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HOTĂRlRE-DECRET
a MBte fâft Executiv al Comitetului Central 

al Piuite Cemunist Rumân si a Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

privind conferirea Titlului de Onoare Suprem 
„EROU AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA" 

tovarășei ELENA CEAUȘESCU

SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘEI
9

ELENA CEAUSESCU
9

în semn de înalfâ prețuire a ac&lvitățil 
îndeiuiMsate desfășurate în mișcarea mun
citorească, revoluționară, pentru eliberare 
socială și națională, pentru împlinirea 
aspirațiilor de progres și bunăstare ale po
porului român, pentru intăptuirea obiecti
velor revoluției și construcției socialiste pe 
pămîntul României,

Pentru contribuția remarcabilă adusă la 
elaborarea și înîaptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului, la fun
damentarea și aplicarea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare economică și so
cială a patriei, Ia întărirea independenței 
și suveranității țării, la creșterea prestigiu
lui României în lume, la afirmarea tot mai 
puternică a năzuințelor de pace și colabo
rare ale poporului român,

Pentru activitatea deosebită, multilatera
lă, consacrată creșterii aportului cercetării 
științifice, învățămînîului și culturii la 
realizarea marilor obiective ale construc
ției socialiste, promovării susținute, în toa
te domeniile, a celor mal noi cuceriri ale 
revoluției telinico-științifice în folosul omu

lui, al bunăstării și fericirii sale, al vieții 
și păcii, al propășirii națiunilor și înțele
gerii între popoare,

în semn de profuzd omagiu și vie recu
noștință ale întregului partid și popor pen
tru activitatea revoluționară, patriotică, 
pusă în slujba progresului și prosperității 
patriei,

€u prilejul aniversării zilei de naștere șl 
a îndelungatei activități revoluționare.

Comitetul Politic Executiv al Conriiteîului 
Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste 
România

HOTĂRĂSC 51 DECRETEAZĂ:
ARTICOL UNIC. — SE CONFERĂ TITLUL 

DE ONOARE SUPREM „EROU Al REPUBLI
CI! SOCIALISTE ROMÂNIA" TOVARĂȘEI 
ELENA CEAUȘESCU, MEMBRU AL COMITE
TULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL 
P.C.R., PRIM V1CEPR1M-M1N1STRU AL GU
VERNULUI, PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
NATIONAL AL ȘTIINȚEI ȘI ÎNVAȚAMÎN- 
TULUI.

£ Oii

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Remania

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., • 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consi
liului Național al Științei și 

, învățămîntului, a fost sărbă
torită, sîmbătă, 7 ianuarie, cu 
prilejul aniversării zilei de 
naștere și a îndelungatei sale 
activități revoluționare.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
la solemnitate au participat 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al parti
dului, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai unor insti
tuții centrale.

în cadrul festivității, ce a 
avut loc la Palatul Consiliului 
de Stat, s-a dăt Citire Scri
sorii adresate tovarășei Elena 
Ceaușescu de către Comitetul 
Politic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român. Scrisoarea a 
fost prezentată de tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

în semn de profund omagiu 
și 'aleasă prețuire, tovarășei 
Elena Ceaușescu i-a fost con
ferit Titlul de Onoare Suprem 
„Erou al Republicii Socialiste 
România", prin Hotarîrea- 
Decret a Comitetului Politic

(Continuare in pag. a III-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI 

ELENA CEAUSESCU
Stimați tovarăși,

Am deosebita plăcere să exprim 
cele mai calde mulțumiri conduce
rii de partid și de stat pentru 
înaltul titlu de „Erou al Republicii 
Socialiste România" ce mi-a fost 
înmînat astăzi, precum și pentru 
aprecierile și urările ce mi-au fost 
adresate prin scrisoarea Comitetu
lui Politic Executiv al Comitetului 
Central al partidului cu prilejul 
aniversării zilei mele de naștere 
și a îndelungatei activități revolu
ționare în rîndurile Partidului Co
munist Român. (Aplauze).

Consider toate acestea ca o ex
presie a aprecierii deosebite pe 
care partidul și poporul nostru o 
dau activității mele revoluționare, 
ca activist al Partidului Comunist 
Român, contribuției aduse Ia reali
zarea politicii generale interne și 
externe a partidului nostru de dez
voltare a forțelor de producție, a 
științei șț culturii, de ridicare con
tinuă a bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor, de întă
rire continuă a independenței și 
suveranității României. (Aplauze).

în aceste momente este pentru 
mine o mare satisfacție faptul că, 
de mai bine de 50 de ani, mă aflu 
în rîndurile mișcării revoluționare, 
ale partidului nostru comunist, am 
participat în toate împrejurările la 
lupta împotriva fascismului și 
războiului, pentru înfăptuirea revo
luției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă, pentru Construcția socialis
mului în patria noastră.

Nu există satisfacție mai mare 
pentru mine, ca, de altfel, pentru 
orice activist revoluționar, pentru 

orice comunist, decît aceea de a fi 
participant activ la realizarea mă
rețelor idealuri de libertate, drep
tate si independență, la marile 
transformări pe care le-a obținut 
poporul nostru, sub conducerea 
gloriosului nostru partid comunist, 
în edificarea noii orînduiri sociale, 
în făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. (Aplauze).

Așa cum pe drept cuvînt s-a 
subliniat în Expunerea secretaru
lui genera] al partidului la marele 
forum democratic de la sfîrșitul 
lunii noiembrie, anul trecut. 
România s-a • transformat într-o 
perioadă istorică scurtă dintr-o 
țară slab dezvoltată într-o țară in- 
dustrial-agrară, cu o industrie pu
ternică, cu o agricultură în plină 
dezvoltare, cu mari realizări in 
domeniul științei, învățămîntului, 
culturii, factori hotărîtori pentru 
progresul general al patriei noas
tre socialiste.

Toate aceste mari realizări au 
asigurat ridicarea generală a gra
dului de civilizație, a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor.

Datorăm toate acestea politicii 
juste a partidului nostru de apli
care consecventă a legilor gene
rale, a principiilor socialismu
lui științific la realitățile țării 
noastre.

Mărețele realizări obținute sînt 
rezultatul muncii pline de abne
gație a clasei muncitoare, țărăni
mii, a intelectualității, a întregu
lui nostru popor, care, în strînsă 
unitate, sub conducerea partidului 
nostru, înfăptuiesc neabătut poli
tica generală de înaintare a pa
triei noastre pe calea socialismu
lui și comunismului.

Sîntem la începutul celui de-al 
4-lea an al planului cincinal 
1986—1990, care asigură înfăptu
irea obiectivelor strategice trasate 
de Congresul al XIII-lea și Con
ferința Națională ale partidului, 
de dezvoltare intensivă, de moder
nizare, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, a tu
turor sectoarelor de activitate, de 
înfăptuire a noii revoluții agrare.

Pe această bază se vor crea con
dițiile necesare trecerii României 
la un stadiu superior de dezvol
tare economico-socială.

Hotărîtor este acum ca, în spi
ritul planurilor și programelor, al 
orientărilor de largă perspectivă, 
cuprinse în cuvîntarea programa
tică a secretarului general al 
partidului la marele forum demo
cratic din luna noiembrie, să ac
ționăm cu toată fermitatea pentru 
înfăptuirea în cele mai bune con
diții în viață a tuturor obiecti
velor de dezvoltare economico- 
socială. (Aplauze).

Doresc să mă refer, în mod deo
sebit, la rolul important care re
vine științei, învățămîntului și 
culturii, la necesitatea de a face 
totul pentru așezarea la baza între-, 
gii activități, din toate sectoarele, 
a celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, ale cunoașterii uma
ne în general.

Trebuie să perfecționăm conti
nuu activitatea de cercetare știin
țifică și tehnică, în vederea înfăp
tuirii în cele mai bune condiții 
a marilor obiective care asigură 
înălțarea țării noastre pe noi 
culmi de progres și civilizația, ri
dicarea generală a nivelului de cr

(Continuare in pag. a III-a)

------SCRISOAREA - -----Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. adresată tovarășei Elena Ceaușescu
ț Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,

La aniversarea zilei dumneavoastră de 
l naștere - zl de aleasă sărbătoare pentru na-
i țiunea noastră - și a îndelungatei activități
' revoluționare, vă adresăm, din adincul inimi-

lor, într-o vibrantă unitate de gînd și simțire 
r cu întregul popor, cele mai calde felicitări, urări
’ de sănătate și fericire, de ani mulți și rodnici
ț de viață, plini de satisfacții și împliniri, im-
i preună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, mare-
? le Erou între eroii patriei străbune, înflăcărat
> patriot și revoluționar, genial făuritor de isto-
l rie și strălucit ctitor de țară nouă, conducător
? vizionar al mersului neabătut al României pe
1 calea socialismului - spre comunism.
ț Cu prilejul acestui înălțător moment sărbă- 

toresc, dorim să vă aducem - asemenea tu- 
turor fiilor patriei - cel mai fierbinte omagiu 

i și să vă exprimăm cele mai profunde sentimente
/ de stimă, prețuire și recunoștință, de înaltă
> cinstire pentru îndelungata și eroica dum-
ț neavoastră activitate în rîndurile gloriosului

nostru partid comunist, în lupta plină de abne- 
gație, desfășurată cu fermitate și spirit revo-

I

luționar în marile bătălii de clasă, antifasciste 
și antirăzboinice, pentru cauza celor mulți, pen
tru binele și fericirea țării, pentru victoria re
voluției și construcției socialiste în patria noas
tră și înălțarea României pe culmi tot mai |umi- 
npase de progres și civilizație.

Intrînd încă din anii tinereții în rîndul eroi
cului nostru partid comunist, dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, v-ați 
format și călit Io școala aspră a luptei revo
luționare desfășurate de forțele cele mai înain
tate ale societății, de masele largi populare 
împotriva nedrepte! orînduiri burghezo-moșie- 
rești, a exploatării, fascismului și războiului, 
pentru eliberare socială și națională, pentru 
împlinirea aspirațiilor de progres și bunăstare 
ale poporului și edificarea unei orînduiri, mai 
drepte și mai' bune pe pămîntul românesc. în
deplinind numeroase și importante sarcini în
credințate de partid, ați desfășurat în acei ani 
grei, de teroare și prigoană, o activitate dîrză 
și neînfricată pentru atragerea și mobilizarea 
tineretului, a femeilor, a muncitorilor în lupta 
pentru apărarea drepturilor și libertăților de
mocratice, cetățenești, pentru înlăturarea asu
pririi sociale și înfăptuirea deplinei egalități in

drepturi între toți cetățenii țării, pentru asigu
rarea integrității și independenței patriei. V-ați I 
afirmat, încă de atunci, înaltele calități de mi- I 
litant revoluționar și patriot înflăcărat, trăsătu- ( 
rile comunistului de înaltă ținută morală care 
slujește-cu exemplară dăruire cauza nobilă a > 
clasei muncitoare, a poporului, a partidului co- | 
munist, idealurile de bunăstare și progres ale 
întregii națiuni. Numeroase sînt paginile me- ' 
morabile din istoria patriei și a partidului care ( 
vorbesc despre strălucita activitate revoluționa- . 
ră pe care ați desfășurat-o, cu neasemuit curaj, 
pentru a înfăptui, fără șovăire, misiunile de (
mare răspundere încredințate de partid în mo- <
mente decisive ale luptei sale. O asemenea pa- ’ 
gină, de luminoasă cutezanță revoluționară, dîr- I 
zenie și eroișm, înscrisă în istoria națională, o 
constituie marea demonstrație muncitorească, r 
antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, 
în organizarea și desfășurarea căreia - îm- 1
preună cu mult stimatul și iubitul conducător 
al partidului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - ați avut un rol hotărîtor.

(Continuare în pag. a III-a)

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășei Elena Ceaușescu, urarea fierbinte, 
sentimentele de aleasă prețuire ale întregului popor

MESAJE DE FELICITARE
In pagina a ll-a
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TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU, URAREA FIERBINTE, 

SENTIMENTELE DE ALEASĂ PREȚUIRE ALE ÎNTREGULUI POPOR

Tovarășa Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim viceprim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socialiste România, președintele Consiliului 
Național al Științei și Invățămintului, a primit, la C.C. al P.C.R., 
delegații ale Comitetului Național pentru Știință și Tehnologie, Consiliu
lui 'Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Educației și Invățămintu- 
lui, Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Consiliului 
Național al Femeilor, Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor și Comitetului municipal București al 
P.C.R.

Tovarășei Elena Ceaușescu i-au fost inmînate mesaje de felicitare cu 
prilejul aniversării zilei de naștere și a îndelungatei sale activități revo
luționare și i-au fost adresate, cu deosebită stimă, cu înaltă considerație, 
cele mai calde urări de sănătate și fericire, de noi și tot mai mari succese 
și împliniri în vasta activitate pe care o desfășoară, alături de secretarul 
general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
spre binele și prosperitatea patriei, pentru realizarea neabătută a lumino
sului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

Mulțumind pentru mesaje, pentru felicitări și urări, tovarășa Elena 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, delegațiilor prezente, tuturor celor 
in numele cărora i-au fost adresate felicitări, mult succes in îndeplinirea

sarcinilor ce le revin, și a exprimat convingerea că vor acționa, cu 
abnegație și dăruire, pentru înfăptuirea planurilor și programelor de dez
voltare multilaterală a patriei, de înălțare a României pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Tovarășa Elena Ceaușescu a adresat oamenilor de știință îndemnul 
de a acționa cu hotărîre pentru aplicarea largă in practică, în toate do
meniile de activitate a cuceririlor progresului tehnico-științific, a subli
niat cerința de a se asigura perfecționarea continuă a activității din do
meniul culturii și educației socialiste în direcția îmbogățirii orizontului 
de cunoștințe politice, tehnice și culturale al tuturor cetățenilor țării, a 
relevat marile răspunderi ce revin școlii românești — puternic factor de 
progres și civilizație — in formarea cadrelor de nădejde necesare econo
miei naționale. A fost subliniat, totodată, rolul important al organizației 
de partid a Capitalei, al sindicatelor, organizațiilor de tineret și copii, de 
femei în desfășurarea activității politico-educative, in mobilizarea oame
nilor muncii la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea 
și Conferința Națională ale partidului.

Membrii delegațiilor au mulțumit cu deosebită considerație tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru caldele aprecieri și mobilizatoarele îndemnuri 
care vor constitui pentru colectivele de muncă un imbold de a acționa 
fără preget pentru a întimpina cu noi și semnificative succese Congresul 
al XIV-lea al Partidului Comunist Român și cea de-a 45-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.

Toți cei ce muncim pe tărîmul 
iinței, invățămintului și culturii, 
treaga intelectualitate a României 
cialiste, vă aducem, cu profund 
spect și aleasă prețuire, un fier- 
nte omagiu. Vă exprimăm cele mai 
ese sentimente de recunoștință și 
î angajăm să facem totul spre a fi 
mani de strălucitul dumneavoastră 
templu, să Îndeplinim cu pricepere 

abnegație indicațiile și sarcinile 
imite — se subliniază in mesajul 
UMITETULUI NAȚIONAL PEN- 
ftU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIE, 
în mesaj sint puse în evidență ro- 
1 deosebit, marea contribuție ale 
varășei Elena Ceaușescu la elabo- 
rea și transpunerea in viață a po
lcii interne și externe a partidu- 
i și statului nostru. Mesajul oma- 
ază contribuția sa de cea mai înal- 

valoare la progresul cunoașterii
> tărîmul chimiei teoretice și teh- 
ilogice. la promovarea industriei 
imice românești ca ramură de 
rf a economiei naționale. Totoda- 
, se relevă cu profundă gratitudi-
> grija, sprijinul și îndrumarea 
M-manentă acordate celor ce mun- 
sc pe tărîmul științei, invățămin- 
lui și culturii, întregii activități ce

desfășoară in aceste domenii in 
omânia.
Mesajul Comitetului Național pen- 
u Știință și Tehnologie pune în 
lief meritele de seamă ale tova- 
șei Elena Ceaușescu în Înfăptuirea 
-ogramului de făurire a societății 
cialiste multilateral dezvoltate și 
aintare a României spre comu- 
sm, modul exemplar în care s-a 
.nsacrat luptei revoluționare pen- 
u eliberarea socială și națională a 
omâniei, pentru triumful idealuri- 
r socialismului și comunismului in 
umpa noastră patrie.
Asigurîndu-vă de devotamentul 
>stru nețărmurit, se spune în in- 
îeiere. vă dorim, mult stimată 
varășă Elena Ceaușescu, multă să
ltate și fericire, alături de întrea- 
t familie, noi și strălucite succese 

prodigioasa dumneavoastră operă 
iințifică și social-politică și vă 
-ăm, din adincul inimilor noastre, 
i* multi ani !",
La sărbătoarea aniversării zilei 
jmneavoastră de naștere — se spu- 
* in mesaiul CONSILIULUI CUL- 
URII ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE 
■ permiteți-ne să vă adresăm, cu 
rofunde sentimente de prețuire și 
laltă gratitudine, cele mai calde 
rări de fericire, sănătate și viață 
idelungată, de noi realizări in ac- 
vitatea comnlexă pe care o desfă- 
îrați ca strălucit militant politic și 
m de știință de larg prestigiu in- 
■rnațional pentru binele și prospe- 
tatea patriei noastre, pentru afir- 
larea în lume a României socialis- 
>, în cea mai fertilă și luminoasă 
pocă din istoria poporului nostru. 
Tovarășă de luptă și viață a celui 

lai iubit fiu al națiunii române, 
•.itorul României socialiste moder- 
e, conducătorul Încercat și clarvă- 
îtor al partidului și statului nostru, 
>varășul Nicolae Ceaușescu. vă 
ansacrați întreaga activitate, cu 
xemplară dăruire revoluționară și 
etărmurit patriotism, înfăptuirii pe 
ceste plaiuri strămoșești a celei 
îai drepte societăți din cîte au exis- 
ît vreodată.
Prodigioasa și prestigioasa dum- 

eavoastră activitate. încununată de 
umeroase titluri si distincții inter- 
aționale. constituie pentru noi un 
ierbinte și mobilizator îndemn la 
atensificprea eforturilor în direcția 
ealizării nobilelor noastre sarcini 
rivind edificarea conștiinței socia- 
ste revoluționare a maselor.
Mobilizați de istoricele hotărîri 

le Congresului al XIII-lea al 
‘.C.R., de magistrala Expunere a 
ecretarului general al partidului la 
edința comună din 28 noiembrie 
988 a Plenarei C.C. al P.C.R., a or

ganismelor democratice și organiza
țiilor de masă și obștești, vă rugăm 
să primiți, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, asigurarea că vom 
acționa în continuare cu fermitate 
partinică in vederea formării și edu
cării omului nou, constructor devotat

terne a partidului și statului nostru, 
a planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a țării, la 
dezvoltarea științei, orientarea cer
cetării științifice spre cerințele prac
ticii, cu rezultate fructuoase în mo
dernizarea tuturor sectoarelor de

ca factori de progres și civilizație 
a întregii umanități.

Să ne trăiți intru mulți ani, cu 
sănătate și fericire, mult stimată și 
iubită tovarășă Elena Ceaușescu, 
împreună cu strălucitul conducător 
al partidului și țării, tovarășul

Mesaje de felicitare
și conștient al socialismului și co
munismului pe pămîntul României.

Unindu-ne gindul și simțirea cu 
cele ale întregului popor, omagiem 
cu prilejul acestei zile aniversare 
neobosita dumneavoastră activitate 
revoluționară pentru elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru 
și înflorirea continuă a științei, in
vățămintului și culturii — se subli
niază in mesajul MINISTERULUI 
EDUCAȚIEI ȘI INVĂȚĂMINTULUI.

Transformările revoluționare care 
au avut loc în viața economico-so- 
cială a țării în epoca glorioasă des
chisă de Istoricul Congres al IX-lea 
al partidului, înflorirea științei și 
culturii, dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a invățămintului poartă șl 
amprenta participării dumneavoastră 
la inițierea și înfăptuirea unor pro
grame și acțiuni care au asigurat 
progresul multilateral al patriei și 
au determinat creșterea rolului 
formativ-educatlv al școlii, a con
tribuției acesteia la pregătirea ca
drelor necesare tuturor sectoarelor 
de activitate.

Pentru toate acestea, vă rugăm să 
ne permiteți să vă adresăm cele mai 
sincere mulțumiri șl să ne angajăm 
ferm că nu vom precupeți nici un 
efort pentru transpunerea în viață a 
orientărilor de excepțională însem
nătate teoretică și practică ale 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a re
comandărilor și indicațiilor ce ni le 
dați zi de zi, pentru afirmarea In
vățămintului românesc ca puternic 
factor de progres și civilizație a 
patriei noastre pe drumul socialis
mului și comunismului.

