între

minus 7 și plus 3 grade, mal scăzute 
in ultima noapte. In nordul și centrul 
țării, pe alocuri, se va produce polei, 
iar la sfîrșitul intervalului — ceață, in 
București : Vremea va fi relativ caldă 
in prima parte a intervalului, apoi se 
va răci ușor, iar cerul temporar noros, 
favorabil ploii de scurtă durată la mij
locul intervalului. Vînt slab pină la 
moderat. Temperaturile maxime vor 
oscila între 3 și 7 grade, iar cele mi
nime între minus 4 șl zero grade.

Cronica zileiLa Ministerul Afacerilor Externe a avut loc, joi, schimbul instrumentelor de ratificare a Acordului privind promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor de capital între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Tu
nisiene, semnat la 23 septembrie 1987, la Tunis.Schimbul a fost efectuat de Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, și de Lies Gastli, ambasadorul Republicii Tunisiene la București. (Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
COVlMEA TOVARĂȘULUI ERICH HONECKER

cu prilejui celei de-a 70-a aniversări a întemeierii 
P.C. din Germania

IAȘI : Tehnologii de mare 
randamentIn vederea realizării și depășirii încă din primele zile ale anului a sarcinilor de plan,- la Combinatul de utilaj greu s-a trecut cu succes la aplicarea unor noi tehnologii de turnare șl forjare a oțelurilor, rod al creației specialiștilor Centrului de cercetare și inginerie tehnologică pentru utilaj metalurgic și prese, care își desfășoară activitatea pe marea platformă a oțelului din Iași. Una din noile tehnologii prezintă avantajul creșterii cu 20—25 la sută a indicelui de utilizare a oțelului și la creșterea productivității muncii de peste două ori. La rîndul său, tehnologia de durificare superficială prin turnare a pieselor din oțel conduce la obținerea de elemente dure de aliere cu grosimi cuprinse între 1,5 și 2,5 mm, asigurînd totodată o eficiență mai mare de 3—4 ori la finalizarea pieselor turnate din oțel. (Manole Corcaci).

BRAȘOV : Tractor 
multifuncționalMarea și prestigioasa familie a tractoarelor produse la întreprinderea de profil din Brașov s-a îmbogățit cu un nou vlăstar: tractorul multifuncțional U 302 DTCE IF proiectat de către un colectiv al Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru autovehicule și tractoare. Noul tractor este destinat, în principal, mecanizării lucrărilor în fermele zootehnice. El este echipat cu o cupă de manevrat cereale, cu alte două cupe pentru gunoi și pietriș, cu o furcă pentru căpițe de fin și cu o lamă de plantat. Noul tractor mai poate fi utilizat cu buhe rezultate în sere, grădini, livezi și pajiști. De asemenea, el mai poate fi dotat cu o mătură rotativă pentru menținerea curățeniei în fermele de animale, poate fi utilizat și la transportul remorcilor pînă la 7 tone. Dispune de dublă tracțiune. Noul tractor a fost deja solicitat de partenerii externi, cărora li s-au livrat primele 500 bucăți. (Nicolae Mocanu).

BACĂU : Servicii 
pentru populațieîn marile ansambluri de locuințe din municipiile Bacău și Gh. Gheorghiu-Dej au fost date in folosință alte peste 30 de noi unități de mică industrie și prestatoare de servicii ale cooperației meșteșugărești. In același timp, în centrele muncitorești Comănești, Buhuși, Moinești și Tîrgu Ocna au fost diversificate prestările de servicii prin înființarea a circa 100 de noi profiluri: întrețineri și reparații de locuințe, reparații aparate medicale, reparații mecanică fină și optică etc. Cu acestea, numărul unităților de mică industrie și prestatoare de servicii aparținînd Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Bacău a ajuns la circa 600. Folosind în bună măsură materii prime și materiale din resurse locale și recuperate, colectivele de muncă din aceste unități au obținut. In anul de curînd încheiat, o producție-marfă industrială mal mare cu circa 100 milioane lei față de cea realizată în 1987. Și pentru acest an, se prevede amenajarea și înființarea unor noi unități de mică industrie, diversificarea prestărilor de servicii în orașele Bacău, Tîrgu Ocna și Comănești. (Gheorghe Baltă),

SUCEAVA :
Realizare tehnicăLa filiala din Suceava a Institutului de cercetări și proiectări pentru fibre, celuloză și hirtie consemnăm o realizare tehnică de prestigiu. Este vorba de primii separatori din hirtie impregnată pentru acumulatoarele acide cu plumb, executați în exclusivitate din materiale indigene. Pentru ca această realizare să fie transpusă cit mai repede în practică, în beneficiul economiei naționale, la Combinatul de fibre, celuloză și hirtie Suceava va fi pusă. In cu- rind, în funcțiune o instalație modernă. (Sava Bejinariu).

BERLIN 5 (Agerpres). — în statul nostru, în partidul nostru, în politica dusă de acesta pentru înfăptuirea socialismului și a păcii se regăsesc moștenirea mișcării muncitorești revoluționare germane, țelurile și idealurile acelor luptători care au întemeiat, în urmă cu 70 de ani. Partidul Comunist din Germania, a subliriiat secretarul general al C.C. al P.S.U.G., Erich Honecker, în cuvîntarea rostită la festivitatea prilejuită de aniversarea a 70 de ani de la înființarea P. C. din Germania. Arătînd că nu este negat faptul că de-a lungul istoriei P.C.G. au existat și greșeli politice sau soluții eronate, vorbitorul a relevat că întotdeauna comuniștii au fost apărătorii unei cauze drepte și au învățat din greșelile făcute, le-au corectat, lucru pe care nu pot să-l afirme despre; ei toți cei care, de-a lungul istoriei, au comis greșeli.Referindu-se la realizările dobîndi- te de R. D. Germană. Erich Honecker a evidențiat că stăpînirea tehnologiilor moderne de vîrf oferă posibilitatea asigurării bunurilor sociale ale poporului și de a continua dezvoltarea lor în spiritul socialismului. El a arătat că față de 1971 venitul național s-a dublat, creșterea economică a fost marcată de utilizarea tehnologiilor de vîrf. Din 1986, sporirea realizărilor din industrie și construcții se bazează în exclusivitate pe creșterea productivității muncii.

