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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 

CONSFĂTUIRE IA COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

cu cadrele de conducere die ministere, centrele 
industriale si mari întreprinderi

In ziua de 6 ianuarie a.c., din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, au avut loc, pe ministere, con
sfătuiri de lucru cu cadre de conducere din 
centrale, mari unități industriale, institute de 
cercetare și întreprinderi de comerț exterior, în 
cadrul cărora au fost dezbătute activitatea de 
îndeplinire a planului pe 1988 și măsurile ce se 
impun pentru realizarea, în cele mai bune con
diții, a prevederilor de plan pe anul 1989.

In încheierea dezbaterilor a fost organizată, 
la Comitetul Central al partidului, sub președin
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, o consfă
tuire de lucru cu toate cadrele de conducere 
din ministere, centrale și întreprinderi, care au 
luat parte la aceste dezbateri.

In cadrul consfătuirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a referit la activitatea de 
realizare a planului pe anul 1988, care, pe an
samblu, s-a încheiat cu rezultate bune, deși nu 
la nivelul programelor stabilite. Secretarul ge
neral al partidului a atras atenția asupra fap
tului că, la sfîrșitul anului 1988, au mai rămas 
nerealizate unele produse destinate exportului 
și a cerut să se ia toate măsurile ca acestea să 
fie finalizate în cel mai scurt timp și livrate încă 
în prima parte a anului. Totodată, s-a cerut ca 
în trimestrul intîi să se asigure vămuirea și li
vrarea întregii producții realizate pentru export.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, de 
asemenea, necesitatea de a se acționa cu toată 
fermitatea pentru înfăptuirea in bune condiții a 
programului de investiții pe anul 1989 și a indi
cat să fie luate toate măsurile pentru realizarea 
și punerea în funcțiune, în prima parte a aces
tui trimestru, a tuturor capacităților de produc
ție restante din anul trecut.

In cadrul consfătuirii, secretarul general al 
partidului a cerut să se ia măsuri ferme încă din 
primele zile ale anului, în vederea realizării 

tuturor prevederilor de plan pe luna ianuarie, 
pe trimestrul I și pe întregul an 1989. In mod deo
sebit s-a atras atenția cadrelor de conducere din 
ministere, centrale și întreprinderi, din unitățile 
de cercetare asupra necesității de a asigura în
făptuirea neabătută a programelor de organi
zare și modernizare a producției, de ridicare a 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, de apli
care fermă a normativelor de cheltuieli economi- 
co-financiare, pentru creșterea eficienței econo

mice a întregii activități. S-a cerut ca, în toate 
unitățile și la fiecare loc de muncă, să se aplice 
ferm măsurile stabilite pentru încadrarea în nor
mele de consum și să se asigure reducerea în 
continuare a consumurilor materiale, de energie 
și combustibili, creșterea productivității muncii 
prin folosirea deplină a capacităților de produc
ție și reducerea substanțială a timpului de lucru 
pentru realizarea fiecărui produs.

Subliniind că modernizarea producției și per
fecționarea, în continuare, a organizării muncii 
sînt esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe 1989, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut conducerilor ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor să facă din aceste probleme o 
preocupare permanentă, astfel încît activitatea 
din primul trimestru — hotărîtoare pentru îndepli
nirea în cele mai bune condiții a prevederilor de 
plan pe întregul an — să asigure toate condițiile 
pentru realizarea obiectivelor stabilite în actualul 
cincinal.

Arătînd că trebuie să se lucreze intr-un spirit 
nou, revoluționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se treacă la introducerea în activitatea 
de zi cu zi a acestui spirit nou de muncă.

Nu avem - a menționat secretarul general al 
partidului — de discutat despre justețea sau ne- 
justețea liniei generale, dacă trebuie să aducem 
sau nu îmbunătățiri socialismului. Socialismul 
este minunat, principiile sale sînt minunate pen
tru că asigură egalitatea între oameni, asigură 
lichidarea exploatării, a asupririi. Nu trebuie să 
revenim la formele de exploatare și asuprire I 
Nu aceasta este problema îmbunătățirii construc
ției socialismului, ci aplicarea fermă a științei, a 
tehnologiilor noi, a menținerii și dezvoltării spi
ritului revoluționar în toată activitatea I Aceasta 
este problema centrală a socialismului, pe care 
trebuie să ne-o propunem — și trebuie s-o reali
zăm - în cele mai bune condiții !

In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca toate aceste probleme să fie larg dezbă
tute în adunările generale și în consiliile oame
nilor muncii, astfel încît să se asigure în toate 
unitățile mobilizarea exemplară a muncitorilor și 
specialiștilor la îndeplinirea cu succes a sarcini
lor de plan pe primul trimestru și pe întregul an, 
pentru dezvoltarea continuă a economiei națio
nale și ridicarea pe această bază a nivelului de 
trai material și spiritual al întregului popor.

FAPTE AIE ANGAJĂRII MUNCITOREȘTI 
PENTRU REALIZAREA PIANULUI

Pretutindeni, in toate domeniile de activitate, in toate județele și uni
tățile economice se face simțit pulsul unei activități intense pentru în
făptuirea neabătută, ritmică, încă din primele zile ale anului — așa cum 
a subliniat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu,’ 
in Mesajul de Anul Nou, — a programului de dezvoltare economico-socială 
a țării. Prin felul in care se muncește in aceste zile de ianuarie, prin re
zultatele obținute in toate sectoarele economiei, clasa muncitoare, întregul 
nostru popor demonstrează hotărirea fermă, angajamentul total pentru 
îndeplinirea exemplară a planului pe 1989 și pe întregul cincinal.

Prezentăm astăzi numai citeva din veștile sosite in aceste zile la 
redacție și care oglindesc eforturile a numeroase colective muncitorești 
pentru obținerea unor rezultate cit mai bune in producție.• Oamenii muncii de la întreprinderea de confecții și tricotaje din Capitală. angajați intr-o susținută activitate pentru realizarea ritmică și de bună calitate a producției destinate exportului, au executat în perioada care a trecut din acest an confecții textile solicitate de parteneri străini din Anglia. Italia, S.U.A., U.R.S.S., R.F. Germania. Canada, a căror valoare se ridică la zeci de milioane de lei.• La Flotația centrală din Baia Mare au fost finalizate o serie de măsuri menite să ducă la îmbunătățirea calității produselor și la sporirea randamentelor de extracție. Se asigură, astfel, o creștere a conținutului in metal a concentratelor de plumb și cupru. Tn același timp, prin diminuarea pierderilor tehnologice și a impurităților din concentrate sporește randamentul mediu de extracție. Eficienta economică a acestor acțiuni se concretizează în sute de tone de plumb, zinc, cupru și alte metale in concentrate.• La întreprinderea „1 Mai“ din Ploiești a fost realizată o nouă instalație cu comandă hidraulică pentru prevenitoarele de erupție. Avind o capacitate de 960 litri și presiunea de lu

cru de 210 bari, Instalația este cea mai mare și cea mai eficientă dintre toate instalațiile cu comandă hidraulică pentru prevenitoare de erupție executate la întreprinderea ploieșteană.• Zilele acestea, colectivul întreprinderii de elemente pneumatice și aparate de măsură din Birlad a realizat in premieră și asimilat în fabricație un nou produs : trăductorul de nivel și cu cuplaj magnetic. Fabricat după o tehnologie originală, elaborată în unitate, cu caracteristici tehnico- funcționale la nivel mondial, noul produs — destinat industriei chimice — contribuie la reducerea efortului valutar al țării.• La Combinatul chimic din Giurgiu a fost finalizată o nouă instalație pentru producerea de alfa-naftilamină și acid naftio- nic. Instalația este de concepție românească, iar aceste două produse constituie o noutate. De asemenea, chimiștii de aici au asimilat în fabricație alte două produse noi. Este vorba despre acceleratorul „Vulcacit DM“, folosit pe scară largă în industria cauciucului, și pigmentul galben utilizat în industria de lacuri, vopsele și cerneluri poligrafice.
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EMINENTĂ PERSONALITATE POLITICĂ, SAVANT DE PRESTIGIU MONDIAL
VIBRANT OMAGIU,

SENTIMENTE DE ÎNALTĂ PREȚUIRE
O ntregul nostru popor - mun- I citori, țărani și intelectuali, I bărbați și femei, tineri și virstnici, de pe întreg cuprinsul țării — într-o vibrantă unitate de cuget și de simțire, adresează tovarășei Elena Ceaușescu, cu prilejul aniversării zilei de naștere și a peste cinci decenii de activitate in mișcarea revoluționară, un cald și profund omagiu, Sentimentele lor de stimă și aleasă prețuire, calde urări de fericire și sănătate, ani mulți, plini de satisfacții și împliniri, alături de marele strateg al revoluției, genialul ctitor al României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mult stimatul și iubitul conducător al partidului si statului nostru.Comuniștii, națiunea întreagă cinstesc, in această zi de scumpă aniversare, îndelungata activitote revoluționară a tovarășei Elena Ceaușescu, activitate inscrisă încă din anii grei ai ilegalității pe traiectoria de înălțător eroism a slujirii la cotele cele moi înalte a cauzei binelui și fericirii poporului român, a transformării revoluționare a societății.Neobosita activitate politică revoluționară a tovarășei Elena Ceaușescu in înaltele funcții încredințate de partid se bucură de unanima apreciere o partidului și poporului, care omagiază, și în a- ceastă zi de aleasă sărbătoare, contribuția sa determinantă la elaborarea și transpunerea în viață a vastelor planuri de dezvoltare economico-socială a țării, a amplelor programe de organizare și modernizare a producției, de creștere a productivității muncii, preocuparea consecventă și de înaltă competență pentru realizarea o- biectivelor noii revoluții tehnico- științifice și ale noii revoluții agrare, energia cu care militează pentru înfăptuirea Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Nobila activitate a tovarășei Elena Ceaușescu se constituie intr-o înaltă pildă de îmbinare a acțiunii politice cu munca de cercetare științifică, sudate intr-un tot armonios, grăitor pentru largul arc de preocupări, pentru marea capacitate de cuprindere a unei vaste problematici, pentru alesul spirit revoluționar și umanist care prezidează gindirea și acțiunea sa. Strălucita activitate de cercetare științifică a tovarășei Elena Ceaușescu în domenii de vîrf ale cunoașterii se înscrie ca o contribuție de mare preț la tezaurul științei românești și universale.Poporul întreg omagiază, în a- ceastă zi de sărbătoare, eforturile

neobosite, strălucita activitate pe care tovarășa Elena Ceaușescu o depune în dezvoltarea științei, în- vățămintului și culturii românești, pentru înflorirea vieții spirituole a poporului. Milîtînd cu consecvență revoluționară pentru unirea tuturor forțelor științei și culturii în- tr-un șuvoi creator, pentru creșterea necontenită a aportului lor în opera de edificare a noii orînduiri, tovarășa Elena Ceaușescu iși a- duce o contribuție inestimabilă la progresul general al țării, la dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, la ridicarea nivelului profesional, științific și cultural al celor ce muncesc, al întregului popor.De largă, și unanimă apreciere In țară și peste hotare se bucură

prestigioasa activitate pe care tovarășa Elena Ceaușescu o desfășoară spre a transmite și înfăptui nobilul mesaj al voinței poporului român de a trăi în pace, de a acționa ferm pentru dezarmare și
înlăturarea primejdiei nucleare. în slujba colaborării și prieteniei între toate popoarele lumii, a apărării dreptului suprem al oamenilor la viață, la libertate și independența, la pace.
popor român. într-un singurCei te muncesc, întregul 

glas, omagiază, în această zi de aleasă sărbătoare, străluci
ta personalitate a mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu 
și îi urează, din tot sufletul, sănătate, fericire, viață în
delungată și multă putere de muncă, pentru a contribui 
și de acum înainte — împreună cu marele conducător al 
națiunii, secretarul general al partidului nostru comunist, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — la dezvoltarea țării, la 
înflorirea ei multilaterală !

Din adîncul inimilor, „La multi ani!"

CUVÎNT DE CINSTIRE
Aceste cuvinte nu se pot traduce, 
Aceste cuvinte nu se pot trăda — 
Carpați și dor, acasa vieții noastre 
Și dreptul nostru-n veci de a spera.

Cînd le rostim, noi ne rostim cu totul, 
Cu visul liber și cu pasul demn.
Totul respiră în această stare
Ca intr-un imn statornic și solemn.

Cînd ne omagiem Conducătorii 
Noi ființa patriei sărbătorim, 
Lumina vieți care ne dă viață, 
Puterea de a fi și-a vrea să fim.

Nicolae Dan FRUNTELATA \

Strălucită contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și statului, la înflorirea 

științei, Invățămîntului și culturii româneștiDefinind cu clarviziune științifică actualul stadiu de dezvoltare a României, infățișind analitic amplul proces pe care il parcurge societatea noastră — caracterizat prin întrepătrunderea și condiționarea reciprocă a unor profunde transformări calitative, cum sint modernizarea bazei materiale, perfecționarea relațiilor sociale, a democrației munci torești-revoluțio- nare, întărirea proprietății socialiste, omogenizarea societății, afirmarea puternică a funcției sociale a științei, invățămîntului și culturii, intensificarea activității ideologice și politico-educative — tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în Tezele din aprilie că toate acestea reprezintă „un tot unitar al procesului de organizare și dezvoltare socialistă a României, care trebuie să asigure realizarea in cele mai bune condiții a principiilor socialiste de muncă, de viață, de repartiție, un nivel inalt de civilizație și cultură întregii națiuni**.Din această perspectivă, magistrala Expunere la plenara din noiembrie 1988, relevind că trăim într-o epocă de uriașe cuceriri ale științei in toate domeniile, ale cunoașterii umane, a adresat generoasa chemare ca poporul român să devină „o puternică forță a științei și culturii, un popor care să acționeze cu întreaga conștiință și răspundere, in spirit revoluționar, să asigure realizarea obiectivelor dezvoltării sale și să-și aducă, totodată, contribuția Ia dezvoltarea generală a științei și cunoașterii universale**.Originalitatea și profunzimea tezelor formulate de secretarul general al partidului, realismul și caracterul atotcuprinzător al analizei

Constantin OLTEANUmembru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
stadiului actual de dezvoltare a societății românești, elaborarea, pe această bază, a direcțiilor de acțiune conturează un amplu program al perfecționării activității in toate domeniile.In atmosfera de vibrantă și unanimă angajare patriotică și comunistă cu care oamenii muncii din țara noastră acționează pentru a transpune neabătut in viață aceste orientări, mobilizatorul program de dezvoltare multilaterală a patriei, intregul nostru partid și popor omagiază, cu alese sentimente de profund respect și deosebită gratitudine. ziua de naștere și implinirea a peste cinci decenii de activitate revoluționară a tovarășei Elena Ceaușescu.Remarcabil conducător al partidului și statului, eminent om de știință ridicat din rindul clasei muncitoare, al poporului român, ale căror aspirații le slujește cu fierbinte patriotism și neclintită credință revoluționară, unind spiritul creator, militant cu pasiunea pentru promovarea noului in viața socială, în știință și tehnică, tovarășa Elena Ceaușescu — membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președinte al Consiliului Național al Științei și Invățămîntului — întruchipează un luminos exemplu de muncă și viață consacrate patriei și partidului, binelui și fericirii

poporului, cauzei socialismului și păcii in lume.Partidul, întreaga noastră națiune aduc un respectuos omagiu și dau o Înaltă cinstire îndelungatei sale activități in mișcarea muncitorească revoluționară. Din anii grei ai ilegalității, tovarășa Elena Ceaușescu s?a angajat, cu inaltă răspundere patriotică și eroism, în lupta comuniștilor, a clasei muncitoare din țara noastră pentru dreptate socială și libertate națională, pentru împlinirea aspirațiilor arzătoare ale maselor de a trăi într-o lume în care să fie înlăturată orice formă de asuprire și exploatare, într-o societate care să asigure o civilizație materială și spirituală superioară. In acei ani, tovarășa Elena Ceaușescu s-a afirmat în activitatea desfășurată in cadrul partidului, al organizației de tineret și sindicatelor, ca un militant dîrz și neînfricat pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice ale poporului, împotriva fascismului și războiului, pentru eliberarea țării, pentru socialism. împreună cu inflăcăratul comunist, revoluționar și patriot, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu a avut un rol hotăritor în organizarea și desfășurarea marilor manifestații muncitorești de Ia 1 Mai 1939 din București. Acest glorios moment revoluționar — una dintre cele mai mari și mal de seamă acțiuni antifasciste și anti

războinice de masă din Europa acelor ani — de la a cărui desfășurare partidul și poporul vor aniversa in curînd cinci decenii, a pus puternic in lumină voința fermă a oamenilor muncii de a lupta pentru apărarea libertății, integrității teritoriale și a independenței patriei.Evocind cu prolundă emoție anii de grele încercări, de luptă plină de abnegație și sacrificii din perioada ilegalității, activitatea desfășurată după eliberarea țării in slujba partidului și a poporului, a revoluției și construcției socialiste în patria noastră. tovarășa Elena Ceaușescu arăta : „Am considerat întotdeauna că nu există o satisfacție mai mare decit aceea de a sluji cauza clasei muncitoare din rindurile căreia m-ain ridicat — cauza celor mulți, cauza partidului, a poporului meu“.In epoca de profunde înnoiri revoluționare deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, în anii de muncă clocotitoare pentru e- dificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, s-au afirmat și se afirmă în modul cel mai pregnant remarcabilele calități cs definesc personalitatea și activitatea tovarășei Elena Ceaușescu. Alături de marele fiu al poporului nostru, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in cadrul conducerii superioare de partid și de stat, tovarășa Elena Ceaușescu desfășoară o intensă și rodnică activitate pe tărîm social- politic, contribuind la organizarea pe baze noi și coordonarea cu Înaltă competență a unor domenii de cea
(Continuare in pag. a II-a)
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O VIAȚĂ EXEMPLARĂ DEDICATĂ ÎNFLORIRII PATRIEI,

