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LA ANIVERSAREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU,

EMINENT OM POLITIC ȘI SAVANT DE REPUTAȚIE MONDIALĂ

UN CALD OMAGIU
DIN INIMA ÎNTREGII TARI
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Va trebui să asigurăm îndeplinirea exemplară a 
programelor speciale, pe care le-am adoptat, privind 
ridicarea nivelului tehnic și a calității produselor, creș
terea mai accentuată a productivității muncii, reduce
rea consumului de energie și materiale, sporirea efi
cienței în toate ramurile economiei naționale. Am acu
mulat puternice mijloace tehnico-materiale, dispunem de 
un important potențial științific, s-a ridicat nivelul de 
calificare al oamenilor muncii. Important este acum 
să valorificăm cît 
tru obținerea unor 
la o nouă calitate

mai bine 
rezultate 
a muncii

aceste mari acumulări pen- 
superioare, pentru trecerea 
și vieții poporului.
NICOLAE CEAUȘESCU

SĂ SE ASIGURE DIN PRIMELE ZILE ALE ANULUI

în întreaga tară oamenii muncii, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, răspund prin fapte 
de muncă mobilizatoarelor îndemnuri adresate de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu prilejul Anului Nou de a spori producția 
și eficienta economică, astfel ca în toate ramurile eco
nomiei anul 1984 să marcheze o îmbunătățire radicală 
a activității productive. în acest sens, fără îndoială, 
una din sarcinile economice fundamentale în noul an

o constituie creșterea mai accentuată a productivității 
muncii.

Potrivit planului, în 1984 productivitatea muncii în 
industria republicană, calculată pe baza valorii pro- 
ducției-marfă, trebuie să sporească cu 8 la sută față de 
anul 1983.

Cum se acționează pentru realizarea acestei impor
tante sarcini economice 2 Relatări in pagina a IV-a.
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Hotărîre fermă de a acționa în strînsă unitate 
în jurul partidului, al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru progresul și prosperitatea României socialiste

I _____

Telegrame adresate
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

CU GLASUL ȚĂRII, LA MULȚI ANI!
Figura-i luminată de ochi ce văd departe, 
un dar frumos al harnicei naturi, 
și blinda energie ivită-n trăsături, 
e un model perpetuu pentru artă.

îngemănat efigiu, în vreme rea sau bună, 
cu cel ce ne conduce fiind mereu alături, 
în primăveri, în iarna cu omături, 
ei sînt, sub cerul țării, împreună. >

Iar forța ce emană din nobila-i ființă 
și concentrarea care se-așterne în priviri, 
materiei să-i afle secrete pîlpîiri, 
rămîne un model pentru știință.

Ăst neam de muncitori și de țărani 
găsește-n fapta sa un nobil înțeles, 
un strălucit exemplu și un crez, 
să îi urăm cu glasul țării : La mulți anii

Virgil TEODORESCU

~ J

de către participant!! la Plenara 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară

Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
.. Desfășurată Jn..atmosfera. de. vibrantă-.angajare, pa-.. 

triotică, revoluționară a întregului popor pentru reali
zarea sarcinilor ce ne revin in anul abia început, în 
anul celei de-a 40-a aniversări a eliberării patriei și 
al Congresului al XIII-lea al partidului nostru, însu
flețiți de înflăcăratele chemări cuprinse în vibrantele 
dumneavoastră cuvîntări ținute recent in cadrul înal
telor foruri ale democrației muncitorești, revoluționare 
din țara noastră, participant» la Plenara Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Repu
blica Socialistă România au analizat cu exigență și 
răspundere comunistă activitatea desfășurată și mă
surile ce se impun pentru unirea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în 
vederea înfăptuirii exemplare a planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe anul 1984 și a 
programelor stabilite de' Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român din noiembrie anul 
trecut. Unanimitatea cu care membrii consiliului și-au 
însușit prevederile acestor documente de mare im
portanță pentru dezvoltarea patriei noastre comune 
dragi, pentru traducerea in viață a marilor obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Na
țională ale partidului ilustrează pregnant adeziunea 
deplină a tuturor cetățenilor de naționalitate maghiară 
la opțiunile și deciziile adoptate de partidul și statul 
nostru, care corespund, în cel mai înalt grad, intere
selor și aspirațiilor întregului popor muncitor, vor 
conduce cu certitudine, în ritm susținut, spre progres 
și bunăstare pe toți locuitorii României socialiste.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