In Occident, a subliniat Erich Honecker, unele persoane nu contenesc să ne dea sfaturi potrivit cărora ar trebui să rezolvăm lucrurile altfel. Ni se recomandă să renunțăm la experiența noastră șl am fi foarte lăudați dacă, de exemplu, am trece la așa-numita economie de piață. „La noi nu va exista o economie de piață, deoarece aceasta ar duce la reprivatizarea mijloacelor de producție și, in acest fel, la capitalism".Referindu-se la experiența altor țări socialiste, secretarul general al C.C. al P.S.U.G. a spus : „Nu avem nici un motiv de a copia practica u- nuia sau altuia dintre statele frățești, deoarece aceasta ar fi în contradicție cu principiile marxismului. Noi urmăm legile general valabile ale revoluției socialiste și construcției socialiste, care constau în respectarea puterii politice a clasei muncitoare, a rolului conducător al partidului, a proprietății sociale a- supra celor mai importante mijloace de producție".Statul nostru socialist — a subliniat vorbitorul — își aduce o contribuție activă la crearea unei lumi pașnice, lipsite de arme nucleare, la înfăptuirea dezarmării și înțelegerii, solicitînd unirea tuturor forțelor realismului și rațiunii împotriva pericolului nuclear. Pacea a fost, este si rămîne dorința noasțră cea mai mare.
ORIENTUL MIJLOCIU
o Națiunile Unite dezaprobă expulzarea palestinienilor din 
teritoriile arabe ocupate • Noi acte de represiune israellene 
în sudul libanului • P. €. libanez propune organizarea unei 
conferințe consacrate reconcilierii naționale © Încheierea 
operațiunii de marcare a frontierei dintre Egipt și Israel

BULETIN RUTIER
Iniormatii de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulațieDeplasările automobilistice din primele zile ale noului an s-au încheiat cu un bilanț pozitiv față de aceeași perioadă a anului trecut. înregistrîn- du-se un număr mai redus de accidente.Caracterizată prin valori ridicate ale traficului pe majoritatea șoselelor. dar mai ales pe arterele de legătură cu stațiunile de odihnă montane — numai în stațiunea Sinaia s-a înregistrat un trafic de peste 12 000 autovehicule în 24 de ore —r circulația rutieră a purtat amprenta comportării preventive, civilizate, a unui număr tot mai mare de participant! Ia trafic. Asemenea valori ridicate au fost înregistrate și pe arterele de penetrație din municipii și orașe. Este îmbucurător faptul că cei mai multi automobiliști au folosit viteze moderate, au respectat disciplina mersului în coloană, au ținut seama de particularitățile meteo- rutiere și au practicat un stil de conducere preventiv. Peste 2 000 da automobiliști au fost ajutați de mecanici de la unitățile autoservice, care au acționat împreună cu agenții de circulație, să-și remedieze defecțiunile de ordin tehnic. îndeosebi la sistemele de iluminare-semnali- zare și să-și continue în condiții normale deplasarea. Cu ajutorul a- paratelor radar s-a temperat viteza neregulamentară a peste 4 100 conducători auto, care puteau să-și pună viata lor și a celor din jur in primejdie. Opririle la timp a celor care urcaseră sau intenționau să urce la volan sub influenta băuturilor alcoolice au conferit traficului

rutier un plus de cursivitate șl siguranță. Din nefericire, in această perioadă s-au petrecut și unele evenimente nedorite, mai ales intre orele 17 și 20. cind întunericul și ceața au afectat vizibilitatea. De asemenea, pe unele drumuri, care pe alocuri aveau suprafețe alunecoase, s-a circulat cu viteze excesive. Neatenția la volan și necorelarea vitezei autovehiculelor în timpul mersului in coloană pe autostrada București — Pitești, în zonele unde artera este străjuită de păduri. Care întrețin umezeala și a- derența scăzută, au generat. între orele 17 și 20. în ziua de 2 ianuarie, peste 20 de tamponări.Pentru Următoarele zile, după prognozele meteorologilor, vremea se anunță schimbătoare, ceea ce va pune în continuare probleme auto- mobiliștilor sub aspectul aderentei reduse a pneurilor și a vizibilității diminuate. De aici, se impune ca fiecare deplasare să fie pregătită din timp, pneurile să fie verificate si înlocuite atunci cind se constată uzuri pronunțate, vitezele de deplasare să fie corelate permanent cu configurația drumurilor și starea vremii. De asemenea, conducătorii de autovehicule trebuie să curețe în permanentă geamurile, să regleze și să folosească in mod corect luminile farurilor, să evite cu desăvîr- șire staționările .pe partea carosabilă a drumurjlOr.Reamintim automobiliștilor amatori că duminică, 8 ianuarie 1989, vor circula autoturismele proprietate personală care au număr de înmatriculare cu soț.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).— Reprezentantul Libanului la Națiunile Unite a transmis secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o scrisoare prin care condamnă deportarea pe teritoriul libanez, de către autoritățile israe- liene, a unui nou grup de palestinieni din teritoriile ocupate. Documentul cere Consiliului de Securitate și secretarului general al O.N.U. să exercite presiuni asupra Israelului pentru ca acesta să respecte rezoluțiile Națiunilor Unite și normele de drept internațional în acest domeniu.NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat „consternarea" față de expulzarea a 13 palestinieni din teritoriile ocupate de Israel și trimiterea lor in Liban. Intr-o declarație oficială, secretarul general al O.N.U. consideră deportarea pales-> tinienilor drept o încălcare a prevederilor Convenției de la Geneva privind protejarea populației din teritoriile ocupate și cheamă Israelul să respecte prevederile acestui document, suspendînd ordinele de expulzare.BEIRUT 5 (Agerpres). — Noi acte de represiune ale forțelor israeliene de ocupație au fost înregistrate în sudul Libanului. Posturile de radio locale, citate de agenția Efe, au a- nunțat că militarii israelieni au expulzat mai multe familii care locu

iau în regiunea sudică libaneză, in perimetrul așa-zisei „zone de securitate". în această zonă se află în prezent 1 000 de soldați din armata Israelului și alte efective alcătuite din persoane ce compun „Armata Libanului de Sud" — creată și finanțată de Israel.BEIRUT 5 (Agerpres). — Intr-o declarație, dată publicității la Beirut, Partidul Comunist Libanez a chemat toate organizațiile politice din țară să acționeze în direcția organizării unei conferințe consacrate reconcilierii naționale. Eliberarea completă a Libanului de sub ocupația israeliană, reforme pe plan politic, economic și social reprezintă elemente de bază în vederea normalizării situației interne, se arată în declarație, informează agenția A.D.N.CAIRO 5 (Agerpres). — Egiptul șl Israelul au anunțat încheierea operațiunii de marcare a celor 14 puncte anterior in litigiu ale frontierei lor comune — transmite agenția M.E.N.A. Lucrările s-au încheiat prin amplasarea ultimei borne in regiunea Taba de la Marea Roșie, la 14 km sud de portul israelia.i Eilat.ABU DHABI 5 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite a anunțat că Biroul O.E.P. de la Abu Dhabi va funcționa, cu începere de la 5 ianuarie. cu statut de ambasadă a statului palestinian.
Condițiile de viață ale populației africane continuă 

să se deterioreze
Veniturile pe locuitor au scăzut cu 20 la sută față de anul 1980