CAUZEI SOCIALISMULUI SI PĂCII
înflăcărat patriotismAcum, Ia început de ianuarie, cind Întregul nostru popor este animat de dorința de a răspunde prin noi și cutezătoare fapte de muncă mesajului pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, ni l-a adresat la cumpăna dintre ani, și noi, constructorii de vagoane din Arad, asemenea națiunii întregi, ne îndreptăm gin- dul, cu emoție și aleasă prețuire, spre mult stimata tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, activist de seamă al partidului și statului nostru, eminent om de știință, de ale cărei inițiative se leagă cele mai bogate realizări din domeniile științei, învățămîntului și culturii. Aceste momente aniversare ne oferă un minunat prilej de a aduce un fierbinte omagiu neobositei și rodnicei activități pe care tovarășa Elena Ceaușescu, înalt exemplu de patriotism și angajare revoluționară, o desfășoară pentru înfăptuirea celor mai cutezătoare năzuințe ale poporului nostru, contribuției originale pe care o aduce la afirmarea științei românești, la transformarea revoluționară a societății și făurirea noului destin al României socialiste.în cadrul vastului dialog de lucru al partidului cu poporul, mărturie elocventă a înaltului umanism revoluționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat de mai multe ari Întreprinderea noastră. Analizele ce au fost întreprinse la fața locului, indicațiile ce ne-au fost date cu aceste prilejuri au constituit, de fiecare dată, noi și mobilizatoare programe de muncă, de acțiune revoluționară pentru continua modernizare a producției, pentru creșterea calității produselor și extinderea exportului. Cu mindria și recunoștință trebuie să spunem că fiecare vizită de lucru a deschis noi orizonturi, a declanșat noi etape de dezvoltare. înnoirea a devenit astfel atributul permanent al activității noastre. Numai în anul trecut au fost introduse 38 noi fluxuri tehnologice și 44 tehnologii noi sau mo-

dernizate — cum sînt turnarea oțelului în forme vidate, tehnologia de filetare prin rulare a conductelor de frînă, extinderea tehnologiei de sudură în mediu de gaz protector etc. Tot în 1988 au fost aplicate 155 de măsuri cuprinse in programul de organizare și modernizare a producției, care a dus Ia sporirea produc- ției-marfă cu 302 milioane lei, la realizarea unei economii de 6 542 MWh energie electrică și peste 2 300 tone metal. Creația tehnico- științifică a făcut și ea pași tot mai importanți pe calea identificării unor noi direcții și mijloace de modernizare și perfecționare a activității noastre. Astfel, în 1988, cadrele noastre tehnice și inginerești au rezolvat peste 350 teme de cercetare și au făcut 52 propuneri de invenții și inovații. Bucurîndu-se de sprijinul nemijlocit al conducerii partidului și statului, perfecționînd permanent producția, o dată cu realizarea vagonului cu o sarcină utilă de 35,7 tone pe osie, destinat transportului de minereu, produsele noastre sînt expediate azi pe toate continentele lumii. Acestor realizări li se mai adaugă una — fabricarea, în variantă modernizată, a ramelor de metrou.Profund recunoscători tovarășei Elena Ceaușescu pentru activitatea rodnică desfășurată pe tărîmul științei, ceea ce constituie pentru noi un sprijin direct și permanent în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului. In această zi aniversară îi urăm — alături de mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu — ani îndelungați și rodnici, multă sănătate și putere de muncă, pentru a încununa cu noi împliniri bogata și neobosita activitate pusă în slujba partidului și poporului, a progresului multilateral al patriei.

național, răsplătită cu înalte titluri științifice, omagiată de prestigioase academii șl societăți științifice de peste hotare, întreaga activitate a tovarășei Elena Ceaușescu exercită o influentă hotărîtoare pentru dezvoltarea științei și învățământului românesc.Aniversarea zilei de naștere a tovarășei Elena Ceaușescu înseamnă pentru noi, colectivul de cadre didactice și studenți de la Universitatea din Galați, ocazia de a ne reînnoi angajamentul de a acționa neabătut pentru creșterea prestigiului școlii românești, pentru implicarea tot mai adîncă a procesului de instrucție și educație în problemele actuale ale producției, pentru perfecționarea pregătirii profesionale a viitorilor spe-

cialiști, pentru formarea unui tineret cu înaltă conștiință revoluționară, ferm angajat în apărarea și promovarea valorilor socialismului și comunismului. Fie-ne îngăduit ca, în această zi de sărbătoare, să aducem profundul nostru omagiu savantului patriot și militantului revoluționar care este tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, să-i urăm ani mulți, sănătate, putere de muncă alături de marele erou al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru progresul științei și învățămîntului românesc, pentru continua ascensiune 
a. societății românești pe culmile civilizației comuniste !

Prof. dr. docent lnq.
Florea OPREA
rectorul Universității din Galați

șl renume internațional, membru al unor renumite academii ale lumii,, tovarășa Elena Ceaușescu a depus minunate și rodnice eforturi pentru ca știința și cultura să reprezinte un mijloc de dialog între țări și popoare. Alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășa Elena Ceaușescu a participat la toate marile evenimente din istoria contemporană, de zi cu zi a țării, a fost întotdeauna împreună cu poporul.

Pentru tot ceea ce a dăruit patriei, se cuvine ca scriitorul, oglindă vie a epocii sale, să facă totul pentru a fixa in memoria eternă a cuvintului chipul primei femei a țării, neobosita energie cu care a afirmat plenar in lume dorința de pace a românilor, de înțelegere și armonie planetară. Cuvintele noastre se vor acum, în aceste momente aniversare, un gînd înflorit, o ramură dalbă de măr, pentru tovarășa Elena Ceaușescu, care prin ardoarea și înaltul său devotament patriotic se constituie»

pentru noi toți într-un luminos exemplu de dăruire pentru binele țării și al oamenilor ei, mesajul său impresionant de muncă și creație transmițîndu-se însuflețitor tuturor brațelor creatoare, minților lucide, revoluționare ale patriei. Cu emoție și admirație adresăm din inimă primei femei a țării, mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, urarea din străbuni „La mulți ani !“.
Vasile REBREANU

Din toată inima

Aurel BEJAN
maistru la întreprinderea 
de vagoane Arad

< Prestigioasă
-WP'.

■te personalitate

Zi memorabilă in calendarul inimii întregii noastre națiuni, ziua aniversării tovarășei Elena Ceaușescu se înscrie firesc, potrivit tradiției noastre strămoșești, între sărbătorile prin care poporul își cinstește eroii, își exprimă, intr-o pilduitoare unitate de gînd și simțire, prețuirea, respectul, dragostea și recunoștința față de fiii exemplari ai acestui neam, față de acei care își consacră virtuțile înalte și munca neobosită înălțării patriei înspre lumina civilizației și culturii, potrivit aspirațiilor celor mai autentice ale poporului. Alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele om politic care conduce destinele României, tovarășa Elena Ceaușescu s-a afirmat in ani eroici, ani de muncă și luptă, ca o proeminentă personalitate șl militantă de seamă în slujba intereselor națiunii noastre. Punîndu-și întreaga putere de creație la temelia prefacerilor revoluționare ce-au avut loc în acești ani, tovarășa Elena Ceaușescu a intrat în conștiința românească însuflețind milioanele de fii ai patriei cu înaltul său exemplu de devotament nemărginit, de abnegație goste pentru tru continua spre gloria
științifică și politicăPrestigioasa personalitate științifică și politică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere și prețuire internațională, reprezintă pentru noi, cadre didactice, educatori ai tinerelor generații din România contemporană, un pilduitor exemplu. Animată de cele mai alese sentimente de dragoste și devotament pentru cauza poporului, tovarășa Elena Ceaușescu, alături de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, aduce o deosebită contribuție la fundamentarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la perfecționarea continuă a organizării și conducerii societății. Prin bogata sa activitate de militant neobosit al vieții politice și științifice din țara noastră, tovarășa Elena Ceaușescu s-a identificat cu mărețele succese obținute de poporul nostru în anii cei mal fertili din multimilenara sa istorie, ani care alcătuiesc perioada pe care întregul nostru ponor o numește cu mîndrie „Epoca Nicolae Ceaușescu". Ca președinte al Consiliului Național al Științei și învățămîntului, tovarășa Elena Ceaușescu acționează cu pasiune și înaltă răspundere pentru transpunerea în viață a politicii partidului in domeniul Învățămîntului, pentru orientarea sa realistă și eficientă către necesitățile imediate și de perspectivă ale societății. Unind în-

tr-o viziune armonioasă militantismul politic și munca de cercetare și creație științifică, concretizată în valoroase lucrări de amplu ecou inter-

revoluționară, de dra- știință și cultură, pen- dezvoltare a acestora, României socialiste. Vastei, prodigioasei sale activități creatoare și de îndrumare și conducere nemijlocită a vieții noastre științifice, culturale, spirituale ii datorăm recunoștință noi toți, cei care, în această țară, în acest timp eroic, dorim să înscriem în cărțile noastre, cu litera inoxidabilă a adevărului, faptele de seamă la care sîntem martori și participanți, fapte menite

Nume drag in conștiința 
poporuluisă dea o mereu mai mare strălucire vetrei pe care ne-am născut, țării noastre neasemuite, veșnicite din bătrîni, în doine și balade, ca însemne ale unei milenare culturi. Ne-a învățat și ne-a cerut să ne iubim patria, strămoșii, limba și creațiile lor ; ne-a îndemnat să ne angajăm cu mereu mai multă temeinicie în făurirea creațiilor demne de acest timp ; ne-a deschis noi orizonturi, printr-o înțeleaptă conducere, către tărîmurile spiritualității poporului nostru la fel de înzestrat pentru creația științifică, precum și pentru aceea culturală, artistică. Iată de ce mă bucur din adîncul inimii că am privilegiul, acum, în aceste clipe sărbătorești, aniversare, să adresez, din adîncul conștiinței, inimii și simțirii mele, alese cuvinte de recunoștință, urîndu-i sănătate și împliniri spre binele și pentru propășirea patriei socialiste, celei care, prin întreaga sa activitate, slujește poporul român, fericirea lui. Cuvintul scriitorului vine acum, înfiorat de emoție și respect, să cinstească îndelungata activitate politică, revoluționară șl științifică, neobosita trudă care a însemnat, mai ales în cea mai rodnică perioadă de înflorire și dezvoltare a României socialiste, un exemplu strălucit de dăruire și clarviziune științifică, ce a făcut ca patria noastră să fie cunoscută pe meridianele Terrei ca o țară nu numai dornică de pace și bună înțelegere, ci și ca una în care știința, învățămîntul, cultura, inteligența găsesc acel drum ascendent al afirmării plenare.în calitate de academician doctor inginer, om de știință de prestigiu

Cu dorința de a spori 
tezaurul de frumusețe al 
tării, atenți la semnifi
cația umană, la valoarea 
etică. emoțională a 
eforturilor eroice făcute 
de întregul nostru popor, 
sub conducerea parti
dului, pentru atingerea 
unor prețioase năzuințe, 
artiștii și-au adus și în
cearcă să-și aducă con
tribuția la edificarea 
unei arte cu adinei în
țelesuri sociale.

tn aceste zile lumi
noase de ianuarie, nu 
putem privi măreția 
epocii anilor noștri, toa
te marile izbînzi ale 
construcției spiritului și 
creației românești, indi
ferent de domeniul prac
tic de activitate în care 
se exercită,' fără ca

gindul nostru si se în
drepte cu emoție și 
recunoștință spre to
varășa Elena Ceausescu. 
Personalitatea tovarășei 
Elena Ceausescu se află 
înscrisă permanent in 
via cronică a tării. Pre
zenta sa neobosită, 
alături de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, in 
mijlocul oamenilor, aco
lo unde pulsează intens 
sevele vitale ale între
gii noastre națiuni, a 
fost si este pretutindeni, 
nu numai în viață, ci și 
in numeroase lucrări de 
artă, luminată de căldu
ra din inimile oameni
lor care ii înconjoară.

Dezvoltarea cadrului 
de manifestare a oame
nilor, climatul social 
creativ, realizarea unor

noi dimensiuni a perso
nalității umane sint do
menii in care contribu
ția tovarășei Elena 
Ceausescu a fost hotări- 
toate. tn cadrul acestui 
proces revoluționar, in- 
vățămintul, știința și 
cultura au reprezentat și 
reprezintă factori esen
țiali In activitatea de 
formare și perfecționare 
a cadrelor, de ridicare a 
nivelului cultural al ma
selor.

Societate a celor mai 
largi drepturi democra
tice, societatea româ
nească de astăzi oferă 
posibilități reale de for
mare a noilor generații 
asigurind condiții optime 
tuturor tinerilor de a 
urca cele mai inalte

trepte ale științei și 
culturii. Iată de ce pu
ternicele manifestări de 
stimă, dragoste și pre
țuire cu care este 
întimpinată tovarășa 
Elena Ceaușescu, atenția 
cu care ii sint ascultate 
de fiecare dată cuvin
tele. toate acestea de
monstrează convingător 
credința noastră, a tutu
ror. că marile realizări 
in făptuite pină acum 
sub îndrumarea sa 
neobosită constituie tot 
atitea certitudini ale ri
dicării in continuare a 
patriei noastre pe noi 
culmi de progres și ci
vilizație.

Vasile POP 
NEGREȘTEANU

(Urmare din pag. I)mai mare importantă pentru mersul înainte al patriei pe calea socialismului. întregul partid și popor dau o înaltă apreciere activității sale în conducerea partidului și statului, contribuției de cea mai mare importanță la afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al partidului, ca centru vital al națiunii, la fundamentarea și punerea In aplicare a planurilor de dezvoltare economico-socială a țării, a programelor de modernizare a industriei și agriculturii, de creștere a productivității muncii și a eficientei economice, la realizarea obiectivelor revoluției tehnico-științifice și noii revoluții agrare, la întreaga strategie de ridicare continuă a României socialiste pe noi culmi de civilizație materială și spirituală.Contribuția excepțională a tovarășei Elena Ceaușescu la elaborarea șl Înfăptuirea politicii partidului și statului nostru își găsește reflectare si în activitatea consacrată desfășurării politicii de selecționare, creștere, pregătire și promovare a cadrelor, îndrumării unitare a muncii privind aplicarea exigentă a hotărîrilor Comitetului Central al partidului șl legilor țării în acest domeniu.In procesul elaborării și înfăptuirii politicii partidului, tovarășa Elena Ceaușescu manifestă o înaltă preocupare pentru ca știința, învățămîn- tul și cultura să slujească nemijlocit interesele fundamentale ale poporului.Pornind de la adevărul fundamental că știința constituie factorul primordial al progresului contemporan, că societatea socialistă multilateral dezvoltată și societatea comunistă pot fi edificate cu succes numai pe baza celor mai Înaintate cuceriri ale științei și tehnicii, partidul nostru a- cordă o deosebită atenție pregătirii profesionale și politice a oamenilor, pentru a face ca fiecare membru al societății să reprezinte o înaltă competență în domeniul în care lucrează, în locul pe care-1 ocupă în sistemul diviziunii sociale a muncii, în viața publică.Sub conducerea nemijlocită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, a fost promovată, într-un spirit profund creator, original, o concepție cuprinzătoare și consecventă asupra științei și tehnologiei, asupra relației dialectice dintre știință și societate, dintre știință și progresul social. In această lumină apare limpede adevărul, me

în româneasca stemă
Aceleia ce pururea de pază 
Cu legămint de bine și de dor 
Lingă Eroul patriei veghează 
Istoriei un mare viitor.
Aceleia ce pune peste toate 
Legenda unui nimb contemporan 
Cu gest lucid din miez de libertate 
Lumină-i din poporul suveran.
Aceleia ce numele iși leagă 
De-al păcii ideal, triumfător, 
Ce a știut prin știință să aleagă 
Temeiul bun și vast și roditor.
Aceleia ce ființa-și definește 
Prin crezul comunist ardent, înalt

reu subliniat de partidul nostru, potrivit căruia știința se afirmă atit ca importantă forță de producție, cit și ca fundament al conducerii sociale călăuzite de o concepție teoretico-fi- lozofică înaintată, ca un puternic factor de educare și formare a personalității umane. Această teză a generat orientarea consecventă ca noile cuceriri ale științei să se resimtă pe deplin în toate sferele societății — de la producția materială pro- priu-zisă la organizarea și conducerea economico-socială, la viața spirituală a oamenilor — să determine ridicarea continuă a nivelului de cultură și civilizație al națiunii noastre.Beneficiind de îndrumarea permanentă, de cea mai inaltă autoritate științifică a tovarășei Elena Ceaușescu, știința românească a cunoscut o dezvoltare puternică, fără precedent, a bazei materiale și de cadre ; s-au amplificat an de an rezultatele cercetării, iar aplicarea acestora în producție a devenit axul central al politicii In domeniul științei, a cărei funcție socială, politică și economică se manifestă la un nivel superior în întregul proces de dezvoltare multilaterală a noii orinduiri.în ultimele două decenii au fost create mari și reprezentative platforme industriale, prin care se asigură direct și nemijlocit integrarea cercetării științifice și tehnologice cu învățămîntul și producția în domenii de vîrf cum sînt chimia de sinteză, mecanica fină, electrotehnica și electronica, aeronautica, energetica nucleară. în concordanță cu orientările programului partidului au fost create noi structuri de organizare a cercetării — acestea corespunzînd pe deplin etapei actuale a procesului revoluționar din patria noastră — care oferă cadrul necesar realizării strînsel unități dintre știință, învă- țămînt și producție, dintre știință și societate în general.Realizări de uriașă amploare și Importanță materializează in mod strălucit concepția partidului nostru, a tovarășei Elena Ceaușescu privind creșterea contribuției științei naționale la dezvoltarea Intensivă a industriei și agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei naționale, la intensificarea participării țării noastre la diviziunea internațională a muncii. Toate acestea se concretizează In elaborarea și punerea în practică a programelor speciale pri

S-a contopit cu tot ce românește 
înseamnă visul nostru avintat.
Și-a scris in cartea Țârii nou tezaur 
Să se-mplinească fiecare vis 
Belșug să fie în idei de aur 
Și-un drum statornic, falnic și decis. 
Cu viața sa de-apururi pentru Țară 
Ca om politic și savant distins 
Din gindul său pe rînd se luminară 
Destinele pe-al patriei cuprins. 
Sădind ale științelor carate, 
Ardoarea muncii-n dragostea supremă 
Un înțeles de purpură străbate 
Deplinul rost in românească stemă.