In această zi de sărbătoare, cu 
sentimente de profundă stimă, aleasă 
prețuire și înaltă considerație, vă 
rugăm, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, să primiți urările noastre 
de ani mulți, fericiți și luminoși, 
plini de satisfacții și tzbînzi spre 
binele șl prosperitatea țării șl a 
poporului român.

In mesajul CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR se spune, între al
tele : La acest moment aniversar 
cind, într-o unitate de gînd șl vi
brantă simțire, întregul nostru popor 
cinstește ziua dumneavoastră de 
naștere, sărbătoare de inimă a țârii, 
îngăduiți-ne să vă adresăm, in 
numele milioanelor de oameni ai 
muncii, membri ai sindicatelor din 
România, cu cele mai alese sen
timente de stimă, respect și pre
țuire, fierbintea urare de ani mulți 
și luminoși, în deplină sănătate și 
fericire, alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucitul con
ducător al partidului și statului nos
tru, genial ctitor și strateg al înain
tării României moderne pe drumul 
victorios al socialismului șl comu
nismului.

Vă aducem, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, un cald și respec
tuos omagiu muncitoresc, exprimin- 
du-vă întreaga admirație pentru 
eroica dumneavoastră viață de stră
lucit revoluționar și înflăcărat 
patriot.

Contribuția dumneavoastră deose
bit de valoroasă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex

activitate, transformarea științei 
într-o adevărată forță de producție 
in procesul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, se 
bucură de înalta prețuire a po
porului român, de o largă apreciere 
internațională.

Cu conștiința răspunderii ce ne 
revine, ne angajăm și in acest mo
ment sărbătoresc să acționăm cu 
întreaga noastră capacitate organiza
torică șl politico-educativă, cu spi
rit revoluționar pentru mobilizarea 
tuturor oamenilor muncii la înfăp
tuirea tezelor, orientărilor și indica
țiilor secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
îndeplinirea planului pe 1989 și pe 
întregul cincinal, spre a intimpina 
cu rezultate deosebite mărețele 
evenimente ale acestui an, cea de-a 
45-a aniversare a revoluției de eli
berare socială șl națională, antifas
cistă și antiimperialistă și cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului.

Cu cele mai alese sentimente de 
fierbinte dragoste, de stimă, pre
țuire și respect, milioanele de fe
mei de pe întreg cuprinsul patriei 
vă adresează, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, calde felicitări și 
urări de sănătate și fericire, de ani 
mulți și luminoși, plini de satisfac
ții și Împliniri, pentru a contribui șl 
pe mal departe, Împreună cu ilus
trul conducător al partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la înaintarea necontenită a țării spre 
culmile înalte ale civilizației socia
liste și comuniste — se spune in 
mesajul CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FEMEILOR.

Acest fierbinte și respectuos oma
giu constituie expresia aprecierii cu 
totul deosebite pe care milioanele de 
femei ale României socialiste. Îm
preună cu întregul popor, o dau re
marcabilei dumneavoastră activități 
de militant de frunte al partidului și 
statului, contribuției pe care o adu
ceți la fundamentarea și înfăptuirea 
mărețelor obiective de dezvoltare e- 
conomico-socială a țării, la transpu- 
neraa în viată a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, a 
tezelor, orientărilor șl indicațiilor se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Femeile de pe întregul cuprins al 
patriei, soții, mame, cele dinții edu
catoare ale copiilor, vă adresează, și 
de această dată, din adincul inimi
lor, mulțumirile și recunoștința pro
fundă pentru grija și preocuparea 
constantă acordate copiilor țării, con
solidării familiei, creșterii și educă
rii tinerei generații.

Consiliul Național al Femeilor dă 
glas profundei sale satisfacții și gra
titudini față de politica de pace, de 
înțelegere și colaborare, al cărei 
neobosit inițiator și promotor con
secvent este secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Presti
gioasa dumneavoastră activitate în 
conducerea partidului și statului con
stituie, totodată, o contribuție deo
sebită la promovarea nobilelor idea
luri de pace și înțelegere între po
poare. la valorificarea cuceririlor 
fundamentale ale științei și culturii

Nicolae Ceaușescu, pentru gloria și 
înflorirea continuă a scumpei noas
tre patrii. Republica Socialistă 
România.

In mesajul COMITETULUI CEN
TRAL AL UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST se spune : Viața și 
activitatea dumneavoastră revolu
ționară, desfășurată în conducerea 
partidului și statului, alături de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, re
prezintă pentru milioanele de tineri 
ai patriei un minunat și însuflețitor 
exemplu, un strălucit model de 
muncă și cutezanță revoluționară, 
mobilizîndu-ne conștiințele și ener
giile creatoare in ampla și Istorica 
operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si îna
intare a României spre comunism. 
Vă rugăm să ne permiteți, mult sti
mată tovarășă Elena Ceaușescu, să 
vă adresăm cele mai calde și vii 
mulțumiri, nețărmurita noastră re
cunoștință față de grija permanentă 
pe care o manifestați pentru asigu
rarea unor condiții deosebite de 
muncă, viață și învățătură tuturor 
tinerilor patriei, afirmarea persona
lității lor creatoare, educarea și for
marea comunistă, revoluționară a în
tregului tineret al tării.

Exprimăm, și cu această sărbă
torească ocazie, sentimentele noastre 
de profundă admirație și deosebit 
respect față de valoroasa dumnea
voastră operă științifică ce ilustrează 
magistral geniul poporului nostru, 
față de contribuția deosebită pe care 
o aduceți la triumful idealurilor păcii 
și înțelegerii internaționale, la consa
crarea tuturor cuceririlor științei și 
tehnicii contemporane, scopurilor 
pașnice, de progres și bunăstare, la 
afirmarea deplină a personalității 
omului, a puterii sale de creație.

Animați de aceste gînduri și sen
timente. tinerii de pe întreg cu
prinsul patriei vă adresează, din 
toată inima, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, cele mai respec
tuoase urări de sănătate și viață În
delungată. alături de conducătorul 
Încercat al partidului și al țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, noi si în
semnate succese în remarcabila ac
tivitate dedicată înfăptuirii politicii 
partidului și statului nostru, dezvol
tării științei, invățămintului și cul
turii, afirmării neîntrerupte a ma
rilor Idealuri șl năzuințe ale uma
nității, prosperității scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă Româ
nia.

Noi, cei ce ne pregătim pentru a 
deveni specialiști de nădejde ai tării, 
urmăm cu pasiune și devotament lu
minosul dumneavoastră exemplu de 
neobosit cercetător, de eminent om 
politic, pentru care nu există țel mal 
înalt decît acela de a-și sluji po
porul și tara, de a-și dedica întreaga 
viată sporirii patrimoniului de va
lori ale umanității — se snune în 
mesajul CONSILIULUI UNIUNII 
ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR CO
MUNIȘTI.

Vă Încredințăm, mult stimată to
varășă academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. că studenții Româ
niei de azi. profund recunoscători 
pentru condițiile de muncă si învă
țătură de care beneficiază prin griia 
partidului nostru, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

a dumneavoastră, vor munci șl în
văța cu sentimentul și convingerea 
că numai printr-o activitate fără 
preget, prin eforturi susținute, se pot 
împlini ca oameni și specialiști, ex- 
primînd prin fapte totaîa adeziune la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru.

Animați de cele mai alese senti
mente, de profund respect și deose
bită stimă pentru tot ce ați făcut și 
faceți, întregul nostru tineret uni
versitar vă adresează. în aceste emo
ționante clipe, din adincul inimii, 
urarea de ani mulți și fericiți, multă 
sănătate și putere de muncă, spre 
binele științei și culturii românești, 
pentru ridicarea României pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Exprimindu-vă din adîncul sufle
telor noastre omagiul luminos și ne
țărmurita gratitudine pentru grija șl 
atenția deosebită cu care vegheati și 
îndrumați creșterea, educarea și for
marea multilaterală. în spirit comu
nist, patriotic, revoluționar a celei 
mai tinere generații, copiii patriei vă 
mulțumesc fierbinte, mult iubită și 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu. 
pentru dragostea de mamă, căldura 
și deosebita bunătate cu care le în
conjurați copilăria fericită, pentru 
minunatele condiții de viată și învă
țătură, de pregătire și afirmare ce 
le sint asigurate — se spune în me
saiul CONSILIULUI NAȚIONAL AL 
ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR.

Trăind. învățînd și muncind 
In anii de glorie ai Epocii 
Nicolae Ceaușescu, educați la școala 
dragostei supreme față de patrie, 
partid și popor, împlinindu-ne cele 
mai cutezătoare visuri sub cerul se
nin al păcii, vă mulțumim din inimă 
și ne exprimăm recunoștința, devota
mentul și cea mai aleasă prețuire față 
de activitatea dumneavoastră, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
desfășurată alături de secretarul ge
neral al partidului, președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
înfăptuirea idealurilor de pace, 
prietenie și colaborare între popoare, 
pentru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră, în 
care toate națiunile să se dezvolte 
liber, să poată valorifica pașnic. în 
interesul vieții, al progresului, cu
ceririle științei și tehnicii contem
porane.

Vă rugăm cu toată căldura sufle
telor noastre, cu deosebit respect, să 
primiți, mult stimată și iubită to
varășă Elena Ceaușescu, urările 
noastre de multă sănătate șl fericire, 
de ani mulți și luminoși, de noi și 
mărețe realizări in exemplara acti
vitate pe care o desfășurati pentru 
Înfăptuirea politicii partidului $i sta
tului nostru, pentru dezvoltarea și 
Înflorirea stiintei. invățămintului. ar
tei și culturii românești, pentru 
bunăstarea și fericirea Întregului 
nostru popor.

In mesajul COMITETULUI MUNI
CIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. se 
subliniază : împreună cu toți fiii tă
rii, omagiem, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu. și cu acest prilej, 
minunatul dumneavoastră exemplu 
de muncă si viață, de savant-cetă- 
țean si om politic, vasta dumnea
voastră operă științifică, ce v-a 
consacrat ca eminent om de știință 
de largă recunoaștere mondială, ac
tivitatea-neobosită ce o desfășurati 
pentru afirmarea plenară a științei 
ca importantă forță a progresului 
economico-social și contribuția dum
neavoastră hotărit'oare la înflorirea 
continuă a științei, invățămintului și 
culturii românești, la creșterea pres
tigiului României pa toate meridia
nele globului.

Este pentru noi un minunat pri
lej pentru a exprima cele mai alese 
și calde mulțumiri pentru sprijinul 
permanent pe care 11 acordați or
ganizației de partid a municipiului 
București, în vederea înfăptuirii 
mărețelor obiective de dezvoltare 
multilaterală a Capitalei. împreună 
cu angajamentul nostru ferm de a 
ne consacra toate forțele îndeplinirii 
exemplare a hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea si Conferinței Na
ționale ale partidului, a orien
tărilor și indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru a intim
pina Congresul al XIV-lea și a 45-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă cu noi și importante 
succese în toate domeniile de acti
vitate.

In aceste momente sărbătorești, vă 
adresăm, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu. cele mai respec
tuoase urări de sănătate și fericire, 
viață îndelungată și rodnică alături 
de mult iubitul și stimatul condu
cător al partidului și al tării, to
varășul Nicolae Ceaușescu. mari îm
pliniri în neobosita dumneavoastră 
activitate consacrată progresului 
multilateral al țării, bunăstării și fe
ricirii întregului popor, spre gloria 
și măreția scumpei noastre patrii. 
România socialistă.

Pildă demnă de urmat
In viziunea partidului nostru, în 

condițiile actuale de dezvoltare, ști
ința constituie factorul primordial 
al progresului, iar societatea socia
listă multilateral dezvoltată și socie
tatea comunistă pot fi edificate cu 
succes numai pe baza celor mai a- 
vansate cuceriri ale științei și teh
nicii. Cea mai bună garanție că ști
ința româneasbă își îndeplinește și 
își va îndeplini și in continuare 
această importantă misiune o con
stituie faptul că întreaga activitate 
de cercetare științifică națională este 
coordonată și Îndrumată cu înaltă 
competență și autoritate științifică 
de tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al Știin
ței și Invățămintului, eminent sa
vant de larg prestigiu internațional, 
model de cutezanță revoluționară, 
abnegație și exigență în munca de 
cercetare științifică, ilustrat de re
zultatele remarcabile obținute de-a 
lungul anilor în cercetarea funda
mentală, aplicativă și ingineria chi
mică.

în cuvintarea rostită la recenta 
Plenară a Consiliului Național al 
Științei și Invățămintului, tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, stabilind obiectivele ma
jore ale cercetării științifice pentru 
etapa următoare, a chemat lucrăto
rii din domeniul științei din țara 
noastră să-și sporească eforturile, 
în vederea înfăptuirii programelor 
naționale prioritare, menite să asi
gure dezvoltarea intensivă a econo
miei românești.

Luminoasa aniversare de astăzi 
ne oferă prilejul de a exprima an
gajamentul ferm al tuturor oamenl- 

I lor muncii din institutul nostru —

cu rol deosebit în promovarea pro
gresului tehnic în toate ramurile 
economiei — că nu vor precupeți 
nici un efort pentru a contribui in
tr-un mod cit mai 
afirmarea deplină a noii 
tehnico-științifice, la transformarea 
științei în principală forță de pro
ducție.

însuflețiți de respectuoasele sen
timente de stimă, prețuire și admi
rație pe care le purtăm tovarășei 
Elena Ceaușescu, noi, cei ce lucrăm 
la Institutul de cercetare științifică și

substanțial la 
revoluții

inginerie tehnologică pentru automa
tizări și telecomunicații, îi dorim, din 
inimă, cu prilejul aniversării zilei sale 
de naștere, multă sănătate și putere 
de muncă, noi și importante succese 
spre binele și înflorirea științei ro
mânești, pentru ca, alături de iubi
tul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să contribuie, și 
în continuare, în mod strălucit, la 
transpunerea în viață a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului, la făurirea civilizației socia
liste și comuniste pe pămîntul 
României.

Dan DOBRESCU
directorul Centrului de calcul

în glas cu țara întreagă
După româneasca tradiție de elo

giere înflăcărată a marilor făuritori 
de istorie nouă a patriei, in acest în
ceput de ianuarie întregul 
popor adresează tovarășei 
mician doctor inginer 

Ceaușescu, 
tentică și 
toare, un 
„La mulți 
tate !“

Sub semnul acestei fierbinți și 
unanime expresii de stimă, res
pect și recunoștință față de to
varășa Elena Ceaușescu. savant de 
reputație internațională, personali
tate politică a cărei contribuție de
cisivă la 
patriei se 
lizatoarei 
găduit să 
mii celor 
dragoste, . 
triotică față de 
meia-savant. femeia-mamă, care îsi 
pune întreaga capacitate creatoare

nostru 
acade- 
Elena 

de au- 
sărbă- 

respectuos

doctor
într-o atmosferă 
plină de vibrație 
însuflețit și 
ani. cu fericire și sănă-

progresul multilateral a] 
ridică pe piscurile mobi- 
exemplarități. fie-mi 
dau grai din adîncul 
mai alese sentimente 
prețuire, de mindrie 

femeia-erou.

în- 
ini- 

de 
pa- 
fe-

In serviciul edificării socialiste a 
țării. In aceste puternice simțămin
te se împletesc gîndurile tuturor 
tovarășilor mei de muncă, elanurile 
angajării revoluționare a întregului 
colectiv de a înfăptui 
sarcinile ce ne revin în 
pentru muncă șl viață a 
nerații. •

Luăm parte la această 
sară prin faptele noastre, prin re
zultatele obținute în activitatea de 
instruire și educare revoluționară 
a elevilor. Cu mîndria de a fi 
repurtat astfel de succese, cu ne
țărmurită dragoste față de secre
tarul general al partidului, ctitorul 
epocii care-i poartă cu îndreptățire 
numele. „Epoca Nicolae Ceaușescu" 
— perioadă de dăruire și abnegație 
revoluționară, de faptă 
cutezătoare 
muncii —, 
la temelia 
cii noastre.

Din adîncul sufletului nostru

exemplar 
pregătirea 

tinerei ge-
zi aniver-

demnă și 
pentru toți oamenii 

ne angajăm să așezăm 
viitorului rodnicia mun-

dorim tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu zile înde
lungate, cu multă sănătate și rodni
ce succese, pentru a așeza în bogata 
diademă a științei românești noi stră-

Sentimente de
Mă număr printre zecile de mii 

de tineri formați și educați în cul
tul muncii, al prețuirii și răspun
derii pentru uriașul potențial tehnic 
concentrat în ultimii ani in bazinul 
carbonifer al Gorjului. Intr-adevăr, 
putem spune cu mindrie că știința 
modernă, gîndirea tehnică avansată 
își spun astăzi cu putere cuvîntul și 
în munca noastră de mineri.

Lucrez la pupitrul unui gigantic 
excavator cu rotor, din cariera Tis- 
mana 1, bazinul minier Rovinari — 
utilaj de înalt randament productiv, 
a cărui stăpînire ne solicită perma
nent competență, cunoașterea temei
nică a mecanismului de comandă 
electronică, ne solicită răspundere 
și dăruire. Spiritul de muncă an
gajată, responsabilă caracterizează 
întreaga noastră brigadă și numai 
în acest fel am reușit să realizăm 
cițiva ani la rînd producții-record de 
peste 2,5 milioane tone cărbune de 
bună calitate. Pentru aceste succese 
și împliniri, gîndurile noastre, ale 
tuturor minerilor din Gorj, se în
dreaptă cu nemărginită stimă și 
recunoștință către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ilustrul condu
cător al națiunii, minerul nostru 
de onoare, către tovarășa Elena 
Ceaușescu, cel mai prestigios re
prezentant al științei românești, sa
vant de largă recunoaștere interna
țională.

Este o mare bucurie pentru noi 
ca, în aceste momente aniversare, să

lucitoare nestemate ale iscusinței 
mintii, ale muncii pline de dăruire.

Prof. Rada ROTUNDU
Liceul „Mihoi Eminescu", Botoșani

/na/fă stimă
evocăm, împreună cu întregul popor, 
personalitatea remarcabilă a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, vasta sa activitate 
revoluționară pusă in slujba propă
șirii neîncetate a patriei noastre. 
Prin activitatea neobosită desfășurată 
pe multiple planuri in anii orîndui- 
rii socialiste, prin contribuția inesti
mabilă adusă la dezvoltarea științei, 
invățămintului și culturii românești, 
prin demersurile întreprinse pe plan 
internațional în favoarea științei și 
rațiunii, tovarășa Elena Ceaușescu 
oferă conștiinței naționale o strălu
cită pildă de abnegație și eroism, de 
acțiune hotărîlă pentru înfăptuirea 
exemplară a mărețului program al 
partidului.

însuflețiți de cele mai nobile gîn
duri și sentimente de admirație și 
prețuire, într-un glas cu întreaga 
țară, noi, minerii din bazinul Gor
jului, adresăm tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai respectuoase 
urări de viață fericită și îndelun
gată, multă sănătate și putere de 
muncă, spre a contribui, cu aceeași 
eneroie creatoare, alături de iubitul 
conducător al partidului și statului 
nostru, la înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, la afirmarea tot mai puternică 
a științei și culturii în vasta operă 
de făurire a civilizației socialiste și 
comuniste pe pămîntul României.

Marin IORDACHE 
miner excavatorist

Două frunți cutezătoare : sub stindarde înfocatei 
Două inimi comuniste: sub mărețul tricolori 
Să trăiască-n fericire și să fie-nconjurate 
Cu iubire-ntotdeauna de întregul lor poporl

Glasul nostru încă-o dată să se-audă prin omături 
Și din zări în zări să sune plin de dragoste mereu 
Pentru cinstea celei care de o viață-i stă alături 
Și-i e sprijin de nădejde și la bine și la greu.

Să trăiască, sâ-nfloreascâ, de-mpliniri să aibă parte, 
De belșug, de sănătate, de ani lungi, frumoși și buni, 
Ca în lume să ne ducă faima țării, mai departe, 
Și mai sus să ne avînte zborul mindrei națiuni!

Zi de sărbătoare

Cîntec de

Lingă Marele Bărbat 
Viteaz și neînfricat, 
Stă ca Luna lingă Soare 
Fiica Țării, iubitoare,

Ionel D1ACONU 
muncitor, Corabia

De pe plai scăldat in rouă 
Cîntecul de viață nouă 
Pcartă-n zarea cea albastră 
Azi recunoștința noastră.

Femeie-Eroină în faptă și-n visare, 
Demn om politic și eminent savant, 
Cutezătoare minte, purtind în suflet Țara 
Și dindu-i peste veacuri luciri de diamant.

Le-ascultă azi poporul, cu dragoste, cuvîntul, 
Ce izvorăște rodnic din inimă și gînd, 
Din fapta temerară în zbor își iau avîntul 
Noi împliniri mărețe, o Țară luminînd.