INFORMAȚII
ATLETISM. în perioada 27 ianuarie — 24 februarie se va desfășura Circuitul atletic de sală din S.U.A. Primul concurs este programat la Johnson City, urmat de cele de la New York (3 februarie), Washington (5 februarie), New Jersey (10 februarie), Los Angeles (17 februarie), circuitul încheindu-se cu tradiționalele Campionate internaționale „indoor" ce vor avea Ioc în ziua de 24 februarie la arena „Madison Square Garden" din New York.
SCHI. Cu victoria obținută în proba de slalom special de la Ma- ribor, elvețiană Vreni Schneider (care a realizat pînă acum 6 victorii in 9 probe disputate) și-a consolidat poziția în clasamentul „Cupei mondiale" la schi alpin feminin, cu 157 puncte, fiind urmată de Ulrike Maier (Austria) — 74 puncte.
NATAȚIE. Proba masculină de trambulină din cadrul concursului internațional de sărituri în apă de la Las Palmas a revenit cubanezului Abel Ramirez, cu 636,05 puncte, urmat de coechipierul său Roberto Hung (556,25 p) și spaniolul Rafael Alvarez (532,55 p). în proba feminină de platformă, pe primul

SPORTIVEloc s-a situat concurenta vest-ger- mană Monika Kuhn (364,05 puncte).
VOLEI. în cadrul Turneului internațional feminin de volei de la Bremen (R.F. Germania), echipa sovietică Uralocika Sverdlovsk a întrecut cu 3—0 (15—2, 15—11, 15—9) selecționata Canadei.
TENIS. în primul tur al Turneului internațional feminin de tenis de la Brisbane (Australia), australiana Dianne Ballestrat a învins-o cu 6—3, 3—6, 6—3 pe olandeza Nicole Jager- man, Catherine Tanvier (Franța) a dispus cu 6—3, 4—6, 6—1 de coechipiera sa Julie Halard, iar Carrie Cunningham (S.U.A.) a cîștigat cu 6—3. 1—6, 6—3 partida cu Silke Meier (R.F. Germania).
HOCHEI. In cadrul Campionatului mondial de hochei pe gheață pentru juniori (grupa A), ce se desfășoară la Anchorage (Alaska), selecționata Cehoslovaciei a întrecut cu scorul de 5—3 formația U.R.S.S. Alte rezultate : Canada — Finlanda 4—3 ; S.U.A. — Norvegia 12—4 ; Suedia — R.F. Germania 9—0. In clasament, după șase etape, conduc echipele U.R.S.S. și Suediei (cu cite 10 puncte), urmate de formația Canadei (9 punicte).

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — Statele din Africa au înregistrat anul trecut un ritm mediu de creștere al produsului național brut de 2,5 la sută, se arată intr-o evaluare preliminară a situației economice a continentului făcută de Secretariatul Executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa (E.C.A.). Rezultatele din 1988 sînt ceva mai bune decît cele din 1987 — cind ritmul a fost de 1,3 la sută —, și ca urmare a îmbunătățirii condițiilor de climă, care au permis sporirea producției agricole. Creșterea înregistrată în agricultură anul trecut a fost de 3,8 la sută.

Cu toate acestea, venitul pe locuitor a scăzut cu 0,5 la sută, conti- nuîndu-se astfel tendința înregistrată de la începutul acestui deceniu. Criza economică — se subliniază — a dus la o deteriorare a condițiilor de viață ale populației, precizîndu-se că veniturile pe locuitor reprezintă in prezent 80 la sută față de cele din 1980.De asemenea, documentul relevă că situația economică a Africii continuă să fie împovărată de datoriile externe și de nivelul scăzut al prețurilor materiilor prime pe piața internațională.
Noi aspecte ale „războiului comercial'* 

dintre principalele țări capitalisteTOKIO 5 (Agerpres). — Concurența dintre Japonia și Statele Unite pentru debușee pe piața mondială se extinde în tot mai multe ramuri.Astfel, cota ce revine firmelor japoneze din piața mondială a micro- circuitelor electronice (cu vînzări anuale de 50,2 miliarde dolari) a crescut în 1988 la 50 la sută din total, față de 48 la sută în 1987. Chiar in S.U.A., firmele nipone și-au majorat cu 5 la sută partea din piața microprocesoarelor de un megabit, lor revenindu-le astăzi 20 la sută din totalul vinzărilor.WASHINGTON 5 (Agerpres). — Intr-un comentariu consacrat negocierilor comerciale din cadrul G.A.T.T. desfășurate Ia Montreal, ziarul „The Washington Post" se referă la puternicele disensiuni comerciale dintre S.U.A. și Europa occidentală. Nici Statele Unite, nici Comunitatea Economică (Vest-) Europeană nu se vor clinti de pe pozițiile lor, cu caracter de confruntare.

privind modul de reducere a subvențiilor agricole — apreciază cotidianul.Observatorii sugerează că strategia dură a reprezentantului comercial a- merican Clayton Yeutter a avut acest efect nedorit. Yeutter, sprijinit de o delegație formată din reprezentanți ai Congresului, ai cercurilor de afaceri și ai sindicatelor, anticipase că, și in cazul în care persistă impasul creat de Europa (occidentală) în privința subvențiilor agricole, s-ar obține suficiente rezultate in alte probleme, astfel incit conferința G.A.T.T. de la Montreal să fie un succes. Dar omologul lui din partea C.E.E., Willy de Clercq, a adoptat o poziție la fel de dură. Astfel, într-un cadru de discuție bazat pe principiul „totul sau nimic", nimeni nu a cedat nimic și nimeni nu a cîștigat nimic.Chiar dacă eșecul de la Montreal va fi ulterior depășit, un rezultat imediat este că S.U.A. și Europa occidentală sint în pragul unui război comercial agricol.
cinema