Pavel PEREȘ

vind promovarea de tehnologii și asimilarea de produse de înaltă calitate și eficiență, lărgirea bazei de materii prime, materiale și energetice, dezvoltarea sistemului energetic, valorificarea superioară a materiilor prime, reducerea consumurilor materiale, creșterea continuă a producției industriale și agricole, a venitului național, a nivelului de viață al poporului. Se reflectă în aceasta preocuparea sistematică pentru a imprima frontului organizării și cercetării științifice un stil de acțiune dinamic, revoluționar, pentru punerea deplină în valoare a potențialului intelectual al națiunii și transforma
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lii, definită de partidul nostru drept principal factor de cultură și civilizație. Asigurînd însușirea sistematică și asimilarea de către tineri a cunoștințelor științifice, educarea lor social-politică, militantă, școala îi ajută să Se situeze într-un sistem superior de valori, să adopte criterii logice, in funcție de care omul iși valorifică posibilitățile, iși împlinește personalitatea pe măsura științei și capacității de a se raporta permanent la necesitățile progresului, ale înfloririi patriei.Prin contribuția directă a tovarășei Elena Ceaușescu, școala românească a cunoscut un continuu proces de

Comuniștii, întregul nostru popor prețuiesc în mod deosebit contribuția tovarășei Elena Ceaușescu la fundamentarea și înfăptuirea politicii și orientărilor partidului pe planul activității ideologice și educative, al îndrumării culturii și artei. Sub auspiciile generoase și fertile ale orientărilor stabilite de partid, activitatea politico-ideologică și cul- tural-educativă, beneficiind de îndrumarea nemijlocită a tovarășei Elena Ceaușescu, și-a sporit permanent contribuția la dezvoltarea conștiinței socialiste, la e- ducarea patriotică revoluționară a oamenilor muncii, la cultivarea
Strălucită contribuție la elaborarea și înfăptuirea politicii 

interne și externe a partidului și statului, la înflorirea științei, 
invățămintului și culturii românești

rea României într-o autentică mare putere pe planul științei, al pregătirii cadrelor. Pe aceste coordonate de gîndire și acțiune, în cuvîntarea rostită la Congresul științei și învățămîntului, tovarășa Elena Ceaușescu releva că transpunerea în viață a obiectivelor economico-sociale „face necesară o nouă calitate a muncii și in domeniul cercetării științifice", că „înfăptuirea revoluției lehnico-știin- țifice cere din partea oamenilor de știință spirit revoluționar, îndrăzneală și inițiativă. Cercetarea impune in permanență dorința de a descoperi noi legități in natură, în lumea înconjurătoare,* de a promova noi tehnologii care să situeze știința românească pe un loc cit mai de frunte in cadrul cunoașterii științifice mondiale".In societatea noastră. în care preocuparea pentru studiu, pentru permanenta îmbogățire spirituală a omului constituie o sarcină primordială a statului și un interes legitim al cetățenilor, un rol deosebit revine șco

Înnoire, răspunzînd tot mai eficient cerințelor producției, dinamicii fără precedent pe care o înregistrează in prezent dezvoltarea economico-socială. S-au înfăptuit și se înfăptuiesc astfel exigențele principiale formulate de conducerea partidului privind dezvoltarea și perfecționarea învă- țămintului in strinsă concordanță cu cerințele actuale și de perspectivă ale dezvoltării economico-sociale, îmbinarea armonioasă a disciplinelor fundamentale — matematica, fizica, chimia, biologia — cu cele cu o puternică înrîu- rfre educativă asupra tineretu-, lui, cum sînt limba și literatura română, istoria și geografia patriei. Astfel, fiecare școală, fiecare institut superior au menirea să devină o citadelă a educației și formării constructorilor celei mai drepte și mai umane orinduiri, cu un orizont larg de cunoștințe științifice, tehnice și culturale, pătrunși de un puternic spirit revoluționar.

dragostei și atașamentului față de țară și popor, față de cauza socialismului. In ultimele două decenii au fost create opere valoroase în domeniul literaturii, cinematografiei, artei plastice, muzicii, iar Festivalul național „Cintarea României" a devenit o puternică mișcare de creație științifică, tehnică, culturală și artistică de masă. Așa cum a subliniat tovarășa Elena Ceaușescu la Congresul al III-lea al educației politice și culturii socialiste, creației literar-artistice îi revin misiunea și Îndatorirea de a făuri și îmbogăți patrimoniul național cu noi opere valoroase, pătrunse de umanism revoluționar, de profundă încredere in înaltele noastre idealuri comuniste, care să servească dezvoltării conștiinței socialiste, educării omului nou, să redea. în forme originale cît mai variate, mărețele împliniri ale anilor glorioși pe care ii trăim, preocupările și aspirațiile poporului, lupta și munca sa eroică pentru edificarea unei Românii moderne.

Opera tovarășei Elena Ceaușescu, exemplara sa viață și activitate se înscriu pe linia celor mai ample manifestări ale geniului creator al poporului român, ale gindirii științifice și tehnice naționale, oferind intelectualității noastre, făuritorilor de bunuri materiale și spirituale imaginea pilduitoare a omului de știință pentru care nu există țel mai înalt decît acela de a-și sluji țara, dezvoltarea sa multilaterală, de a-și dedica întreaga activitate creației pașnice, promovării marilor idealuri de colaborare și înțelegere între popoare, sporirii patrimoniului științific național și universal.Apreciate în prestigioase forumuri ale cercetării științifice din numeroase țări ale lumii, lucrările tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu în domeniul chimiei — știință de avangardă a epocii contemporane — relevă un cercetător cutezător, cu o gîndire novatoare, aducînd o contribuție de seamă la afirmarea puterii creatoare și transformatoare a omului în deslușirea tainelor naturii și universului, la afirmarea sa liberă și demnă ca stăpîn al propriului destin. Traduse și editate în numeroase țări ale lumii, operele sale științifice contribuie la afirmarea tot mai puternică a poporului român, a României socialiste la îmbogățirea tezaurului gindirii și cunoașterii universale.încercăm înălțătoare și vibrante sentimente de mîndrie patriotică pentru faptul că, prin valoarea teoretică și practică a operei sale, prin modul strălucit în care aceasta răspunde cerințelor contemporane, tovarășa Elena Ceaușescu se bucură de cele mai alese recunoașteri și omagii pe plan național și internațional, exprimate prin alegerea sa ca membru și membru de onoare de către numeroase instituții științifice de prestigiu, prin conferirea unor înalte titluri ale unor foruri de specialitate. academii și universități din întreaga lume.Ilustru om politic și savant de renume mondial ce își dedică viața și activitatea slujirii, cu profundă răspundere, a intereselor majore ale tării și poporului român, ale cauzei socialismului pe pămîntul României, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu a intrat în conștiința umanității ca promotor neobosit al celor mai nobile idealuri de înțelegere, colaborare șl pace între națiuni, ca militant de

frunte pentru apărarea dreptului fundamental al oamenilor la viață, la existență liberă și demnă.Promovînd cu neabătută consecvență teza de o imensă Însemnătate a partidului nostru cu privire la rolul științei și culturii ca formă și mijloc de dialog între națiuni, de promovare și salvgardare a valorilor esențiale ale umanității, tovarășa Elena Ceaușescu subliniază că „astăzi, mai mult ca oricind, știința, învățămîntul și cultura — care au adus atitea contribuții inestimabile la progresul civilizației umane, Ia îmbogățirea tezaurului cunoașterii universale — trebuie să-șl afirme cu putere vocația lor constructivă, pașnică, să contribuie nemijlocit Ia soluționarea problemelor privind lichidarea subdezvoltării, rezolvarea problemelor alimentației, ale sănătății și altor probleme legate de asigurarea unei vieți mai bune, de progres și civilizație pentru toate popoarele lumii".O deosebită apreciere întrunește In țară și peste hotare activitatea susținută pe care o desfășoară tovarășa Elena Ceaușescu ca președinte al Comitetului Național „Oamenii de știință și pacea" în direcția unirii eforturilor și sporirii contribuției oamenilor de știință și cultură de pretutindeni la rezolvarea gravelor probleme politice, economice și sociale ce confruntă lumea de azi, pentru ca toate marile cuceriri ale științei și tehnicii să servească exclusiv progresului și bunăstării popoarelor, realizării unei lumi a în- , țelegerii și colaborării, ferită de spectrul amenințător al războiului.Omagiind cu profund respect activitatea și opera tovarășei Elena Ceaușescu, strălucit conducător politic revoluționar, eminent om de știință, înflăcărat patriot, militant de prestigiu pentru o lume a păcii și colaborării internaționale, întregul nostru partid și popor își alătură gindurile și simțămintele, dorindu-i din adîncul inimii multă sănătate, multă fericire și inepuizabilă forță de muncă, împreună cu cel ce ne este strălucit Erou și ctitor de țară și istorie nouă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, spre împlinirea idealurilor supreme de bunăstare și prosperitate ale poporului român, de suveranitate și independență, pentru afirmarea tot mai puternică a României in lume ca țară a păcii, progresului și civilizației socialiste și comuniste.



SCINTEIA — sîmbătâ 7 ianuarie 1989 PAGINA 3

ȘTIINȚA - ÎNVĂȚĂMlNTUL - CULTURA
factori fundamentali 

ai dezvoltării și înfloririi 
patriei socialiste

%

„Trebuie să spunem cu toată tăria că viitorul 
poporului nostru-ca de altfel al oricărui popor- 
va fi determinat în mod hotărîtor de nivelul învă- 
țămîntului și al cercetării științifice".

NICOLAE CEAUȘESCU

OBIECTIVE MOBILIZATOARE ALE CERCETĂRII ÎN
SOLUTIONAREA PROBLEMELOR MAJORE ALE ECONOMIEI

Prevederile documentelor programatice adoptate de Congresul al Xlll-lea și Conferința Națională 
ale partidului, cît și Legea planului național unic de dezvoltare economico-socialâ a patriei pentru anul 
1989 oferă un vast cîmp de afirmare capacității creatoare a specialiștilor din domeniul cercetării știin
țifice, stimulează punerea în valoare a celor mai cutezătoare și eficiente idei. Cercetarea științifică, in
gineria tehnologică și proiectarea sînt angajate in cincinalul actual și în perspectivă la înfăptuirea unor 
programe de o deosebită importanță, care își propun soluționarea unor sarcini complexe, de mare anvergu
ră, vizînd dezvoltarea unor ramuri prioritare ale economiei naționale, ridicarea pe o treaptă superioară de 
eficiență și calitate a activității din industrie și agricultură, din celelalte domenii, lată cîteva din obiec
tivele ce urmează a se înfăptui în acest an, sarcini cuprinse în peste 40 DE PROGRAME ÎN CURS DE 
DESFĂȘURARE sub directa coordonare a Comitetului Național pentru Știința și Tehnologie :

• O atenție deosebită se va da acțiunii de per
fecționare a organizării și modernizare a procese
lor de producție, acțiune ce se desfășoară practic 
in toate unitățile productive ale economiei na
ționale.
• In industria petrolieră, în centrul atenției se va 

afla aplicarea mai rapidă a tehnologiilor care să 
asigure un factor final de recuperare de cel puțin 
38-40 LA SUTĂ.
• In energetică, accentul se va pune pe valori

ficarea la maximum a resurselor interne de energie, 
economisirea combustibililor, carburanților și ener
giei electrice. Se vor extinde domeniile de utilizare 
a surselor noi și recuperabile de energie la nivelul 
unui echivalent de aproape 10 MILIOANE TONE 
combustibil convențional pe an.
• In metalurgie, ponderea produselor de nivel 

ridicat va trebui să asigure realizarea unui export 
de circa 5 MILIOANE TONE în echivalent oțel și 
un coeficient de scoatere de peste 90 LA SUTĂ.
• In chimie și petrochimie, se va obține un grad 

de produse albe de peste 67 LA SUTĂ la prelu

crarea țițeiului, accentuîndu-se totodată chimizarea 
avansată a gazului metan, a sării și lemnului, dez
voltarea chimiei de sinteză fină și producții de mic 
tonaj.
• In industria construcțiilor de mașini, față de 

anul 1988, volumul producției va spori considerabil 
pe seama produselor noi, introduse în fabricație ; 
exportul realizat de această ramură urmează prac
tic să se dubleze ; indicele de utilizare a metalu
lui va fi de peste 92 LA SUTĂ pe relația devize 
convertibile.

• Industria electrotehnică va trebui să realizeze 
un ritm de creștere superior celui pe ansamblul in
dustriei ; mai mare cu aproape 14 LA SUTĂ față 
de 1988.

• In fizică și energetica nucleară se vor accele
ra dezvoltarea celor mai noi aplicații ale fizicii în 
tehnicile și tehnologiile de vîrf din ramurile eco
nomiei naționale, realizarea de noi materiale, apa
rate și echipamente pentru programul de con
strucții a centralelor nuclearo-electrice.

OPERA TOVARĂȘEI
ELENA CEAUȘESCU 

-OPERA UNUI EMINENT
OM DEStrălucita activitate științifică desfășurată cu pasiune de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu încununează o operă științifică .de mare valoare teoretică, cu înait mesaj militant pentru transformarea științei în instrument al progresului social. Activitatea sa științifică, ce se bucură de aprecierea unanimă a intregului nostru popor, a deschis noi căi în cercetarea fundamentală și aplicativă, contribuind la ridicarea continuă a prestigiului internațional al științei românești.... Importantele rezultate obținute de tovarășă ‘Elena Ceaușescu pe tărîmul cercetării și ingineriei chimice se reflectă într-o operă științifică impresionantă, avînd astăzi valoare de referință în ramurile de vîrf ale chimiei moderne. Zeci de lucrări științifice, publicate de prestigioase edituri din numeroase țări, comunicate in reviste de specialitate de înaltă autoritate profesională sau la simpozioane și congrese naționale și internaționale, pre-

ȘTIINȚĂcum și peste 20 brevete de invenție, materializate in tehnologii și produse industriale, au adus autorului lor respectul și aprecierea unanimă a cercurilor de specialitate. Printre lucrările prestigioase elaborate de tovarășa Elena Ceaușescu se numără și recenta apariție „Știința și progresul societății", care pune in lumină o concepție profund dialectică asupra relației știință-societate in edificarea unei civilizații noi, superioare.• Frecvent citată in .lucrările de ț ' specialitate, este, cu. deosebire, se- : ria monografiilor consacrate compușilor maCrorrfăfet’u'l&ri și dăWeniului de” I avangardă al cercetărilor privind sinteza și caracterizarea polimerilor ste- reoregulați. Traduse în aproape toate limbile de circulație internațională, a- ceste lucrări sînt apreciate drept contribuții științifice de o valoare deosebită, relevind profunzime și spectru larg de preocupări și oferind, totodată, o imagine edificatoare asupra nivelului avansat al științei românești.
/ z ' '
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AMPLA MANIFESTARE A SPIRITULUI CREATOR AL POPORULUI .> . a

■

Intre formele în care realitatea vieții noastre social-politice din 
ultimii ani a dovedit cu prisosință că poate aduce o vie contribuție la 
făurirea conștiinței socialiste, un loc deosebit de important îl ocupă 
amplele manifestări din cadrul Festivalului național „Cintarea Româ
niei", viguroasă mișcare de creație tehnico-științifică și de cultură inițiată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Festivalul, conceput ca o amplă manifestare națională care cu
prinde, practic, toate forțele educative ale societății și strînge laolaltă, 
într-un unic șuvoi, toate energiile creatoare ale țării, a căpătat, de la 
o ediție la alta, noi forme de manifestare, noi valențe calitative, creind 
toate condițiile ca oamenii muncii, poporul să se afirme, deopotrivă, în 
calitate de beneficiari și creatori de cultură.

Semnificativ este faptul că de la prima ediție din 1975—1977, la

care au participat circa 100 000 de formații și cercuri artistice de ama
tori de la orașe și sate, la cea de-a șaptea ediție, ce se desfășoară în 
prezent, numărul colectivelor a ajuns la 231 000, însumînd peste 5 mi
lioane de participanți.

Sub îndrumarea permanentă a tovarășei Elena Ceaușescu, marele 
Festival a devenit o puternică și largă mișcare de creație științifică, teh
nică, culturală și artistică de masă. El se situează astăzi la înalte cote 
calitative, aducînd o contribuție sporită la educația politică, patriotică, 
revoluționară a oamenilor muncii, la ridicarea nivelului pregătirii lor 
profesionale, a gîndirii tehnico-științifice, pentru creșterea aportului aces
tora la rezolvarea eficientă a sarcinilor economice și sociale ce le revin 
în cadrul colectivelor de muncă în care își desfășoară activitatea de 
zi cu zi.
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Circa 25 LA SUTĂ din populația țării
este cuprinsă in procesul de invățămint

PENTRU TOII FIII TĂRII, CONDIȚII OPTIME DE PREGĂTIRE
Largul cadru democratic al în- 

vățămîntului din România contem
porana asigură tuturor tinerilor 
patriei accesul gratuit la instruc
ție și educație, la pregătirea te
meinică în specialitatea aleasă, 
la un orizont larg de cunoștințe 
de cultură generală. Astfel,
• în anul de invățămînt 1988- 

1989, populația școlară cuprinde 
5,7 MILIOANE de preșcolari, elevi 
și studenți, ceea ce reprezintă 24,7 
LA SUTĂ in raport cu populația 
țării și este de PESTE 3 ORI MAI 
MARE decît cea a anului 1938— 
1939.
• 28 460 de unități școlare 

asigură, pe tot cuprinsul țării, 
pregătirea generală și de specia
litate a tineretului patriei.
• 1 320 000 de elevi sînt cu

prinși în anul școlar 1988-1989 
în liceele din România, iar numă
rul total de studenti se ridică la 
161 200.
• diagrama absolvenților de 

liceu a urcat de la 71 197 în anul 
1965 la 192 064 în 1988.
• încă din anul școlar 1987- 

1988, toți absolvenții invățămintu- 
lui obligatoriu de 10 ani sînt cu
prinși in treapta a ll-a de liceu și 
școlile profesionale.
• în anul școlar în curs, apro

ximativ 80 LA SUTĂ dintr-o ge
nerație de absolvenți ai școlii de 
10 ani își continuă pregătirea în 
treapta a ll-a de liceu, cursuri de 
zi și serale.
• există toate condițiile pentru 

generalizarea, la sfirșitul actualu

lui cincinal, a învățămîntului de 
12 ani.

îndeosebi în anii rodnici de 
după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., care a inaugurat cea 
mai glorioasă perioadă din is
toria poporului român, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", epocă de 
necontenite creșteri și perfec
ționări calitative și în domeniul 
invățămîntului, școala românească 
de toate gradele și-a sporit sub
stanțial baza materială. Mai mult 
de TREI SFERTURI din tot ceea ce 
există astăzi ca zestre a școlii 
românești a fost realizat în anii 
construcției socialiste. Din aceas
tă zestre, peste 70 LA SUTĂ a fost 
construită in perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea al parti
dului. Construcțiile destinate în

vățămîntului, înălțate în „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", echivalează 
cu 10 orașe cu cite 100 000 de 
locuitori fiecare.