Elena Ceaușescu e-ntruchiparea vie 
A dragostei de Țară, a muncii-nălțătoare, 
Noi „La mulți ani" îi spunem și viața să îi fie 
Cum astăzi România, o prea frumoasă floare.

Sărbătorim azi, iată, pe-acest străbun meleag, 
Prin cîntec ce-l înalță din inimă poeții 
Femeia stînd alături de Omul Țârii drag 
Veghind cu demnitate izbinzile vieții.
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Sub mărețul tricolor
La-nceput de an cînd ninge și nu-i stins de tot ecoul 
Plugușorului pe care, după datini strămoșești, 
II pornim întru slăvirea celui ce ni-i azi Eroul 
Și chezașul libertății pe păminturi românești —

Cinstită de-ntreaga lume 
Ca savant de larg renume, 
Științei românești să-i fie 
Prin ani, reazem și făclie I

Victor TULBURE

recunoștință
Elenei Ceaușescu, azi, 
Codrii noștri mari de brazi 
Cînd e Țara-n sărbătoare 
li trimit mîndrâ urare,

Și Carpații i se-nclină, 
Oltul, Dunărea bătrînă, 
Și-i spun inimile toate 
LA MULȚI ANI, CU SĂNĂTATE I

Versuri calde Țara scrie 
Pe zăpadă și pe glie, 
Dragoste și-naltă stimă, 
Nimb de glorii și lumină

Lîngă-al Țării Fiu Ales 
Pe drum trainic de progres 
In pace și fericire, 
Pentru-a patriei cinstire, 1

Maria BUTUM 
rapsod popular, Șercaia, Brașov

*
*
*
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SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
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REVOLUȚIONARA PENTRU CAUZA SOCIALISMULUI. PENTRU PROGRESUL MULTILATERAL AL PATRIEI

(Urmare din pag. I)

Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Stat. Tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, a dat citire 
Hotărîrii-Decret și a înmînat 
înalta distincție.

Cei prezenți au adresat to
varășei Elena Ceaușescu cele mai 
calde felicitări și urări de ani 
mulți și rodnici de viață, de noi 
și tot mai însemnate succese în 
funcțiile de înaltă răspundere 
încredințate de partid și popor, 
de multă - sănătate și putere . de 
muncă pentru a contribui pe mai

departe, împreună cu conducăto
rul iubit și stimat al partidului 
și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ridicarea 
patriei noastre pe culmi tot mai 
luminoase de progres și civiliza
ție, la înfăptuirea Programului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Mulțumind pentru aprecierile, 
sentimentele și urările exprima
te, pentru înaltul titlu acordat, a 
luat cuvîntul tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-minist.ru al 
guvernului, președintele Consiliu

lui Național al Științei și . învă- 
țămîntului.

Prin întreaga ei desfășurare, 
solemnitatea s-a constituit în- 
tr-un fierbinte omagiu adus, în 
această zi de sărbătoare, tovarășei 
Elena Ceaușescu, eminent mili
tant revoluționar, remarcabil om 
politic și savant de largă recu
noaștere internațională, pentru 
activitatea consacrată, cu patos 
revoluționar și exemplară dărui
re, progresului multilateral al 
țării. înfloririi și afirmării știin
ței, învățămîntului și culturii, 
creșterii calității vieții și muncii 
întregului popor, pentru înain
tarea fermă a patriei noastre pe 
calea socialismului și comunis
mului.

CUVÎNT AREA TOVARĂȘEI

ELENA CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)

noștințe științifice, culturale, poli
tice ale întregii noastre națiuni.

Aș dori să subliniez și cu acest 
prilej justețea politicii externe a 
partidului nostru, a României so
cialiste de dezvoltare a colaborării 
cu toate țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, precum și 
cu țările capitaliste dezvoltate, în 
spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire so
cială.

Avînd în vedere problemele 
complexe și grave ale vieții in
ternaționale actuale, este necesar 
să acționăm cu toată fermitatea 
pentru dezarmare și, în primul 
rînd, pentru dezarmare nucleară, 
pentru eliminarea definitivă a ar
melor de distrugere în masă, atit 
chimice, cît și nucleare, pentru tre
cerea la tratative privind redu
cerea radicală a armelor conven
ționale. •

Oamenii de știință români, Ia 
fel ca întregul popor, sprijină pe 
deplin concepția președintelui 
României și acționează cu toată 
hotărîrea pentru înfăptuirea obiec
tivelor politicii externe care co
respund pe deplin atît intereselor

poporului nostru, cît și intereselor 
tuturor națiunilor lumii.

Vom participa activ la înfăptui
rea dezideratelor întregii omeniri 
de a trăi într-o lume fără arme și 
războaie, într-o lume a colaboră
rii, egalității și dreptății, a inde
pendenței și suveranității pentru 
toate națiunile.

Sîntem la începutul anului în 
care vom sărbători 45 de ani de 
la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și anul în care va 
avea loc cel de-a! XIV-lea Congres 
al partidului.

Asigur conducerea de partid și 
de stat, întregul partid și popor că 
voi face totul pentru a contribui 
la înfăptuirea mărețelor obiective 
ale acestui an, ale întregului cin
cinal, a perspectivelor minunate 
pînă în anii 2000, contribuind ast
fel la ridicarea României pe noi 
culmi de progres și civilizație, la 
înfăptuirea Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de crea
rea condițiilor pentru înaintarea 
fermă spre visul de aur al ome
nirii — spre comunism! (Aplauze).

Să facem totul pentru ridicarea 
continuă a spiritului revoluționar 
de muncă, să întărim răspunderea 
și disciplina, să acționăm pentru

creșterea tot mai puternică a for
ței partidului nostru, a unității 
sale, a Comitetului său Central, în 
frunte cu secretarul general al 
partidului ! (Aplauze).

Voi acționa ca și pînă acum, cu 
întreaga forță, in spirit revoluțio
nar pentru înfăptuirea minunatelor 
perspective de dezvoltare a pa
triei noastre ; voi sluji cu întreaga 
mea ființă, așa cum am făcut-o 
din cei mai tineri ani, cauza bu
năstării și fericirii poporului, 
cauza socialismului, a libertății, 
demnității, independenței și suve
ranității României ! (Aplauze).

Aș dori să folosesc acest prilej 
pentru a exprima cele mai calde 
mulțumiri activiștilor de partid și 
de stat, comuniștilor, oamenilor 
muncii, tuturor acelora care mi-au 
adresat felicitări și urări cu ocazia 
aniversării zilei mele de naștere. 
(Aplauze).

în încheiere, doresc să adresez, 
la rîndul meu, Comitetului Politic 
Executiv, Comitetului nostru Cen
tral, întregului partid și popor 
cele mai bune urări de noi și noi 
succese în înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, în 
făurirea cu succes a socialismului 
și comunismului 1

Vă doresc la toți multă sănă
tate ! (Vii aplauze).
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SCRISOAREAComitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
(Urmare din pag. I)

adresată
I

tovarășei Elena Ceaușescu
Și

Masă tovărășească oferită iii onon tovarășei Elena Ceausescu 
ăe Comitetul Politic Executiv ai C. C. al P. C. R„ Consiliul de Stat 

si Guvernul Republicii Socialiste Romania
în onoarea tovarășei Elena 

Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Consiliului 
Național al Științei și învățămîn
tului, cu prilejul aniversării zilei 
de naștere și a îndelungatei sale 
activități revoluționare. Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliul de Stat și Guvernul 
Republicii Socialiste România au 
oferit, sîmbătă, o masă tovără
șească.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, au participat 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Comi
tetului Central al partidului, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai organi
zațiilor de masă și obștești, ai unor 
instituții centrale.

Cei prezenți au adresat și în

acest cadru tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai calde felicitări, 
împreună cu urări de viață lungă, 
multă sănătate și deplină putere 
de muncă, de noi și tot mai im
portante succese în prodigioasa 
activitate pe care o desfășoară în 
conducerea partidului și statului, 
precum și tradiționalul „La mulți 
ani !“, urări pe care, în această zi 
sărbătorească, i . le adresează în
treaga noastră națiune.

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru urările 
și felicitările primite.

întregul partid și popor dau1, de asemenea, 
cea mai înaltă apreciere prezenței dumneavoas
tră active, nemijlocite în viața politică a țării 
în noua eră deschisă de revoluția de elibera
re socială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistâ din August 1944. Manifestînd aceeași 
putere de muncă și abnegație, aceleași înalte 
calități de comunist, de militant patriot, dum
neavoastră, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, ați desfășurat în rîndurile partidu
lui, ale organizațiilor revoluționare de tineret 
și femei o susținută activitate politico-ideolo- 
gică și organizatorică, participînd, cu toată 
energia,-la lupta pentru democratizarea țării, 
pentru cucerirea și consolidarea puterii poli
tice a clasei muncitoare, pentru înfăptuirea 
obiectivelor revoluției și construcției socialiste.

Strălucitele dumneavoastră calități de emi
nent militant revoluționar — combativitatea, fer
mitatea și eroismul — evidențiate cu tărie în 
marile bătălii de clasă, remarcabilele însușiri 
de om de știință și cultură, înzestrat cu mare 
capacitate de gîndire novatoare, vizionară și cu 
o inegalabilă putere de muncă, puse in slujba 
marilor aspirații ale poporului român, s-au afir
mat în toată plenitudinea lor în epoca de pu
ternic avint constructiv deschisă de Congresul 
al IX-lea al partidului, in toată această pe
rioadă de ample și profunde transformări re
voluționare, inaugurată de istoricul forum co
munist, v-ați aflat permanent în fruntea tutu
ror acțiunilor inițiate și desfășurate de parti
dul nostru, de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru promovarea 
unui spirit nou, profund revoluționar în întreaga 
operă de construcție socialistă, pentru aplicarea 
creatoare a adevărurilor generale, a principii
lor socialismului științific la condițiile și reali
tățile concrete din țara noastră, in uriașa și 
neobosita activitate consacrată înfloririi Româ
niei socialiste, binelui și fericirii poporului, în 
vizitele de lucru din țară, la consfătuirile cu 
oamenii muncii din toate domeniile, ca și în 
soliile de pace și colaborare purtate pe toate 
meridianele lumii, ați dovedit în mod strălucit 
înalta dumneavoastră vocație de om politic, de 
militant de frunte al partidului și statului. V-ați 
afirmat, în conștiința întregului popor, ca o 
proeminentă personalitate a vieții noastre po
litice și de stat, a științei și culturii românești.

In semn de aleasă prețuire și ca o consa
crare a înaltelor calități dovedite în decursul 
întregii activități, partidul și poporul v-au în
credințat, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
importantele funcții de membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Central al parti
dului, prim viceprim-ministru al guvernului, pre
ședinte al Consiliului Național al Științei și In- 
vățămîntului - în îndeplinirea cărora ați acțio
nat și acționați cu înalt spirit revoluționar, cu 
exemplară dăruire pentru victoria socialismului 
și comunismului pe pămîntul scumpei noastre 
patrii. Noi toți cunoaștem și dăm o înaltă apre
ciere contribuției inestimabile pe care ați adus-o 
și o aduceți permanent la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, la fundamentarea și apu
carea planurilor și programelor de dezvoltare 
economică și socială a țării, la înflorirea știin
ței, învățămîntului și culturii, la ridicarea pa
triei noastre socialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație, la întărirea independenței și 
suveranității sale, la creșterea prestigiului Româ
niei în lume, la afirmarea tot mai puternică a 
năzuințelor de pace și colaborare ale poporu
lui român.

Călăuzindu-vă după teza de inestimabilă va
loare teoretică și practică, fundamentată de 
secretarul general al partidului, potrivit căreia 
socialismul și comunismul nu se pot construi 
decît pe baza celor mai noi cuceriri ale crea
ției umane, dumneavoastiă, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, ați acționat și acțio-

nați cu înaltă răspundere pentru ca știința 
cultura românească să cunoască o dezvoltare 
multilaterală, pe baze moderne, să devină tot 
mai mult o puternică forță materială a pro
gresului social și a lărgirii orizontului de cu
noștințe al întregului popor, un factor esențial 
al construcției socialiste din patria noastră. Vă 
revine dumneavoastră marele merit de a fi 
organizăt,' într-o viziune cu totul nouă, pe baza 
orientărilor Congresului al IX-lea al partidului, 
întreaga muncă de cercetare științifică, îndru- 
mind și coordohind, cu înaltă competență, ac
tivitatea puternicului detașament al oamenilor 
de știință din țara noastră și orientînd-o în 
direcția dezvoltării intensive și modernizării pro
ducției, lărgirii bazei energetice și de materii 
prime și valorificării superioare a resurselor na
ționale, creșterii productivității, calității și efi
cienței muncit, ’ promovării progresului tehnic 
în întreaga economie, în deplină concordanță 
cu cerințele noii revoluții tehnico-științifice și 
noii revoluții aqrare, ale amplului proces de 
edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate.

Eminent om de știință, savant de largă re
cunoaștere internațională, animat de un puter
nic spirit revoluționar în gîndire și acțiune, în
zestrat cu o remarcabilă forță de înțelegere și 
anticipare a cerințelor viitorului, dumneavoastră 
manifestați, în același timp, o neobosită preocu
pare pentru desăvîrșirea propriei opere știin
țifice, impresionantă prin dimensiunile sale, care 
îmbogățește și perfecționează cunoașterea in
tr-unui din domeniile de mare importanță pen
tru economia națională — chimia sporind pres
tigiul și autoritatea internațională a științei ro
mânești.

Acționînd permanent cu înalt spirit novator, 
cu erudiția și competența savantului și intelec
tualului de excepție, ați desfășurat de-a lungul 
anilor o activitate de cercetare de o impresio
nantă amploare și de un remarcabil nivel, con
cretizată in importante lucrări de specialitate, 
care, prin marea lor însemnătate științifică și 
larga aplicabilitate practică, în diferite sectoare 
economice, s-au impus atenției generale, fiind 
traduse în principalele limbi de circulație mon
dială și publicate în numeroase țări. Vasta și 
remarcabila dumneavoastră activitate, de o 
asemenea amploare și autoritate, se bucură, 
pretutindeni, de o înaltă prețuire și unanimă 
recunoaștere, fapt ilustrat în mod elocvent de‘ 
numeroasele distincții și titluri academice care 
v-au fost acordate de prestigioase foruri știin
țifice și de învățămînt din întreaga lume. Toate 
aceste admirabile realizări ne îndreptățesc să 
afirmăm, cu legitimă mîndrie și profundă satis
facție, că.de strălucita dumneavoastră activitate, 
de virtuțile de pasionat cercetător și om de ști
ință, preocupat de lărgirea continuă a grani
țelor cunoașterii umane, este inseparabil legată 
afirmarea geniului științific românesc în lume, 
promovarea consecventă a colaborării științi
fice internaționale, în folosul exclusiv al omului, 
al propășirii națiunilor, al păcii și înțelegerii 
între popoare.

In înaltele răspunderi ce vi s-au încredințat, 
ați adus și aduceți, stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, o contribuție de cea mai mare im
portanță la dezvoltarea, perfecționarea și mo
dernizarea învățămîntului românesc de toate 
gradele, astfel incit școala să fie în măsură să 
asigure procesului complex al dezvoltării econo
mice sociale a țării cadre cu o temeinică pre
gătire profesională, de specialitate și un larg 
orizont cultural, cu o concepție înaintată, mate- 
rialist-dialectică despre lume și viată, adevărați 
.oameni noi ai epocii noastre de cutezătoare as
pirații și rodnice împliniri socialiste și comu
niste.

Este, de asemenea, larg apreciată contribuția 
deosebită pe care o aduceți la dezvoltarea artei 
și, culturii naționale, la îndrumarea și desfășu
rarea cu succes a marii competiții de masă — 
Festivalul național al muncii și creației „Cînta- 
rea României" —, la continua îmbogățire a vieții

spirituale a poporului, la formarea șî educarea 
omului nou, înaintat al societății noastre socia
liste.

Prin contribuția dumneavoastră nemijlocită, de 
cea mai mare însemnătate, la transpunerea 
neabătută în viață a politicii partidului în do
meniul vieții spirituale, patria noastră dispune, 
astăzi de o știință, de uh: învățămînt și o cul
tură înaintate, puse in slujba progresului mul
tilateral al țării, călăuzite, mai mult decît ori- 
cînd, de marile și perenele valori ale umanis
mului socialist, de idealurile și aspirațiile cele 
mai înqlte ale poporului român.

Preocupată în mod constant de necesitatea ca 
știința să se afirme din ce în ce mai mult ca un 
permanent dialog și mijloc de comunicare intre 
națiuni, prin care să crească răspunderile ce 
revin astăzi oamenilor de știință, învățămînt și 
cultură în făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, a unei lumi a păcii, eliberată de peri
colul unui război nuclear nimicitor, în întărirea 
înțelegerii și solidarității între popoare, ca pre
ședinte al Comitetului Național Român „Oame 
de știință și pacea", dumneavoastră, mult s 
mată tovarășă Elena Ceaușescu, animată de i 
profund umanism, acționați în mod consecve 
în direcția întăririi colaborării cu organizații a 
oamenilor de știință din toată lumea, în lup' 
pentru oprirea cursei înarmărilor și înfăptuire 
dezarmării, pentru ca minunatele cuceriri a 
geniului uman să nu mai fie puse în slujba di 
trugerii, a războiului, ci a salvgardării păcii, 
valorilor culturii și civilizației umane, apărăr 
dreptului fundamental al tuturor oamenilor, c 
popoarelor de pretutindeni la viață, la dezvol 
tare liberă și demnă. Această strălucită act 
vitate, pe care o desfășurați în spiritul întregi 
politici externe a partidului și 
tului nostru, al orientărilor reafirmate 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna ma
relui forum al democrației noastre muncitorești- , 
revoluționare, din luna noiembrie, este unanim ) 
apreciată și găsește un profund ecou în conști- j 
ința națiunii noastre, în rîndul oamenilor de ■ 
știință și cultură de pretutindeni, al tuturor po- i 
poarelor, reliefînd cu putere înaltele trăsături j 
umaniste ale științei românești.

întreaga dumneavoastră activitate, îmbininej 
în mod armonios vocația muncii de creație știin-' 
țifică a savantuîui-cetățean cu patosul luptai i 
revoluționare a eminentului militant comunisj >/ 
constituie pentru noi toți un luminos exempt ’ 
de slujire cu nemărgiriit devotament a cauze,* 
partidului, a înfloririi și propășirii națiunii noas
tre socialiste, ne însuflețește tot mai puternic 
în activitatea pe care o desfășurăm pentru în
făptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al 
Xlll-lea și Conferinței Naționale ale partidului, 
a mobilizatoarelor îndemnuri adresate de marele 
nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în magistrala Expunere prezentată la ședința 
comună a Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a organismelor de
mocratice și organizațiilor de masă și obștești.

In această zi de scumpă sărbătoare pentru 
țară și popor, animați de cele mai înălțătoare 
ginduri, dorim să vă exprimăm, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, sentimentele noastre 
de aleasă stimă și prețuire și să vă adresăm, 
din adîncul inimilor, urarea fierbinte de viață 
îndelungată și fericită, plină de mari realizări 
și satisfacții, multă sănătate și putere de mun
că pentru a contribui pe mai departe, împreu
nă cu incercatul revoluționar și genialul condu
cător al partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la înaintarea patriei noas
tre. independente, libere și demne, pe calea 
făuririi societății socialiste multilateral dezvol
tate, a înfăptuirii visului de aur al întregii na
țiuni - comunismul.