• „Știința, Invățămlntul, cultura — 
factori de progres și civilizație ; 
Un oaspete la cină: PATRIA (11 86 25) 
~ 9‘ 11 ■ 13* 15* 17* 19
• z’tmb’et de soare : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Chlrlța In Iași : CULTURAL 
(83 53 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ;
• Miracolul 1 ARTA (21 31 86) — 9 ; 
11; 13; 15; 17; 19, COTROCENI (81 68 88)
— 15 ; 17 ; 19
• Moromeții : LIRA (31 71 71) — 9; 12; 
15 ; 18
• Evadarea: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19
• Alo, aterizează străbunica t TIM

PURI NOI (15 8110) — 9; II; 13; 15 î 
17 ; 19
• Hanul dintre dealuri l BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Ce se tntlmplă, doctore 7 : STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30
• Program de desene animate — 9. 
Neînfricatul Mio șl Kato cel rău — 
10,30 : DOINA (16 35 38)
• Sora 13 : LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
8,30; 10,30; 12,45; 15; 17,15; 19,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11; 13; 15; 17,15, 19,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,15
• Sacrificiul suprem : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13: 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Patrula de noapte : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Transport secret : DACIA (50 35 94) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Unde rîurile curg repede : CIU

LEȘTI (17 55 46) — 9; II; 13; 15; 17; 19 
• Te iubesc, aprilie : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Harap Alb — 18 ; (sala Am
fiteatru); Vassa Jeleznova — 18; (sala 
Atelier) : Ultimul set — 18
• Opera Română (13 18 57) : Giselle 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Noțiunea de fericire — 18 : (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Ciinele grădi
narului —• 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 18,30

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60): Scaiul 
— 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala Ma- 
gheru) : Scapino — 18 ; (sala Studio) : 
La un pas de fericire — 18,30
• Teatrul Glulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Cursa de Viena — 18 ; (sala 
Glulești, 18 04 85) : Jean, fiul lui Ion 
— 18
A Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Savoy, Savoy 
— 18 ; (sala Victoria, (50 58 65) : Va
rietăți pe portativ — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română- (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Uite-1, nu e — 18
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nauților, 11 12 04) : O fetiță mai cu 
moț — 10
• Circul București (10 41 95) : Stelele 
circului — 18,30



ELOGIOASE APRECIERI ASUPRA ACTIUlTfiTII POLITICE 
SI ȘTIINȚIFICE A TOUARASEI ELENA CEAUȘESCU

Ample relatări în presa de peste hotare
Personalitatea marcantă și opera tovarășei academician doctor in

giner Elena Ceaușescu, contribuția sa nemijlocită la progresul cerce
tării științifice, la dezvoltarea unor importante ramuri ale industriei ro
mânești, a invățămîntului și culturii din România socialistă sint eviden

țiate in ample articole apărute în prestigioase publicații de peste 
hotare.

Se subliniază, totodată, activitatea politică prodigioasă a tovarășei 
Elena Ceaușescu consacrată progresului, bunăstării omului, conlucrării 
științifice internaționale in slujba păcii. '

„Contribuție de seamă la dezvoltarea 

revoluției tehnico-științifice, la înflorirea

economico-socială a țării"Academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist ’ Român, prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național al Științei și învăță- mintuluf, reprezintă, printr-o multilaterală activitate, un ilustru exemplu de sinteză între calitățile omului politic dăruit propriei țări și cele ale omului de știință, de larg orizont intelectual, pentru care slujirea intereselor supreme ale națiunii sale se îmbină fericit cu remarcabila contribuție la progresul științei mondiale în domenii de vîrf, în planul cercetării fundamentale și, în același timp, al aplicării ei în practica social- economică — subliniază, într-un amplu articol, ziarul „EGYPTIAN GAZETTE", care apare la Cairo, ilustrat cu portretul tovarășei Elena Ceaușescu. Expresie a identității de esență dintre conștiință și știință, dintre travaliul cunoașterii științifice și înalta răspundere in conducerea statului, activitatea academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu — continuă ziarul — se distinge prin multilateralitate, prin larg orizont de creativitate în numele dezvoltării propriei națiuni, al cauzei păcii și conlucrării libere și demne intre popoare.Remarcabil om politic și de stat, strălucit om de știință și savant de largă recunoaștere internațională, academician doctor inginer Elena Ceaușescu aduce in România o contribuție de seamă la îndrumarea și coordonarea activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică, la elaborarea și realizarea programelor de dezvoltare economico-socială ale țării pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne, la progresul științei românești și afirmarea tot mai puternică a acesteia în lume, la înfăptuirea politicii interne și externe a României socialiste.In acest sens este revelatoare activitatea depusă de academician doctor inginer Elena Ceaușescu in fruntea Consiliului Național al Științei și Învățămîntului, care are un rol de prim ordin în coordonarea întregii activități de cercetare științifică și inginerie tehnologică, in intensificarea eforturilor creatoare ale oamenilor de știință români, ale cadrelor tehnico-ingine- rești, in orientarea gindirii novatoare în toate sferele de activitate, în impulsionarea creației științi- • fice originale, a creșterii aportului științei românești la progresul mondial al științei și tehnologiei.In același timp, în calitate de președinte al Comitetului Național Român „Oamenii de știință și pacea", activitatea sa constituie o expresie dintre cele mai elocvente ale vocației pașnice a științei românești, dedicată exclusiv omului și bunăstării sale, edificării unei lumi mai drepte și mai bune. Propria operă de creație științifică, precum și activitatea sa politică de organizare și coordonare a efortului de cercetare științifică din România, de dezvoltare a unei largi conlucrări științifice internaționale —• subliniază „Egyptian Gazette" — evidențiază cu putere unitatea de calități și determinări care trebuie să definească geniul științific, consacrat exclusiv păcii și desăvîrșirii personalității umane. O știință a oamenilor și pentru oameni, o știință pentru viață și care să fie guvernată de legile suprem? ale dreptului la pace — singurul care poate justifica experiența și creația umană ; o știință pe măsura omului și a conștiinței sale.In numele acestor idealuri, academician doctor inginer Elena Ceaușescu desfășoară o prodigioasă activitate internațională în vederea angajării oamenilor de știință, a savanților, cercetătorilor de pe toate meridianele globului intr-o largă și autentică acțiune unitară, consacrată apărării păcii în întreaga lume.A lupta pentru dezarmare, pentru oprirea cursei aberante a înarmărilor, pentru conversiunea benefică a sumelor irosite pentru înarmări în resurse ale dezvoltării, a găsi soluții reale problemelor dezvoltării, energiei, alimentației, sănătății, protejării mediului înconjurător, ridicării calității vieții — toate acestea sînt imperative vitale care își găsesc academicianuluiElena Ceaușescu