Față de anul școlar 1965-1966:
• numărul liceelor a crescut de 

la 589 la 981 ;
• numărul sălilor de clasă a 

sporit de la 78 345 la 103 331 ;
• amfiteatrele, sălile de curs și 

de seminar în învățămîntul supe- •* 
rior - de la 1 804 la 3 288 ;

® laboratoarele pentru învăță
mîntul gimnazial, liceal și pro
fesional - de la 4 561 la 14 514;

© laboratoarele pentru învăță
mîntul superior - de la 1 497 la 
3 899 ;

® locurile în internate școlare 
și cămine studențești - de la 
275 188 la 338 269.
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Ideea centrală care s-a desprins din primele două părți ale dezbateri! (publicată in numerele din 5 și 6 ianuarie 1989 ale „Scînteii") a fost aceea că stimularea și valorificarea promptă in producție a capacității creatoare a colectivelor este o necesitate obiectivă, impusă de stadiul actual al dezvoltării, de cerința continuării în ritm ascendent a evoluției economice De aceea se pune în mod firesc întrebarea : cit este de lung dru
mul de la idee la materializarea ei? Opiniile formulate în legătură cu aceasta, cu modalitățile practice pentru scurtarea „traseului" — uneori birocratic — al concretizării ideilor creatoare constituie tema la care ne vom referi in continuare. r — Uneori creatoare constituie tema la care neRedacția : In unitățile economice 

din județ există o serie de expe
riențe interesante in ce privește 
scurtarea traseului cercetare-proiec- 
tare-producție. Vă rugăm să vă re
feriți la citeva dintre acestea, insis- 
țind in mod 
rilor tehnice 
au favorizat 
în producțieIng. Aurel

deosebit asupra măsu- 
și organizatorice care 

accelerarea introducerii 
a noului.__ __________  Preda, director tehnic al Institutului de cercetare științifică si inginerie tehnologică pentru f țoare și autocamioane Brașov : nu de mult, de la lansarea unei ' de cercetare pînă la realizarea delului treceau circa 3 ani, iar la introducerea în fabricația serie — încă 3—4 ani. în acest an va intra in fabricația Întreprinderii de profil un model de autocamion — practic, o nouă generație — realizat în numai șapte luni, la 

care întregul ciclu de la pro
iectare Ia producția de serie a 
fost scurtat la doi ani. Cum am procedat ? Am pornit de la un studiu de marketing aprofundat, de la cunoașterea exactă a cerințelor potențialilor beneficiari interni și externi, în acest fel. eforturile noastre au fost bine orientate, urmărind eliminarea „punctelor slabe" ale actualelor produse de serie și venind în în- tîmpinarea tendințelor existente pe plan mondial. Un rol esențial l-a avut reducerea duratei probelor și încercărilor. Subliniez însă că această etapă esențială perficial — cum 
s-a mal lntim- plat, uneori, în trecut, cind am acceptat omologarea unor produse insuficient verificate, ce nu au rezistat în confruntarea cu exigențele beneficiarilor. Ca urmare a indicațiilor exprese ale secretarului general al partidului — care a făcut o vizită de lucru în unitatea noastră in anul 1988 — institutul a fost dotat cu e- chipamente, instalații șt standuri de probă care permit ca durata de Încercare a unor componente să se reducă, uneori, de peste zece ori. In condițiile unul plus de certitudine pentru fiabilitate în ex- Îiloatare. Deci, și In viitor vom va- orifica experiența pe care am do- ; bîndit-o cu acest nou produs.■ Dr. ing. Stelian Bontescu, director J ■ tehnic al • întreprinderii „Tractorul" 1 Brașov : Proiectul bun este, desigur, !■’ Indispensabil pentru realizarea unor ; produse de ridicat nivel tehnic șl

trac- Pînă teme mo- pină i de

nu s-a făcut su-

singură problemă, Iar apoi sprijinul substanțial primit din partea organelor județene și municipale de partid pentru a rezolva operativ, de la o zi la alta, diferitele probleme cu care ne-am confruntat.Redacția : Sînt exemple edifica
toare, care dovedesc faptul că sta
bilirea unor obiective precise și ur
mărirea sistematică a implementării 
lor scurtează drumul de la idee la 
materializarea ei. Ceea ce nu se in- 
timplă, totuși, întotdeauna. De ce ?Ing. Gheorghe Toacșe, șeful filialei Brașov a Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru electronică și tehnică de calcul : Eu lucrez într-un domeniu de mare viitor. Se poate spune fără greșeală că dacă sfîrșitul acestui secol încă aparține construcțiilor de mașini, întiietatea va reveni în scurt timp informaticii. Noi facem mari eforturi pentru a ține pasul în acest domeniu în rapidă evoluție, iar colectivul pe care îl conduc este format din oameni pricepuți și entuziaști, care arareori se „îndură" să încheie ziua de muncă înainte de ora 20. Am realizat un microcalculator „COBRA" (computer Brașov), pe care l-am prezentat și în- tr-o expoziție peste hotare, un alt model perfecționat (COBRA- 5 000) a fost conceput pentru uz didactic. Bineînțeles, nu sîntem singurii din tară care avem asemenea preocupări ; și alte filiale ale institutului nostru au bune realizări,

In sensul recunoașterii eficienței legate de toate formele de reducere a costurilor și consumurilor.Ilie Năstase, secretar al comitetului județean de partid : în general, se poate aprecia că rezerve serioase pentru scurtarea ciclului cercetare- proiectare-producție sînt legate de o 
corelare mai bună — atît interde
partamentală, in așa-numita indus
trie orizontală, cit și intre proiec
tare și factorii care concură la 
efectuarea investițiilor necesare. Sintem insă conștient! că și in activitatea de proiectare avem multe lucruri de pus la punct. Cel mal important indicator de apreciere a realizărilor institutelor de cercetare științifică și este, în mod 
ductie-marfă 
care include de fapt și progresul tehnic. Dar dacă acesta nu este îndeplinit cu 5—10 la sută, să spunem. nerealizarea va fi lesne „compensată" de depășirea planului la microproducție, beneficii sau productivitatea muncii în institut, și nu la întreprinderile care realizează produsele finale. Altfel spus, activitatea institutului va fi apreciată pozitiv în ansamblu, deși nu și-a îndeplinit singurul indicator cu adevărat important — cel de progres tehnic. De aceea, sînt de părere că trebuie să se acorde, sub diferite forme, o atenție aparte acestui indicator, stimulînd astfel mal ferm preocuparea pentru progres tehnic a cercetătorilor și proiectan- ților.

De asemenea, noile produse ar 
trebui să valorifice mai mult com
ponentele și subansamblele din pro
ducția curentă, să se renunțe la înnoirea lor de dragul înnoirii, care scumpește produsul și intîrzie Inutil asimilarea în fabricație. Chiar la noul tip de autovehicul, la care s-a referit tovarășul Preda, gradul de

inginerie tehnologică firesc, indicatorul pro- 
vîndută și incasată,

Oamenii gîndesc și acționează 
pentru perfecționarea producției.

Cum este valorificat tezaurul lor de idei ?
Dezbatere organizată de „Scînteia" cu sprijinul Comitetului județean Brașov al P.C.R.

dar, ca și noi, se lovesc de insufi
ciența capacităților de producție pentru a fabrica în serie aceste produse deosebit de solicitate de beneficiari. Mai ales în domeniul nostru de activitate, unde uzura morală este deosebit de rapidă, drumul de la idee la materializarea ei ar trebui scurtat prin mărirea capacităților de producție, în actualele centre sau în altele, bunăoară in Brașov.

Lăszlo Arpâd, controlor tehnic de calitate la întreprinderea de autocamioane Brașov : în unele situații, r" *“ -f*.,producție este blocat de cauze ce depășesc posibilitatea de acțiune a unei întreprinderi. Iată un exem- r»Tn î în urmă cu nnrnanp «iara fini

tipizare a reperelor este foarte scăzut, iar proiectul va trebui revăzut sub acest aspect.Sigur, în județ avem multe experiențe bune. La „Tractorul", bunăoară, prin reorganizarea fluxului în secția de punți motoare, cutii de unsoare, am dublat capacitatea de fabricație pe aceleași suprafețe de producție. Tot aici, același lucrumai puțin de o jumătate de an In„.galiLăiv Nu rpai.DUtin importantă drumul. (Ie la idee lg valorificarea ''fete -insă asigurareațUturOrcohal- ' ei în producție este blocat de cauze j . țiilor .pentru realizarea fizică a pre- , vederilor documentației tehnice. Este uXi domeniu asu^aW&M$’¥‘-art'cJdn-’Centrat. eforturile muncitorilor și specialiștilor din întreprinderea noastră. deciși să mențină tractorul românesc pe o poziție de frunte în ierarhia mondială. Am cbțmut deja unele toare. Cele lizate Intr-o unei a treia cu puteri

s-a realizat — in și fabricația de motoare cu 2. 3, t

șl 8 cilindri. De asemenea, am reorganizat de fond toate secțiile pentru fabricarea elicopterelor și planoarelor de la întreprinderea de construcții aeronautice Ghimbav. în toate aceste cazuri, pe lingă sporul de producție, au crescut mult productivitatea muncii și calitatea produselor, concomitent cu îmbunătățirea sensibilă a condițiilor de muncă. Este un bun rezultat și așa ar trebui să se gîn- dească și să se acționeze în toate unitățile pentru legarea mai strinsă a activității de cercetare științifică cu ingineria tehnologică. Se poate spune că oamenii muncii din județul nostru au înțeles exact cerințele procesului de modernizare continuă a activității productive, care reprezintă una din cele mai eficiente căi de acțiune pentru creșterea nivelului tehnic și calitativ al producției, pentru sporirea eficienței economice. Acum, milităm ca acest proces să fie înfăptuit in profunzime, astfel ineît să se asigure încorporarea organică. în produsele complexe și de serie pe care le realizăm, a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii — condiție primordială pentru creșterea competitivității produselor și promovarea mai susținută a exportului. întrucît industria constructoare de mașini are o îndelungată tradiție în județul Brașov, deținînd în prezent o pondere de 55 la sută în economia județului, acționăm pentru întărirea permanentă a colaborării cu institutele și întreprinderile din ramurile conexe: metalurgia, chimia, electrotehnica și altele. Dorim ca și pe această cale să consolidăm marca de fabrică pentru autocamioane, tractoare, rulmenți, elicoptere, in scopul realizării unui export maxim.în județul Brașov există toate condițiile necesare pentru realizarea unor produse de calitate superioară, fiabile, așa cum ne-a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul gene- _____________________ ral al partidului, cu prilejul vizitei de lucru din luna august a anului trecut la întreprinderea de autocamioane. Rezultatele obținute în promovarea tehnologiilor neconvenționale, acțiunile întreprinse pentru reducerea consumului de oțeluri aliate, aluminiu, cupru, organizarea unei secții speciale pentru refabrica- rea tractoarelor1 pe șenile S-l 500, extinderea utilizării unor materiale neconvenționale — printre care bazaltul — în construcția de mașini, chimie, petrochimie, industria ușoară demonstrează buna pregătire profesională și capacitatea creatoare a oamenilor muncii din județul nostru, care se angajează să întîmpine cea de-a 45-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XIV-lea al partidului cu succese tot mal importante In producție.

VIITOAREA RECOLTA
- PREGĂTITĂ TEMEINIC!
Pentru ca roadele acestui an să fie

mai bogate ca oricindîntr-un an cu condiții climatice nu tocmai favorabile, cum poate fi caracterizat din acest punct de vedere anul 1988, mai multe unități din agricultura județului Teleorman au obținut producții bune la o serie de culturi. în ansamblu însă, la alte culturi — mai ales la porumb, soia, fasole, sfeclă de zahăr, ricin — producțiile au fost cu mult sub nivelul posibilităților, al condițiilor materiale de care' dispun unitățile agricole de stat și cooperatiste.— Sigur, am putea invoca factorii climatici — ne spune tovarășul Dra- gomir Stan, directorul direcției agricole județene. Dar trebuie să recunoaștem că in primăvara trecută am ajuns cu aproape 40 000 hectare nearate, că semănatul s-a prelungit peste perioada optimă, iar lucrările de întreținere nu s-au efectuat conform tehnologiilor și datorită faptului că nu s-a asigurat forța de muncă necesară încadrării lor în termenele stabilite. Au fost, mai ales. în unități din sudul județului, situații cind Încărcătura pe braț de muncă a ajuns la 5—6 hectare cultivate cu porumb, la care s-au adăugat suprafețe de soia, sfeclă de zahăr, fasole etc. Adevărul este că nu in toate unitățile specialiștii au găsit cele mai adecvate măsuri pentru combaterea efectelor negative ale secetei și cu deosebire pentru buna organizare a producției și a muncii, nivelurile diferite de recoltă constituind un edificator argument in acest sens.în acest an, in fața cooperatorilor, mecanizatorilor și specialiștilor, a celorlalți lucrători ai ogoarelor din județ stau sarcini deosebite. Pe baza unor temeinice analize, trăgîndu-se concluzii din învățămintele anului trecut, au fost elaborate programe concrete pe culturi și sectoare, nomi- nalizîndu-se, totodată, și unitățile prevăzute a realiza producții-record. La culturile de toamnă, deficiențele care s-au manifestat anul trecut au fost corectate chiar începînd cu organizarea asolamentelor, cu arăturile, lucrările de pregătire a terenului șl sfîrșind cu insămînțarea propriu-zisă a orzului, griului și orzoaicei. Ceea ca se cuvine subliniat este că sporurile de producție prevăzute pentru anul 1989 se bazează in totalitate pe ridicarea substanțială a randamentelor la hectar. In acest scop, in toate unită

țile au fost distribuite tehnologiile specifice culturilor în sistem intensiv.S-a acordat o atenție mai mare materializării măsurilor din programul de creștere a fertilității solului, îndeosebi în unitățile din nordul județului, respectiv din consiliile unice Blejeștl, Tătărăștii de Jos, Siliștea șl Dobrotești, efectuîndu-se un mare volum de lucrări speciale : scarificări și alinări pe 30 000 hectare, aplicarea îngrășămintelor organice (inclusiv a dejecțiilor lichide) și a amendamentelor calcaroase pe 45 000 hectare, o parte a acestor acțiuni continuind in zilele de iarnă.Avîndu-se în vedere condițiile specifice din fiecare unitate și consiliu agroindustrial, s-a stabilit structura
TELEORMAN

optimă a culturilor pe zone și microzone climatice, în funcție de bonitarea terenurilor, pentru utilizarea mai eficientă a potențialului productiv al pă- mintului, a gradului de favorabllitate al diferitelor culturi. Astfel, în zona de nord au crescut suprafețele cultivate cu orz, floarea-soarelui și rapiță furajeră pe seama diminuării celor cu porumb, iar in sud și in centrul județului (unde se află șl sistemele de irigații) au sporit suprafețele cu soia, porumb și sfeclă de zahăr. Practic, la nivelul județului, se folosesc 6—7 tipuri de asolamente, pe baza lor realizîndu-se o rotație optimă a culturilor.De mare importanță este șl preocuparea pentru folosirea semințelor cu Înaltă valoare biologică. Pornin- du-se de la experiența ultimilor doi ani, In primăvară se va extinde cultivarea hibrizilor mijlocii de porumb, reducindu-se ponderea celor tardivi. Acum se află in plină desfășurare lucrările de condiționare a semințelor pentru culturile de primăvară, care vor ocupa aproape 300 000 hectare. Sint lucrări care, pină la 1 februarie, vor fi încheiate, astfel incit Ia Începutul lunii martie toate unitățile să aibă la dispoziție semințele necesare pentru prima campanie a anului.
Una dintre preocupările majore ale

organelor de partid ș! agricole o constituie buna organizare a activității și cuprinderea lâ executarea lucrărilor a întregii forțe de muncă existente la sate. Pentru că, așa cum s-a desprins din experiența anului trecut, nivelul scăzut al producțiilor din multe unități se datorează tocmai neglijării lucrărilor de întreținere a culturilor, îndeosebi a porumbului, care deține ponderea. De aceea, pentru a- cest an se urmărește ca in fiecare unitate agricolă, cu sprijinul direct al organizațiilor de partid, al consiliilor populare comunale, să se asigure repartizarea suprafețelor ocupate cu plante prășitoare, pentru a fl lucrate in acord global, de la înființarea culturilor și pină la recoltarea lor, retribuirea muncii făcindu-se în strinsă legătură cu nivelul producțiilor obținute.— Prin tot ce se întreprinde In această perioadă — ne precizează directorul direcției agricole județene.— urmărim evitarea greșelilor în aplicarea tehnologiilor. Pentru că, trebuie să recunoaștem, nu diferențele în ce privește dotarea tehnico-materială sau calitatea pămîntului, ci diferențele existente in organizarea activității, in executarea lucrărilor sint cauzele reale ale producțiilor necorespunzătoare din multe unități agricole. Pornind de la adevărul subliniat de secretarul general al partidului că omul este factorul decisiv In realizarea unei agriculturi moderne, intensive, că de conștiința, hărnicia șl priceperea sa depinde obținerea produc- țiilor-record, punem accentul pe întărirea ordinii și disciplinei, pe ridicarea nivelului de cunoștințe al oamenilor muncii din agricultură, adu- cind în prim-plan metodele înaintata de organizare a muncii, tehnologiile avansate. Avem convingerea că stă în puterea noastră, a cadrelor de conducere, a specialiștilor, mecanizatorilor, cooperatorilor și celorlalți lucrători ai ogoarelor, ca, aplicind tot ceea ce a creat nou știința agricolă, experiența unităților fruntașe din toate domeniile, să folosim cu randament sporit pămintul, în așa fel lncît să obținem in acest an cele mai mari producții, adueîndu-ne o contribuție sporită la realizarea fondului de stat de produse agricole.
Stan ȘTEFAN
corespondentul, „Scînteii*

l.