Cu cele mai profunde sentimente de grati
tudine și afecțiune tovărășească, vă adresăm, 
cu toată căldura inimilor noastre, dumnea
voastră și iubitului nostru conducător, tradițio
nala urare : „LA MULȚI ANI !".
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BUNĂ ORGANIZARE A MUNCII PENTRU 
REALIZAREA RITMICĂ, INTEGRALĂ A PLANULUI

începutul celui de-al patrulea an 
al actualului cincinal este marcat de 
o activitate susținută a colectivelor 
de oameni ai muncii din întreaga 
economie consacrată realizării în 
cele mai bune condiții a planului la 
toți indicatorii cantitativi și calita
tivi. In cadrul preocupărilor sta
tornice ale conducerii partidului 
pentru urmărirea sistematică a mo
dului în care se acționează în in
dustrie, în agricultură, în construc
ții, în toate sectoarele producției 
materiale pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării vineri, 6 
ianuarie, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, au avut loc, pe 
ministere, consfătuiri 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 atît îndeplinirea planului 
ne 1988, cit și măsurile care se im

un a fi adoptate in continuare pen- 
ru realizarea prevederilor pe anul 
989. Această analiză a fost inche- 
ită printr-o consfătuire de lucru 
rganizată la Comitetul Central al 
artidului, sub președinția tovarășului 
icolae Ceaușescu, cu participarea 
ituror cadrelor de conducere din 
inistere, centrale și întreprinderi 
■re au luat parte la dezbaterile 
nintite.
Constituie un fapt mobilizator pen- 
t toate colectivele de oameni al 
ncii, pentru toate organele și or

ganizațiile de partid aprecierea fă
cută cu acest prilej în legătură cu 
activitatea desfășurată în anul 1988, 
care, pe ansamblu, s-a încheiat cu 
rezultate bune. Au fost obținute o 
seamă de realizări importante în 
dezvoltarea și modernizarea indus
triei, în agricultură, în cercetarea 
științifică — rezultate care repre
zintă o contribuție de seamă la pro
gresul general al patriei, la înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

Totodată, în spiritul înaltelor exi
gențe formulate de secretarul ge
neral al partidului, analiza acestor 
rezultate trebuie privită cu spirit 
critic, relevîndu-se în fiecare colec
tiv de oameni ai muncii, în cen
trale, ministere, în județe toate ne
ajunsurile existente, cauzele care 
le-au determinat, precum și direcți
ile in care este necesar să se acțio
neze pentru înlăturarea lor. In acest 
sens, în cadrul consfătuirii s-a ară
tat că la sfîrșitul anului 1988 au 
mai rămas nerealizate unele produ
se destinate exportului, deci se im
pune să se ia toate măsurile ca a- 
cestea să fie finalizate în cel mai 
scurt timp și livrate în prima parte 
a acestui an. In legătură cu ex
portul, s-a cerut ca în primul tri
mestru al anului să se asigure vă
muirea și livrarea întregii producții 
realizate.

In altă ordine de idei, în strînsă 
legătură cu asigurarea condițiilor 

pentru realizarea planului pe acest 
an a fost subliniată necesitatea de 
a se acționa ferm pentru înfăp
tuirea în bune condiții a programu
lui de investiții, asigurîndu-se rea
lizarea și punerea în funcțiune, în 
prima parte a acestui trimestru, a 
tuturor capacităților de producție 
restante din anul trecut. In strînsă 
legătură cu cerința realizării ritmi
ce încă din primele zile a sarcinilor 
de plan, la consfătuire s-a atras 
atenția cadrelor de conducere din 
ministere, centrale și întreprinderi, 
din unitățile de cercetare asupra 
necesității de a asigura îndeplinirea 
neabătută a programelor de perfec
ționare a organizării și modernizare 
a producției, de ridicare a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
aplicarea fermă a normativelor de 
cheltuieli economico-financiare, în 
esență, asigurîndu-se toate măsurile 
necesare pentru creșterea eficienței 
economice a întregii activități pro
ductive. In acest sens, s-a subliniat 
că în toate unitățile și la fiecare loc 
de muncă este necesar să se acțio
neze cu inițiativă și spirit gospodă
resc pentru Încadrarea strictă în 
normele de consum, pentru redu
cerea în continuare a consumurilor 
materiale, de energie și combustibil, 
creșterea productivității muncii, fo
losirea deplină a capacităților de 
producție, reducerea substanțială a 
ciclului de fabricație a fiecărui 
produs. Cu deosebire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat asupra 
necesității aplicării neabătute a mă

surilor de modernizare a producției 
și perfecționare în continuare a or
ganizării muncii, cerînd conduceri
lor ministerelor, centralelor și în
treprinderilor să se preocupe per
manent de această problemă, astfel 
îneît încă din primul trimestru al 
anului, activitatea economică să se 
desfășoare în cele mai bune con
diții, creîndu-se premise sigure pen
tru îndeplinirea exemplară a pre
vederilor de plan pe întregul an.

Desigur, problemele realizării pla
nului sint de o mare complexitate. 
Capătă o însemnătate cu totul deo
sebită faptul că programul de dez
voltare economico-socială a țării 
este gîndit și orientat spre direc
țiile esențiale ale progresului eco- 
nomico-social, in neslăbită și perma
nentă legătură cu principiile fun
damentale ale socialismului, cu prin
cipiile conducerii științifice, avînd 
ca obiectiv creșterea bunăstării în
tregului popor. Esențială este, așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului, munca practică, desfășu
rată larg de organele și organizați
ile de partid, pentru înfăptuirea 
exemplară a programelor stabilite, 
pentru mobilizarea amplă a colec
tivelor de oameni ai muncii la rea
lizarea sarcinilor concrete de zi cu 
zi, pentru stimularea inițiativelor 
creatoare, pentru afirmarea spiritu
lui nou, revoluționar în întreaga 
activitate productivă. Sint aspecte 
majore care trebuie să se situeze în 
centrul dezbaterilor din adunările 
generale, în analizele și măsurile în
treprinse de consiliile oamenilor 
muncii.

Termocentrala Mintia-Deva : aspect din camera de comandă

Legumele timpurii

Se poate produce mai mult 
cu consumuri energetice reduse
Argumente convingătoare în unități economice din Oradea

se pregătesc... din timp

O sarcină de mare însemnătate pentru economia națională, subliniată in 
mod deosebit de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in Expunerea din 
£8 noiembrie și asupra căreia s-a revenit la recenta consfătuire de 
lucru cu cadrele de conducere din ministere, centrale industriale și mari 
întreprinderi este reducerea accentuată a consumurilor materiale în gene
ral și energetice în special, pe baza perfecționării tehnologiilor și introdu
cerii în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii actuale. 
Reprezintă o realitate incontestabilă că, în ultimii ani, în fiecare întreprin
dere și pe ansamblul economiei s-au făcut simțite eforturile susținute pen
tru reducerea consumurilor și drămuirea severă a resurselor energetice. Nu 
mai puțin adevărat este însă că, in continuare, în unele întreprinderi 
și ramuri sint menținute procedee de lucru energofage, iar o serie de 
tehnologii de înalt randament, de pe acum bine cunoscute, se extind 
incet. îndeosebi din cauze de ordin subiectiv. Ca urmare, nivelul general 
al consumurilor este încă departe atît de posibilitățile reale ale econo
miei. cit și de realizările de vîrf pe plan internațional. De aceea, este 
necesar să se acționeze cu stăruință și pricepere, în fiecare colectiv, în 
toate sectoarele economiei naționale, pentru respectarea strictă a pro
cedeelor de lucru stabilite șl înnoirea permanentă a tehnologiilor, în 
consens cu evoluția înregistrată pe plan mondial.

Raidul nostru, realizat în trei unități economice din municipiul 
Oradea — Întreprinderea de alumină, Combinatul de prelucrare a lem
nului și întreprinderea „Metalica" — pune in evidență faptul că, oricare 
ar fi specificul fabricației, există mari resurse de economisire a energiei, 
ce pot fi puse în valoare prin inventivitate și perseverență.

In fiecare unitate - realizări încurajatoare
Subliniem din capul locului că în 
ate cele trei întreprinderi s-au în- 
gistrat bune rezultate în îndepli- 
rea indicatorilor de plan pe anul 
cent încheiat, atît în privința pro
feției fizice și producției-marfă, cit 

a altor indicatori cantitativi sau 
litativi. De asemenea, consumu- 
le energetice s-au situat, în gene- 
1, sub nivelul planificat, ceea ce 
estă strădania colectivelor unită- 
lor în discuție pentru satisfacerea 
îcesităților economiei naționale, 
nbiția de a încheia anul cu rezul
te care să le permită ocuparea 
lor locuri de frunte în întrecerea 

aci ilistă.
In fiecare întreprindere, interlocu

torii ne-au prezentat realizări dem- 
le de laudă pe linia reducerii, de la 
m an la altul, a consumurilor de 
nergie. Astfel, la întreprinderea de 
lumină, înlocuirea unor procedee de 
teru vechi, pe seama unor invenții 
talizate de specialiști din unitate, 
condus la reducerea cu aproape 30 
sută a consumului de energie 

ectrică. Colectivul nu s-a declarat 
ulțumit cu atît, aplicînd noi so
ții care, chiar dacă nu au efecte 

atit de spectaculoase, permit a 
economisi anual sute de mega- 
ți-oră. între acestea, menționăm 

, „.ionalizarea vehiculării materiei 
prime în instalațiile de prelucrare, 
măsură prevăzută în programul de 
modernizare și aplicată în devans 
anul trecut. Economia ce se rea
lizează : 500 MWh pe an. De ase
menea, prin simpla corelare a pro
gramului de funcționare a compre- 
soarelor și a cuptoarelor de calcina- 
re se asigură o reducere a consumu
lui de energie electrică de 100 MWh 
pe an.

La întreprinderea „Metalica" a 
fost pus în funcțiune un nou cuptor 
electric de ars email, realizat prin 
autoutilare, pe seama unei soluții 
constructive originale. In compara
ție cu vechiul tip, adus din import, 
noul cuptor are un consum specific 
cu 25 la sută mai mic. Dacă s-ar fi 
ales soluția eliminării locului îngust 
pe seama importului, pe lingă chel
tuiala valutară s-ar fi consumat, în 
plus, cu mult peste 2 000 MWh anual. 
Dovadă elocventă — alături de atî- 
tea altele — a rezultatelor deose-

Totuși, paradoxal,
Aceste realizări demonstrează con

vingător preocuparea fiecărui co
lectiv pentru valorificarea mai bună 
a resurselor energetice. De aceea, nu 
mică ne-a fost surpriza să consta
tăm că, din cauze diferite, in două 
din unitățile vizate — întreprinde
rile de alumină și „Metalica" — 
consumurile totale energetice au 
crescut simțitor in ultimii ani, mai 
repede decît valoarea producției. Mai 

bite ce se pot obține prin valorifi
carea inițiativelor și capacității crea
toare a oamenilor muncii.

Programul de perfecționare a or
ganizării și modernizare a procese
lor de producție a constituit și pen
tru colectivul acestei întreprinderi, 
un bun prilej de a aplica soluții 
noi de economisire a energiei. Un 
calcul arată că 69 Ia sută din măsu
rile de modernizare aplicate în pe
rioada 1986—1988 au vizat diminua
rea consumurilor energetice. Astfel, 
prin reproiectarea și realizarea unor 
matrițe combinate pentru repere din 
alamă, s-a reușit nu numai o folo
sire mai bună a materialului, dar și 
reducerea consumului de energie da 
aproape nouă ori 1 De asemenea, 
prin realizarea unor tehnologii de 
emailare directă cu emailuri color, 
consumul energetic scade la jumă
tate, economisindu-se, totodată, ma
teriale și manoperă. S-a calculat că 
pentru un tip de mașină de gătit, 
aflat în fabricație de serie mare, 
consumul de energie electrică s-a 
redus în 1988 cu 450 MWh. Iar 
exemple de acest fel sint numeroase.

Prin specificul fabricației, Combi
natul de prelucrare a lemnului înre
gistrează consumuri energetice mult 
mai reduse decît celelalte două în
treprinderi. Ceea ce nu înseamnă că 
aici preocupările de economisire ar 
fi mai estompate sau rezultatele — 
neînsemnate, fapt demonstrat lesne 
cu ajutorul unor date sintetice : dacă 
în 1988 s-ar fi menținut ace
leași norme din 1981, la un milion 
lei producție-marfă s-ar fi consu
mat in plus 5 000 MWh energie elec
trică și 6 000 tone combustibil con
vențional. Este semnificativ că mai 
bine de jumătate din această redu
cere s-a realizat în ultimii doi ani. 
Cum anume ? îndeosebi prin măsuri 
tehnice și organizatorice cuprinse în 
programul de modernizare. Astfel, 
numai prin specializarea secțiilor și 
fabricilor pe specii lemnoase și teh
nologii de finisare, se economisesc 
într-un an 450 MWh și 700 tone com
bustibil convențional. Totodată, auto
matizarea funcționării compresoare- 
lor și a procesului de uscare a che
restelei a redus consumurile cu încă 
300 MWh și 350 tone combustibil 
convențional.

consumurile cresc!
mult chiar, în 1988 întreprinderea de 
alumină a înregistrat o depășire sub
stanțială a normelor de consum la 
energie termică. De ce această evo
luție ?

„Principala cauză o constituie scă
derea simțitoare a calității materiei 
prime pe care o prelucrăm — ne 
spune inginerul Marin Titu Rădu- 
lescu, directorul întreprinderii de 
alumină. Analizele chimice pe care 

le efectuăm în mod constant arată, 
fără putință de tăgadă, o depreciere 
cu cîteva procente a bauxitei de Do- 
brești, în numai doi ani. Precizez 
că există un standard de stat pentru 
parametrii bauxitei, ce a fost avut în 
vedere la stabilirea normelor de con
sum material și energetic ale între
prinderii noastre. Iată însă că bau
xita pe care o prelucrăm are para
metrii stabiliți printr-un caiet de 
sarcini, sub nivelul standardului de 
stat, dar nici aceste „prevederi" mai 
recente nu sint respectate. Ca ur
mare, consumăm în plus mari can
tități de energie — îndeosebi termi
că — pentru a prelucra o materie 
primă inferioară. Anual încasăm 
cîteva milioane lei penalități de la 
furnizori pentru neîncadrarea în pa
rametri a bauxitei, dar acest lucru 
nu schimbă cu nimic situația".

în momentul în care există un 
standard de stat, caietul de sarcini 
ar trebui să nici nu apară. Dacă to
tuși forurile de resort au ajuns la 
concluzia că, pornind de la datele 
concrete ale zăcămîntului, de la po
sibilitățile reale de exploatare, este 
necesar un caiet de sarcini, între
prinderea minieră are datoria de a 
lua toate măsurile tehnice și orga
nizatorice in scopul respectării para
metrilor stabiliți. Preocuparea ex
clusivă pentru realizări cantitative 
este profund păgubitoare deoarece 
conduce la o mare risipă de energie, 
legată de transportul și prelucra
rea... sterilului. Situație care poate 
și trebuie să fie curmată.

Așa cum a rezultat din discuțiile 
purtate la întreprinderea de alumi
nă, există și alte cauze, de ordin

Care sint preocupările de viitor ?
Prin modernizări de anvergură 

sau numai prin simple măsuri orga
nizatorice, în toate întreprinderile 
cuprinse în sondajul nostru se ur
mărește reducerea, în continuare, a 
consumurilor energetice. Interlocu
torii au arătat clar că există încă 
mari posibilități în acest sens, care 
vor fi puse în valoare. In mod deo
sebit ne-a atras atentia o nouă teh
nologie de prelucrare a bauxitei, 
vizată de colectivul întreprinderii 
de alumină, care va aduce o econo
mie de cel puțin 25 000 tone com
bustibil convențional pe an. „Este 
nevoie de mult mai multă precizie 
de lucru, de disciplină tehnologică 
riguroasă, ne spune directorul între
prinderii. Sîntem însă hotărîți ca, 
în următorii trei ani, să aplicăm la 
scară industrială noul procedeu, ceea 
ce va aduce consumul nostru de 
energie la nivelul celor mai bune 
realizări mondiale".

La întreprinderea „Metalica", din 
Inițiativa comitetului de partid și a 
consiliului pamenilor muncii, se or
ganizează ănual, împreună cu comi
sia inginerilor și tehnicienilor, un 
simpozion la care specialiști și co
lective mixte de cercetare prezintă 
noi posibilități de perfecționare a 
tehnologiilor de lucru. Iată două din 
procedeele prezentate cu acest pri
lej, a căror valorificare la scară in
dustrială va începe din acest an: uti
lizarea etichetelor autoadezive în 
locul inscripțiilor cu paste serigra- 
fice elimină o operațiune de ardere 
a emailului, economisindu-se anual 
75 MWh ; după cum. noua tehnolo
gie de deformare prin metoda elec- 
trohidroimpulsurilor asigură dubla
rea productivității muncii și redu
cerea cu 20—25 la sută a consumu
rilor energetice.

In aceeași întreprindere, pentru a 
contracara efectul negativ al modi
ficărilor structurii fabricației, se 
urmărește asimilarea unor produse 
ce au o valoare ridicată pe un su
port material și energetic redus. Se 
realizează astfel casetele metalice 
pentru filme fotografice ale aparate
lor de fotografiat, produs pe care 
de pe acum întreprinderea îl expor
tă, De asemenea, s-a trecut la fa

intern, care au dus la risipa de 
energie termică. Astfel, insuficienta 
preocupare pentru procurarea unor 
materiale strict necesare a determi
nat scăderea randamentelor de ex
tracție a substanței utile, iar faptul 
că nu s-a asigurat din timp un stoc 
de materie primă pentru sezonul 
rece conduce la un consum supli
mentar de 4 800 gigacalorii numai 
pentru dezghețarea și spălarea bau
xitei. Cert este că toate eforturile 
de reducere a consumurilor energe
tice âu fost „înghițite" de risipa 
generată în special de cauzele amin
tite.

Aceeași situație se întîlnește și la 
întreprinderea „Metalica", aici însă 
cauza o constituie schimbarea struc
turii de fabricație. Dacă în urmă cu 
doi ani ponderea o dețineau acce
soriile pentru confecții și marochi- 
nărie, în prezent peste 75 la sută 
din producție o reprezintă produ
sele emailate (reșouri și mașini de 
gătit, vase emailate) — prin natura 
fabricației lor, energointensive. 
„Noua structură de fabricație a ve
nit în întimpinarea cererii actuale 
și de perspectivă a economiei na
ționale — ne spune inginera Stela 
Anghel, din cadrul biroului me- 
canoenergetic și investiții. De 
aceea, ponderea produselor energo
intensive va crește în continuare. 
Precizez că întreprinderea se înca
drează în consumurile normate, am 
reușit să economisim circa 150 
MWh și acționăm în continuare, 
prin măsuri de modernizare a teh
nologiilor, pentru a reduce nivelul 
consumului." 

bricarea unor componente electro
nice — dovedindu-se din plin largile 
posibilități ale colectivului, capaci
tatea de adaptare rapidă la cerin
țele în continuă evoluție ale eco
nomiei.

La combinatul de prelucrare a 
lemnului se urmărește optimizarea 
consumurilor materiale și energe
tice pe seama unei metode științi
fice de mare utilitate : analiza va
lorii. „Am început să folosim me
toda la produsele destinate expor
tului, care nu aveau o rentabilitate 
corespunzătoare — ne spune ingi
nerul Gheorghe Darie, șeful biroului 
de organizare a producției și a 
muncii. Incepind din acest an, o vom 
utiliza pentru toate produsele noi, 
înainte de asimilarea în fabricație, 
în acest scop, constituim echipe 
mixte, cu specialiști din proiectare 
și din producție, tehnologi, econo
miști, muncitori cu înaltă calificare, 
care analizează funcțiile și costurile 
aferente .pentru noul produs, reali
zează încercările de rigoare și, în 
final, oferă soluții pentru reducerea 
consumurilor, în condițiile menți
nerii intacte a parametrilor estetici 
și funcționali ai produsului. Expe
riența de pînă în prezent arată că 
aplicarea analizei valorii permite 
economii <Je materiale, energie și 
timp de prelucrare de aproximativ 
10 Ia sută".

Așadar, oricît de diverse în for
mele lor concrete de manifestare, 
preocupările pentru reducerea con
sumurilor materiale și energetice în 
cele trei unități economice orădene 
au ca trăsătură comună aplicarea în 
producție a tehnologiilor moderne, a 
metodelor'științifice de organizare a 
muncii. Această receptivitate la nou. 
fundamentată pe o temeinică pre
gătire profesională și un climat do 
adevărată emulație creatoare, con
stituie o garanție a faptului — re
petat de numeroși interlocutori — 
că și în perioada, care urmează se 
vor urmări cu asiduitate valorifi
carea tot mai bună a resurselor ma
teriale și energetice, creșterea efi
cienței activității desfășurate.

Eugen RADULESCU 
Ioan LAZA

Din cele un milion de tone legume 
timpurii care urmează să se reali
zeze în primul semestru din acest an, 
așa cum prevede programul aprobat 
la plenara lărgită a Consiliului Na
țional al Agriculturii din decembrie 
1988, în județul Brăila trebuie să se 
obțină o cantitate de 37 220 tone. Ce 
stă Ia baza acestei prevederi și ce se 
face acum pentru a se asigura pro
ducția respectivă ?