(Continuare în pag. a V-a)

de către participanții la Plenara 
Consiliului oamenilor muncii 

de naționalitate germană
Mult stimate și iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
•Consiliul oamenilor miurtcii-xde naționalitate germană 

din Republica Socialistă România, întrunit, la fr ia
nuarie 1984, în plenul său, a dezbătut, intr-un spirit 
de înaltă responsabilitate, sarcinile care îi revin în 
mobilizarea oamenilor muncii de naționalitate ger
mană pentru realizarea exemplară a planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a patriei noas
tre în acest an și a programelor speciale cu privire 
la creșterea mai accentuată a productivității muncii, 
îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produse
lor, reducerea consumurilor materiale și energetice și 
valorificarea superioară a materiilor prime și materia
lelor în perioada 1983—1985 și pînă în 1990.
, Ca parte componentă a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate germană își însușește Hotărirea Consiliu
lui Național al Frontului Democrației și Unității So
cialiste și exprimă acordul deplin al tuturor oameni
lor muncii de naționalitate germană din țara noastră 
față de prevederile documentelor dezbătute, elaborate 
din inițiativa și sub îndrumarea dumneavoastră di
rectă, mult stimate tovarășe secretar general, în spiri
tul hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferin
ței Naționale ale Partidului Comunist Român. înfăp
tuirea lor neabătută va duce la o nouț înflorire a 
economiei naționale, a nivelului de trai1 și a gradului 
de civilizație a întregului nostru popor, țelul suprem 
al politicii partidului și statului nostru socialist.

Participanții Ia plenară, dînd glas sentimentelor și 
voinței oamenilor muncii de naționalitate germană din

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE GERMANĂ 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
(Continuare în pag. a V-a) I0 viață exemplară dăruită partidului, patriei și poporului Strălucită și multilaterală contribuție, de largă recunoaștere și prețuire, la dezvoltarea științei

“ Din rîndurile poporului ro
mân, făuritorul istoriei noastre 
milenare, s-au ridicat patrioți 
luminați, mari personalități care 
și-au dedicat întreaga viață 
înălțării și fericirii patriei. Is
toria gloriosului nostru popor a 
eternizat numele acelor fe
mei care, prin generozitate și 
muncă, prin abnegație patrioti
că, prin eroism, s-au afirmat 
in toate domeniile vieții poli
tice, economice și sociale.

La loc de cinste, în cartea 
nemuritoarelor fapte prin care 
poporul român, veac după veac, 
generație după generație, a dat 
cea mai înaltă expresie voinței 
sale de a asigura progresul 
necontenit al patriei, istoria a în
scris pentru totdeauna numele 
tovarășei Elena Ceaușescu, l'igură 
luminoasă a mișcării comuniste 
și muncitorești din țara noastră. 
Patosul revoluționar, vocația 
muncii, a creației, trăsături pro
prii femeii române, își află în
truchiparea în prestigioasa per
sonalitate a tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, 
strălucit militant comunist, Ilus
tru savant, care și-a dăruit în
treaga viață măreței cauze a 
partidului, țării și poporului.

în semn de înaltă prețuire, la 
împlinirea a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară, cu pri
lejul zilei sale de naștere, po
porul nostru îi aduce un cald 
omagiu, odată cu expresia 
profundei sale recunoștințe pen
tru contribuția tovarășei Elena 
Ceaușescu, alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marele și 

înțeleptul nostru conducător, la 
progresul multilateral al între
gii. noastre societăți, la edifi
carea socialismului și comunis
mului în România.