tat slujitor, un prestigios combatant pentru triumful lor. Printr-o asemenea activitate generoasă și de înaltă răspundere — relevă ziarul — academician doctor inginer Elena Ceaușescu aduce o contribu-

desfășoară o activitate multilaterală in domeniul social-politic.în cadrul strategiei României de dezvoltare economică și sociala — se subliniază în continuare în articol — crearea și dezvoltarea rapidă a industriei chimice, în particular a acelor subramuri capabile să valorifice superior materiile prime, au ocupat un loc important. De fapt, creșterea semnificativă a industriei petrochimice in da 1965—1987 a bări radicale în ramuri, creînd declanșat structura premisele perioa- schim- întregii ca in-

S

Elena Ceausescu - 
A life devoted to 
development of 

science and peace

în opera doctor inginer un ferm și devo-

și petrochimiei, cu plasează acest sec- celorlalte ramuri con-meniul chimiei o dinamică ce tor în fruntea economice, grație evoluției stante a producției de îngrășăminte chimice, cauciuc sintetic, materiale plastice, fire și fibre sintetice, ca și diversificării gamei de produse de sinteză organică, medicamente, vopsele, auxiliari, detergenți, lacuri etc. Astfel, România a atins nivelul țărilor dezvoltate în acest domeniu.Potențialul din ce în ce mai ridicat al chimiei și petrochimiei

Se cere un nou impuls 
procesului de pace 

din America Centrală
In preajma reuniunii 

reqionale la nivel înaltCIUDAD DE GUATEMALA 5 (A- gerpres). — Președintele Guatema- lei, Vinicio Cerezo, a declarat că viitoarea intilnire la nivel înalt cen- troamericană de la San Salvador va da un impuls pozitiv procesului regional de pace.Reuniunea din capitala salvadoria- nă va fi cea de-a patra, șefii de stat din Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Salvador intil- nindu-se pentru prima oară în luna mai 1986, în orașul guatemalez Es- quipolas.TEGUCIGALPA 5 (Agerpres). — Ministrul relațiilor externe al Hondurasului. Carlos Lopez Contreras, a declarat că țara sa va participa la apropiatele reuniuni centroamerica- ne cu „un spirit pozitiv și constructiv". El a precizat că poziția Hondurasului este de a face ca sesiunile de lucru să fie încununate de succes, atit la nivelul miniștrilor relațiilor externe, cît și președinților, în găsirea direcțiilor pentru soluționarea crizei din regiune.SAN JOSE 5 (Agerpres). — Ministrul costarican al relațiilor externe, Rodrigo Madrigal Nieto, a declarat că agenda intilnirii centro- americane la nivel înalt va fi elaborată in cadrul reuniunii de la Managua a omologilor săi din zonă, fiind posibil să includă încetarea focului in regiune, o analiză generală a îndeplinirii acordurilor anterioare ale președinților țărilor America Centrale, precum și aspecte privind violarea drepturilor omului — transmite agenția Efe.întilnirea la nivel înalt este programată să aibă loc la San Salvador in zilele de 15 și 16 ianuarie, ea fiind precedată de două reuniuni pregătitoare, găzduite de capitala ni- caraguană, la nivelul adjuncților și titularilor portofoliului relațiilor externe.

DECLARAȚIA
Agenției române de presă - Agerpres 

în legătură cu doborîrea a două avioane 
libiene de către aviația americană

In legătură cu doborîrea de către avioane militare americane, cu baza: 
pe portavionul „Kennedy", a două avioane ale Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste în apele internaționale din Mediterana, Agenția român* 
de presă — Agerpres este împuternicită să declare :Opinia publică din țara noastră a luat Cunoștință cu profundă îngrijorare și dezaprobare despre doborîrea de către avioane militare ale S.U.A. a două avioane libiene. Acest atac militar, precum și prezența masivă a unor nave militare americane, puternic echipate cu tehnică de luptă, nu pot duce decît la o nouă încordare periculoasă în această parte a zonei Mediteranei.Doborîrea celor două avioane libiene a creat o situație deosebit de periculoasă pentru pace și, de aceea, se impune să se renunțe neintirziat la actele de forță și la demonstrațiile de forță, să se respecte dreptul poporului libian — ca de altfel al tuturor popoarelor — la independență, suveranitate, securitate și pace.Evenimentul grav din Mediterana pune și mai mult în lumină pericolul pe care il reprezintă pentru pacea și securitatea popoarelor prezența flotelor militare și a demonstrațiilor de forță în apele internaționale.

România reafirmă și cu acest prilej necesitatea ca navele militare străine să fie retrase din apele internaționale, ca oceanele și mările să fie libere de orice prezență militară, să înceteze demonstrațiile de forță în apropierea granițelor altor state. De asemenea, România se pronunță ferm pentru folosirea spațiului aerian internațional numai și numai în scopuri pașnice, pentru interzicerea oricăror exerciții și acțiuni militare în acest spațiu.Opinia publică din țara noastră, România socialistă, își exprimă solidaritatea cu lupta Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste pentru apărarea libertății și independenței, condamnă doborîrea avioanelor libiene de către avioane militare americane în Mediterana, cere să nu se mai repete asemenea acte, să se dea dovadă de înaltă răspundere pentru securitatea tuturor țărilor, pentru apărarea intereselor generale ale păcii in întreaga lume.
„0 amenințare la adresa păcii in regiunea Mediteranei 