„Față de o anumită perioadă din 
trecut, cererea de legume timpurii 
și verdețuri s-a schimbat mult, în 
sensul că populația le solicită în can
tități niult mai mari — afirmă in
ginerul Victor Popescu, directorul 
Trustului horticol al județului Brăila. 
Este o cerere îndreptățită, determi
nată de tendința oamenilor de a con
suma. îndeosebi după trecerea sezo
nului rece, mai multe legume proas
pete. în al doilea rind, grădinarii 
buni s-au remarcat și se remarcă prin 
aceea Că au știut și știu să devan
seze obținerea legumelor, ceea ce le 
aduce venituri mai mari, venituri 
care contribuie la recuperarea chel
tuielilor ce se fac cu diferitele ame
najări pentru legume protejate. Iată 
de ce acum acționăm cu toate forțele 
pentru a pregăti tot ce este necesar 
în vederea realizării șl eșalonării li
vrărilor la legumele timpurii, așa 
cum s-a stabilit. Astfel, cu sprijinul 
comitetului județean de partid, am 
desfășurat o amplă acțiune prin care 
urmărim ca în toate unitățile culti
vatoare oamenii să fie lămuriți, în 
primul rind. asupra necesității 
devansării producției legumicole. Eu 
cred că. din acest punct de vedere, 
de acum lucrurile sint înțelese. De 
fapt, pentru legumicultorii brăileni, 
noul an a venit mai devreme", Fă- 
cînd aceste precizări, directorul trus
tului horticol ne înfățișează un pro
gram detaliat al acțiunilor tehnice 
din horticultura pe luna ianuarie, din 
care se detașează cu prioritate lu
crările pentru producerea răsadurilor, 
fertilizarea, nivelarea și modelarea 
terenurilor din grădini. pregătirea 
sistemelor de irigații. Dar să vedem 
ce probleme se ridică în legătură cu 
producerea legumelor timpurii în ju
dețul Brăila și cum sint rezolvate 
acestea.

EXPERIENȚA UNITĂȚILOR 
FRUNTAȘE TREBUIE EXTINSA ÎN 
ÎNTREAGA LEGUMICULTURA. 
Anul trecut, din județul Brăila s-au 
livrat la fondul de stat 371 864 tone 
legume, indeplinindu-se prevederile 
din plan. Este, fără îndoială, un re
zultat bun. Se detașează prin reali
zările obținute în această direcție 
întreprinderea agricolă de stat 
„Dunărea", asociația economică de 
stat și cooperatistă Traianu, coope
rativele agricole Jirlău, Vișani și alte 
unități, în care s-au realizat randa
mente mari la hectar. Dar să vedem, 
în primul rind, care a fost proporția 
legumelor timpurii în totalul produc
ției ? Din datele existente la trustul 
horticol rezultă că ele au însumat 
30 000 tone. Directorul trustului apre
cia însă că trebuie făcut mai mult in 
ce privește devansarea producției, 
afirmație pornită de la unele neîm- 
pliniri din anul trecut, de la faptul 
că pină la sfîrșitul lunii mai pe an
samblul județului abia au fost livra
te la fondul de stat 6 000 tone legu
me și verdețuri. Despre o aprovizio
nare corespunzătoare a populației cu 
astfel de sortimente putîndu-se vorbi 
abia incepind din luna iunie, lună în 
care au fost expediate spre diferi
tele piețe din județ 24 000 tone. Cum 
se va realiza în fapt devansarea pro
ducției de legume în acest an ? 
Aflăm că din toamna anului trecut 
au fost insămînțate sau plantate 360 
hectare cu spanac, 150 hectare cu 
salată și 150 hectare cu ceapă verde, 
culturi care au o stare de vegetație 
bună și chiar foarte bună. Prin 
aceasta se materializează însă doar 
una din măsurile stabilite prin pro
gramul amintit. Să vedem însă cum 
se acționează acum pentru materiali
zarea celorlalte măsuri. In această 
privință sintetizăm înainte de toate 
opinii și observații ale unor specia
liști și legumicultori, consemnate la 
stațiunea de cercetare și producție 
legumicolă Brăila, precum și din 
cîteva unități agricole.

ÎN PRIMUL RIND, RĂSADURILE! 
Inginerul Paraschiv Mălcică, direc
torul Stațiunii de cercetare și pro
ducție legumicolă Brăila, afirmă că 
producerea unor răsaduri viguroase, 
repicate în cuburi nutritive, asigură 
realizarea cu două săptămîni mai de

vreme a recoltei la varză, conopidă, 
vinete și ardei. La tomatele timpurii 
însă, concomitent cu producerea unui 
răsad bun. este necesar ca plantele 
să fie cîrnite la 3—4 influorescențe. 
Pornind de la aceste cerințe, ince
pind din această iarnă, în județ se 
practică o metodă nouă de producere 
a răsadurilor. Răsadul mic se produce 
în seră și se transportă apoi in uni
tățile agricole, unde se repică în cu
buri nutritive, așezate în solarii sau 
răsadnițe. în acest fel nu numai că 
se face o mare economie la transport 
și se evită pierderile de răsad, dar 
în asemenea spații plantele benefi
ciază de condiții de viață apropiate 
oarecum de cele din cîmp. Aflăm 
apoi de la directorul stațiunii că 
cercetătorii de aici coordonează cite 
un consiliu agroindustrial în ce pri
vește organizarea producției de le
gume, începind de la producerea ră
sadului pînă la recoltarea produselor. 
In acest fel, pe. lingă’faptul că se 
asigură o îndrumare tehnică de spe
cialitate competentă., pot fi cunoscute 
și raportate operativ trustului hor
ticol toate problemele care apar în 
desfășurarea procesului de producție. 
Totodată, stațiunea oferă nu numai 
tehnologii de cultivare a diferitelor 
specii de legume, ci și experiența 
valoroasă dobindită aici, nu pe mici 
parcele, ci la scara marii producții. 
Astfel. în spațiile protejate există

Cum se acționează
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in această direcție» 
in unități agricole 
din județul Brăila

repicate de pe acum 600 000 bucăți de 
salată, la care se adaugă 400 000 fire 
de salată plantată. Au fost bine puse 
la punct metodele de devansare a 
producției de spanac, metode care au 
asigurat obținerea în 1988 a unei re
colte de 262 tone, adică o producție 
aproape dublă față de plan. Intrucît 
247 tone din această cantitate au fost 
livrate timpuriu, cu un preț mediu 
de 3,10 lei kilogramul, au fost reali
zate beneficii importante.

Planul elaborat de trustul horticol 
județean cuprinde necesarul de ră
sad. precum și tehnologia producerii 
acestuia. Se are în vedere ca fiecare 
unitate agricolă să-și producă singu
ră răsadurile necesare. Fapt este că 
măsurile preconizate prin program 
prind viață. Tovarășa Florica Mircea, 
președinta cooperativei agricole din 
Jirlău. ne spune : „Noi ne producem 
în totalitate toate cele 20 milioane 
fire de răsad. Le însămînțăm în 
răsadnițe, iar apoi repicăm plantele 
în solar și în seră, incit la 15—20 
aprilie, cînd începem plantarea toma
telor. avem răsad viguros și bine că
lit. Anul trecut, procedînd în acest 
fel, am obținut de pe 150 hectare cul
tivate cu legume o producție medie 
de 35 500 kg la hectar, iar la toma
tele timpurii am realizat 45 000 kg 
pe o suprafață de 75 hectare. Și 
acum sîntem pregătiți să începem 
semănatul în vederea producerii 
răsadului. Am pregătit amestecu
rile de pămînt, am reparat tocurile 
și ramele răsadnițelor, ne-am apro
vizionat cu sticlă și folie de polie
tilenă".

La întreprinderea agricolă de 
stat „Dunărea", care cultivă 820 
hectare cu legume, s-au obținut 
anul trecut producții mari : 35 000 
kg tomate timpurii, 45 000 kg varză 
timpurie, 8 700 kg mazăre păstăi la 
hectar etc. Ca atare, planul pe uni
tate a fost realizat in proporție de 
124 la sută. „Rentabilitatea în le- 
gumicultură este hotărîtă atît de 
nivelul producției, cit și de realiza
rea ei cît mai timpurie — afirmă 
inginerul Nicolae Popescu, direc
torul întreprinderii. Noi reușim să 
livrăm o bună parte din producția 
de tomate timpurii cultivate in 
cîmp în ultima decadă a lunii iunie, 
ceea ce este un mare ciștig atît 
pentru unitate, cît și pentru consu
matori. Pentru recolta acestui an 
am pregătit solul pe 150 hectare prin 
discuire și modelare, iar unde a fost 
nevoie am deschis și biloanele pe 
care se vor planta legumele. Cubu
rile cu răsad de varză și conopidă 
le plantăm direct pe bilon. în felul 
acesta se cîștigă timp, recolta fiind 

devansată cu cel puțin două săp
tămîni. Am făcut tot ce depinde de 
noi pentru a pregăti viitoarea pro
ducție de legume. Potrivit preve
derilor din plan, în primul se
mestru al acestui an trebuie să 
producem 2 400 tone legume. Este o 
sarcină a cărei îndeplinire strictă 
nu poate comporta nici un fel de 
discuție din partea nimănui. în ce 
ne privește, noi am asigurat tot 
ce este necesar pentru a putea pro
duce aceste cantități. Dar pe lîngă 
ceea ce depinde de noi mai avem 
nevoie de unele materiale, printre 
care 15 tone de polietilenă și 4 000 
mp de sticlă. Trebuie să arăt însă 
că livrarea acestor materiale nu se 
face în concordanță cu sarcinile ce 
le avem, ceea ce poate să producă 
dereglări în realizarea eșalonată a 
producției de legume".

RESPECTAREA STRICTĂ A TEH
NOLOGIEI ESTE OBLIGATORIE 
PENTRU TOȚL Arătam mai sus 
unde vor fi produsa răsadurile, pre
cum și tehnologia de obținere a 
acestora. Pentru a putea realiza însă 
răsadurile necesare în toate uni
tățile cultivatoare de legume timpu
rii. se solicită acum intensificarea 
livrării foliei de polietilenă și a 
sticlei pentru sere și răsadnițe. De
sigur, este absolut obligatoriu in 
acest sens ca pretutindeni să fie 
refolosite cantitățile de folie utiliza
te anul trecut și in ceilalți ani, cu 
atît mai mult cu cît în cazul ră
sadnițelor sau al spațiilor protejate 
mai mici acest lucru se poate rea
liza cu o eficiență maximă. Aseme
nea resurse sint mici, chiar foarte 
mici pe alocuri, și aceasta pentru 
că, in ultimii ani, cantitățile de sticlă 
destinate ramelor de răsadnițe fiind 
insuficiente s-a recurs la acoperirea 
acestora cu folie de polietilenă, 
crescind nejustificat consumul a- 
cestui produs. Soluția ar fi ca pen
tru răsadnițe să se asigure sticla 
necesară, iar ramele să fie păstra
te cu cea mai mare grijă. în ce 
privește folia destinată solariilor, a- 
devărul este că totuși cantitățile ce 
se recuperează de la un an la altul 
sint mici și aceasta datorită modu
lui defectuos în care este gospodă
rită aceasta. La stațiunea de cerce
tare legumicolă, polietilena recupe
rată se păstrează îngropată în pă
mînt, ceea ce este de natură să-i 
mențină elasticitatea și rezistența. 
Dincolo însă de măsurile pe care 
organele agricole trebuie să le în
treprindă pentru a asigura folosi
rea cu chibzuință a fiecărui metru 
pătrat de folie, unitățile furnizoare 
de asemenea materiale au obligația 
să-și onoreze întocmai contractele 
încheiate.. Adică să livreze folia de 
polietilenă în conformitate cu gra
ficul stabilit. Ținem să subliniem 
această obligație întrucît există pe
ricolul ca și în acest an unităților 
agricole să nu li se asigure folia 
necesară, acum, cînd este cea mai 
mare nevoie de ea. In această ordi
ne de idei, am dori să socotim drept 
un accident cazul din una din zilele 
trecute, cînd delegatul județului 
Brăila s-a prezentat la Fabrica de 
mase plastice din Focșani pentru a 
prelua folia de polietilenă reparti
zată, dar el a fost obligat să se în
toarcă acasă doar cu 3 tone de 
folie.

LUCRĂRILE IN GRĂDINI SE 
INTENSIFICA DE LA O ZI LA 
ALTA. Ținînd seama de rezervele 
de carburanți existente, comitetifl 
județean de partid a indicat ca mo
torina repartizată pentru lucrările 
din horticultura să fie folosită la 
transportul mraniței în vederea fer
tilizării terenurilor ce vor fi culti
vate cu legume. Și aceasta în
trucît. In condițiile date, este singura 
soluție de a corecta unele neajun
suri determinate de un anumit spe
cific al rotației culturilor in legu
micultura. Totodată, se acționează 
intens la transportul biocombustibi- 
lului pentru răsadnițe, la repartiza
rea și revizuirea ramelor și tocu
rilor de răsadnițe, iar pentru a- 
mestecurile de pămînt s-au trans
portat 28 000 tone mraniță, 14 000 
tone pămînt de felină și 2 000 tone 
de nisip. într-un cuvînt, legumicul
torii brăileni muncesc cu hărnicie 
pentru a pune baze temeinice vii
toarei producții de legume. Se cer 
rezolvate însă problemele legate de 
asigurarea în totalitate a bazei teh- 
nico-materiale, astfel incit preve
derile din programul de producere 
a legumelor timpurii să fie înde
plinite întocmai.

Ioan HERTEG
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De cind se știe, omul nostru cel mai bun n-a fost niciodată indife
rent la ceea ce-l înconjoară. Cind a putut să facă un bine, n-a ezitat nici 
o clipă să-l facă. Cind tovarăși de-ai săi și bunuri materiale au fost in 
pericole de tot felul — atunci chiar cu deosebire — a sărit totdeauna și 
a salvat ceea ce era de salvat, a apărat ceea ce era de apărat. Și nu 
numai vieți de oameni, ci și avutul acestora. De ce așa ?

Pentru că grija, răspunderea pentru roadele muncii izvorăsc din 
conștiința că ele aparțin în egală măsură tuturor și fiecăruia in parte. 
Iar aceasta — ridicată la rang de mentalitate — se evidențiază și in 
faptele obișnuite, și în situațiile limită, de excepție. Adică atunci cînd 
cutezanța, bărbăția, curajul și forța nu trebuie doar rostite, ci dovedite. 
Ca în exemplele care urmează.

O avarie apărută la conducta ma
gistrală de aducțiune a apei din 
barajul de Ia Gura Rîului a lăsat, 
dintr-o dată, peste 210 000 de locui
tori ai municipiului Sibiu șl ai 
itorva localități limitrofe fără 
pă. Implicațiile avariei sporeau și 

mai mult prin pagubele imense 
generate de oprirea procesului teh
nologic în mai multe unități indus
triale.

Situația ivită, prin gravitatea ei, 
pretindea o intervenție rapidă, 
promptă, eficientă.

Ca o primă urgență se impunea 
închiderea conductei, altminteri 
cantități tot mai mari de apă din 
lac se duceau pe... apa simbetei. 
Dar închiderea, ea însăși, putea 
genera prin așa-numitele „lovituri 
de berbec", noi defecțiuni.

La locul avariei 
specializată a O- 
ficiului de gos
podărire a ape
lor, o echipă 
instalatori ai 
treprinderii 
gospodărie 
munală și locati- 
vă și o formație 
de sudori de la 
„Independența".

O primă consta
tare la fața locu
lui : avaria s-a 
produs in partea 
inferioară a con
ductei, iar jetul de apă să
pase deja un șanț adine de 
cițiva metri, ceea ce îngreuna și 
mai mult misiunea echipelor de 
intervenție. Timpul se măsura în 
aur. S-au propus variante. Intrucît 
reparația nu prezenta un’coeficient 
maxim de siguranță, s-a hotărit 
înlocuirea segmentului spart cu un 
tub de metal alcătuit din trei tron
soane. A început lupta contracro- 
nometru cu frigul, cu întunericul, 
cu apa, cu oboseala, cu neodihna. 
După 17 ore de încordare drama
tică, de dăruire, de curaj, avaria 
a fost înlăturată. Apa a pornit din 
nou pe conductă.

Ce au însemnat cele 17 ore ? Un 
timp redus la jumătate față de cel 
presupus de o astfel de lucrare. 
Timp înjumătățit prin dublarea 
coeficientului de dăruire al oame
nilor din cele trei echipe de inter
venție.

au sosit o echipă

de ateliere, maiștrii Kiss Adalbert, 
Cornelia Checicheș, șefele de echipă 
Maria Terpac, Margareta Kovari, 
Paulina Silaghi, Iuliana Sfat, Io
sif Gladici, Caro! Nemeth ș.a., ală
turi de care s-a aflat cu tot su
fletul noua ingineră-șefă a unită
ții, Nagy Eva. Rînd pe rînd, ma
terialele textile, semifabricatele, 
confecțiile, alte bunuri care urmau 
să se convertească în atît de bine
cunoscutele și larg apreciatele pro
duse ale întreprinderii au fost de
pozitate provizoriu în spații sigure, 
ferite de ploaie, în timp ce una 
din grupe acționa pe stradă pen
tru a recupera foile de tablă arun
cate de furtună, redînd, totodată, 
circulației siguranța deplină. Bă
tălia pentru salvarea bunurilor 
materiale a durat cîteva ore. Abia 
tîrziu, în noapte, cei peste 200

tului de miliție al comunei Moță- 
ței, au început, cu un curaj și băr
băție demne de toată lauda, acțiu
nea de salvare a turmei. Era ora 
19. Gerul pătrundea pînă la os. La 
lumina farurilor și a unei lămpi 
cu acumulatori, OAMENII au în- 
teput să scoată una cîte una, oile 
de pe gheață. Ora 23. Se stîrni un 
Viscol cu ninsoare puternică. Abia 
jumătate din turmă fusese salvată. 
„Simțeam că toți am ajuns la li
mita puterilor, că începem să ne 
congelăm, dar trebuia să ne facem 
datoria pînă la capăt", ne spunea 
Mircea Belega. Și într-adevăr — 
acolo, în întinderea pustie a cîm- 
piei, în puterea nopții, la lumina 
farurilor, geruiți și viscoliți — oa
menii au continuat lunta. Tenace. 
Fără șovăire. Se făcuse ora două 
după cumpăna nopții, Cînd ultima 
mioară a fost scoasă la liman. Abia 
acum oamenii își dădură seama de 
zăpada viscolită, de vuietul sinisi 
tru al furtunii și de gerul necru
țător ce începuseră să le sleiască 
puterile. Nicidecum voința.

în Medite-

da 
în
de

co- Oameni
la datoria de oameni

muncitori aflați la datorie în 
„schimbul" de după furtună au 
plecat spre casele lor. Cu mulțu
mirea în suflete că își făcuseră 
simplu și cinstit, muncitorește, da
toria de adevărați proprietari, pro
ducători, dar și de apărători ai 
bunurilor materiale ce le-au fost 
încredințate de societate. Un sin
gur om, Vasile Cozlean, a rămas 
totuși la fața locului pînă dimi
neața, la ora 7, la sosirea munci
torilor din schimbul de zi. Nu pen
tru a le arăta ce se petrecuse aici 
peste noapte — oricum vestea des
pre cele întîmplate se răspîndise cu 
repeziciune — ci pentru a sprijini 
reluarea cit mai rapidă a procesu
lui de producție în condiții cit mai 
normale cu putință, indicînd intră
rile libere, neblocate pe unde se 
putea pătrunde în acele momente în 
ateliere. Producția a continuat in
tr-adevăr în condiții normale. Ca 
și cum nu s-ar fi întîmplat nimic.

DEVA : Minereu 
peste prevederi

Colectivul de muncă al minei 
Deva, care se numără de mai 
mulți ani printre unitățile eco
nomice fruntașe ale județului 
Hunedoara, a încheiat anul 
1988 cu bune rezultate la toți 
indicatorii de plan. Și începutul 
acestui an este de bun augur. 
După cum ne spune inginerui 
NicOlae Stanca, directorul uni
tății, avînd o temeinică pregă
tire a producției și o bună a- 
provizionare tehnico-materială, 
din primul schimb al acestei 
săptămîiji planul a fost reali
zat și depășit. „Hotărîți să ob
ținem succese deosebite în pro
ducție în cinstea celei de-a 45-a 
aniversări a actului, istoric de la 
23 August 1944 și a 
lui al' XIV-lea al 
printr-o mobilizare 
a oamenilor muncii, 
nizarea temeinică a
toate schimburile, folosirea in
tensivă a utilajelor și instala
țiilor, din subteran și de la su
prafață, arri reușit ca în pri
mele zile ale lunii ianuarie să 
extragem, peste prevederile de 
plan, 600 tone minereu cupri
fer și 300 tone minereuri com
plexe." (Sabin Cerbu).

Congresu- 
partidului, 
exemplară 
prin orga- 
muncii in

PARIS

TELEGRAME EXTERNE
AMERICA CENTRALA

Conferința internațională privind interzicerea armelor chimice Propunere de eminere
* • ■ I ZI • 0 * • f

PARIS 7 (Agerpres). — La Paris 
s-au deschis lucrările Conferinței 
internaționale privind interzicerea 
armelor chimice, Ia care participă 
reprezentanți ai aproximativ 140 de 
state, printre care și România.