Am obținut rezultate încuraja- cinci modele, rea- concepție unitară, ale generații de tractoare __ ___ ______ cuprinse între 45 și 70 CP au fost omologate de Institutul național danez pentru agricultură, institut autorizat al Pieței comune, iar la un important tirg din Marea Britanie au avut un deosebit succes. Un model de tractor industrial este testat în U.R.S.S., in condiții climatice deosebit de aspre, și se comportă bine. Cred că principala explicație a acestor rezultate constă in îmbunătățirea substanțială a raporturilor cu proiectantul — pe de o parte — și cu exportatorul — pe de altă parte. Nici pină acum nu ne despărțea decit un gard de aceste două instituții; ceea ce s-a schimbat a fost „doar" optica, toate părțile au Înțeles că luptă, în fond, pentru o cauză comună. S-au încheiat programe de acțiune bine închegată, colaborarea a devenit strinsă, directă, iar rezultatele nu au întîrziat să apară.Referlndu-mă strict la activitatea uzinei noastre, aș dori să remarc timpul record în care s-au rezolvat citeva probleme de mare acuitate pentru producție. Astfel, o linie de turnare a oțelului manganos — prima de acest fel din țară — a fost finalizată in numai două luni. De asemenea, a fost reorganizat fluxul de producție la secția de osii motrice. a cărei producție se exportă in proporție de 80 la sută. Două ar fi explicațiile acestor reușite : concentrarea tuturor forțelor tehnice, a capacității întregului colectiv pentru a aborda și finaliza cit mai rapid o

piu : în urmă cu aproape șase arii am brevetat la OSIM un dispozitiv pentru măsurarea directă a forței de strîngere pe arborele motor a unor componente. Totuși, abia anul trecut am reușit să realizez efectiv aparatul, pentru care lipseau citeva piese ce au fost obținute din import pe relația C.T.S. Dar la utilizarea in producție a aparatului tot nu s-a trecut deoarece STAS-ul în vigoare nu solicită măsurarea forței de strîngere, deși este o verificare foarte necesară, prevăzută în standardele din țări precum Statele Unite ale Americii sau R.F.G.
Dracea loan, inginer-șef al Centrului de inginerie tehnologică și proiectări pentru construcția de mașini, filiala Brașov : Dacă în cazul prezentat de tovarășul LâszlO un standard depășit împiedică valorificarea in producție a unei invenții utile, în situația pe care o voi prezenta eu insuficienta înțelegere a pre

vederilor legii investițiilor blochează 
de peste șase ani aplicarea unei teh
nologii valoroase pentru construcția de autovehicule. Despre ce este vorba ? Față de arcurile de suspensie cu profil constant, arcurile cu profil parabolic realizează o mare economie de metal —circa 3 000 tone oțeluri speciale pe an —, precum și de circa 18 milioane mc gaze naturale. Investiția necesară, proiectată de noi pentru a fi realizată la întreprinderea de piese auto Sibiu, nu a fost însă avizată de banca finanțatoare. De ce ? Pentru că nu ar fi eficientă ! în Interpretarea legii, singura formă de eficiență acceptată este aceea în care se obține un spor de producție, or, în cazul noii tehnologii, producția — exprimată în tone — scade ! Avlnd în vedere importanța acordată economisirii resurselor și realizării unui plus de valori de întrebuințare cu un consum mai mic. sînt de părere că legea investițiilor ar trebui completată

în cadrul dezbateri! s-au prezentat numeroase alte experiențe din upităti economice brașovene, precum și direcții de acțiune pentru stimularea mai bună și valorificarea promptă In producție a potențialului creator al oamenilor muncii. Asupra acestei teme de mare actualitate vom reveni pentru a prezenta preocupările existente in județul Brașov, ca și înalte județe ale tării. La încheierea dezbaterii organizate de ziarul „Scînteia", cu sprijinul Comitetului județean Brașov al P.C.R., reluăm citeva din propunerile formulate de participant!, pe căre le supunem atenției organelor de resort :
• Actualizarea statutului comisiilor inginerilor șl tehnicienilor, în evoluția bazei tehnico-materiale și cu cerințele dezvoltării economiei. Comisiile ar trebui să dispună de un cadru orga- de resurse materiale și financiare care să le permită treaptă superioară a calității activității desfășurate. ridi-consens cu intensive a nizatoric si carea pe o
• împletirea mal strinsă a efortului creator pentru realizarea 

produse de virf cu analizarea și ridicarea capabilitătii fabricației in 
unitățile care vor concura la materializarea proiectului.

unor 
toate

• Coordonarea teritorială și interdepartamentală a activității de cer- 
cetare-proiectare, printr-un sistem organizatoric și informational adecvat. Pe această cale se poate evita studierea în paralel a unei singure teme în mai multe unități, forțele astfel eliberate urmînd a fi folosite pentru accelerarea progresului in domenii prioritare.

• înființarea In toate județele a caselor creației tehnico-ștllnțiflce, care să fie in același timp sedii ale comisiilor județene și municipale ale inginerilor si tehnicienilor și loc permanent de desfășurare a activităților acestora.
• Aprecierea rezultatelor activității desfășurate de institutele de 

cercetare științifică și inginerie tehnologică să se facă în mai mare mă
sură in funcție de nivelul progresului tehnic, reducindu-se ponderea altor indicatori, mai puțin importanți pentru efectul economic final, la utilizatori, al acestei activități.

• Alocarea de resurse materiale șl financiare corespunzătoare pen
tru elaborarea și aplicarea unor tehnologii și variante constructive care tă asigure reducerea consumurilor pe unitatea de produs. în acest scop, ar trebui ca aprecierea eficienței unor investiții să aibă în vedere deopotrivă efectul materializat in scăderea consumurilor materiale și energetice.

Dezbatere consemnată de 
Ion TEODOR 
Euqen RADULESCU 
Nicolae MOCANU

Se acționează intens la efectuarea 
lucrărilor agricole de sezonRezultatele și experiența bună do- bîndite in agricultura județului Arad constituie acum, in fapt, puncte de pornire pentru noi măsuri șl acțiuni menite să ducă la creșterea producțiilor, corespunzător cerințelor noii revoluții agrare. Din ansamblul lucrărilor care s-au efectuat și continuă să se efectueze în vederea asigurării unor recolte sporite în anul 1989, de o atenție deosebită se bucură cele ce privesc sporirea fertilității pămîntului, acțiunile cu caracter agropedo- ameliorativ in general. Producțiile mari obținute in anul care a trecut pe suprafețele Care au fost fertilizate corespunzător constituie un argument mobilizator pentru a da o și mai mare amploare acestei lucrări de cea mai mare însemnătate pentru creșterea potențialului productiv al pămîntului. în unitățile agriculturii de stat și cooperatiste au fost administrate deja peste un milion și jumătate tone îngrășăminte organice, iar în cîmp mai sînt transportate peste 300 000 tone gunoi de grajd — ce vor fi aplicate în perioada imediat următoare. „Vom fertiliza cu Îngrășăminte organice întreaga suprafață destinată plantelor tehnice, asigurind cantități mai mari pe cele repartizate sfeclei de zahăr și legumelor — ne spune tovarășul loan Pașca, director adjunct al direcției agricole. Pe lingă fertilizări, am întreprins însă și alte acțiuni care au ca scop îmbunătățirea calității solului. De exemplu, am aplicat amendamente pe 18 000 hectare cu soluri acide sau sărăturate. Pe 9 500 hectare soluri grele, compac- te, au fost executate lucrări de scari-

ficare, Ia mare adincime. în fiecare unitate, in fiecare fermă există programe concrete în acest sens, fiindcă altfel nici nu s-ar putea : in -etapa actuală, agricultura trebuie să beneficieze in tot mai mare măsură de aportul științei, al progresului tehnic. De aici, de la această premisă pornim noi in fundamentarea producțiilor la fiecare cultură".Ce ar mai fi de consemnat ? în primul rind faptul că din arăturile de vară și toamnă care s-au executat în
ARAD

1988, In zona colinară și de deal, pe mai bine de 23 000 hectare lucrările s-au efectuat pe curba de nivel, in vederea evitării eroziunii și spălării solului. Aceste lucrări complexe au avut drept puncte de referință experiența dobîndită in cadrul perime- trului-etalon de la Dieci, unde au fost executate lucrări agropedoameliorati- ve în vederea combaterii eroziunii solului, cum ar fi : culturi In fișii, pe 2 000 hectare, și benzi inierbate, pe 1 800 hectare. De asemenea, s-au efectuat șanțuri nepermanente și rigole de scurgere a apei (care în pri- măverile mai umede afectează o suprafață de peste 75 000 hectare), nivelări de exploatare, modelări în coame, precum și arături pe direcția de scurgere a excesului de umiditate. Important este și faptul că toate arăturile pentru culturile înființate in

toamnă sau pentru cele ce se vor semăna in primăvară au fost executate cu plug cu scormonitor, aslgurîndu-se afinarea corespunzătoare a solului.Deși iarna este în plină putere, lucrătorii ogoarelor se gîndesc deja la semințele pentru apropiata campanie /de primăvară. în acest sens, a fost întocmită balanța necesarului de semințe pentru întregul județ, pe soiuri și hibrizi cu potențial biologic ridicat, ceea ce a permis să se treacă de pe acum la dirijarea semințelor spre unități. Semințele de trifoi și lucernă (care sint descuscutate). precum și cele de borceag, sfeclă de zahăr sint cele care au, în această perioadă, prioritate de livrare.Se află In plină desfășurare șl fertilizarea culturilor de păioase, această lucrare efectuindu-se acum pe Suprafețele unde aceasta nu s-a făcut înainte de semănat. Timpul este propice în acest sens, fapt ce asigură un ritm corespunzător de lucru in fiecare unitate. După această fertilizare, în lunile februarie și martie se vor efectua fertilizări suplimentare. Starea de vegetație a culturilor păioase este permanent sub observare, In fiecare fermă, pentru ca, în caz de băltiri, de exces de umiditate sau dacă se formează crustă de gheață, să se poată interveni imediat și să se înlăture pericolul „sufocării" culturilor. Cum se vede, deși este iarnă, lucrătorii din agricultură au multe de împlinit pentru ca producțiile din acest an să fie superioare celor din anii anteriori.
Tristan MIHUTAcorespondentul „Scînteii*

Cind exemplele bune cheamă 
alte exemple asemănătoare 

în aceste zile, pe șantierele Antreprizei de construcții și montaj 
minier Vîlcea - Argeș - MehedințiCu numai patru ani In urmă sa numea modest : Antrepriza de construcții și montaj minier Coltești. Și ca să poți găsi pe harta patriei acest sat, Coltești, trebuia să cauți cu atenție întreaga zonă a bazinului carbonifer Berbești-Alunu. Azi, aceeași antrepriză iși adaugă la antet denumirea mult mai bine cunoscută : Vîlcea-Argeș-Mehedinți.— Să le iuăm pe rind — ne explică ing. Gh. Niță, directorul antreprizei. Vilcea vine de la faptul că In toate sectoarele de exploatare ale întreprinderii miniere Horezu am executat și executăm In continuare lucrările de investiții ale minerilor, cu deosebire magistralele de benzi transportoare care leagă punctele de extracție a lignitului de depozitele centrale și stațiile tehnice de expediere a cărbunelui spre termocentrale. în anul trecut, de exemplu, sarcinile noastre prioritare din bazinul carbonifer Berbești-Alunu au constat In realizarea unor linii tehnologice In exploatările de suprafață Berbești-Nord și Panga, In Incinta

sectorului Copăcenl, precum și alte lucrări in viitoarele exploatări Se- ciuri, Rugetu și Bustuchin. De altfel, la Rugetu am și pus in funcțiune, cu aproape o lună în urmă, prima linie de exploatare, după care forțele de aici le-am mobilizat în incinta Gilort-Amaradia, unde pregătim punerea în funcțiune a depozitului de cărbune mărunt pentru încărcarea în vagoane. Șeful brigăzii de aici, ing. Alexandru Molder, s-a angajat că va termina acest obiectiv cu cel puțin două luni mai devreme și eu cred în cuvîntul său, tocmai pentru că și' l-a respectat și in alte cazuri.— Am înțeles motivația localizării din antet — Vilcea. Dar Argeș?— Nu de mult au fost încheiate probele tehnice de rezistentă și exploatare la o linie de funicular în lungime de 4,2 km între punctele de extracție Aninoasa — Cotești ale întreprinderii miniere Cimpulung. Se cuvine precizat că șl această lucrare a fost simțitor de-< vansată...

— Iar Mehedinți ?— într-un fel, brigada noastră, condusă de ing. Nicolae Enescu, este considerată drept mecanicul-șef al noului bazin carbonifer din Mehedinți. Aici avem in finalizare o serie de linii tehnologice care fac legătura între exploatări și depozite. La ora actuală, de exemplu, am intensificat lucrările de montaj la cea de-a doua bandă pentru transportul sterilului de la Jilț-Nord, iar la Zegujani am terminat de săpat planul înclinat pentru noua exploatare a cărbunelui din zonă.Și parcă pentru a pune la încercare forța și competența profesională a colectivului antreprizei, pînă mai ieri anonimă, i-au mai fost încredințate o serie de lucrări importante și în zona DObrogei. La Bă- neasa, echipa condusă de comunistul Florea Știrbei, singura formație din țară specializată în executarea lucrărilor pe cabluri, are de realizat un funicular pe o lungime de 12 km. La Ovidiu, alte forțe sint concentrate la executarea unor blocuri de

Intervenție. La Caraorman, un punct îndepărtat In mijlocul Deltei Dunării, constructorii și montorii vîlceni au sarcina de a realiza o stație de preuscare pentru noua fabrică de nisipuri...Am întreprins acest periplu geografic spre a face înțeleasă larga dispersare a forțelor mecanice și umane ale Antreprizei de construcții și montaj minier Vîlcea, dispersare care nu constituie nici un impediment în onorarea cu răspundere muncitorească, exemplară a sarcinilor din domeniul investițiilor. Confirmarea o fac însesi rezultatele Înregistrate la sfîrșitul anului trecut, atît sub aspect valoric, cit și fizic. Deși — așa cum arătam — constructorii mineri de aici și-au îndeplinit planul de investiții pe anul trecut cu o lună mai devreme. în condiții în care au trebuit să-și rostuiască și să-și mobilizeze forțele In multe zone aflate la zeci și sute de kilometri distanță.— Tot secretul acestor succese — ne spunea tovarășul Gheorghe Gh. Niță, inginerul-șef al antreprizei — a constat in doi factori esențiali. Primul : organizarea temeinică,sub toate aspectele, a forțelor și lucrărilor, înceoînd de la asigurarea documentației șl a bazei tehnico-materiale și pină la stabilirea de sarcini precise pentru fiecare muncitor, maistru sau inginer. Al doilea : instaurarea la fiecare loc de muncă a unui spirit de ordine și disciplină desăvirșite. înaintea începerii fiecărei lucrări, de exemplu, noi dezbatem In organizația de partid, cu comuniștii ce trebuie

să fâcem șl cu cine pornim la drum. Cu alte cuvinte, aplicăm întocmai principiul subliniat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Expunerea la recenta ședință comună a plenarei Comitetului Central al P.C.R., a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, privind implicarea responsabilă și asumarea deplină a rolului de conducător politic in realizarea sarcinilor economice a tuturor birourilor organizațiilor noastre de partid. Aceasta ne dă tăria și încrederea deplină in înfăptuirea tuturor obiectivelor și sarcinilor pe care ni le asumăm, ne obligă la maturitate in gindire și acțiune, la funcționarea perfectă a întregului mecanism de organizare și desfășurare a activității.Filtrăm afirmațiile inginerulul-șef prin citeva din constatările noastre cu ocazia documentării pe șantierele antreprizei din bazinul carbonifer Berbești-Alunu.Magistrala de benzi transportoare de cărbune și steril din sectorul Oltețu-AIunu a trebuit să fie introdusă In revizie generală. Minerit de aici acumulaseră o depășire a planului de lignit energetic de aproape 200 000 tone. De aceea, orice amînare. orice întîrziere la lucrările de reparații risca să ducă la pierderea avansului de producție ciștigat. într-un timp record, constructorii au definitivat lucrările ce le-au revenit pe patru trasee de benzi, precum și pentru implementarea pe liniile existente a unor grupuri de acționare independente care să asigure creșterea randamen-

tulul In exploatare. Se poate spune deci că dacă minerii din sectorul amintit au urcat nivelul producției suplimentare de cărbune la peste 340 000 tone, un evident merit îl au și constructorii montori.în aceste zile se muncește cu spor pentru ca in noul an realizările să fie și mai bune. De pe masa de lucru a directorului Gheorghe Niță ne fură privirea o machetă in două variante.— Macheta — ne lămurește directorul — reprezintă una și aceeași estacadă pe care urmează s-o realizăm în sectorul Rugetu. „Varianta A“ aparține proiectantului, cealaltă este concepția specialiștilor noștri și vine cu o serie de soluții economice și constructive pe care sintem hotărîți să le propunem spre adoptare de către proiectant. în ce constau avantajele variantei noastre : reducerea cu 50 la sută a timpului de execuție și turnare a chesoane- lor, economisirea a 120 tone metal și 60 mc betoane.Aflăm în ultimul moment că soluțiile propuse de specialiștii antreprizei au fost acceptate și apreciate ca atare de către proiectanți, motiv în plus pentru constructorii mineri din vatra Berbești- lor să gîndească matur și creator asupra oricărei lucrări, să Împletească spiritul novator cu cel gospodăresc, cu metodologia de organizare temeinică a activității și cu acțiunea responsabilă, revoluționară, așa cum cere secretarul general al partidului.
Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii*

CLUJ: Noi tipuri de 
mașini și utilaje 

moderneLa Întreprinderea „Unirea" din Cluj-Napoca, innoirea și modernizarea produselor ocupă un loc prioritar. Astfel, un mare număr de măsuri din programul de perfecționare și modernizare a nro- ducției vizează proiectarea, omologarea și introducerea în fabricație a unor noi tipuri de mașini și utilaje și modernizarea celor existente, destinate industriei textile, precum și altor ramuri industriale, cum sint cele pentru industria metalurgică, industria lemnului, industria chimică, electrotehnică ș.a. Printre produsele realizai e recent se remarcă instalația de a- limentare pneumatică a cardelor de bumbac, care a intrat in producție de serie, mașina de pieptănat bumbac, mașina de pieptănat orizontală pentru in. Numai în anul trecut au fost introduse In fabricație peste 30 de produse noi sau modernizate, dintre care unele sint destinate exportului. în prezent. aproape 60 la sută din pro- ducția-marfă o reprezintă produsele noi și modernizate în actualul cincinal. (Marin Oprea).
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zileiVă rog să acceptați mulțumirile mele sincere pentru mesajul șl felicitările pe care mi le-ați adresat cu prilejul alegerii mele ca președinte al Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka.Exprim convingerea că relațiile prietenești dintre țările noastre se vor intări in perioada mandatului meu.Vă rog să acceptați urările mele cele mai bune de multă sănătate șl de fericire personală.
R. PREMADASA

Prim-minlstru și președinte
al Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a victoriei revoluției — Ziua națională a Republicii Cuba —, ambasadorul acestei țări la București, Niel Ruiz Guerra, a oferit, vineri, o recepție.Au participat tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, Lina Ciobanu, membru al Comite
REPORTAJE • NOTE • INFOR MA ȚII

(Agerpres)
PANORAMIC SĂTMĂREAN• O dată cu dezvoltarea tot mai impetuoasă a industriei, în orașul Negrești-Oaș s-au construit în ultima vreme noi blocuri moderne. Ia parterul cărora s-a amenajat o bogată rețea dă unități comerciale și de prestări servicii pentru populație. Astfel, in zona noului cartier de locuințe din preajma fabricii de utilaj minier și tehnologic s-au dat in folosință noi unități de mică industrie și prestatoare de servicii, intre care o curățătorie chimică, secții de vulcanizare și mase plastice, de o- biecte de uz gospodăresc.• La Medieșu Aurit a intrat în funcțiune cea dinții capacitate de producție industrială din această comună. Este vorba de o secție de preparare a bentonitei (din zăcă- mîntul existent In comuna Orașu Nou) alcătuită din două linii tehnologice — una pentru obținerea bentonitei coloidale. utilizată in industria alimentară. și o alta, de bentonită-liant — utilizată in turnătorii, la noroiurile de foraj, la placări de maluri șl altele. Noua secție — aparținînd întreprinderii județene de producție industrială și prestări servicii din Satu Mare — urmează ca in cursul lunii viitoare să se extindă cu alte două linii tehnologice.