și in întreaga lume“
Scrisoarea adresată de Moammer Al-Kadhafi 

președintelui în exercițiu al mișcării de nealiniere

ție remarcabilă nu numai la afirmarea tot mai puternică a României in circuitul mondial al valorilor științifico-tehnice, nu numai la propășirea continuă a țării sale, ci și la progresul științei mondiale, la îmbunătățirea climatului politic general, la promovarea păcii și înțelegerii în lume.Românii ne oferă — îndeosebi de peste două decenii — o dinamică certă a dezvoltării ; secretul, dacă- se poate numi așa, l-a dezvăluit președintele Nicolae Ceaușescu, care, la marea adunare populară' din municipiul Timișoara cu prilejul deschiderii anului de invăță- mînt 1988—1989, arăta : „Puterea stă în știință, în capacitatea omului de a crea, de a cunoaște și de a modifica continuu, în folosul său, al progresului, întrega dezvoltare !“. Sînt mă o dată mai anume că între și nivelul de ței există un puternic raport determinare GAZETTE" într-un alt articol consacrat dezvoltării științei românești sub nemijlocita îndrumare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Politica statului român în domeniul științei, invățămîntului și culturii, înfăptuită sub nemijlocita îndrumare a academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu, asigură o continuă modernizare și perfecționare a întregii activități econo- mico-sociale din România, pe baza celor mai noi realizări ale cunoașterii științifice și tehnice moderne, aducînd, în același timp, o contribuție proprie, originală la îmbogățirea tezaurului științific universal, la progresul contemporan în general.Primul Congres al științei și a hotărît crearea, 1985, a Consiliu- al Științei și In- încredințind înalta

cuvinte ce expri- mult un adevăr, și viitorul unui popor dezvoltare al știin- de relevă „EGYPTIAN

învățămîntului în noiembrie lui Național vățămintului, funcție de președinte al important organ de partid și de stat academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu, ca o recunoaștere și prețuire unanimă a rolului de cea mai mare însemnătate îndeplinit de eminentul savant și.specialist de renume mondial în domeniul chimiei macromoleculare, al polimerilor și elastomerilor, în elaborarea și transpunerea în viață a întregii politici a statului român.„Programul-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic în perioada 1981—1990 și direcțiile principale pînă în anul 2000", ce cuprinde prioritățile științei și tehnologiei românești în acest final de secol, reprezintă un îndrumar și, totodată, un instrument de muncă pentru slujitorii științei din România — ziarul egiptean;
„Succese prestigioase in realizarea

tehnologii de înaltă eficiență11
„România : Chimia și petrochi

mia — un sector dinamic al eco
nomiei românești" este titlul sub care revista „GREECE’S WEEKLY" — editată în limba engleză la Atena și care se bucură de o largă audiență în cercuri politice, guvernamentale, diplomatice și ale oamenilor de afaceri din Grecia și țările Pieței comune — inserează un amplu articol — ilustrat cu fotografia tovarășei Elena Ceaușescu.Academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate marcantă a vieții științifice — se relevă in articol — a efectuat cercetări fun-

damentale și a adus o

acestui

subliniază
unor

TRIPOLI 5 (Agerpres). — Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Spcialiste, Moammer Al-Kadhafi, a adresat o scrisoare președintelui in exercițiu al mișcării de nealiniere, șeful statului zam- bian, Robert Mugabe, în legătură cu doborîrea celor două avioane libiene de către aparate ale forțelor aeriene ale S.U.A. în document, relevă a- genția A.D.N., se arată că această acțiune reprezintă o amenințare la adresa securității țărilor din regiunea Mediteranei, păcii în întreaga lume.Pe de altă parte, se precizează că Biroul libian pentru Legături Externe a informat pe șefii misiunilor diplomatice ai statelor C.E.E. la Tripoli în legătură cu situația deosebit

de periculoasă ce rezultă din actul de agresiune american,TRIPOLI 5 (Agerpres). — Jama- hiria Libiana a cerut convocarea urgentă a Consiliului Ministerial al Ligii Arabe în legătură cu doborirea de către avioane americane a două avioane libiene deasupra Mediteranei, informează agenția J.A.N.A., citată de K.U.N.A.NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. a decis să se întrunească pentru a examina plîngerea Jamahiriei Arabe Libiene împotriva Statelor Unite in legătură cu doborîrea în apele internaționale din Marea Mediterană a două avioane libiene de către avioane militare ale S.U.A.
In pregătirea reluării 

negocierilor 
intercomunitare 

din CipruNICOSIA 5 (Agerpres). — Parlamentul Ciprului și-a încheiat dezbaterile asupra unor aspecte ale strategiei și poziției părții greco-ciprio- te în convorbirile pe care președintele Ghiorghios Vassiliou le poartă cu liderul comunității turco-cipriote in vederea soluționării pașnice, negociate a problemelor insulei. Noua rundă de negocieri va începe luni, 9 ianuarie, și va continua pînă in martie, cind președintele Vassiliou și liderul comunității turco-cipriote vor avea întrevederi cu secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar.ATENA 5 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Atena, purtătorul de cuvînt al guvernului elen a subliniat că Grecia acceptă ideea creării unui stat federal în Cipru, pentru soluționarea problemei cipriote. El a adăugat că țara sa „va continua să dea dovadă de cea mai mare bunăvoință și flexibilitate posibile pentru găsirea unei soluții în vederea re- unificării insulei".

Profundă îngrijorare față de doborîrea 
avioanelor libieneNAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat regretul în legătură cu incidentul din Marea Mediterană, în timpul căruia avioane de vînătoare americane au doborît două avioane libiene— a anunțat un purtător de cuvînt oficial al Națiunilor Unite. Javier Perez de Cuellar speră că părțile vor manifesta reținere .pentru a preveni creșterea încordării în zonă.TUNIS 5 (Agerpres). — Doborîrea de către avioane de luptă americane a două avioane libiene deasupra apelor internaționale este un act de agresiune cu implicații extrem de periculoase — se arată într-o declarație a secretarului general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, dată publicității la Tunis. Acest nou act de agresiune împiedică eforturile de pace în Orientul Mijlociu și reprezintă o violare a Cartei O.N.U. și a obligațiilor asumate de statele membre permanente ale Consiliului de Securitate — relevă documentul.MOSCOVA 5 (Agerpres). — Campania antilibiană a S.U.A., dusă pină la confruntarea militară ce a avut loc deasupra Mediteranei, în urma căreia au fost doborîte două avioane libiene, a provocat indignare în Uniunea Sovietică — a declarat un purtător de cuvînt al M.A.E. al U.R.S.S., citat de agenția T.A.S.S. Este inacceptabil ca S.U.A.— membru permanent al Consiliului de Securitate — să-și aroge dreptul de a pedepsi un stat suveran care nu-i este pe plac. Oricare ar fi motivele — a precizat purtătorul de cuvînt sovietic — folosirea forței contravine normelor dreptului internațional și este in contradicție cu eforturile comunității internaționale vi- zînd găsirea de soluții politice situațiilor conflictuale existente.ALGER 5 (Agerpres). — Doborî- rea de către S.U.A. a celor două avioane libiene a condus la agravarea situației în zona Mediteranei— se arată într-o declarație a Ministerului de Externe al Algeriei. Revenirea S.U.A. la poziția de folosire a forței împotriva Jamahiriei Libiene este inacceptabilă și constituie o sursă de incertitudini și instabilitate in regiunea Maghrebului și în Mediterană — se subliniază în document.ATENA 5 (Agerpres). — Intr-o declarație a purtătorului de cuvînt al guvernului, Grecia și-a exprimat preocuparea față de doborîrea de către aviația S.U A. a două avioane militare libiene, apreciind că „astfel de incidente nu sint de natură să reducă tensiunea între cele două țări, ci, dimpotrivă, creează condiții