Prin problemele pe care urmează 
să le dezbată, conferința este menită 
să consolideze Protocolul de la Ge
neva, din anul 1925. privitor la in-

terzicerea folosirii în război a gaze
lor asfixiante, toxice sau similare și 
a mijloacelor bacteriologice. Toto
dată, reuniunea este menită să dea 
noi impulsuri negocierilor de dezar
mare de la Geneva în ceea ce pri
vește elaborarea unei convenții care 
să scoată în afara legii armele chi
mice și bacteriologice.

Alt exemplu :
S-a năpustit năprasnic, pe ne

așteptate, asupra municipiului Satu 
Mare. Furtuna n-a durat mai mult 
de 15 minute. Dar intensitatea ei 
a fost atît de puternică, incit în acel 
scurt răstimp tabla de pe acoperi
șul a două din clădirile care adă
postesc halele de producție, mai 
vechi, ale întreprinderii „Mondia
la" Satu Mare pur și simplu a fost 
smulsă în proporție de peste 60 la 
sută, fiind împrăștiată prin curtea 
unității și chiar mai departe, pe 
stradă, unde încă circulau mașini. 
Asta s-a întîmplat cînd încă mai 
era o jumătate de oră pînă la ieși
rea din schimbul II. Dar cum să 
plece oamenii liniștiți acasă, la cul
care, cînd ploaia care însoțea fur
tuna „mitralia" cu putere 
acoperișul dezgolit și putea pă
trunde în orice moment prin tava
nul devenit acum atît de vulnera
bil ?! La fel de periclitate erau și 
materia primă, și semifabricatele 
aflate pe fluxul de producție, și 
elegantele produse finite așezate pe 
umerașe în halele de la nivelul ul
timului etaj, gata de expediat par
tenerilor externi. Valori de ordinul 
a zeci și zeci de mii de lei.

„Comandamentul" pentru inter
venția de salvare urgentă a bunu
rilor materiale s-a constituit ad- 
hoc cu o rapiditate și un calm deo
sebite. Coordonator : comunistul 
Vasile Cozlean, membru al birou
lui comitetului de partid, șeful sec
ției I B. Prin el acționau la locu
rile stabilite echipele de muncitori 
(constituite din cei care nu erau 
legați de întoarcerea acasă cu „ul
timele" autobuze) in frunte cu șefii

prin

Alt exemplu :
Soarele scăpătase șl gerul se 

Înăsprise. Mercurul termometrelor 
coborîse la 14 grade Celsius sub 
zero. Se înmurgise de-a binelea 
cînd la consiliul popular al comu
nei Moțăței, județul Dolj, se auzi 
în telefon o voce în care răsunau 
accente dramatice : „Vă rugăm 
ajutați-ne. Aproape 300 de oi dă
dură în canalul de irigații, nu mai 
pot ieși și se îneacă sărmanele în 
apa sloită." Ce se întîmplase ? Doi 
ciobani, de prin părțile Petroșani
lor. se aflau cu turma în trecere 
prin acele locuri cînd, una din 
mioare, speriată, s-a repezit în ca
nalul magistral de irigații al siste
mului Băilești-Calafat, adine de 
aproape 8 metri (ce-i drept, atunci 
cu apîi puțină, dar mai mult înghe
țată). Celelalte 285 de oi au ur- 
mât-o aidoma zicerii : dacă o oaie 
cade-n baltă...

Primind apelul telefonic, Mircea 
Belega, vicepreședintele consiliu
lui popular, n-a mai stat o clipă 
pe gînduri. Imediat a luat legătura 
și cu compania de pompieri Cala
fat. unde a răspuns subofițerul Se
bastian Pandia. împreună cu oa
menii lor și-au dat întîlnire la 
punctul „stăvilar" de pe canalul 
magistral. Adică acolo unde căzuse 
turma. Sosiți Ia fața locului, os- 
tașii-pompieri : sergent Stelian 
Băduleț, fruntașii Costel Vîrlan. 
Constantin Niculete, Gheorghe 
Cîrstena, Florin Tămădirc și soldat 
Gheorghiță Spoială, cărora li s-au 
adăugat alți 9 tineri în uniformă 
militară, precum și sergent-major 
Eugen Ignat, ajutorul șefului pos-

Alt exemplu, undeva 
rana...

Fluturînd mina parcă 
goni gîndurile, tînărul 
al întreprinderii de pescuit ocea

nic Tulcea, Paul 
__________ Dănăilă, poves

tește.
— într-o noap

te geroasă din a- 
cest an, stația de 
radio coastă Tul
cea recepționează 
o > radiogramă :

• „Polar 10 cheamă 
' IPO Tulcea. Mo- 
, torul principal 

- - - - s-a defectat. Na-
_____________ vigăm în
1 ’’ Mediterană. Cău

tăm soluții. Vom 
reveni. Terminat." Mințile tehnicie
nilor întieprinderil lucrau febril. 
Soluția ? întoarcerea spre Gibral
tar. Ancorarea într-un port străin 
și repararea motorului. Consecințe? 
Costul ridicat al lucrării, care tre
buia plătită in valută forte. 
Scoaterea din circuitul productiv a 
navei colectoare, în condițiile în 
care, în zonele de pescuit, traulere- 
le românești așteptau încărcate cu 
pește.

Minutele păreau ore, timpul tre
cea....

Cornel Ovanesov, mecanicul-șef 
de pe „Polar 10“, rostește răspicat : 
„Repaus pentru gîndire." Așa face 
de fiecare dată cînd are probleme 
cu „mașini". Și acum sînt probleme 
mari. Mecanicii vasului se retrag 
tăcuți în cabine, frămîntați de gîn- 
dul soluției. Nu trece nici o oră și 
tot echipajul navei este în picioare. 
Decizia este luată. „Vom repara 
singuri motorul principal." Curaj, 
temeritate, pricepere ? Toate Ia un 
loc, deși o asemenea lucrare nu 
fusese efectuată, în marș, niciodată 
în istoria flotei.

Pe drum, radiograma de pe 
„Polar 10“ se întîlnește parcă cu 
gindul celor din țară.

„Polar 10», fiți pe recepție. A 
pornit spre voi, cu toată viteza, 
--Polar 8». Are la bord chiulasa 
pentru motor. Succes !“.

De la un timp începe furtuna. 
„Asta mai lipsea !“ — exclamă ci
neva, în vreme ce valurile agitate 
ale Mediteranei se jucau cu cele 
două nave surori, legate acum una 
de alta.

„Cum să transferi pe o mare de 
gradul 5 uriașa chiulasă ? Renun
țăm ? Nu ! Din bigile bordului vom 
confecționa scripeți."

Oamenii âe abia se țin pe p'icloa- 
re; furtuna se întețește. Dar, după 
ore de muncă încordată, chiulasa 
ajunge direct in sala de mașini a 
lui „Polar 10“. Nu este timp de 
mulțumiri. Sora cu numărul 8 își 
ajută semena, urmează o zi și o 
noapte de trudă pentru a remedia 
âvaria, la capătul cărora cei doi 
mecanici-șefi, Zamfir Beraru și 
Cornel Ovanesov, își string miinile. 
Se îmbrățișează toți membrii ce
lor două echipaje, iar într-un colț 
din imensa uzină care este sala 
mașinilor de pe „Polar 10“, cel mai 
tînăr mecanic ajutor aflat la prima 
șa cursă ascultă „principalul" și 
exclamă :

—- Ce frumos merge motorul 
nostru !

pentru a-șl 
inginer-șef

plină

Reporterii șl corespondenții
„Scînteii"

ARAD : Produse noi 
Ia export

în aceste prime zile 
an. la întreprinderea 
goane din Arad se 
fluxurile de fabricație noi tipuri 
de produse destinate exportu
lui. Prin realizarea vagonului 
cu o sarcină utilă de 35,7 tone 
pe osie, care se livrează în 

. Australia, produsele întrenrin- 
derii arădene sînt exportate azi 
în țări de pe toate continente
le. Fiecare din noile tipuri de 
vagoane aflate in fabricație se 
înscrie în parametrii perfor
manțelor tehnice atinse pe plan 
mondial în construcția de ma
terial rulant. Printre produsele 
realizate în variante noi se 
numără vagonul basculant de 
transport minereu, cu o capa
citate 
gonul 
si el 
reurl.
acțiuni de modernizare a pro
ceselor de fabricație și pe baza 
exnerientei acumulate de-a 
lungul anilor, colectivul de oa
meni ai muncii de la întrenrin- 
derea de vagoane din Arad 
poate să onoreze orice comandă 
a partenerilor străini, indife
rent de gradul de complexita
te al produse’or solicitate. Ca 
urmare, numai în acest an. aici 
se vor realiza 22 tipuri de va
goane pentru transportul călă
torilor și al mărfurilor. (Tris
tan Mihuța).

din noul 
de va- 

află pe

de 25 metri cubi, și va- 
autodescărcător, destinat 
transportului de mine- 
îri urma numeroaselor

t V

state

a Conferinței regionale 
la nivel înalt

SAN JOSE 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Costa Rica. Os
car Arias, a propus celorlalți patru 
șefi de stat' din America Centrală 
aminarea Conferinței regionale la 
nivel înalt, programată pentru zilele 
de 15 și 16 Ianuarie, la San Salva
dor. Potrivit declarației sale, trans
misă de agenția Prensa Latina, amî
narea ar permite „pregătirea mal 
bună" a conferinței și evitarea eșuă
rii ei în ceea ce privește rezultatele 
scontate.

Dezbateri in legătură cu doborîrea a două avioane libiene 
de către aviația

UNITE 7 (Agerpres).
Securitate al O.N.U.,

NAȚIUNILE
— Consiliul de 
convocat la cererea Jamahiriei Arabe 
Libiene, a continuat examinarea si
tuației de tensiune create ca urmare 
a doborîrii a două avioane libiene 
de către avioane militare americane, 
deasupra Mării Mediterane.

în intervențiile lor. reprezentanții 
unor țări membre permanente sau 
nepermanente ale Consiliului de 
Securitate — U.R.S.S.. R.P.. Chineză, 
Iugoslavia. Zimbabwe. Nepal. Nica
ragua, Iran — au condamnat folosi
rea forței în relațiile dintre state și 
amenințarea cu folosirea forței, a- 
preciind că aceasta este de natură să 
provoace sporirea tensiunii interna-

f 1

militară americană
ționale și contravine normelor de 
drept internațional. Exprimîndu-și 
îngrijorarea in legătură cu acțiunea 
S.U.A.. vorbitorii au calificat-o drept 
o demonstrație inacceptabilă de 
forță, susceptibilă să submineze e- 
forturile de transformare a Medite- 
ranei într-o zonă a păcii, înțelegerii 
și cooperării. Ei au evidențiat nece
sitatea reglementării diferendelor pe 
calea dialogului, precum si importan
ța respectării integrității teritoriale 
și a suveranității fiecărei țări.

Consiliul de Securitate se va reuni 
din nou luni pentru a lua în dezba
tere un proiect de rezoluție în curs 
de elaborare.

Poziția președintelui 
Republicii Nicaragua

MANAGUA 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega, și-a exprimat regretul 
în legătură cu propunerea omologu
lui său costarican privind amînarea 
în t’lniril centroamericane la nivel 
înalt programate pentru zilele de 15 
și 16 ianuarie, la San Salvador — 
informează agenția A.D.N. El a 
semnalat că șefii de stat din re
giune nu s-au mai reunit din ia
nuarie anul trecut. în pofida efor
turilor depuse pentru fixarea unei 
asemenea întîlniri vizînd revitaliza- 
rea planului de pace în zonă.

Necesitatea de a se renunța 
la manevrele militare 

sud-coreeano-americane
subliniată de agenția 

A.C.T.C.

pentru tratative cu opoziția"
Precizările președintelui Najibullah

LONDRA 7 (Agerpres). — Con
ducerea Afganistanului lasă deschi
se toate canalele pentru tratative cu 
opoziția — a declarat, într-un inter
viu acordat ziarului londonez ,.The 
Times", președintele Najibullah. 
„Sîntem gata să ducem tratative cu 
toate grupările, dacă este manifes
tat interes față de instaurarea pă
cii în țară", a relevat conducătorul

afgan. Totodată, el a subliniat că 
retragerea trupelor sovietice din Af
ganistan va avea loc pînă la ter
menul stabilit — 15 februarie — în 
condițiile respectării de către partea 
adversă a angajamentelor ei. Na
jibullah a precizat, pe de altă par
te, că dacă politica negocierilor și a 
compromisurilor va eșua, guvernul 
său nu va abandona lupta.

PHENIAN 7 (Agerpres). — Nece
sitatea de a se renunța la mane
vrele militare „Team Spirit" din 
Coreea de Sud este subliniată de 
agenția A.C.T.C. în legătură cu un 
anunț al „comandamentului forțelor 
combinate" sud-coreeano-americane, 
potrivit căruia aceste exerciții răz
boinice urmează să albă loc și în 
acest an, ca și in cei precodenți, cu 
participarea a peste 200 000 de mili
tari, Manevrele militare „Team Spi
rit" sînt contrare aspirației de reu- 
nificare a tuturor coreenilor din Nord 
și din Sud — arată agenția citată.

încetarea din viață 
a împăratului Japoniei, Hirohito

Potrivit Constituției, prințul moștenitor Akihito a devenit împărat
TOKIO 7 (Agerpres). — Sîmbătă 

dimineața a încetat din viață în 
vîrstă de 87 de ani, împăratul Ja
poniei, Hirohito — anunță agenții-

le de presă. Potrivit constituției ni
pone, prințul moștenitor Akihito, în 
vîrstă de 55 de ani, a devenit îm
părat al Japoniei.

INFORMAȚII
BASCHET. 0 La Novosibirsk, In 

meci pentru turneul final al „Cu
pei campionilor europeni" la bas
chet feminin, echipa locală Dinamo 
a întrecut cu scorul de 101—88 
(52—43) formația iugoslavă Je- 
dinstvo Aida Tuzla. Alte rezultate 
din cadrul aceleiași competiții : Pri- 
migi Vicenza — B.A.C. Mirande 
(Franța) 58—54 (25—34) ; Levski
Spartak Sofia — Vysoke Praga 
77—55 (40—25). în clasament, după 
trei etape, conduce echipa Primigi 
Vicenza, cu 6 puncte, urmată de for
mațiile Dinamo Novosibirsk și Je- 
dinstvo Aida Tuzla (cu cîte 5 punc
te). 0 La Zagreb s-a efectuat tra
gerea la sorți a grupelor campiona
tului european masculin de baschet, 
competiție ce se va desfășura în a- 
cest oraș intre 20 și 25 Iunie. Iată 
componența celor două grupe preli
minare ale turneului final : grupa A 
— Olanda, Italia, U.R.S.S., Spania ; 
grupa B — Franța, Iugoslavia, Gre
cia, Bulgaria.

SPORTIVE
rul de 3—2 (16—14, 15—17, 12—15,
15—12, 15—12) echipa Uralocika
Sverdlovsk, in timp ce reprezenta
tiva R.P. Chineze a dispus cu 3—2 
(11—15, 15—13, 11—15, 15—7, 15—12) 
de formația R.D. Germane.

HANDBAL. în cadrul competiției 
internaționale masculine de handbal 
de la Madrid, selecționata Spaniei a 
întrecut cu scorul de 27—19 (14—10) 
echipa Cubei.

cu 218,50 puncte (sărituri de 111 m 
și 107 m). In clasamentul general 
al „Cupei mondiale", după 10 con
cursuri conduce Dieter Thoma (R. F. 
Germania) — 131 puncte, urmat de 
Jan Boklov (Suedia) — 130 puncte.

VOLEI. 0 în ziua a doua a com
petiției internaționale masculine ds 
volei de la Stockholm, reprezenta
tiva Olandei a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—7, 15—3, 15—10) echipa Iu
goslaviei, iar selecționata Suediei, cu 
3—0 (15—10, 15—3, 15—11) formația 
Poloniei, • In turneul internațional 
feminin de volei de la Bremen, se
lecționata Cubei a întrecut cu sco-

SCHI. 0 Proba de sărituri cu 
schiurile din cadrul concursului in
ternațional de combinată nordică de 
la Reit im Winkl (R.F. Germania) 
a revenit vest-germanului Sepp 
Heinrich, cu 210,5 puncte (sărituri 
de 78 m și 76,5 m). 0 Proba mas
culină de coborîre desfășurată pe 
pîrtia de la Laax (Elveția) a reve
nit austriacului Leonhard Stock, în
registrat cu timpul de l’51”19/100. In 
clasamentul general al „Cupei mon
diale", după 11 probe se menține 
lider elvețianul Pirmin Zurbriggen — 
128 puncte, urmat de Marc Girar- 
delli (Luxemburg) — 99 puncte. 
0 Tradiționala competiție interna
țională de sărituri cu schiurile „Tur
neul celor patru trambuline" a fost 
cîștigată la actuala ediție de fin
landezul Risto Laakonen. Ultimul 
concurs, disputat pe trambulina de 
la Bischofshofen (Austria), a re
venit americanului Mike Holland,

FOTBAL. 0 La Annaba (Algeria), 
în meci pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal, selec
ționata Algeriei a întrecut cu sco
rul de 3—0 (2—0) formația Zim
babwe. 0 In cadrul campionatului 
mondial de fotbal în sală, ce se 
desfășoară în Olanda, selecționata 
Belgiei a învins cu scorul de 3—0 
(1—0) echipa Japoniei, iar reprezen
tativa Paraguayului a întrecut cu 
5—0 (4—0) formația Algeriei.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 ianuarie, ora 20 — 11 Ia
nuarie, ora 20. In țară : vremea va fi 
în general închisă. Iar cerul variabil, 
mai mult noros la începutul intervalu
lui, mal ales în nord-estut șl estul țării, iar spre sfîrșit în nord. Precipitații sub 
formă de ninsoare vor cădea local, în 
prima parte a intervalului, in regiunile 
estice și izolat în rest. în a doua parte 
a intervalului, precipitații predominant 
sub formă de ninsoare vor cădea în re-

t a t r
Sala 
dea- 
(sala 
(sala 

14;

0 Teatrul Național (14 7171, 
mare) : Harap Alb — 10; Zbor 
supra unui cuib de cuci — 18; 
Amfiteatru) : Contrabasul — 13; 
Atelier) ; Fata din Andros — 
Clovnii — 18,30
0 Opera Română (13 18 57) : Spărgă
torul de nuci — 11: Traviata — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Okla
homa — 10,30; Liliacul — 18
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) : 
Privind in jur cu ochi fără lumină 
— 10,30: (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Clinele grădinarului — 18
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Cameristele 10,30: O femeie drăguță cu o floare 

ferestre spre Nord — 18,30
Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Lewis 
Alice — 11: Bătrina și hoțul — 19 
Teatrul de comedie (16 64 60) :

Scaiul — 10; Cind comedia era rege 
— 18
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala Magheru) : Necazurile unui îndră
gostit — 18; (sala Studio) : Craii de 
Curtea Veche — 10,30; Acești Îngeri 
triști — 17,30
• Teatrul Giuleștt (14 72 34, sala Ma
jestic) : Arta conversației — 11; Sol- 
ness, constructorul — 18; (sala Ciu
lești, 18 04 85) : Cocoșelul neascultător
— 11; Bărbierul din Sevilla — 18
0 Teatrul satirlc-muzical „C, Tăna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Belmondo 
al II-lea — 18; (sala Victoria, 50 58 65): 
Varietăți pe portativ — 19; (la Pala
tul sporturilor și culturii) : „Hai no
roc și la multi ani 1“ — momente 
umoristice și muzică populară — 15;
18.300 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 110 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei șapte pitici —
10.300 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Elefănțelul curios — 11;

(sala Cosmonauților, 11 12 04) : Mota
nul încălțat — 11,30
0 Circul București (10 41 95): Stelele 
circului — 10; 15,30; 18,30

cine a
0 „știința, Invâțâmintul, cultura — 
factori de progres și civilizație ; 
Liceenii: PATRIA (11 86 25) — 9; 11; 
13; 15; 17; 190 Zimbet de soare : SCALA (11 03 72)
— 9* 11’ 13 ’ 15' 17* 19
0 Chirl’ța ’ ta iași t CULTURAL 
(83 53 13) — 9; 11; 13; 15’, 17; 19, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ;
0 Miracolul : ARTA (213186) - 9; 
11; 13; 15; 17; 19, COTROCENI (81 68 88)
— 15 : 17 : 19
0 Moromeții : LIRA (31 71 71) — 9; 12; 
15 ; 18
0 Evadarea: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19

11,30 Lumea copiilor (color) © Telefil- 
moteea de ghiozdan. ,.Racheta 
albă". Producție a Studioului de 
film TV. Scenariul Cristiana Ni
colae, după romanul „Racheta albă" 
de Ludovic Roman. Regia : Cris
tiana Nicolae. Episodul 3 
Sub tricolor, îa datoriei (color) I q| o.N.U. la tratativele de la 
Viața satului (color) I
Telex I NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres).
Album duminical (color) I ~ Reprezentantul personal al secre-

.i,,i I tarului general al O.N.U. la trata-închiderea programului tivele d| Geneva dintfe Jran șl
Telejurnal I irak, jan Eliasson, va efectua, săp-
Cîntarea României (color). Omagiul j tămîna viitoare, vizite în capitalele

celor două <ări - s-a anunțat' la siune realizată în colaborare cu IConsiliul Culturii și Educației So- I ?JaTVx?A re!aî6^?v a^en^a
cialiste și cu Comitetul de cultură I K.U.N.A. Misiunea lui Eliasson este 
șl educație socialistă al județului | pusă în legătură cu reactivarea ne- 
Dîmbovița

20,25 Film artistic (color). „Columna". 
Producție a Studioului cinemato
grafic București. Scenariul : Titus 
Popovici. Regia : Mircea Drăgan. 
Partea întîi
Seară muzicală (color).. Momente 
din scena lirică „La șezătoare" de 
Tiberlu Brediceanu
Telejurnal 
închiderea programului

In vederea reactivării negocierilor 
dintre Iran și Irak

12.25
12,40
13,00
13,05
15,00
19,00
19,20

21,25

21,50
22,00

19,00
19,25

LUNI, 9 IANUARIE

Misiunea reprezentantului personal al secretarului general 
al O.N.U. la tratativele de la Geneva dintre cele două țări

gocierilor dintre Iran și Irak pri
vind aplicarea Rezoluției 598 a Con
siliului de Securitate în vederea re
glementării conflictului din Golf. 
Prima rundă de negocieri directe 
dintre Iran șl Irak, desfășurate sub 
auspiciile O.N.U.. a avut loc anul 
trecut, la sfîrșitul lunii august, la 
Geneva.