Tînăra muncitoare Elena 
Petrescu (Ceaușescu), venită in 
Capitală din Petreștț, județul 
Dîmbovița, și-a ales, cu peste 
45 -de ani în urmă, un exemplar 
drum in viață. Erau ani grei.

Academician profesor Manea MĂNESCU
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

România era amenințată de 
fascism. Erau în pericol inte
gritatea și independența țării. 
Ideologia terorii, a disprețului 
fața de drepturile fundamenta
le ale. omului, față de valorile 
culturale își făcea loc în viața 
social-politică a României. 
Partidul comunist, stejar falnic 
crescut din ființa poporului, în- 
care pulsa puternic seva pă
mântului strămoșesc, a adresat 
întregului popor înflăcărată 
chemare de a lupta cu dirzenie 
împotriva fascismului, a războ
iului, pentru libertate și dem
nitate națională. Partidul co
muniștilor era urmat cu depli
nă încredere de întreaga clasă 
muncitoare, de țărănimea mun
citoare, de intelectualitatea pro
gresistă, de toate forțele înain
tate ale poporului ; de partea 
sa era viitorul.

în lupta neînfricată a parti
dului, în istoria poporului nos
tru, evenimentele revoluționare 
din anul 1933, marile bătălii de 
clasă desfășurate in întreaga 
țară au adus în prim-planul 
mișcării comuniste și muncito
rești din România personalita
tea eroică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. De atunci nu a fost 
eveniment important în întrea

ga activitate a partidului, a cla
sei muncitoare, a Organizației 
revoluționare a tineretului la 
care strălucitul militant comu
nist să nu. fi participat activ, 
avintindu-se cu pasiune și în
flăcărat patriotism, cu nease
muit curaj în primele rînduri' 
ale luptei împotriva exploatării, 
a fascismului, a războiului. Sînt 
impresionante paginile pe care 
istoria patriei le consacră clar- 
viziunii, forței . de mobilizare, 
curajului și dîrzeniei revolu
ționare dovedite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în inițierea 
și organizarea marilor acțiuni 
politice de masă ale partidului 
Comunist Român și ale Uniunii 
Tineretului Comunist, alături 
fiindu-i totdeauna, activă 
participantă la lupta revolu
ționară, tînăra comunistă Elena 
Petrescu (Ceaușescu). Emoțio

nantă este evocarea acestor 
momente de către însăși to
varășa Elena Ceaușescu : „Am 
avut marea fericire ca, încă 
din perioada ilegalității, să lu
crez nemijlocit alături de to
varășul meu de viață, care a 
constituit pentru mine un înalt 
exemplu de dirzenie și dăruire 
totală in lupta revoluționară, de 
nestrămutată încredere în vic
toria cauzei drepte a clasei 
muncitoare, a partidului nostru".