pentru a o escalada, cu consecințe imprevizibile". In calitate de țară mediteraneeană, Grecia consideră că, în acest moment, trebuie să se dea dovadă de reținere și să se evite acțiunile căre amenință pacea în această regiune, se adaugă în document.ROMA 5 (Agerpres). — Intr-un comunicat al Ministerului de Externe al Italiei este exprimată via îngrijorare față de incidentul petrecut în zona Mediteranei, prin doborîrea a două avioane libiene de către forțele aeriene ale S.U.A. Comunicatul relevă că Italia s-a opus in mod constant oricăror acțiuni — intensificate în ultimul timp — care duc la o creștere nejustificată a încordării în Mediterana.BEIJING 5 (Agerpres). — China iși exprimă regretul în legătură cu doborîrea de către Statele Unite a două avioane libiene — a declarat purtătorul de cuvint al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, în cadrul unei conferințe de presă. El și-a exprimat speranța că toate părțile interesate vor da dovadă de reținere pentru ca, în numele păcii și stabilității, să nu se permită o agravare a situației din zonă.MADRID 5 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat publicat de Ministerul spaniol de Externe, Guvernul Spaniei urmărește „cu atenție și preocupare desfășurarea evenimentelor legate de doborîrea a două avioane libiene de către forțele aeriene ale Statelor Unite". Guvernul spaniol, se spune în document, consideră „îngrijorătoare orice acțiune ce duce la creșterea tensiunii în Mediterana".PARIS 5 (Agerpres) .— Guvernul francez își exprimă speranța că doborîrea, de către avioane ale forțelor aeriene ale S.U.A., a două aparate de zbor libiene nu va fi de natură , să ducă la agravarea tensiunii in regiunea Mediteranei — a spus ministrul francez de externe, Roland Dumas, într-o declarație făcută presei.DAMASC 5 (Agerpres). — Ministrul de externe al Siriei, Farouk Al- Sharaa, a declarat că țara sa condamnă actul de agresiune american împotriva Jamahiriei Libiene — informează agenția KUNA. Arătind că Siria sprijină Jamahiria Libiană, ministrul de externe a. chemat comunitatea internațională să condamne acțiunea americană, care conduce la o escaladare periculoasă în regiunea mediteraneană și amenință pacea "și securitatea în lume.

petrochimică adustria chimicăRomâniei să atingă un nivel similar cu cel din țările dezvoltate din punct de vedere industrial.Creșterea continuă a industriei chimice și petrochimice românești este rodul cercetării științifice și ingineriei tehnologice autohtone, care au pus la dispoziția unităților industriale tehnologii moderne și eficiente, rezultate de o incontestabilă valoare, practică. Activitatea acestui sector este coordonată la nivel național de către Institutul Central de Chimie din București, care reunește unități de cercetare și proiectare, centre de cercetare pe lingă marile combinate chimice și petrochimice și laboratoarele de cercetări din instituțiile de învăță- mînt superior. întreaga rețea de cercetare științifică și inginerie tehnologică este din ce în ce mai puternic implicată în elaborarea de tehnologii originale, apte să valorifice superior materiile prime și sursele energetice și să producă la un înalt nivel de competitivitate.Statisticile internaționale — se subliniază în articol — situează România in rîndul celor mai importante țări producătoare in do-

românești — se evidențiază în context — este ilustrat și do schimburile comerciale internaționale României. Produsele chimice petrochimice au o pondere semnată în volumul total al portului românesc ; această ramură industrială livrează pentru partenerii din peste 109 de țări produse chimice și petrochimice.Chimia și petrochimia românească — continuă articolul — oferă astăzi imaginea a două ramuri industriale în modernizare și dustria chimică de s-a dezvoltat într-un ritm accelerat, pe baza tehnologiilor elaborate de ingineria tehnologică și cercetarea științifică românească, iar industria medicamentelor, ca domeniu reprezentativ al acestei subramuri. s-a dezvoltat lărgindu-și permanent gama produse în perioada Dispunind de mari capacități de producție la București, Iași, Cluj-Napoca și Tîrgu Mureș, industria românească de profil s-a diversificat considerabil, aducîndu-și o contribuție semnificativă la îmbogățirea patrimoniului farmaceutic mondial cu medicamente de concepție originală.

ale și în- ex-

plină dezvoltare, diversificare. In- sinteză fină
continuu, de 1965—1987. și moderne

Apropiata retragere a unui 
prim contingent de militari 

cubanezi din Angola
O declarație a președintelui 

Fidel Castro

„Angajare plenară in promovarea păcii

și colaborării internaționale"Un articol referitor la dezvoltarea fără precedent a științei românești, îndeosebi în anii care au trecut de la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Român, și Ia rolul care lra avut și îl domeniu tovarășa doctor inginer Elena publicat și ziarul „AL SUDANI", din Sudan.Sub directa de știință de internațională inginer Elena nia au fost create unități Științifice moderne, a sporit considerabil numărul laboratoarelor dotate la nivelul cerințelor mondiale, s-a trecut la formarea cadrelor de cercetători cu o temeinică pregătire, s-a realizat un remarcabil deziderat al acestei activități, constînd în transformarea ei într-o activitate de masă, prin integrarea științei cu producția și cu arată cotidianul.Manifestînd o pentru stimularea ce creatoare românești, statul român a asigurat legarea ei organică de cerințele progresului societății, așezarea la baza întregii opere de construcție socialistă a celor mai avansate cuceriri ale revoluției teh- nico-științifice. Totodată, afirmat o nouă concepție cercetarea științifică. La acestei noi concepții se află ideea de esență revoluționară, proprie gindirii novatoare a președintelui Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia, în condițiile noii revbluții științifico-tehnice, manifestarea spiritului creator trebuie să aibă un caracter de masă.Congresul al XIII-Iea al Partidului Comunist Român — evidențiază ziarul sudanez — are o importanță ________ __________________________j în stabilirea rolului și direcțiilor cercetării științifice și dezvoltării tehnologice în actualul stadiu de evoluție a societății românești. Pornind de Ia însemnătatea promovării susținute a științei și învățămîntu- lui în întreaga operă de construcție socialistă din România, de la necesitatea aprofundării continue a cer