„întîlnirea de la Marrakesh 
deschide noi perspective11 

evidențiază reprezentantul Frontului Polisario Ia convorbirile 
Maroculuicu regele

ALGER 7 (Agerpres). — Întîlnirea 
de la Marrakesh (în problema Saha- 
rei occidentale) deschide noi per
spective pentru atenuarea tensiunii 
și crearea unui climat de înțelegere 
și respect reciproc, a declarat Ba-

chir Mustapha Sayed, secretar ge
neral adjunct al Frontului Polisario 
agenției A.P.S., citată de M.A.P. El 
a condus delegația frontului la con
vorbirile cu regele Hassan al II-lea 
al Marocului.

Regimul de la Pretoria complică procesul de dobindire

Telejurnal
Industria — programe prioritare. 
Măsuri și acțiuni pentru creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii în industria construcțiilor 
de mașini

19,45 Opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — ample ori
zonturi deschise teoriei și practicii 
revoluționare. Promovarea con
secventă a concepției construirii . ....
Xar“ cu poporul-pentru a independenței Namibiei

20,05 Florile stimei și recunoștinței I
(color) I — arată reprezentantul S.W.A.P.O.20.20 Știința pentru toți (color). Fizică I
șl industrie 1 WINDHOEK 7 (Agerpres). —

20.50 Tezaur folcloric (color). Rapsodii I Secretarul administrativ al Organi-
de iarnă I zației Poporului din Africa de Sud-

21.20 Din lumea capitalului (color). Do- I Vest (S.W.A.P.O.), Moses Garneb, a
cumentar I criticat noua încercare a regimului

21,35 Epopeea muncii pentru patrie (co- | rasist de la Pretoria de a complica 
lor). Documentar I procesul de dobindire a indepen-

21.50 Telejurnal I denței Namibiei, prin planul sece-
22,00 închiderea programului | sionist anunțat de ziarul „Windhoek

Advertiser" de a declara districtul Re- 
hoboth, din zona centrală namibiană, 
locuit de 19 000 cetățeni albi, drept 
o așa-zisă „republică 
O eventuală măsură 
fi în totală opoziție 
aplicare a Rezoluției 
lui de Securitate al
acordarea independenței Namibiei, a 
precizat secretarul S.W.A.P.O.

giunile nordice. Vîntul va sufla slab 
pînă ia moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 12 șl minus 
2 grade, mai scăzute la mijlocul inter
valului, iar maximele, în general, intre 
minus 4 și plus 6 grade. Se va produce 
ceață, mai ales în vestul șl centrul ță
rii, iar în a doua parte a intervalului, 
în regiunile nordice. Condiții favorabile 
producerii poleiului. In București : vre
mea va fl în general închisă. Cerul va 
fl variabil, mai mult noros la începu- ■ *
tul intervalului, cind condițiile vor fi I 
favorabile ninsorii slabe. Vîntul va I 
sufla slab pînă la moderat. Tempera- I 
turtle minime vor fi cuprinse între I 
minus 6 și minus 2 grade, iar maxime- I 
le intre zcn și 4 grade. Dimineața, I 
ceață slabă.

independentă", 
în acest sens ar 
cu punerea în 
435 a Consillu- 
O.N.U. privind

LUANDA 7 (Agerpres). — Gu
vernul angolez va crea condițiile 
necesare pentru desfășurarea cu 
succes a activității misiunii de con
trol a Națiunilor Unite, a declarat 
ministrul angolez de externe. Afonso 
Van Dunem, în cadrul unei întîlniri 
cu un grup de ofițeri ai misiunii 
Un avem, sosiți la Luanda pentru 
exercitarea controlului privind re
tragerea trupelor cubaneze de pe 
teritoriul Angolei.

HARARE 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Zimbabwe, Ro
bert Mugabe, l-a primit pe Jesse 
Jackson, lider al mișcării pentru 
drepturile civile din S.U.A., aflat în 
vizită la Harare. In cursul convor
birii au fost abordate aspecte ale 
situației din Africa de sud-vest.

• In Liban se menține încor
darea • Noi manifestații de 
protest in Cisiordania și Gaza

BEIRUT 7 (Agerpres). — Sîmbătă 
în Liban s-a menținut încordarea. Noi 
ciocniri între forțele rivale au avut 
loc în zona Beirutului și în regiunea 
sudică libaneză. Schimburile de focuri 
cele mai intense au fost înregistrate 
în zona centrală a sectorului de vest 
al capitalei libaneze, informează a- 
genția Taniug.

Locuitorii arabi din Cisiordania și 
Gaza, teritorii ocupate de Israel, au 
marcat Ia 6 ianuarie „Ziua eroilor 
căzuți". Agenția W.A.F.A.. citată de 
T.A.S.S., a anunțat că de la începu
tul revoltei de protest 584 palesti
nieni și-au pierdut viața ca urmare a 
actelor de agresiune israeliene. Nu
mai în luna decembrie militarii for
țelor de ocupație au ucis 46 de per
soane. Populația palestiniană a or
ganizat cu această ocazie noi ma
nifestații împotriva ocupației, fiind 
înregistrate demonstrații, practic, în 
întreg teritoriul ocupat,

(Agerpres)
DAMASC 7 (Agerpres). — Pre

ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, l-a 
primit pe prim-vicepremierul saudit, 
Abdullah Ibn Abdul Aziz, aflat în 
vizită la Damasc. Au fost examinate 
ultimele evoluții din Orientul Mijlo
ciu și aspecte ale relațiilor bilate
rale, informează agenția K.U.N.A.

TUNIS 7 (Agerpres). — La Tunis 
au avut loc convorbiri între șeful 
Departamentului Politic al O1E.P., 
Faruk Kaddoumi, și liderul Partidu
lui Laburist din Malta, Mifsud 
Bonnici, aflat în vizită în capitala tu
nisiană. In cadrul discuțiilor, au fost 
abordate subiecte privind ultimele 
evoluții pe pian palestinian, fiind re
afirmată hotărîrea de a sprijini cauza 
palestiniană și de a fi continuată 
lupta pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale poporului palestinian și 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, informează agenția 
A.P.S.

MASCAT 7 (Agerpres). — La 
Mascat, au avut loc convorbiri în
tre ministrul de stat pentru afaceri 
externe al Omanului, Yousouf Alawi, 
și ministrul de externe britanic, 
Geoffrey Howe, cafe efectuează un 
turneu în regiune. Au fost aborda
te situația din zona Golfului după 
încetarea focului între Iran și Irak, 
eforturile în direcția restabilirii pă
cii în Orientul Mijlociu, a anunțat 
postul 
agenția

de radio Mascat, citat de 
M.E.N.A.

6,5 milioane șomeri 
în S.U.A.

• Alo, aterizează străbunica : TIM
PURI NOI (156110) — 9; U; 13; 15;
17 ; 19• Hanul dintre dealuri î BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
© Ce se întîmplă, doctore ? : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30
• Program de desene animate — 9. 
Neînfricatul Mio și Kaio 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; 18
• Unde rîurile curg repede :LEȘTI (17 55 46) — 9; “ ‘
• Te iubesc,
(10 67 40) — 15; 17; 19

GIU-
ll; 13; 15; 17; 19 

aprilie : VIITORUL

în R.S.A. se intensifică represiunile
Declarațiile unor membri ai Frontului Unit Democratic 

din Africa de Sud
LONDRA 7 (Agerpres). — în ca

drul unor convorbiri cu autoritățile 
britanice, Murphy Morebe și Mo
hammed Valii, membri ai Comitetu
lui Executiv 
mocratic din 
rut ca țările 
presiuni mai 
Ei au avertizat că evoluția pozitivă 
a situației din Africa de sud-vest nu 
înseamnă că in R.S.A. s-ar înregistra 
o oarecare liberalizare. Represiunea 
se intensifică, starea de urgență in-

trînd în cel de-al treilea an. au apre
ciat cei doi militanți.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Numărul șomerilor în Statele Unite 
se ridica, in decembrie anul trecut, 
potrivit statisticilor oficiale, la 6,554 
milioane. în S.U.A. există, totodată, 
și 950 000 „muncitori descurajați", 
neincluși în statistica șomajului, de
oarece au renunțat să mai caute o 
slujbă, convinși că nu o mai pot găsi.

al Frontului Unit De- 
Africa de Sud, au ce- 
occidentale să exercite 
mari asupra Pretoriei.

DAR ES SALAAM 7 (Agerpres). - 
Atît timp cit R.S.A. continuă 
promoveze o politică de apartheid 
nu poate fi instaurată o pace du
rabilă în sudul continentului african, 
a declarat președintele Tanzaniei, Aii 
Hassan Mwiny. Intr-o alocuțiune 
rostită la Dar Es Salaam, el a chemat 
comunitatea internațională să facă 
uz de măsuri eficiente de presiune 
asupra regimului de la Pretoria pen
tru abolirea politicii de apartheid.

să

COSTA RICA
Anul 1989 va fi declarat an al științei și tehnologiei

Rigorile iernii
NEW DELHI 7 (Agerpres). — Ză

pezile abundente căzute în ultimele 
zile în trecătoarea Kashmir au blo
cat circulația pe tot traseul de 300 
km al șoselei care leagă orașele 
Srinagar și Jammu. Reluarea cir
culației este împiedicată de avalan
șele de zăpadă care s-au declanșat în 
ultimul timp. în capitala indiană s-a 
înregistrat o scădere pronunțată a 
temperaturii aerului.

SAN JOSE 7 (Agerpres). — 1989 va 
fi declarat an al științei și tehnolo
giei în Costa Rica — informează 
agenția I.P.S. Ministrul pentru știin
ță și tehnologie, Rodrigo Zeledon, a 
arătat că prin această măsură va fl

impulsionată în cursul anului activi
tatea în acest domeniu, cu aplicații 
îndeosebi în sectorul productiv, pre
cum și în zonele rurale. El a men
ționat că se urmărește, de aseme
nea, realizarea în țară a unor pro
duse care în prezent se importă.

care s-a abătut asupra Is- 
a provocat mult mai multe 
decit s-a anunțat inițial, 
se relatează că pagubele

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Valul 
de frig 
răelului 
pagube 
Astfel,
aduse agriculturii sînt estimate la 
cel puțin 40 milioane dolari.
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GRĂITOARE MĂRTURII DE ÎNALTĂ APRECIERE 

PE PLAN MONDIAL A VASTEI ACTIVITĂȚI Șl A 

PERSONALITĂȚII TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

AMPLE RELATĂRI ÎN PRESA DE PESTE HOTARE

In semn de recunoaștere și prețuire a personalității de înalt prestigiu 
internațional a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
a contribuției sale deosebite la progresul cercetării chimice, al știin
ței in general, precum și la obținerea marilor succese pe plan eco
nomic și social de către România socialistă, presa de peste hotare 
continuă să publice articole în care este adus un cald omagiu emi
nentului om de știință român.

Publicații din diferite țări evidențiază, totodată, contribuția excep
țională a tovarășei Elena Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii partidului și statului, la promovarea ideii potrivit căreia știința 
și progresul au un rol covîrșitor in dezvoltarea cooperării internațio
nale, pentru edificarea păcii pe Pămînt.

MILITANT NEOBOSIT PENTRU 
TRANSFORMAREA ȘTIINȚEI INTR-UN FACTOR 

Șl CIVILIZAȚIE
prestigioase instituții din diferite 
țări. Apariția volumelor de lucrări 
ale academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu în numeroase 
limbi de largă circulație, realizate 
în edituri de primă importanță din 
multe țări ale lumii, s-a constituit 
în tot atîtea prilejuri de reafirmare 
a înaltului prestigiu, a stimei și 
aprecierii deosebite de care se 
bucură ilustrul savant român — 
subliniază cotidianul mexican 

Specialiști de notorietate mon
dială din diferite domenii ale ști
inței au relevat înaltele sale merite 
științifice, profundul umanism al 
operei pe care o dedică neostenit 
cauzei progresului, colaborării și 
înțelegerii între popoare. In semn 
de prețuire și recunoaștere a valo
rii deosebite a operei 
țifice, academician doctor 
Elena Ceaușescu a fost 
membru titular și membru 
onoare a numeroase instituții 
ințifice prestigioase din lume. 

Pentru merite in activitatea 
litică, socială și profesională, acade-

DE PROGRES
Ziarul „EXCELSIOR" din Me

xic publică un amplu articol^ în 
care arată că românii sărbăto
resc un eveniment deosebit, a 
cărui valoare de simbol a depășit 
de mult granițele naționale, și a- 
nume aniversarea unei personali
tăți a lumii contemporane, care 
și-a înscris numele în istoria știin
ței românești și universale, în 
cronica marilor contribuții ale 
epocii in domeniul chimiei, în 
special, și științei, în general — 
academicianul doctor inginer Elena 
Ceaușescu. întruchipind marile 
virtuți ale națiunii române — 
scrie ziarul —, Elena Ceaușescu re
prezintă imaginea femeii moderne 
desăvîrșite, înnotjjlată de modestie, 
sensibilitate și căldură, de calități 
deosebite, probate în întreaga sa 
activitate de om politic, de om de 
știință.

Nobila aniversare a fiicei celei 
mai iubite a poporului, român se 
înscrie nu numai in calendarul me
morabilelor sărbători ale locuito
rilor de la Dunăre și Carpați, ci
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Festivitățile consacrate celei de-a XXX-a aniversări 
a revoluției cubaneze

Discursul tovarășului Fidel Castro Ruz
HAVANA 7 (Agerpres). — Cu pri

lejul festivităților consacrate celei 
de-a XXX-a aniversări a revoluției 
cubaneze, Fidel Castro Ruz, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
președintele Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, a rostit, la Havana, 
un amplu discurs în care a eviden
țiat realizările obținute în activita
tea economico-socială. El a subli
niat caracterul creator al revoluției 
cubaneze, relevînd că țara sa a reu
șit să construiască socialismul în 
pofida blocadei economice impuse 
de S.U.A. Vorbitorul a arătat că toa
te sectoarele economiei naționale

s-au dezvoltat în medie cu 4 la sută 
anual. Șomajul, care în 1958 era da 
30 la sută, a fost eradicat.

Fidel Castro a precizat, în conti
nuare, că țara nu își propune 
să-și modifice calea spre sociali^-j. 
„Nu este nevoie Să mergem nk:* 
ieri ca să învățăm; poate că unii ar 
trebui să vină aici să învețe" — a 
adăugat el.

Conducătorul cubanez a relevat, 
totodată, că pentru țările lumii a 
treia pacea este vitală. Dorim o 
pace în dreptate, independență și 
suveranitate pentru toate popoarele 
lumii, a arătat el.

triumful rațiunii și înțelegerii pe 
Pămint.

îmbinînd armonios vocația mun
cii de creație științifică cu patosul 
revoluționar, academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu oferă un 
elocvent model de savant și om 
politic multilateral, de profund^ 
omenie, căruia îi este propriu sen
timentul răspunderii angajante în 
îndeplinirea exemplară a progra-

melor de edificare a unei noi și 
înalte civilizații materiale și 
tuale în România.

Pentru femeile mexicane, 
tru femeile din întreaga 
academician doctor inginer 
Ceaușescu reprezintă un simbol de 
înaltă ținută morală, etică și pro
fesională, demn de stimat și prețuit 
— arată în încheiere „Excelsior" .

spiri-

pen- 
lume. 
Elena

ROL DE SEAMĂ IN
COOPERĂRII Șl ÎNȚELEGERII INTRE NAȚIUNI

PROMOVAREA CAUZEI

SCIENCE: The Key to Economic
Development in Romania
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și in cel al comunității științifice 
internaționale, care vede în aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu un model de dăruire și 
de înaltă responsabilitate față de 
dezvoltarea colaborării intre toți 
oamenii de știință din lume, pen
tru consacrarea geniului creator al 
popoarelor exclusiv scopurilor paș
nice, progresului și bunăstării, a- 
firmftrii libere, independente și 
suverane a tuturor națiunilor.

Cercetările întreprinse de aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. de o mare valoare ști
ințifică, au ca domeniu chimia și 
tehnologia substanțelor macromo- 

. leculare, iar lucrările sale au adus 
importante contribuții la rezolva
rea unor probleme fundamentale 
alo acestei discipline.

• Ziarul 
operele 
inginer

accentuează faptul că 
academicianului doctor 

__  Elena Ceaușescu. de o 
înaltă autoritate intr-un domeniu 
important — studii fundamentale 
in chimia compușilor macromole
cular! — reprezintă contribuții de 
o valoare excepțională, care i-au 
adus laurii prețuirii internaționale, 
materializată în numeroase titluri 
științifice și distincții atribuite de

mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, personalitate de inalt 
prestigiu național și internațional, 
a fost distinsă *!
tluri, ordine și 
și străine.

în calitate de
Politic Executiv al Co- 
Central al Partidului

cu numeroase ti- 
medalii românești

membru al Co-
mitetului 
mitetului
Comunist Român, prim viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România și președinte al 
Consiliului Național al Științei și 
Invățămintului, conduce zi de zi, 
cu înțelepciune și înaltă compe
tență, munca nobilă de angajare 
tor mai fermă a invățămintului și 
științei din România pentru înfăp
tuirea idealurilor de construcție și 
viață pașnică ale poporului român, 
în același timp, ca președinte al 
Comitetului Național Român „Oa
menii de știință și pacea", acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu militează cu consecven
ță și dăruire pentru transformarea 
științei intr-un factor de progres 
și civilizație a tuturor popoarelor, 
pentru unirea eforturilor oameni
lor de știință de pretutindeni în 
marele front al păcii, pentru

Ziarul „THE CAPITAL", cărei 
apare în S.U.A., evidențiază, în 
articolul „Știința — cheia dezvol
tării economice in România", că, 
în ultimii ani, România a înregis
trat succese deosebite în punerea 
la punct a unor strategii economi
ce vizînd ridicarea calității vieții. 
O componentă centrală a efortului 
României de a stimula dezvoltarea 
economico-socială o constituie pro
gramul său de creștere a sectoru
lui cercetării științifice și tehnolo
gice — subliniază cotidianul.

Cercetarea științifică, chemată 
să impulsioneze avintul economic 
al României și să realizeze obiec
tivele propuse in planurile cinci
nale, se desfășoară sub îndrumarea 
competentă a academicianului doc
tor inginer Elena Ceaușescu, apre
ciat savant al României. Eforturile 
sale s-au concretizaț în crearea a 
peste 200 de centre și institute de 
cercetare, a noilor tehnologii care 
să poată fi puse în aplicare rapid 
și eficient pentru îmbunătățirea 
producției industriale.

Rezultatele sint impresionante. 
Pe lingă crearea unei puternice 
baze materiale, punerea în aplicare 
a rezultatelor cercetărilor unor 
specialiști cu înaltă calificare con
stituie o parte integrantă a rapidei 
creșteri economice a României. In
dustria-chimică se numără printre 
ramurile care au beneficiat în mod 
spectaculos de pe urma cercetă
rilor realizate de academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu în 
domeniul producerii de elastomeri 
sintetici.

Prin eforturile academicianului 
doctor Inginer Elena Ceau_șescu și 
ale colaboratorilor 
produce în prezent 
de medicamente cu 
terapeutice.