în rîndurile partidului, ale 
Uniunii Tineretului Comunist a 
descoperit adevăruri care i-au 
luminat drumul în viață ; a des
coperit concepția înaintată des- 
spre om și societate, despre ro
lul maselor muncitoare, al po
porului în istorie. Alături de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
numeroși cpmuniști și uteciști, 
a luat parte la aprigele bătălii 
de clasă, fiind puternic anima
tă de idealul făuririi unei noi 
orînduiri sociale, fără exploatați 
și fără exploatatori. în fiecare 
clipă a luptei era în primejdie 
de a-și pierde libertatea sau 
viața. își asumase acest risc în 
numele unei înalte răspunderi, 
al cauzei drepte a clasei mun
citoare, al convingerii depline că 
singura cale a împlinirii idea
lului comunist pe pămîntul 
României ’era lupta revoluționa
ră pentru eliberarea națională 
și socială. A participat direct, în 
primele rînduri, la această 
luptă, punînd în lumină admira-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Am început un an nou, cel 
de-al 19-lea de la memorabilul 
Congres al IX-lea . — deschiză
torul unei epoci de eroice efor
turi și mari înfăptuiri ale po
porului, strîns unit în jurul 
partidului nostru comunist, al 
celui mai iubit fiu al țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cele aproape două decenii de 
mobilizare fără precedent a na
țiunii pentru înfăptuirea unor 
mărețe sarcini istorice ne întă
resc încrederea că avem pe de
plin experiența și resursele de 
a transpune în viață, neabătut, 
luminosul Program de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul Româ
niei. Recenta celebrare a Marii 
Uniri și a aniversării Republicii 
creează climatul însuflețitor în 
care, trecînd cu hotărîre la rea
lizarea importantelor programe 
adoptate la Plenara Comitetului 
Central al partidului din noiem
brie 1983, ne angajăm în pregă
tirea marelui eveniment al aces
tui an — cel de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

Pentru cei ce muncesc pe tă- 
rîmul științei și tehnologiei, 
noua cumpănă a anilor are, pe 
lingă toate acestea, o semnifica
ție deosebităcu sentimente de 
profundă stimă și caldă prețuire 
sărbătorim, la 7 ianuarie, ziua de 
naștere și împlinirea a peste 45 
de ani de activițate revoluționa
ră a tovarăș.ei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om de știință și om politic 

de înalt prestigiu internațional, 
conducător al întregii activități 
de cercetare științifică, dezvol
tare. tehnologică și introducere a 
progresului tehnic din țara noas
tră, luptător neobosit pentru 
transpunerea în viață a politicii 
de bună înțelegere, cooperare și 
pace a României socialiste. Adu- 
cind un profund omagiu celei ce 
ne îndrumă și ne sprijină ne

Prof. Ion URSU 
prim-vicepreședinte al Consiliului Național 

pentru Știință și Tehnologie

mijlocit în activitatea noastră 
de fiecare zi, cinstim, totodată, o 
personalitate de înaltă valoare 
de referință, a cărei, activitate 
reflectă în mod exemplar con
vingerile moral-politice, noua 
angajare față de năzuințele na
țiunii și omenirii, stilul de mun
că imprimate întregului detașa
ment al celor care își desfășoară 
activitatea în cercetare, ingine
rie și proiectare în țara noastră.

Militantă a Partidului Comu
nist Român încă din anii ilega
lității, participînd cu dăruire la 
revoluția de eliberare socială și 
națională antifascistă și antiim- 
perialistă, iar apoi la opera 
de reconstrucție a țării pe 
baze socialiste, tovarășa Elena 
Ceaușescu a desfășurat o am- 

•plă activitate atit în prima linie 
a priorităților muncii politice, 
de partid, cît și în sectorul că

ruia convingerile și preocupările 
sale îi atribuiau un rol de frun
te în făurirea destinului modern 
al României — acela al progre
sului prin puterile științei și 
tehnologiei.

Cu începere de la Congresul 
al IX-lea, angajînd țara în pri
ma ei epocă modernă de adevă
rată creștere economică, parti
dul a pus in fața științei sarcina 

de a se constitui într-o forță 
motrice de frunte a progresului, 
implicînd-o în toate sectoarele 
activității economico-sociale. 
Pentru prima oară, sub îndru
marea nemijlocită a secretarului 
general al partidului a fost for
mulată o politică coerentă și 
consecventă a științei și tehno
logiei, întemeiată pe noi princi
pii de orientare și criterii de 
apreciere a eficienței, între care 
creșterea aportului cercetării și 
ingineriei naționale la îndepli
nirea sarcinilor economice și so
ciale ; capacitatea de asimilare 
și introducere în practică a ce
lor mai noi și eficiente cuceriri 
ale revoluției tehnico-științifice 
mondiale ; competitivitatea. în 
domeniile de vîrf ale dezvoltării 
tehnologice și progresului teh
nic, cum sînt chimia industrială 
modernă a polimerilor, elasto- 