Comunist deosebit pe are în acest academician Ceaușescu a
îndrumare a omului largă recunoaștere academician doctor Ceaușescu. în Româ-

învățămîntul —grijă constantă gindirii științifi-
s-a despre baza

damentale și a adus o contribuție deosebită în domeniul sintezei compușilor macromoleculari. chimiei polimerilor și cauciucului, cineticii polimerizării, polimerizării stereospecifice a izoprenului. Sub coordonarea sa, cercetarea chimică deosebită, hotărîtoare românească a înregistrat succese remarcabile care au stat la baza dezvoltării noilor tehnologii, obiect al multor licențe înregistrate atît în România, cît și în străinătate.Simultan cu preocupările profesionale și științifice, academician doctor inginer Elena Ceaușescu

cetării științifice în toate domeniile, documentele congresului au stabilit obiectivele cercetării științifice pentru perioada 1986—1990 și în perspectivă pină în anul 2000.In spiritul orientărilor și sarcinilor menționate, al rolului deosebit acordat științei și invățămîntului, ca factor de progres multilateral al României, noiembrie Plenarei Științei ’și ședinția inginer Elena Ceaușescu. în ampla sa cuvîntare rostită la plenară — se amintește în' articol — au fost analizate în profunzime rezultatele înfăptuirii prevederilor planului in domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice, introducerii progresului tehnic, un accent deosebit fiind pus pe măsurile ce se impun in continuare pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor stabilite în actualul cincinal și în perspectivă, pe baza hotărîrilor Congresului al XIII-Iea și Conferinței Naționale din luna decembrie 1987 ale P.C.R.Asigurarea păcii constituie, desigur, condiția desfășurării în liniște și cu bune rezultate a activității in toate domeniile — deci și in domeniul științei. Cercetarea și învăță- mintul din România își aduc cu prisosință contribuția la promovarea fermă a unei politici de pace și largă colaborare internațională. Implicarea în acest sens a oamenilor de știință români — evidențiază ziarul, în concluzie — s-a reflec- ' tat o dată în plus în Apelul partici- panților la plenara Consiliului Național al Științei și Invățămîntului din noiembrie 1987 către oamenii de știință de pretutindeni, pentru progres, cooperare, dezarmare și pace în lume.

HAVANA 5 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Havana, președintele Consiliului de Stat, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Cuba, Fidel Castro Ruz, a anunțat că un prim contingent de 3 000 de militari cubanezi, staționați pe teritoriul Angolei, se va retrage la 10 ianuarie — transmite a- genția Prensa Latina. Potrivit calendarului prevăzut de recentul acord tripartit, semnat la New York de Angola, Cuba și Africa de Sud, retragerea trupelor cubaneze de pe teritoriul angolez urma să înceapă la 1 aprilie.
s-au desfășurat în luna a anului 1987 lucrările Consiliului Național al Invățămîntului, sub pre- academicianului doctor

LUANDA 5 (Agerpres). — Președintele R.P. Angola, Jose Eduardo dos Santos, a conferit la Luanda cu Jesse Jackson, personalitate publică și politică americană, care se află in vizită în capitala ango- leză, în cadrul unui turneu în mai multe state africane din „prima linie". A avut loc un schimb de păreri în diferite probleme, inclusiv cele privitoare la soluționarea politică a situației din Sudul Africii — relatează agenția ANGOP.
DE PRESA

e scurt

.1

(Agerpres)

ÎNTREVEDERE SOVIETO — 
1 PAKISTANEZA. Președintele Pa- Ikistanulu'i, Ghulam Ishaq Khan, l-a primit pe Iuli Voronțov, prim-ad- junct al ministrului afacerilor externe al Uniunii Sovietice, aflat I într-o vizită oficială la Islamabad.In cadrul convorbirii avute cu a- cest prilej au fost abordate cu I precădere probleme ale reglementării situației din Afganistan. Au fost examinate, totodată, stadiul actual și perspectivele relațiilor Ipakistano — sovietice, informează agenția T.A.S.S.

VALIDARE. In cadrul unei șe- I dințe comune. Camera Reprezentanților și Senatul Statelor Unite au confirmat oficial rezultatele a- legerilor prezidențiale de la 8 noiembrie, încheiate cu victoria re

prezentantului Partidului Republican, George Bush. Cele două cameră ale Congresului, reunite în ședința comună, au validat voturile electorilor, marcind astfel încheierea oficială a procesului electoral prezidențial. Președintele ales va depune jurămîntul la 20 ianuarie.
PRIMIRE. Regele Hassan al II-lea al Marocului a primit, la Marrakech, o delegație a Frontului Polisario — anunță un comunicat al Ministerului marocan al Informățiilor, citat de agenția M.A.P.
DECLARAȚIE. Cooperarea în cadrul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) pentru salvgardarea stabilității regionale va rămîne unul dintre principalele

obiective ale politicii externe Indoneziei — a declarat la o conferință de presă ministrul indonezian, Aii Alatas. El a reafirmat hotărîrea țării sale de a continua eforturile pentru crearea unei zone a păcii, libertății și neutralității în Asia de sud-est,' precum și a unei zone libere de arme nucleare.
GUVERN. La Colombo s-a a- nunțat formarea unui guvern provizoriu al Republicii Sri Lanțca, sub conducerea președintelui țării, Ra- nasinghe Premadasa, care deține portofoliul mai multor ministere. Fără postul de prim-ministru, ca- . binetul provizoriu își va exercita autoritatea pînă la data de 15 fe- I bruarie, cind în țară urmează să se desfășoare alegeri parlamentare.
PROIECT. La Sao Tome a avut loc ședința comisiei special instituite în urmă cu un an pentru pregătirea unei noi constituții a Republicii Sao Tome și Principe. Proiectul noii legi fundamentale a micului stat insular de la coastele Africii va fi supus dezbaterii întregului popor.
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