• La Galeria de artă din centrul municipiului Satu Mare s-a deschis expoziția anuală, de artă plastică sub auspiciile filialei județene a Uniunii artiștilor plastici. Alături de grupul de artiști plastici sătmăreni consacrați, se remarcă prezența unor ta- lentați plasticieni din alte localități urbane și rurale din județ. Lucrările expuse redau cu sensibilitate și vigoare freamătul clocotitor al muncii pașnice constructive, frumusețea morală a omului nou.• La întreprinderea de piese auto Satu Mare se obțin importante rezultate economice, ca urmare a aplicării în producție a unor studii elaborate de Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru construcții de mașini București și Institutul politehnic Sibiu. Astfel, a fost înființat un atelier dotat cu aparatură specială în care se execur tă la un nivel superior operația de extrudare la cald pentru pistoanele cilindrilor receptor frină și receptor ambreiaj. prin care se asigură reducerea consumului de aliaj de aluminiu eu 20 la sută pe fiecare reper.• în cadrul noului și modernului Centru de creație și cultură „Cîntarea României" al sindicatelor din municipiul Satu Mare s-a

deschis o spațioasă bibliotecă. Ea dispune de 25 000 volume și este înzestrată cu o sală de lectură și cu o secție de imprumutat cărți. Se află in curs amenajarea unei breveto- teci menite să vină în sprijinul specialiștilor, inovatorilor și inventatorilor din unitățile economice ale județului.• La Satu Mare s-a dat în folosință o nouă cantină in cadrul întreprinderii de antrepriză constructii-mon- taj, crescînd, totodată, numărul microcantine- lor din municipiu la 44. Sint în curs de amenajare două noi cantine-restaurant la întreprinderea de prelucrare a lemnului și la întreprinderea textilă ..Ardeleana". O modernă cantină-res- taurant a luat ființă cu puțin timp în urmă și la Fabrica de instalații și utilaj tehnologic din Cărei.® Sub genericul „Priorități ale noii revoluții agrare" a apărut o foaie volantă dedicată problemelor zootehniei din județul Satu Mare. Este prezentată experiența pozitivă a unor unități agricole din județ in creșterea efectivelor și producțiilor de lapte, in utilizarea rațională a resurselor furajere și construirea unor adăposturi ieftine și practice din materiale locale.
Octav GRUME ZA

La „Electroputere" 
Craiova

Prima locomotivă 
electrică de manevră 

pentru exploatările 
miniereOamenii muncii de la „Electroputere" Craiova au raportat în ultimele zile realizarea, in premieră națională, a unor importante și complexe produse electrotehnice, de primă necesitate pentru economia națională și export. Recent, a trecut probele de omologare prototipul celei dinții locomotive e- lectrice de manevră pentru exploatările miniere, realizată în premieră in țara noastră, la cererea exploatărilor miniere.— Este o locomotivă electrică de 84 kW, ce dezvoltă o viteză mică, de maximum 5 km/h, dar cu o forță de tracțiune foarte mare, egală cu cea obținută de LDE de 2 100 CP — a ținut să precizeze ing. Felix Căprariu, directorul fabricii de locomotive a întreprinderii „Electroputere". Noul tip de locomotivă — ce va înlocui locomotivele diesel electrice și electrice magistrale, cu ajutorul cărora se face în prezent manevra în cocse- rii — asigură o viteză constantă în timpul încărcării automate și uni- forme a garniturilor. Ca o noutate : LEML-84 kW are posibilitatea să fie dirijată atit de la pupitrul propriu de comandă, cît și de la distanță, din turnul de supraveghere, ceea ce înseamnă că noul tip de locomotivă poate funcționa șl... fără mecanic. Printre realizatorii primei locomotive electrice românești de manevră pentru lignit se numără inginerii proiectant! Gheorghe Olaru, Bogdan Băniceru, Vasile Răducu, Gheorghe Radu și Gheorghe Ursu, formațiile de lucru de Ia secția construcții metalice condusă de Alexandru DondOi și cele de la secția montaj general, în frunte cu Adrian Udrea și Constantin Mertescu. (Nicolae Băbălău).

FRUMUSEȚEA, DAR SI RĂSPUNDEREA MESERIEI. Atunci cind « rostit cuvintele ctfe’ifi-Iii tulburat era încă, pentru mine, o voce. Lucrurile s-au petrecut in felul următor : am intrat într-una dintre sălile grupei mari a Grădiniței nr. 28 cu orar prelungit din Oradea și, lncercind să stabilesc un dialog, am pus copiilor o primă Întrebare :— Ce mai faceți, minunății mei, cum mai trăit! ?— Cum să trăim 7 Ca-n viață...L-am căutat din priviri, printre atîția, pe posesorul vocii : un puști șaten, preocupat să încheie ultima treaptă a unui modul „su- persoric". De ce, adică, super... 7 Pentru că — mi-a explicat cu o mină serioasă din cale afară tinărul meu interlocutor — după ce îl pun la punct (sic !) O să-l trimit în soare. Soarele — a adăugat — e o planetă unde cresc plante de tot felul și copii căl- duroși...Copilul acela, răspun- rlndu-mi firesc, dezarmant („Cum să trăim 7 Ca-n viată..."), m-a obligat să reflectez la acest verb fundamental — a trăi. Viața e un dar neprețuit ; nu trebuie să ne fie, ttici nouă, nici altora, indiferent cum o trăim. Sîntem, prin naștere, „dăruit!" unei colectivități — care ne a- jută să creștem, ne veghează cu duioșie copilăria — căreia ii sîntem veșnic datori. Cum trebuie, pentru aceasta, să trăim 7 Frumos și drept și adevărat. Nu ca în ficțiune, a- tribuind realității virtuți pe care nu le posedă, nu intr-o societate paralelă a entuziasmului exclusiv sau a scepticismului absolut, ci — așa cum. cu o poezie care își asumă la nevoie și tautologia, se exprima bravul meu interlocutor — Ca in viată. Pur și simplu.De condițiile pe care le creăm copiilor noștri pentru a pricepe lumea, pentru a Încerca, treptat, să se cunoască, de felul In care li ajutăm să „deschidă ochii" asupra realității, de tot ceea ce le punem la dispoziție in primii ani de viată depind. în măsură hotărîtoare. formarea lor ca oameni de omenie, propriul nostru viitor.Grija societății In care trăim față de tinăra generație poate fi în multiple feluri măsurată. Investiția concret-materială, dar și investiția de căldură, de

tandrețe, de încredere a față ,ln zjpa aceea. Partl- colectivitățir' vbr fi răsplă-' ’ cipă, iritr-d școală din oraș, la o lecție deschisă. Dar i-am simțit prezenta peste tot. Pot sfiansa • cutite, in timp, cum se cuvine.— Gîndind — îmi atrage atenția educatoarea Flori- ca Agoșton — în termenii creditului material și moral pe care 11 acordăm, prin copii, viitorului însuși, meseria noastră este, fără îndoială, una de maximă răspundere. Simțim aceasta nu ca pe o povară, ci ca pe o șansă. în copiii pe care îi crește și îi educă fiecare părinte (iar noi ne socotim deopotrivă părinții celor pe

certitudine că am ajuns s-o cunosc bine : fiecare colt din clădire vorbește despre ea, dotarea („perfectă". cum cu mindrie o caracterizează personalul didactic) — mobilierul, materialele didactice, mijloacele audiovizuale diverse și foarte moderne — sint în bună măsură rodul muncii sale neobosite, al spiritului său

care ii avem în grijă, aceasta fiind prima condiție a muncii noastre) transmite copiilor săi o parte Însemnată, partea cea mai bună, din sine, din personalitatea, din experiența sa. Bucuria de a ne recunoaște in fiecare copil e una care trebuie trăită, ea nu se poate povesti. Ca toate marile bucurii.Situată in modernul cartier „Nufărul 1“ al Ora- dei. Grădinița nr. 28 are desenată pe frontispiciu floarea aceasta, simbol al purității, îngemănare de adevăr, bine și frumos.— Amintiti-vă spusele u- nul mare ginditor. mă invită educatoarea «Florica Singur. Noi am făcut din ele deviza muncii noastre — le-ați văzut probabil, caligrafiate în hol, la intrare. Ele repetă, de fapt, un a- devăr care a însoțit permanent istoria omenirii, fie că s-a tinut cont de el, fie că nu : cu cît sistemul de educație al tinerilor e mai bun. cu atit e mai deplină fericirea națiunilor.Directoarea grădiniței, Elisabeta Pelle, nu era de

întreprinzător, al vocației sale organizatorice și gospodărești. Am înțeles, o dată în plus la Grădinița nr. 28 din Oradea, sensul profund și permanent valabil al ideii că oamenii sfințesc locul. Rezultatele deosebite, condițiile de muncă și de viață existente aici se datoresc în măsură covirșitoare vocației certe a cadrelor didactice și a personalului administrativ.— Primăvara, vara șl toamna, ne spune administratoarea Leontina Codrea- nu, grădinița noastră arată ca o seră de flori, cel puțin așa ni s-a spus. Nu ne-a fost ușor să realizăm toate lucrurile pe care le vedeți, dar ce rost are acum să vorbim despre greutăți ?... Și Iarna, datorită copiilor, grădinița arată tot ca o seră de flori. Nu credeți 7într-adevăr, și iarna Grădinița nr. 28 arată, vă Încredințez, ca o grădină de nuferi. Copil curați șl frumoși șl inteligenti și talentat!... ca toți copiii I Trec printre straturile, acoperite acum de zăpadă, ale grădinii de legume. O

DE EDUCATORfermă in miniatură, în care copiii trebăluiesc din mai pină la începutul lui noiembrie. Se. simt importanți, se simt Utili ; dar nu numai acestea sint scopurile acestei îndeletniciri: copiii capătă informații diverse, sint educați în spiritul dragostei și respectului fată de muncă. Lucrează, desigur, după firavele lor puteri, mai încurcă lucrurile, le mai strică uneori. E nevoie de înțelegere și răbdare din partea celor care ii îndrumă ; de răbdare și tact.De fapt, întreaga grădiniță reproduce o comunitate, este o comunitate socială la scară redusă. Pentru copii, lumea întreagă e strînsă în granițele acesteia. Lumea lor, care o prefigurează în multe pe a celor mari.îi privesc cu dragoste pe toti.— Dacă nu e dragoste, nimic nu mai e..., parafrazează, ghicindu-mi, parcă, gîndul, educatoarea Sabina Mocan. Dragostea ne leagă pe unii de alții — pe noi de ei. Fără dragoste n-am putea „clădi" nimic. Nu ne-am putea face ascultate, crezute — cum să •vă spun 7 Munca aceasta cu copiii cere o încredere totală, de ambele părți. Noi îi urmăm pfe cei mici In cele mai îndrăznețe visuri ale lor. ei trebuie să ne creadă, să ne urmeze la rîndu-le. Simplific, pentru ca să mă fac înțeleasă, o relație cu mult mai complicată, mai delicată, aproape inefabilă, ca să folosesc un termen căli- nescian.Așa e. Iubirea noastră față de ei îmbracă uneori forme nostalgice — e nostalgia fată de propria noastră, trecută, copilărie. Ii privim, uneori, ca pe niște fotografii ale propriului nostru — mai a- propiat sau mai îndepărtat — trecut Dar ei sint întîi de toate viitorul. Alături de ei nici un vis, nici o năzuință, nici o speranță nu e zadarnică ; ele iși au deplina acoperire. Alături de ei ne retrăim copilăria, gîndind cu seninătate la viitor. Alături de ei — in calitate de părinți, de educatori — trăim cu adevărat, trăim deplin, trăim pur și simplu, frumos șl bine și adevărat. Trăim ca-n viată 1
Leila MUNTEANU

cinema
PURI NOI (156110) — 9; 11; 13; 15; 
17 ; 19
• Hanul dintre dealuri t BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Ce se lntlmplă, 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 rturlle curg repede : CIU
LEȘTI (17 55 46) - 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Te iubesc, aprilie l VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19

• „Știința, Invățămintul, cultura — 
factori de progres șl civilizație ; 
Liceenii: PATRIA (11 86 25) — 9; 11;
13 ’ - 3 ’ 17 ■ 19
• Zlmbet de soare : SCALA (11 03 72)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19
• Chirlța in lași : CULTURAL 
(83 53 13) — 9; lt; 13; 15; 17; 19, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ;
• Miracolul î 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

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Ioneștii — 18 ; (sala Amfitea
tru) : Drumul singurătății — 18; (sala 
Atelier) : Ultimul set — 18
• Opera Română (13 18 57) : Noaptea 
cea mal lungă, interogatoriul din zori 
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : A 
treia țeapă — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Re
cital extraordinar de muzică româ
nească — 18 

tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., miniștri, ad- juncțl de șefi de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
tv

13,00 Telex
13,03 La sfirșlt de săptămtaâ (color)
14,43 Săptămtaa politică
15,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal
19,30 vibrant omagiu (color). Docu

mentar
19.30 Din inima întregii Romănii. 

Spectacol literar-muzlcal-coregra- 
iic (color)

20,33 Film artistic (color). „Columna-, 
Producție a Studioului cinemato
grafic București. Scenariul : Titus 
Popovlci. Regia : Mircea Drăgan. 
Partea inttl

21,50 Telejurnal
22,00 Să-mi cinți un cintec de iubire 

(color). Romanțe șl melodii de 
neuitat

22.30 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
BASCHET. • în cadrul turneului internațional masculin de baschet ce se desfășoară in aceste zile la Varșovia, echipa României a întrecut cu scorul de 81—66 (43—34) formația sovietică Atletas Kaunas. Intr-un alt joc, selecționata orașului Moscova a dispus cu 111—98 (53—45) de echipa Legia Varșovia. • în turneul final al „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin, echipa franceză CSP Limoges a învins pe teren propriu, cu scorul de 107—70 (51—33), formația olandeză Nashua den Bosch. Alte rezultate din cadrul aceleiași competiții : Aris Salonic —T. S.K.A. Moscova 89—83 (47—43) ;Maccabi Tel Aviv — Scavolini Pesaro 92—88 (45—47). în clasament,după patru etape, conduce echipa B.C. Barcelona, cu 8 puncte.
VOLEI. • în prima zi a turneului internațional masculin de volei de la Stockholm, selecționata Iugoslaviei a întrecut cu scorul de 3—1 (3—15,15—13, 15—10. 15—9) echipa Suediei, într-un alt joc, formația Olandei a dispus cu 3—0 (15—7, 15—13. 15—10) de echipa Poloniei. • Primele meciuri din cadrul turneului internațional de volei pentru junioare de la Plovdiv s-au încheiat cu următoarele rezultate : Bulgaria — Grecia 3—0 (15—6, 15—11, 15—5) ; R. D. Germană — R. F. Germania 3—0 (15—12, 15—5, 15—8). • în cadrul turneului internațional feminin de volei de la Bremen. reprezentativa R. P. Chineze a întrecut cu scorul de 3—0 (15—3,15—-8. 15—>Uț formația R. F. Germania, in timp ce selecționata Cubei a dispus cu 3—0 (15—12,15—7,15—11) de echipa Olandei.
HANDBAL. în prima zi a competiției internaționale masculine de handbal de la Barcelona, selecționataU. R.S.S. a Întrecut cu scorul de 29—17 (16—8) echipa Cubei, iar reprezentativa Spaniei a învins cu 19—15 (12—5) formația Elveției.
BOB. După primele două manșe in concursul de bob — 4 persoane de la Igls (Austria), contînd pentru „Cupa mondială", conduce echipajul Austriei (Kienast, Siegl, Scholl, Teigl), cu timpul de l’44”44/100. Pe locul secund se află echipajul R. D. Germane — l’44”54/100.
FOTBAL. La Rotterdam, în partida inaugurală a campionatului mondial de fotbal în sală, selecționata Olandei a Învins cu scorul de 4—2 (1—0) echipa Danemarcei. După cum s-a mai anunțat, la competiție participă 16 formații.
TENIS. în turneul internațional de tenis de la Wellington (Noua Zeelan- dă), contind pentru „Marele premiu", americanul Paul Chamberlain l-a învins cu 7—6, 6—4, pe italianul Gian- luca Pozzl, neozeelandezul Brett Steven cu 7—6, 6—2 pe coechipierul său Bruce Derlin, canadianul Glen Michibata cu 7—6, 1—6, 6—3 pe suedezul Lars Wahlgren, iar vest-ger- manul Hefner Moraing cu 7—6, 6—3 pe portughezul Nuno Marques.
vremea

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 Ianuarie (ora 20) — 10 ia
nuarie (ora 20). In țară : vremea se va 
răci ușor. Cerul va fi variabil, mal mult 
noros, la Început in regiunile nordice, 
apoi și în cele vestice. Se vor semnala 
precipitații, mal ales sub formă de nin
soare în nordul și estul țării, iar pe 
arii mai restrînse, sub formă de ploaie, 
lapovlță șl ninsoare, ta celelalte regiuni. 
Vtatul va sufla slab pină la moderat, 
cu unele intensificări în nordul șl nord- 
estul țării, predominant din nord-vest 
la Începutul Intervalului. Temperaturi
le minime vor fl cuprinse între minus 
13 și minus 3 grade, pe alocuri mal ri
dicate ta prima noapte și mai coborîte 
în depresiuni în a doua parte a inter
valului, iar cele maxime, în general, 
între minus 2 șl plus 6 grade. In a 
doua parte a Intervalului, dimineața, ta 
nordul, vestul și centrul țării se va 
produce ceață, asociată și cu depunere 
de chiciură. în București : vremea se 
va răci ușor. Cerul va fi variabil, favo
rabil precipitațiilor slabe, sub formă 
de ploaie, lapovlță și ninsoare. Vîntul 
va suflă slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între minus 
7 și minus 2 grade, iar cele maxime 
între 1 și 4 grade.