merilor și altor produse cu grad 
înalt de prelucrare și valoare ri
dicată, electrotehnica, electroni
ca, fizica și energetica nucleară, 
aeronautica, biologia aplicată, 
bioindustriile și altele. Un ac
cent deosebit s-a pus pe capa
citatea cercetării și ingineriei 
proprii de a înlocui importul de 
produse și inteligență străine, 
precum și de a lărgi posibilită
țile de export, de participare a 
țârii la diviziunea internațională 
a muncii și schimbul mondial de 
valori ; de asemenea, s-a mani
festat cu putere calitatea știin
ței de a sprijini mecanismul de
ciziei politice, de a proiecta 
dezvoltarea, de a crea, printr-o 
împletire armonioasă a cercetă
rii fundamentale cu cea aplica
tivă, rezerva necesară de soluții 
tehnico-economice și sociale 
pentru transpunerea în viață a 
viitorului ales de popor și 
partid.

în toate aceste transformări 
înnoitoare activitatea științific^ 
și organizatorică desfășurată de 
tovarășa Elena Ceaușescu a 
exercitat o influență determi
nantă, mobilizatoare. Afirmîn- 
du-se ca un cercetător de mare 
valoare pe tărîmul chimiei fun
damentale și ingineriei chimice 
și, totodată, ca un factor activ 
de transpunere în viață.a poli
ticii partidului nostru în dome
niul legării științei de practică, 
de nevoile concrete și de per
spectivă ale vieții, academician

(Continuare în pag. a Il-a)
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(Urmare din pag. I)
doctor inginer Elena. Ceaușescu 
s-a angajat cu toate forțele în rea
lizarea unui proiect care a dobindit o 
valoare exemplară pentru întreaga 
concepție de organizare a cerce
tării românești : integrarea organi
că, structurală și funcțională, a 
cercetării și ingineriei chimice, pre
cum și a învățămîntului superior 
de chimie cu dezvoltarea industriei 
chimice naționale, întemeiată pe 
convingerea că, în zilele noastre, 
științele chimice si industria pe care 
o susțin sînt chemate — și au capa
citatea — să ofere națiunii și lumii 
soluții substanțiale la numeroasele 
probleme ale dezvoltării. „în epoca 
noastră, de amplă desfășurare a re
voluției tehnico-științifice, de adin- 
cire fără precedent a procesului cu
noașterii — arăta tovarășa Elena 
Ceaușescu — chimia joacă un rol 
deosebit de important, afirmîndu-se 
ca o forță a progresului contempo
ran în tot mai multe domenii ale 
producției moderne. Este bine cu
noscut că, pe plan mondial, cerceta
rea în domeniul chimiei este chema
tă să răspundă unor cerințe tot mai 
largi legate de crearea de noi mate
riale și înlocuitori cu caracteristici 
superioare, de valorificarea com
plexă a resurselor minerale și ve
getale, de elaborarea unor tehnologii 
moderne de înaltă eficiență".

■ în această concepție de largă cu
prindere și perspectivă, Institutul 
,.-de cercetări chimice București, creat 

; ;în anul 1971, a asimilat în sfera sa 
“ide activitate și domeniul proiectării 
v.de profil, precum și realizarea de 