Un alt beneficiar 
tehnologice a României 
niază ziarul american 
stituie industria bunurilor de con
sum cu durată îndelungată de fo
losință. Robotica, microelectronica

și tehnologia microprocesoarelor 
au fost aplicate in această indus
trie, îmbunătățind semnificativ ca
litatea și rapiditatea proceselor de 
producție, concomitent cu redu
cerea costurilor de producție. De 
asemenea, crearea unei rețele de 
laboratoare de cercetare în școlile 
și universitățile țării, dotate cu 
tehnică modernă, necesare instrui
rii tehnice a specialiștilor și pu
nerii în aplicare a programelor de 
cercetare, constituie o importantă 
contribuție la creșterea nivelului 
cercetării științifice.

Progresul adus de munca emi
nentului om de știință, aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, va juca în continuare 
un rol deosebit de important în 
atingerea obiectivelor României de

modernizare și creștere a venitului 
național, precum și de realizare a 
unui tot mai înalt nivel de trăi al 
poporului român.

Academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu a dobîndit o largă re
cunoaștere internațională prin con
tribuțiile în domeniul chimiei 
macromoleculare, al polimerilor și 
al industriei chimice in general — 
relevă „The Capital". Comunității 
științifice mondiale — evidențiază 
ziarul — îi este cunoscut rolul de 
seamă al academicianului 
inginer Elena Ceaușescu 
țierea revoluției tehnice șl 
fice în România, ca și în 
varea științei în interesul păcii, 
cooperării și mai bunei înțelegeri 
între toate națiunile. în prezent. 
România 
științifice 
ridianele, 
străini în 
proiecte de dezvoltare și

Rezultatele cercetărilor 
de academician doctor 
Elena Ceaușescu au fost 
în numeroase state, activitatea sa 
științifică fiind cunoscută prin lu
crări, studii și monografii edi
tate în diferite țări. Printre cele 
mai cunoscute volume se numără : 
„Cercetări în domeniul sintezei șl 
caracterizării compușilor macro- 
moleculari", „Polimerizarea ste- 
reospecifică a. izoprenului", „Cer
cetări în chimia și tehnologia poli
merilor". Ca o dovadă a aprecieri
lor de care se bucură în lumea 
științei, academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a fost aleasă 
membru permanent sau membru de 
onoare a numeroase instituții ști
ințifice din întreaga lume. Totoda
tă, academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu este profesor de 
onoare și Doctor Honoris Causa a 
numeroase universități.

Pe lingă impresionanta sa ca
rieră științifică, academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu și-a de
dicat activitatea îmbunătățirii ca
lității vieții poporului român și 
promovării valorilor sale umane.

In încheiere, in articol se sub
liniază : Ca fondator și președinte 
al Comitetului Național Român 
„Oamenii de știință și pacea", 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu se numără printre pro
motorii creării unei comunități 
științifice mondiale unite. Mun
ca sa neobosită este dedicată 
promovării ideii conform căreia 
știința și progresul sint elemente 
fundamentale în dezvoltarea coope
rării internaționale și edificarea 
unei păci durabile.

doctor 
în ini- 
științi- 
promo-

întreține relații tehnico- 
cu țări de pe toate me- 
cooperînd cu parteneri 
realizarea a numeroase 

cercetare, 
efectuate 

inginer 
publicate

CONTRIBUȚII MARCANTE LA ÎMBOGĂȚIREA 
PATRIMONIULUI ȘTIINȚEI UNIVERSALE

Congresul al IX-lea al P. C. German
Tovarășul Herbert Mies a fost

BONN 7 (Agerpres). — Cei 70 de 
ani de luptă ai mișcării comuniste 
pe pămint german au demonstrat că 
partidul comunist este de neînlocuit 
și indispensabil — se arată în rapor
tul prezentat de președintele Parti
dului Comunist German, Herbert 
Mies, la cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, care se desfășoară la 
Frankfurt pe Main. în document se 
relevă că P.C.G. promovează o poli
tică vizînd edificarea păcii, demo
crației și progresului social în R.F. 
Germania. Raportul subliniază nece
sitatea întăririi unității de acțiune a 
partidului, a forței sale, și a dezvol
tării lui ca partid revoluționar al 
clasei muncitoare.

Vorbitorul a chemat guvernul 
vest-german să renunțe la planurile

reales președinte al partidului 
privind compensarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune și 
să acționeze in favoarea reducerii cu 
50 la sută a armelor ofensive strate
gice, respectării tratatului A.B.M. 
(privind apărarea antirachetă), înce
tării tuturor experiențelor nucleare 
și începerii de negocieri privind 
dezarmarea în domeniul convențio
nal. în document se arată, totodată, 
că P.C.G. se pronunță în favoarea 
unor alternative concrete vizînd tre
cerea de la o politică de înarmare la 
o politică de pace.

în cadrul ședinței de sîmbătă, de
legații la congres l-au reales pe 
Herbert Mies în funcția de pre
ședinte al P. C. German.

Preocupări economice și sociale 
în țări în curs de dezvoltare *

săi. România 
mari cantități 
înalte calități

al dezvoltării
• subli- 
îl con-

MANIFESTĂRI OMAGIALE
BEIJING 7 (Agerpres). — în ca

drul Institutului de Chimie al Aca
demiei de Științe a R.P. Chineze a 
avut Ioc o manifestare festivă con
sacrată omagierii personalității și 
activității tovarășei academician 
doctor inginer Elena' Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central’ al 
Partidului Comunist Român, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național al 
Științei și Invățămintului.

Din partea conducerii Academiei 
de Științe a R.P. Chineze, Yue Zhi- 
zhong, secretar general al acade
miei, a transmis un cald omagiu 
tovarășei Elena Ceaușescu, eviden
țiind faptul că această sărbătorire 
constituie expresia directă a prețui
rii și stimei de care se bucură emi
nentul om politic și savantul român 
de renume mondial în cercurile ști
ințifice chineze. Au fost relevate 
preocuparea deosebită a tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru promovarea 
rolului activ al științei în slujba 
progresului, păcii și înțelegerii între 
toate popoarele, precum și activita
tea sa susținută de cercetare știin
țifică, cu rezultate larg recunoscute 
de înalte instituții și foruri de spe
cialitate internaționale.

în cuvîntul său. Hu Yadong, di
rectorul Institutului de Chimie, a 
arătat că personalitatea tovarășei 
Elena Ceaușescu este cunoscută atît 
prin lucrările sale de înaltă ținută 
științifică, editate și în limba chi
neză, cit și în mod direct prin în- 
tîlnirile și convorbirile purtate atît 
la București, cit și la Beijing cu re
prezentanții cercurilor științifice 
chineze.

Un asemenea dialog fructuos s-a 
desfășurat și cu prilejul vizitei ofi-

ciale de prietenie în R.P. Chineză 
din luna octombrie anul trecut — a 
arătat vorbitorul. Participînd ală
turi de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, la convor
birile la cel mai înalt nivel, tova
rășa Elena Ceaușescu a realizat, de 
asemenea, un schimb larg de vederi 
cu oameni de știință chinezi, ceea 
ce a reprezentat contribuții valoroa
se la extinderea și consolidarea 
continuă a strînselor relații de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre cele două partide și popoare, 
dintre oamenii de știință ai celor 
două țări.

A luat cuvîntul, de asemenea, am
basadorul României la Beijing, An
gelo Miculescu.

în cadrul festivității, Institutului 
de Chimie al Academiei chineze 
i-au fost oferite cărți și albume 
înfățișînd remarcabilele realizări 
ale României în opera de construi
re a socialismului.

TOKIO 7 (Agerpres). — La Tokio 
a avut loc o întîlnire omagială, de
dicată aniversării tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Națio
nal al Științei și Invățămintului.

Cu acest prilej, prof. Atsushl 
Nauno, de la Universitatea Waseda, 
și ambasadorul țării noastre în Ja
ponia, Constantin Vlad, au evo
cat personalitatea și activitatea 
prodigioasă ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de seamă al 
partidului și statului, savant de re
nume mondial, pentru înflorirea ști-

inței și invățămintului românesc, 
pentru progresul multilateral al pa
triei. S-au evidențiat aportul cres- 
cînd al științei și invățămintului la 
dezvoltarea economico-socială a ță
rii, larga recunoaștere internațională 
a activității științifice originale, re
marcabile a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
concretizată în marele număr de 
distincții acordate de universități și 
instituții academice prestigioase, în 
numeroasele lucrări științifice ale 
tovarășei Elena Ceaușescu apărute 
în țări situate pe toate meridianele 
globului. Expresii ale unei astfel de 
recunoașteri sint, în Japonia, și 
apariția în editura „Kobunsha" a 
lucrării „Polimerizarea stereospeci- 
fică a izoprenului", precum și ale
gerea academicianului doctor ingi
ner Elena Ceaușescu ca membru de 
onoare al Societății Științei Polime
rilor din Japonia.

Participanții la întîlnirea omagia
lă — oameni de știință și cultură, 
din învățămînt, ziariști — au trans
mis academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu omagiul lor și cele 
mai bune urări de sănătate, de noi 
succese în 
șoară spre 
cialiste.

activitatea ce o desfă- 
înflorirea României so-

(Agerpres). — La Biblio-PARIS 7 . _ .
teca română din Paris a fost inau
gurată o expoziție de carte științi
fică și social-politică.

In cadrul acesteia, la loc de 
cinste se află lucrările tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu „Cercetări în chimia și 
tehnologia polimerilor", „Noi cerce
tări în domeniul compușilor macro- 
moleculari" și „Polimerizarea ste- 
reospecifică a izoprenului".
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Chimia — acest domeniu modern 
al activității științifice —. dincolo 
de importanta deosebită pe care o 
are pentru cercetarea fundamenta
lă și cunoașterea teoretică, joacă 
un rol de frunte în România in 
dezvoltarea forțelor de producție și 
introducerea progresului tehnic în 
industrie, agricultură și alte ramuri 
de activitate, precum și în creș
terea și diversificarea bunurilor 
materiale necesare societății 
dențiază într-un articol 
„CYPRUS MAIL".

Un rol de cea mai mare 
nătate în obținerea rezultatelor ce 
situează chimia și petrochimia ro
mânească pe un loc de frunte atît 
în ansamblul economiei naționale, 
cît și pe plan mondial — relevă 
ziarul cipriot — revine cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice, 
aflate sub îndrumarea de înaltă 
competență a academicianului doc
tor inginer Elena Ceaușescu, sa
vant de largă recunoaștere inter
națională.

Prin contribuția personală a 
academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu — se subliniază în 
articol — eforturile românești de 
cercetare în domeniul chimiei au 
dus la elaborarea a numeroase teh
nologii superioare, ale căror noutate 
și eficiență au fost recunoscute prin 
brevete atît în România, cît și în 
străinătate. Sub îndrumarea sa, 
cercetarea științifică și ingineria 
tehnologică au fost orientate în 
direcțiile principale ale progresului 
tehnic și științific, lucrările abor
date vizînd cu prioritate valorifi
carea superioară a resurselor'natu
rale ale României, crearea unor 
produse noi, obținute prin tehnolo
gii moderne și în condiții de com
petitivitate calitativă și economică, 
deschiderea de noi drumuri în do
meniul surselor de energie, perfec
ționarea tehnologiilor existente.

Cercetările academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu referitoare 
la polimerizarea stereospecifică a 
izoprenului și a butadienei. po
limerizarea anionică. sinteza unor 
plastifianți pe bază de rășini de hi-

Pentru consolidarea 
unității de acțiune

HAVANA 7 (Agerpres). — Intr-un 
document dat publicității în capi
tala Cubei și intitulat „Declarația 
de la Havana", șefi de stat sau re
prezentanți ai acestora și ai unor 
organizații politice din America 
Latină s-au pronunțat pentru con
solidarea unității de acțiune și a 
solidarității popoarelor din regiune, 
pentru respingerea fermă a oricăror 
intervenții străine în treburile in
terne ale țărilor latino-americane șl 
caraibiene — transmite agenția 
Prensa Latina. Totodată, ei au con
damnat măsurile comerciale și eco
nomice protecționiste, restrictive la 
adresa produselor de export lati
no-americane, blocada economică și 
comercială împotriva Cubei, pre
cum și menținerea arbitrară, pe te
ritoriul cubanez, a bazei militare 
a S.U.A. de la Guantanamo.

Știința — numai în slujba 
dezvoltării și păcii

NEW DELHI 7 (Agerpres). — La 
Maduraj au început lucrările sesiu
nii anuale a Congresului științific 
indian, care are ca temă aportul 
științei la dezvoltarea Indiei. Luînd 
cuvîntul, primul-ministru Rajix’ 
Gandhi a relevat necesitatea unirii 
eforturilor oamenilor de știință 
pentru rezolvarea acelor probleme 
globale, economice și sociale, care 
confruntă in prezent omenirea. Tot
odată, Rajiv Gandhi a atras aten
ția asupra pericolului pe care îl 
prezintă cercetările științifice de 
anvergură în domeniul perfecțio
nării tehnicii militare.

Creșterea ritmului 
de dezvoltare economică

JAKARTA 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Indoneziei. Suharto, a 
prezentat în parlament proiectele 
planului bugetului de stat pe exerci
țiul financiar 1989/1990, care urmea
ză să înceapă la 1 aprilie, și nou
lui plan pe cinci ani de dezvol
tare națională (1989—1994). Acest al 
doilea document prevede, între al

tele, creșterea ritmului de dezvol
tare economică la 5 la sută pe an, 
față de 3,8 la sută. în anul financiar 
precedent. Proiectul bugetului de 
stat include achitarea in continuare 
a serviciului datoriei externe, al că
rui cuantum a crescut de la 16 la 
sută la sfîrșitul anilor ’70—începu
tul anilor ’80 la 52 Ia sută din to
talul cheltuielilor bugetare în pre
zent — relatează agenția T.A.S.S.

In direcția practicării 
unei agriculturi intensive

OUAGADOUGOU 7 (Agerpres). 
— La Ouagadougou s-au încheiat 
lucrările unei conferințe în dome
niul „agriculturii alternative și 
autoaprovizionării alimentare". De
legați din 40 de țări au adoptat 
„Apelul de la Ouagadougou", în care 
se cheamă la practicarea unei 
agriculturi intensive. Documentul 
cere guvernelor, instituțiilor finan
ciare și organizațiilor neguverna
mentale să promoveze diverse pro^ 
grame de aplicare a tehnicilor tra
diționale de cultură, de controlare 
a eroziunii solurilor și conservarea 
acestora, relevă agenția A.I.B. '

Eforturi pentru plata serviciului 
datoriei externe

BRAZZAVILLE 7 (Agerpres). — 
Bugetul Republicii Populare Congo, 
adoptat de parlament, se ridică la 
253,83 miliarde franci C.F.A., total 
din care 61,3 miliarde franci repre
zintă suma alocată pentru plata 
serviciului datoriei externe. Inves
tițiile în diferite ramuri ale econo
miei se cifrează la 46,83 miliarde 
franci C.F.A., fiind axate în prin
cipal pe dezvoltarea' agriculturii și 
a infrastructurii economice.

QUITO 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Ecuadorului, Rodrigo 
Borja, a instituit o comisie gu
vernamentală specială, însărcinată 
să se ocupe de problemele datoriei 
externe naționale, care se ridică în 
prezent la aproximativ 11 miliar
de dolari — relatează agenția Efe. 
Comisia va elabora programul de 
măsuri vizînd negocierile pe tema 
datoriei externe a țării.

— evi- 
ziarul

însem-

drocarburi, sinteza cauciucului 
transpolipentenameric sint cunos
cute pe plan mondial, îmbogățind 
literatura de specialitate.

Prin lucrările sale teoretice și 
activitatea de cercetare în domeniul 
chimiei macromoleculare. academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
iși înscrie numele în rindul mari
lor savanți români ai tuturor tim
purilor. Operele științifice avind 
înscrise pe frontispiciul lor numele 
ilustrului savant român, academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
traduse in toate limbile de circula
ție mondială, au astăzi o înaltă va
loare în ramurile de vîrf ale chi
miei moderne. Prin soluțiile esen
țiale. originale, novatoare și în
drăznețe pe care le-a adus pe 
tărîmul chimiei macromoleculare, 
opera ilustrului savant român 
reprezintă o contribuție de mare 
prestigiu la îmbogățirea patrimo
niului științei universale — eviden
țiază „Cyprus Mail".

în concluzie, în articol se relevă : 
Calitățile de militant politic ale 
academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu, afirmate pe ba
ricadele luptei antifasciste, dezvol
tate continuu în anii construcției 
României noi, își găsesc o și mai 
puternică expresie în prezent în lar
ga și prestigioasa contribuție la 
elaborarea și înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socială 
a tării. Paralel cu contribuția sa 
științifică directă, de excepțională 
valoare, la progresul cercetării și 
proiectării din chimie, ca și la 
orientarea și dezvoltarea industriei 
chimice românești, academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu — 
fondator și președinte al Comitetu
lui Național' Român „Oamenii de 
știință și pacea" — desfășoară o in
tensă activitate in folosul întăririi 
unității de acțiune a oamenilor de 
știință din întreaga lume, pentru ca 
știința să slujească exclusiv nă
zuințelor spre progres și dezvoltare 
ale popoarelor, idealurilor de liber
tate, independentă națională, bună 
înțelegere, cooperare și pace 
omenirii. (Age PLAN ECONOMIC DE URGEN

TĂ. Cu 18 voturi pentru șl 2 împo-

AGENȚIILE DE PRESA

LA MANAGUA au început con
vorbirile dintre președintele Repu
blicii Nicaragua, Daniel Ortega, șl 
Milos Jakes, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
Părțile s-au informat .despre efor
turile depuse de popoarele din cele 
două țări pentru dezvoltarea eco
nomică și socială, au procedat la 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme internaționale actuale, o 
atenție deosebită fiind acordată si
tuației din America Centrală. S-a 
subliniat necesitatea intensificării 
demersurilor în vederea soluționă
rii pe cale politică a situației con- 
flictuale din regiune.

POZIȚIE. Directorul general al 
U.N.E.S.C.O., Federico Mayor, s-a 
pronunțat pentru instituirea unei 
noi ordini internaționale în dome
niul informațiilor. într-un interviu 
acordat agenției PANA, el a fă
cut apel la aplicarea programului 
internațional pentru dezvoltarea 
comunicațiilor. Pe de altă parte, 
directorul general al U.N.E.S.C.O. 
a anunțat că în cursul acestui an 
se va organiza Ia Arusha, în Tan
zania, o reuniune internațională 
antiapartheid.

CONVORBIRI. La recentele con
vorbiri laoțiano-americane de la 
Vientiane au fost trecute în revistă 
relațiile bilaterale și discutate mă
surile pentru promovarea acestora 
— a arătat Soubanh Sritthirath, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Laosului, într-un inter
viu acordat agenției K.P.L.. citat de 
V.N.A. El a precizat că participan
ts la convorbiri au apreciat că este 
timpul ca cele două țări să-și nor
malizeze deplin relațiile în pofida 
problemelor nesoluționate.

trivă, noul guvern de coaliție israe- 
lian a aprobat un plan economic de 
urgentă, care 
subvențiilor 
larg consum 
agenția Efe. 
valorizare a 
față de dolarul american, o reduce
re a ritmului anual al inflației de 
la 18 la sută la aproximativ 10 la 
sută și impulsionarea dezvoltării 
economice. Noile măsuri urmăresc 
reducerea deficitului bugetar al Is
raelului, care se ridică la 1,2 mi
liarde dolari.

prevede reducerea 
la anumite bunuri de 
și servicii, informează 
Planul prevede o de- 
șekelului cu 13 la sută

O NOUA ÎNFRUNTARE intre 
Armata Populară Sandinistă și ele
mente cotrarevoluționare a avut 
loc în departamentul Chontales, 
din centrul țării, unde forțele 
„contras" au incercat să ocupe lo
calitatea Muhan — se arată in
tr-un comunicat oficial dat publi
cității, la Mana ma. Doi contrare
voluționari au fost uciși.

LA UZINA MILITARĂ DIN 
VANNAII (Carolina de Sud). 
S.U.A., s-au descoperit numeroase 
fisuri în sistemul de răcire al reac
toarelor nucleare. Echipele de repa
rații care lucrează de cîteva luni la 
remedierea instalațiilor au identifi
cat 27 de fisuri.

SA- 
din

PETROLIERUL SAUDIT „SA- 
GHEERA", cu un deplasament de 
20 817 tone, la bordul căruia a Iz
bucnit un puternic incendiu la 5 
ianuarie, s-a scufundat în strîm- 
toarea Ormuz, la trei km de coas
tele Omanului. 26 de membri ai 
echipajului au fost salvați de eli
coptere ale 
timp ce opt 
se cunosc 
cendiului.

marinei omaneze, in 
sint dați dispăruți. Nu 
cauzele izbucnirii in-
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