• Teatrul Mio (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Băr
batul și... femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Cap
cană pentru un bărbat singur — 18
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala Ma- 
gheru) : Intr-o dimineață — 18
• Teatrul Gluleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) : Regele Lear — 18 ; (foaier) : 
Pasărea măiastră — Maria Tănase — 
18,30 ; (sala Gluleștl, 18 04 85) : Aștep
tam pe altcineva — 18
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy) : Savoy, Savoy 
— 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : Varie
tăți pe portativ — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : De tine dorul mă 
leagă — 18
• Circul București (10 41 95) : „Stelele 
circului" — 15,30 ; 18,30

LUCRĂRILE CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES 

AL PARTIDULUI COMUNIST GERMAN

Mesajul de salut al P.C.R.BONN 6 (Agerpres). — în orașul Frankfurt pe Main au început lucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist German. în prima zi a congresului, președintele P.C.G., Herbert Mies, a prezentat raportul de activitate.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dele- gaților la congres, tuturor comuniștilor din Republica Federală Germania le-a fost adresat un cald salut tovărășesc. împreună cu mesajul de prietenie și de solidaritate al comuniștilor români, de către reprezentantul partidului nostru la lucrări, Nicolae Mihalache, membru al C.C. al P.C.R. în mesaj sint ex
NAȚIUNILE UNITE

întrunire a Consiliului de Securitate
in legătură cu doborîrea a două avioane libiene 

de către aviația militară americană
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. 

s-a întrunit la cererea Jamahiriei Arabe Libiene pentru a examina si
tuația creată ca urmare a doborîrii deasupra Mării Mediterane a două 
avioane libiene de către avioane militare ale S.U.A.Ambasadorul libian la Națiunile Unite a subliniat, in cadrul dezbaterilor, că Statele Unite aplică de mai mulți ani o politică agresivă față de țara sa, deplasind 13 nave militare in zonă și desfășurînd manevre provocatoare în apropierea coastei libiene. Jamahiria Libiană, a spus el, a fost victima unor campanii de dezinformare. amenințări, provocări și acte de agresiune indirectă șl directă din partea S.U.A. Vorbitorul s-a pronunțat pentru retragerea flotei americane din Mediterana, a cărei prezență constituie principalul factor destabilizator și de conflict, și a ce-

MARRAKESH

Convorbiri între regele Marocului și o delegație 
a Frontului PolisarioRABAT 6 (Agerpres). — Un comunicat al Ministerului marocan al Informațiilor, citat de agenția M.A.P., informează că la Marrakesh au avut loc convorbiri între regele Hassan al Iî-lea al Marocului și o

EVOLUȚII POLITICE ÎN NICARAGUAMANAGUA 6 (Agerpres). — Partidele politice de opoziție din Nicaragua sint dispuse să reia dialogul national pentru discutarea problemelor ce afectează țara, fără a adopta poziții intransigente — a anunțat un purtător de cuvînt al celor 14 formațiuni ale opoziției nicaraguane, citat de agenția A.N.N. Președintele Partidului Social-Democrat (P.S.D.),
IN INTERESUL PĂCII Șl SECURITĂȚII POPOARELOR

Apele internaționale, mările și oceanele 
-libere de orice prezență militară!Acțiunile de forță ale Statelor Unite ale Americii în Mediterana, concentrarea masivă de nave de război și doborîrea de către aviația militară americană a două avioane libiene, acțiuni ce au stîrnit în rîn- dul opiniei publice din țara noastră, ca și al opiniei publice internaționale profundă îngrijorare și dezaprobare, au readus in atenție o problemă de cea mai stringentă actualitate — problema folosirii mărilor si oceanelor lumii.România socialistă, consecventă politicii sale principiale, s-a pronunțat și se pronunță cu toată fermitatea împotriva acțiunilor armate, a demonstrațiilor de forță in apele internaționale, pentru ca mările și oceanele să fie libere de orice prezență militară, în acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Este necesar să se pună 

capăt manevrelor militare de orice 
fel ale flotelor străine în apele in
ternaționale, să se ajungă la retra
gerea din Mediterana, din Oceanul 
Indian și alte oceane a flotelor ma
rilor puteri — și să se ia angajamen
te ferme de a nu se încălca liberta
tea navigației în apele internaționale 
prin manevre militare sau acțiuni de 
altă natură. Vrem, intr-adevăr, să se 
asigure libertatea navigației pentru 
toate națiunile".Este știut că două treimi din suprafața globului o constituie mările și oceanele, spații imense care oferă nu numai o inepuizabilă sursă de bogății naturale, ci și cele mai largi posibilități de comunicare între țări și popoare. Se poate spune că lumea de azi ar fi de neconceput in afara vastei rețele de căi maritime stabilite de-a lungul veacurilor, care au înlesnit desfășurarea schimburilor materiale și spirituale Intre toate regiunile globului, contribuind la înflorirea civilizației umane. Din păcate însă, mările și oceanele nu au fost folosite numai în scopuri pașnice ; ele au fost transformate în teren de confruntare între marile pateri ale vremii, au slujit organizării unor acțiuni expeditionare în epoca colonială, care și-au găsit continuare în cunoscuta „diplomație a canonie- relor". bazată pe „dreptul" forței, al debarcărilor și invaziilor militare.Constituie o realitate îngrijorătoare că și in prezent mările și oceanele sînt folosite tot mai intens in scopuri militare. Apele internaționale sînt brăzdate de la un capăt la altul al lumii nu numai de nave comerciale sau de croazieră, ci mai ales de nave militare de tot felul — de la crucișătoare la portavioane șl submarine dotate cu cea mai modernă tehnică de luptă, inclusiv cu armament nuclear. în același timp, in apele internaționale au loc 

primate cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a Partidului Comunist din Germania. Se dă o înaltă apreciere activității pe care o desfășoară comuniștii vest-germani, sub conducerea P.C.G., pentru apărarea și promovarea intereselor fundamentale de bunăstare și dreptate socială ale oamenilor muncii, pentru pace și progres. Totodată, este exprimată convingerea că bunele relații de prietenie și de solidaritate militantă existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist German vor cunoaște o dezvoltare continuă in viitor. în interesul țărilor noastre, al cauzei păcii, socialismului și cooperării internaționale.

rut Consiliului de Securitate să adopte măsurile necesare pentru a pune capăt unor astfel de acte și a preveni repetarea lor.Reprezentanții Bahreinului. Burki- nei Faso, Ligii Arabe, Tunisiei, Siriei, Cubei au condamnat acțiunea S.U.A. și au exprimat solidaritatea cu Jamahiria Libiană.Reprezentantul Statelor Unite a reafirmat punctul de vedere că avioanele americane ar fi fost „în legitimă apărare" și că ele efectuau „operațiuni de rutină deasupra apelor internaționale".Dezbaterile Consiliului de Securitate al O.N.U. continuă.

delegație a Frontului Polisario. Au fost analizate situația din Sahara occidentală $1 perspectiva desfășurării unui referendum în acest teritoriu.
Guillermo Potoy, a apreciat că dacă va fi reluat dialogul national vor trebui abordate faptele importante pentru a se ajunge la o reglementare a situației interne.Guvernul nicaraguan, la rlndul său. a invitat toate sectoarele Ia identificarea princlpalef cauze a crizei pe care o traversează tara șl la denunțarea agresiunii nord-ame- ricane — adaugă A.N.N.

tot mai frecvent lansări de rachete, experimentări de noi arme, manevre militare de anvergură — acțiuni ce afectează libera navigație, constituind totodată o amenințare la adresa independenței și suveranității statelor limitrofe, la adresa păcii și securității internaționale.Evoluția vieții internaționale, inclusiv actualele evenimente grave din Mediterana centrală, pun in lumină cu putere adevărul, subliniat de președintele României in Me
sajul de Anul Nou, și anume că situația mondială continuă să rămină complexă, contradictorie și gravă, menținindu-se in continuare pericolul de război. O asemenea apreciere pornește de la realitatea intensificării cursei înarmărilor, a acumulării de noi arme, in primul rind nucleare, continuării politicii de forță, de amenințare cu forța, de șantaj și dictat împotriva unor state.Acțiunile militare, demonstrațiile de forță in apele internaționale nu pot, la rindul lor, decit să contribuie la menținerea și adincirea încordării, la agravarea situației pe plan mondial. Cu atit mai nocive sint asemenea manifestări in regiunea Me- diteranei, unde există o mare concentrare navală militară, in imediata apropiere a zonei de conflict din Orientul Mijlociu, unul din cele mai persistente șl mai grave focare, generator permanent de mari primejdii la adresa păcii generale. Or. tocmai Intr-un moment în care s-au deschis noi perspective In vederea unei reglementări pe cale pașnică, prin tratative, a situației din această regiune atit de greu încercată, cind s-a conturat un larg curent de opinie in favoarea organizării unei conferințe internaționale de pace, sub egida O.N.U., se recurge Ia măsuri care nu pot decit să complice și mal mult problemele, să facă și mai dificilă găsirea unor soluții juste și durâbi- le, corespunzător intereselor tuturor popoarelor respective.Dezaprobind cu fermitate asemenea acțiuni. România a considerat șl consideră că nici un fel de motive nu pot justifica recurgerea Ia represalii, la acte de intimidare Împotriva unor state independente și suverane, în condițiile imensei diversități ce caracterizează lumea de azi. este pe deplin firesc ca pozițiile politice, ideologice ale unor state să se deosebească de ale altora. Nimeni nu se poate erija Insă in a stabili ce linie să urmeze un stat sau altul și cu atit mai puțin să aplice „sancțiuni", asemenea practici profund anacronice fiind In flagrantă contradicție cu normele cele mal elementare ale dreptului internațional. Este limpede

ORIENTUL MIJLOCIU
• Instabilitatea și situația 
încordată din sudul Libanului 
se datoresc prezenței trupe
lor de ocupație ale Israelului 

• Contacte InterarabeBEIRUT 6 (Agerpres). — Instabilitatea și situația încordată din sudul Libanului se datoresc prezenței în zonă a trupelor de ocupație ale Israelului. Potrivit unei statistici difuzate la Beirut, in timpul anului 1983 in așa-numita „zonă de securitate", instituită ilegal de ocupanți. trupele israeliene. împreună cu „Armata Libanului de Sud" — creație a Israelului — au declanșat 730 de atacuri. In cursul ciocnirilor din zonă și-au pierdut viata 187 de persoane, intra care 140 de luptători din rezistentă.ABU DHĂBI 6 (Agerpres). — Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, și-a încheiat vizita la Abu Dhabi, unde a avut convorbiri cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Zayed Bin Sultan Al- Nahayyan. Au fost luate in dezbatere ultimele evoluții ale situației din Orientul Mijlociu. îndeosebi eforturile Întreprinse pentru reglementarea pe cale politică a problemei palestiniene. inclusiv crearea unui stat palestinian.CAIRO 6 (Agerpres). — La Cairo au avut Ioc convorbiri economice Ira- kiano-egiptene la nivel guvernamental. Sînt luate în dezbatere aspecte ale adîncîrii conlucrării — probleme ce vor figura pe ordinea de zi a reuniunii înaltului comitet comun, ce Iși va desfășura lucrările in capitala egipteană peste ci te va zile.
Critici Ia adresa politicii 

economice a noului 
guvern israelianTEL AVIV 6 (Agerpres). - Președintele Confederației sindicatelor israeliene (Histadrut) Israel Kessar, a criticat planul de austeritate elaborat de noul guvern israelian. In cadrul unui interviu acordat postului israelian de radio, el a afirmat că măsurile de austeritate nu vor soluționa probleme cum ar fi șomajul și închiderea unor fabrici.

SPANIA

Spre o regrupare a forțelor 
politice de centru-dreaptaMADRID 6 (Agerpres). — Manuel Fraga Iribarne, liderul Alianței Populare (principala forță de opoziție dip Spania), a anunțat. tk U congresul partidului; ce va avea loe incepind cu 20 ianuarie, va fi prezentat spre dezbatere un proietf'da reînnoire a grupării din care faca parte — informează agenția Efe. Scopul proiectului este de a crea o alternativă de centru-dreapta pe scena politică spaniolă și, totodată, de a atenua conflictele interne care In ultimii ani au provocat cea mai gravă criză din sinul Alianței Populare, relevă agenția menționată.

că cel ce îșl asumă un astfel de rol 6 fac în temeiul forței de care dispun, al rachetelor, al portavioane- lor cu care au impînzit lumea. Sînt cei ce nu au abandonat „diplomația canonierelor" și pentru care mările și oceanele sînt un fel de lacuri interioare. unde pot acționa după bunul plac. Se poate pune întrebarea î unde ar duce continuarea și generalizarea unor asemenea practici 7Iată de ce tara noastră se pronunță cu toată hotărirea — așa cum se a- rată și in declarația Agenției române de presă în legătură cu doborîrea celor două avioane libiene — pentru retragerea din apele internaționale a navelor militare străine, pentru ca oceanele șl mările să fia libere de orice prezență militară. Aceasta s-ar înscrie in sensul cerințelor tot mal clar exprimate de popoare pentru transformarea mărilor și oceanelor in zone ale păcii și colaborării. Este bine cunoscut, de altfel, că în ultimii ani s-a extins mișcarea pe plan mondial pentru proclamarea unor mări și oceane ca regiuni fără arme nucleare și fără baze militare străine. Mările și oceanele, ca și spațiul aerian internațional, spațiul cosmic, reprezintă patrimoniul comun al umanității șl ele trebuie să rămină deschise accesului liber al tuturor statelor. Prezenta în spațiul mărilor și oceanelor a sute și sute de baze militare străine, a unor numeroase flote armate, desfășurarea a- proape permanentă de acțiuni militare și demonstrații de forță afectează insă grav folosirea firească a apelor internaționale in scopuri pașnice, pentru dezvoltarea schimburilor comerciale, în Interesul progresului tuturor statelor și popoarelor.în lumina acestor realități, țara noastră consideră că se impune, ca o cerință din cele mai actuale, Încetarea oricăror acțiuni și demonstrații de forță in apele Internationale, adoptarea de măsuri pe plan mondial care să ducă la retragerea flotelor marilor puteri, creindu-se condițiile necesare ca mările si oceanele să devină cu adevărat căi de apropiere și colaborare rodnică intre națiuni. Interesele generale ale păci! și destinderii impun mai mult ca oricind Întronarea principiilor legalității internaționale, asigurîndu-sa cadrul pentru dezvoltarea unor relații ample, bazate pe deplină egalitate. pe respectul independenței și suveranității naționale, pe renunțarea Ia forță și la amenințarea cu forța, pe dreptul sacru al fiecărui popor de a-și alege liber calea dezvoltări! sale, de a decide asupra propriilor destine.
Dumitru ȚINU
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ELOCVENTE MĂRTURII ALE ÎNALTEI PREȚUIRI PE PLAN INTERNAȚIONAL
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Contribuții prestigioase la îmbogățirea patrimoniului mondial al științei, 
la folosirea cuceririlor geniului uman în slujba păcii și progresului

Larg cunoscută și prețuită în lume pentru contribuțiile de excepțională însemnătate teoretică și practică pe care le aduce la dezvoltarea chimiei moderne, 
a industriilor pe care această știință le fundamentează, opera științifică a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu vede lumina tipa
rului în tot mai multe țări - expresie a interesului statornic față de personalitatea și exemplara activitate a celui mai prestigios reprezentant al 
științei românești, conducător și coordonator al întregului efort creator ce se desfășoară în țara noastră pe tărîmul științei, învățămîntului și culturii.

—_ NOI LUCRĂRI ALE TOVARĂȘEI ACADEMICIAN DOCTOR INGINER ELENA CEAUȘESCU

VARȘOVIA:
dl

„Polimerizarea stereospecifică a izoprenului"

HELSINKI:

„Progrese in chimia și tehnologia polimerilor"

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — Interesul viu manifestat peste hotare față de opera tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu s-a materializat în Polonia prin apariția, la prestigioasa Casă editorială „Panst- wowe Wydawnictwo Naukowe-', a Academiei de Științe a Republicii Populare Polone, a volumului „Polimerizarea stereospecifică a izoprenului", lucrare de referință a eminentului savant român, larg cunoscută pe plan internațional prin traducerile realizate pină in prezent in limbile greacă, rusă, engleză, olandeză, italiană. japoneză, spaniolă, chineză, coreeană, turcă, germană.Tipărită în excelente condiții grafice, lucrarea se constituie în- tr-un cald omagiu, expresie a sentimentelor de aleasă stimă și prețuire, adus in capitala Poloniei celui mai prestigios reprezentant al științei românești.In prezentarea făcută volumului, care se deschide cu portretul tovarășei Elena Ceaușescu, editura relevă : Academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămintului din Republica Socialistă România, a adus o contribuție prodigioasă la dezvoltarea științei și industriei românești. Distinsul om de știință este specialist în cercetarea fundamantală și aplicativă din domeniul chimiei polimerilor și elastomerilor — cercetările sale punind bazele dezvoltării industriei cauciucului sintetic in România.Membru al Academiei Republicii Socialiste România, Elena Ceaușescu imbină activitatea științifică cu exercitarea unor importante funcții de răspundere pe linie de stat.în volumul „Polimerizarea stereospecifică a izoprenului", se relevă in continuare, autorul prezintă problemele științifice fundamentale legate de sinteza și caracterizarea acestui important produs al chimiei și tehnologiei elastomerilor.In prefața la ediția poloneză, prof. dr. Stanislaw Pasynkie- wicz, membru al Academiei poloneze de Științe, subliniază :Volumul academicianului Elena Ceaușescu, prezentat cititorului polonez, abordează problemele științifice fundamentale legate de procesul polimerizării stereospeclfice a izoprenului. în afara amplelor informații științifice. de mare importantă pentru cititor, cu privire la polimerizarea stereospecifică. a definițiilor de bază și exemplificărilor. volumul prezintă în profunzime problemele legate de catalizatorii polimerizării, mecanismul formării polimerilor cu stereoregularitate și cinetica procesului. Datele științifice cuprinse în această parte a lucrării, prezentate cu remarcabilă concizie și claritate, oferă cititorului o bază temeinică pentru înțelegerea procesului chimic, de o complexitate deosebită, pe care ii constituie polimerizarea stereospecifică a Izoprenului. Prin bogăția sa, materialul prezentat stimulează

și sprijină cititorii de specialitate in inițierea de cercetări proprii în acest domeniu.Autorul consacră cea de-a doua parte a cărții problemelor din sfera cercetării aplicative, descriind în detaliu experiențele privind sinteza cis-1, 4 po- liizoprenului. atit sub aspect tehnologic, cit și economic.Pe lingă tema polimerizării izoprenului cu grad de puritate de peste 99 la sută, autorul tratează și rezultatele cercetărilor întreprinse pentru polimerizarea fracției izopren-izopen- tan cu conținut de circa 25 la sută izopren. Obținută prin deshidratarea izopentanului, fracția. poate fi utilizată la sinteza cis-1, 4-poliizoprenului. elimi- nindu-se necesitatea separării și purificării acestuia. Ni se prezintă astfel o valoroasă realizare originală a autorului — realizare căreia i-au fost consacrate numeroase brevete de invenție.Tema complexă șl tot mal actuală a polimerizării stereo- specifice a izoprenului prin utilizarea de Catalizatori orga- nometalicl — evidențiază prof, dr. Stanislaw Pasynkiewicz — a beneficiat, In lucrarea academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu. de o prezentare cuprinzătoare. clară. orientată spre cele mai relevante aspecte concrete ale chimiei și tehnologiei procesului, o tratare ce ține seama de întreaga literatură a domeniului. intemein- du-se, totodată, pe propriile cercetări ale autorului. Ilustrarea datelor experimentale prin grafice și tabele împreună cu concluziile și generalizările formulate conferă cărții o deosebită expresivitate, o înaltă ținută științifică.Sint convins că această Iu- crare se va bucura de un deosebit interes din partea specialiștilor, a celor mai largi cercuri de chimiști polonezi, angajați în cercetări pe tărimul chimiei compușilor organometalici. al catalizei și materialelor poli- merice — se relevă în încheierea prefeței.
★Prezentarea oficială a volumului a avut loc la Varșovia și a reunit numeroase personalități ale vieții științifice, profesori și cercetători, reprezentanți ai Secției de științe a C.C. al P.M.U.P., ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Industriei, oameni de cultură, reprezentanți ai presei centrale și de specialitate.In cuvîntul de deschidere rostit cu acest prilej, dr. Rafal Lakowski, directorul Editurii Științifice, după ce și-a exprimat satisfacția față de apariția in Polonia a volumului „Polimerizarea stereospecifică a izoprenului". a spus : Lucrarea reprezintă un eveniment editorial de excepție în cronica relațiilor tehnico-științifice și culturale stabilite între Polonia și România, raporturi stimulate in ultimii ani de o rodnică, prietenească conlucrare la cel mai înalt nivel. Prin intermediul lucrării de față, specialiștii din

Republica Populară Polonă au posibilitatea să cunoască una din cele mai reprezentative opere științifice românești realizate de un savant profund dedicat progresului material și spiritual al țării sale.In continuare, omul de știință polonez a spus : Calea de dezvoltare a României socialiste de azi este indestructibil legată de personalitatea tovarășei Elena Ceaușescu.Academician doctor inginer Elena Ceaușescu și-a adus o contribuție esențială la intensificarea continuă a cercetărilor românești în domeniul chimiei, la orientarea lor modernă, în concordanță cu obiectivele majore ale revoluției tehnico-științifica contemporane și în strîn- să legătură cu direcțiile de dezvoltare econo-mico-socială a României socialiste.Academician doctor . inginer Elena Ceaușescu a contribuit plenar la organizarea activității de cercetare științifică în România, la dezvoltarea tehnologică și introducerea progresului tehnic, „s-a. specializat în cercetările fundamentale din domeniul chimiei, avînd contribuții remarcabila în industria polimerilor și elastomerilor.Azi, într-o mare măsură, datorită activității Institutului Central de Chimie din București, pe care îl. conduce academicianul doctor inginer Elena Ceaușescu, dezvoltarea industriei chimice românești se bazează în proporție de 95 la sutăpe cercetări și pe o tehnologie românească proprii. Ce înseamnă aceasta înțeleg bine

Elena Ceaușescu din versiunile publicate în alte limbi.Am scris cu plăcere prefața la aceasta monografie, lucrare de largă referință in literatura științifică de specialitate — a arătat vorbitorul. Fiind apropiată de domeniul preocupărilor mele științifice și practice, lucrarea m-a impresionat prin modul în care tratează problemele teoretice, in strînsă corelare cu aplicabilitatea industrială. Este un volum de referință, ce ,va avea, fără îndoială. o largă rășpîndire atit în rindul oamenilor de știință, al cercetătorilor. doctoranzilor, studenților, cit șl al celor care lucrează nemijlocit în industria chimică. Salut apariția în limba polonă a cărții ca pe un im-
cei care cunosc importanta chimiei in economia lumii contemporane.Activitatea politică, socială șl științifică a autorului acestei lucrări ne este bine cunoscută.Avem onoarea de a vă prezenta o lucrare de mare valoare științifică pe tema izoprenului, element de importanță covîrșitoare pentru; industria chimică organică, lucrare care a fost tradusă în numeroase limbi.In încheiere subliniez că, alături de cartea pe care o prezentăm azi, academician doctor inginer Elena Ceaușescu este autorul a numeroase alte lucrări șl articole de o importanță covîrșitoare pentru științele chimice.Prof. dr. Stanislaw Pasynkiewicz. membru al Academiei poloneze de Științe, a subliniat, în cuvintul său. că a avut satisfacția să cunoască de mai multă vreme lucrarea tovarășei academician doctor inginer

portant eveniment științific și editorial — a declarat în încheiere prof. dr. Pasynkiewicz.Din partea prezidiului Academiei poloneze de Științe s-a exprimat satisfacția față de a- pariția acestei lucrări și au fost adresate tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu cele mai cordiale felicitări și urări de sănătate, de noi succese in activitatea pe care ’o desfășoară.Salutînd apariția lucrării, vicepreședintele Comitetului pentru Știință șl Tehnică, Marek Bocucki, a spus : Volumul pe care îl. avem în față trebuie să constituie un simbol și un imbold pentru dezvoltarea în continuare a raporturilor polono—române în domeniile științific și editorial. Să acționăm pentru intensificarea și lărgirea schimburilor între cercetătorii români și polonezi, între institutele științifice, academii, școli superioare.La festivitate a luat, de a- semenea, cuvintul ambasadorul României la Varșovia, Ion Teșu.

HELSINKI 6 (Agerpres). — In capitala Finlandei a apărut lucrarea „Progrese în chimia și tehnologia polimerilor", cel de-al patrulea volum din magistrala serie monografică și de sinteză consacrată de e- minentul savant român polimerilor și elastomerilor — materiale de primă însemnătate ale industriilor moderne. Noua lucrare a apărut în Editura finlandeză „Otava", prestigioasă casă editorială cu o existență aproape centenară, a cărei impresionantă producție de carte își exercită influența culturală în toate țările nordice, precum și în Marea Britanie și Republica Federală Germania.Apărută în condiții grafice deosebite, traducerea în limba finlandeză a lucrării a fost asigurată de un grup de cercetători finlandezi de specialitate, sub coordonarea profesorului Veikko Komppa, doctor in științe chimice, director al Departamentului de Chimie al Institutului de cercetări tehnice al Finlandei.In scrisoarea omagială de prezentare a volumului, adresată tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. reputatul specialist finlandez arată : „In semn de omagiu pentru personalitatea și activitatea dumneavoastră științifică, vă rog să-mi permiteți să vă prezint lucrarea «Progrese in chimia șl tehnologia polimerilor», tradusă și publicată în limba finlandeză.M-am bucurat de marea onoare de a coordona personal activitatea de traducere a lucrării și de a scrie prefața la ediția finlandeză a acesteia.In calitate de chimist, am avut deosebita plăcere de a constata înaltul nivel al cercetărilor efectuate de dumneavoastră într-un domeniu științific de excepțională complexitate cum este cel al polimerilor, în special cu referire la catalizatorii specifici sintezei a- cestor produse. Ingăduiți-mi să apreciez, de asemenea, că cercetările dumneavoastră in domeniul polimerilor policonden- sați și modificați au fost de cea mai mare importantă și utilitate pentru dezvoltarea industriei românești.Nutresc convingerea că publicarea in limba finlandeză a acestei valoroase lucrări va contribui la consolidarea prestigiului, amplu recunoscut, al Institutului Central de Chimie și al Consiliului său Științific, care își desfășoară activitatea sub prodigioasa dumneavoastră îndrumare. Cartea, care reprezintă un nou și însemnat aport la dezvoltarea chimiei, va contribui totodată la întărirea colaborării științifice și culturale dintre România și Finlanda.

Mult stimată doamnă Elena Ceaușescu, vă rog să-mi permiteți să folosesc prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere pentru a vă ura noi și tot mai mari succese în activitatea multilaterală, de mare răspundere pe care o desfășurați și să vă exprim, în același timp, înalta considerațiune pe care v-o port".Prezentînd cartea publicului finlandez, prof. Veikko Komppa arată în prefață :„Autorul acestei cărți, doctor inginer Elena Ceaușescu, este membru al Academiei României, președinte al Consiliului Național al'Științei și Invățămintului, prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.Monografia prezintă cercetările efectuate în cadrul Institutului Central de Chimie din București în perioada 1983— 1986, sub conducerea autorului. Această lucrare științifică de amploare apare pentru prima dată în limba finlandeză. Lucrările anterioare ale autorului au fost deja traduse in numeroase țări.In activitatea de cercetare și elaborare a lucrării, colectivul de cercetători și alți specialiști, format și condus de acșdepiidiân doctor inginer Elena Ceaușescu, a desfășurat o prodigioasă activitate științifică, cooperînd în același timp cu cercetători și Institute similare din alte țări.Monografia tratează, în principal, polimerizarea stereospecifică a izoprenului și butadie- nei, elastomerii sintetici, rășinile hidrocarbonate și trans- polipentenamerii. constituin- du-se astfel intr-un remarcabil compendiu asupra chimiei românești, și cu deosebire al cercetărilor privind chimia polimerilor.Academician doctor Inginer Elena Ceaușescu este o personalitate proeminentă a vieții politice și științifice din România, ce se bucură de o amplă recunoaștere șl prețuire pe plan internațional. Distinsul savant este membru activ, membru de onoare și Doctor Honoris Causa a numeroase academii, universități și societăți științifice din Europa, America de Nord, America Latină, Asia și Africa.Sub directa îndrumare a academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu, în cadrul Institutului Central de Chimie au fost elaborate numeroase tehnologii originale, care au fost brevetate atit in România, cît și în alte țări.Cercetările științifice și tehnologice efectuate sub conducerea sa au asigurat baza unor importante unități de producție ale industriei chimice românești.Din punct de vedere științific, rezultatele studiilor prezen

tate In această lucrare reprezintă realizări de virf în chimia polimerilor. Studierea volumului oferă o bună imagine asupra performanțelor cercetării românești în acest domeniu.Apariția în limba finlandeză a lucrării academicianului doctor inginer Elena Ceaușescu răspunde viului interes manifestat de cercetătorii de profil din țara noastră, oferind, In același timp, noi și stimulatoare perspective colaborării pe tărîmul științei și tehnologiei dintre Finlanda și România".Ceremonia lansării oficiale a volumului „Progrese in chimia și tehnologia polimerilor" aavut loc la Helsinki. Laadunarea festivă auparticipat prof. Lauri Lindgren, prorector al Universității din Turku, președintele Asociațieide prietenie Finlanda— România, prof. Eero Avela, de la Institutul de cercetări tehnice al Finlandei, prof. J. Johan Lindberg, da la Facultatea de chimie a polimerilor a Universității din Helsinki, Esko Takkunen, secretar executiv al Asociației pentru pro- movarea cooperării economice cu România, prof. Veikko Komppa, director al Departamentului de Chimie al Institutului de cercetări tehnice al Finlandei.In cuvîntările rostite au fost evidențiate ampla șl multilaterala activitate pe tărîmul științei a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, contribuția sa de seamă la dezvoltarea chimiei, la soluționarea unor probleme științifice și economice de mare actualitate.S-a subliniat că studiile Întreprinse de eminentul savant român au o mare valoare atit din punctul de vedere al științelor fundamentale, cît și al aplicațiilor tehnologice, preocuparea pentru armonizarea acestor aspecte constituind o trăsătură distinctivă, exemplară a muncii științifice desfășurate de tovarășa Elena Ceaușescu.S-a evidențiat că, paralel cu activitatea științifică, tovarășa Elena Ceaușescu susține o amplă activitate politică: și socială în . calitate de membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și prim viceprim-ministru al guvernului. S-a pus în lumină contribu-

Vorbitorii au relevat prestigioasa participare a tovarășei Elena Ceaușescu la activitatea științifica și politică internațională. S-a arătat că eminentul om de știință, român a adresat, în repetate rinduri. de la tribuna urfor foruri naționale și internaționale, vibrante apeluri la unirea tuturor forțelor păcii— în rindul cărora oamenii de știință ocupă un loc important— pentru triumful unui nou mod de abordare a gravelor probleme ce confruntă omenirea, a marilor teme ale dezarmării, securității, cooperării dintre națiuni, dezvoltării și păcii.S-a exprimat convingerea că oamenii de știință finlandezi, specialiștii în domeniul chimiei și tehnologiei polimerilor vor găsi și prețui in opera distinsului savant român un prețios material de studiu și de aplicații practice, precum și un fericit prilej de cunoaștere a progreselor chimiei, ale științei românești în general.Vorbitorii au subliniat că publicarea în Finlanda a valoroasei lucrări reprezintă o contribuție de seamă la apropierea popoarelor român și finlandez, la mal buna cunoaștere reciprocă, la întărirea prieteniei și colaborării dintre cele două țări, a conlucrării lor în soluționarea problemelor internaționale.La festivitate au fost prezențl conducători de instituții publice și științifice, președinți ai unor mari firme industriale și comer-ția sa de seamă la elaborarea și ciale. cercetători șl cadre uni-înfăptuirea politicii, interne și versitare, reprezentanți ai mij-externe a României, la reali- toacelor de informare în masă.zarea tuturor programelor de dezvoltare economico-socială, la dezvoltarea științei, tnvățămîn- tului și culturii.
un numeros public.A fost de față ambasadorul României în Finlanda. Cornelia Teodorescu.

Raportul O.N.U. privind situația
economiei mondiale în 1988NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — In 1988, economia mondială a e- voluat intr-un ritm de 4 la sută, superior celui anticipat, dar țările in curs de dezvoltare rămin excluse de la prosperitate, decalajul economic dintre acestea și statele dezvoltate continuind să se adîncească. Aceasta este principala concluzie a raportului O.N.U. privind situația economică în 1988, publicat de Departamentul Națiunilor Unite pentru probleme economice și sociale internaționale.In țările „lumii a treia", produsul național brut a crescut cu numai 2.9 la sută, iar venitul pe locuitor s-a menținut la niveluri inferioare celor din 1980. In Africa, de pildă, venitul pe locuitor s-â redus pentru al optulea an consecutiv, iar in America Latină și zona Caraibilor ritmul de creștere a P.N.B. (produsul național brut) a înregistrat un recul de la 2,5 la 0,3 la sută. Zece state din această ultimă regiune figurează in grupul celor 15 țări cel mai se

TELEGRAME EXTERNE

rios confruntate cu datoriile externe din lume.De altfel, datoriile externe, instabilitatea ratelor dobinzilor și a cursurilor valutare și deficitul bugetar al S.U.A. continuă să fie considerați printre factorii principali care amenință eforturile pentru stabilizarea economiei mondiale, se a- rată în raportul O.N.U. Datoria externă globală a țărilor in curs de dezvoltare a depășit cifra de 1 300 miliarde dolari ; dacă în intervalul 1984—1987 țările sărace au transferat statelor dezvoltate in medie 20 miliarde dolari pe an pentru rambursarea și serviciul datoriilor tor externe, in 1988 această cifră a ajuns la 26 miliarde. Iar pentru 1989 se prevede o creștere cu alte 5 miliarde dolari a sumei plătite de țările „lumii a treia" sub forma serviciului datoriei externe, ca urmare a creșterii dobinzilor.Experții O.N.U. atrag încă o dată atenția asupra urgenței soluționării problemei datoriilor externe ale țărilor in curs de dezvoltare.

Conflictul comercial 
dintre S.U.A. 

si C. E. E.BRUXELLES 6 (Agerpres). — Comisia executivă a C.E.E., întrunită la Bruxelles, a adoptat o serie de propuneri vizind penalizarea unor produse americane importate de țările membre. După cum relevă a- genția Efe, valoarea importurilor ce vor fi penalizate se ridică la 97 milioane dolari. Propunerile urmează să fie adoptate de țările membre. Ele reprezintă un răspuns la măsurile restrictive impuse, de la 1 Ianuarie, de către S.U.A. la Importul unui număr de produse vest-eu- ropene.Comitetul reprezentanților permanent la Bruxelles ai țărilor membre ale C.E.E. a aprobat aceste propuneri.

i------------------------------------------------------
LA HAVANA s-au încheiat con-I vorbirile dintre Fidel Castro, prim- secretar al C.C. al P.C.C., pre-1 ședințele Consiliului de Stat și al. Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, și Milos Jakes, secre- I tar general al C.C. al P.C. dinCehoslovacia, care a efectuat o I vizită oficială de prietenie inCuba. Au fost abordate probleme ale relațiilor dintre cele două | partide și țări, precum și aspectemajore ale vieții internaționale.

. INTERVIU. Președintele Zam-biei, Kenneth Kaunda, a cerut I Congresului Național African să-șiintensifice acțiunile în direcția a- Ibolirii politicii de apartheid din R.Ș.A. într-un interviu acordat la Lusaka, el a arătat că, după sem- I narea acordului cvadripartit privind reglementarea situației din Africa de sud-vest, regimul de la Pretoria trebuie să înceteze acțiu- Inile militare împotriva statelor „din prima linie".
ILA PARIS s-a anunțat că principalele două partide de opoziție — Adunarea pentru Republică și U- Iniunea pentru Democrația Franceză — vor prezenta liste comune de candidați în 220 de orașe cu peste 30 000 de locuitori, in viitoarele

IILE DE PRESA 
ve scurt

alegeri municipale ce vor avea locr in Franța in luna martie.
AUTORITĂȚILE BRITANICE AU 

DECIS ÎNTĂRIREA MASURILOR 
DE SECURITATE LA TOATE 
AEROPORTURILE DIN ȚARA. In cadrul unei reuniuni extraordinare a Comitetului Național pentru Securitatea Aeriană s-a hotărit sporirea controalelor bagajelor, de toate categoriile, ale echipajului șl pasagerilor. Intr-o primă etapa, aceste măsuri vor fi aplicate la principalele linii aeriene ale S.U.A. care operează în Marea Britanie.

CURTEA SUPREMA A INDIEI a pronunțat sentința definitivă de condamnare la moarte a lui Sat- want’ Singh și Kehar Singh, pentru asasinarea fostului prim-ministru Indira Gandhi, la 31 octombrie 1984. Sentința a fost executată vineri, Ia închisoarea Tihar din New Delhi, informează agenția P.T.I.

, ■ DECLARAȚIE. Turcia nu va permite sporirea numărului de arme nucleare staționate pe teritoriul ei, a declarat purtătorul de cuvînt al Ministerului turc de Externe, Inal Bătu.
GREVA DE LA „IBERIA". Tehnicienii-de (întreținere ai Companiei spaniole de transporturi aeriene „Iberia" au continuat greva declanșată cu patru zile în urmă. Greviștii revendică îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață. Compania a suspendat 63 de zboruri. Noi greve sînt prevăzute pentru zilele de 9, 13, 20 și 27 ianuarie, în eventualitatea că direcțiunea companiei nu soluționează revendicările personalului.
INFLAȚIA !N ȚĂRILE MEM

BRE ALE PIEȚEI COMUNE A 
CRESCUT, In cursul anului trecut. In medie cu 4.2 la sută. După cum informează Oficiul de statistică al 

C.E.E. „Eurostat", Inflația a atins nivelul cel mai ridicat inregistrat în martie 1986. în unele țări ale C.E.E. nivelul inflației depășește de cîteva ori media. Astfel, în Grecia ajunge la 14 la sută, iar în Portugalia 12 la sută.
PRODUCȚIA DE PETROL A 

FRANȚEI a fost anul trecut de 3.4 milioane tone, s-a anuntat oficial la Paris. Franța importă cea mai mare parte a petrolului pe care îl consumă.
GUVERNUL PERUAN A FĂ

CUT CUNOSCUT PROGRAMUL 
ECONOMIC PENTRU ANUL 1989, care va avea ca. obiective reducerea inflației, stimularea producției și îmbunătățirea nivelului de viață al populației, îndeosebi al sectoarelor cu venituri reduse — transmite agenția Andina.

CONDUCĂTORII CELOR MAI 
MARI SINDICATE DIN MAREA 
BRITANIE SI JAPONIA — T.U.C. și R.E.N.G.O. — au decis organizarea, în viitorul apropiat a unei conferințe in vederea dezbaterii unor aspecte comune legate de activitatea sindic elor, de îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților.
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