. *piloți tehnologici, de unități desti-

il

4

„Cercetări în domeniul sintezei și 
caracterizării compușilor macro
moleculari", apărută in anul 1974, 
dezvăluia largul spectru de preocu
pări ale autorului și colectivelor pe 
care le conduce, orientarea funda
mental bivalentă a acestora — atît 
spre aprofundarea cunoștințelor de 
bază, cit și spre aplicarea lor in sfe
ra tehnologiilor de producție. Re
luată de edituri din R.F. Germania, 
Grecia, Italia, cartea oferă o ima
gine edificatoare a dimensiunilor și 
calității profesionale ale chimiei și 
industriei chimice românești. „Va
loarea teoretică și practică a aces
tor studii. — arăta Amalia Fleming, 
distinsă personalitate a lumii știin
țifice și culturale din Grecia, în 
prefața consacrată ediției elene a 
lucrării — devine evidentă pentru 
orice specialist care parcurge atent 
paginile acestei cărți. Și eu sînt 
încă o dată bucuroasă să reliefez 
acest fapt, cu atit mai mult cu cit 
știu din vizita pe care am între
prins-o în România că doamna 
Elena Ceaușescu este adevăratul 
■promotor al transpunerii noilor teo
rii și cercetări 
trială, orientare 
nă și eficientă 
mice ale lumii 
său, deschizînd

în practica indus- 
cu adevărat moder- 
în condițiile econo- 
de azi". La rîndul 
lucrările unui sim-

Italia, U.R.S.S., Grecia și Franța șl 
îl pregătesc în prezent pentru tipar 
în R.S. Cehoslovacă, Marea Brita- 
nie, R.P. Chineză. Cu prilejul lan
sării ediției italiene a cărții, adre- 
sind tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu salutul 
și omagiul Societății de chimie 
italiene, prof. dr. Francesco Rallo 
arăta : „Cercetătorii italieni în do
meniul compușilor macromolecularl 
de sinteză se găsesc în fața unor 
rezultate moderne și foarte intere
sante, care demonstrează cu clarita
te înaltul nivel științific și tehnolo
gic atins în acest domeniu de chi
mia românească. Progresele reali
zate în acești ultimi ani, în care 
România și-a consolidat individua
litatea și autonomia în domeniul 
științific, apar ca o consecință lo
gică a unei orientări a cercetării 
inițiate acum aproape 20 de ani. 
Noul volum reprezintă o deschidere 
din partea unei țări care dorește să 
facă cunoscut lumii științifice nu
numai nivelul înalt al activității 

. sale în domeniul chimiei, ci să-și 
manifeste în mod evident voința de 
colaborare cu comunitatea științifi
că mondială". Cu același prilej, prof, 
dr. Georgio Cortellessa releva : „Aș 
dori să subliniez un element nou, 
inedit, și anume că din paginile

din Ghana, Academia de Științe din 
statul Illinois, S.U.A., Institutul Re
gal de Chimie din Londra, Institutul 
Egiptului, Academia Europeană de 
Științe, Arte și Litere și 
de Onoare al acesteia.

între înaltele titluri 
conferite tovarășei Elena 
se înscriu și cele de profesor ono
rific al Universității Naționale de 
Inginerie din Lima — Peru, pro
fesor universitar extraordinar al 
Universității Naționale Autonome 

■ din Mexic, profesor Honoris Causa 
al Institutului Politehnic al Lon
drei Centrale, precum și de Doc
tor Honoris Causa al universită
ților din Buenos Aires și Bahia 
Blanca — Argentina, Manila — Fi- 
lipine, Yucatan — Mexic, Teheran 
— Iran, Malta, al Universității Teh
nice pentru Orientul Mijlociu din 
Ankara.

Angajării personale în munca de 
cercetare, efortului de directivare și 
coordonare a acesteia, tovarășa 
Elena Ceaușescu le-a adăugat preo
cuparea permanentă de înscriere 
a întregii activități intr-un con
text de largă comunicare și coope
rare internațională. Congresele na
ționale de chimie, la care au parti
cipat prestigioși oameni de știință 
din numeroase țări, ca și desfășu-

Comitetul

știintifice 
Ceaușescu

nate fabricării unor produse spe- 
i ciale, de mare finețe și valoare, de

venind, sub conducerea tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, Institutul Central de 
Chimie. Propunîndu-și în mod pro
gramatic organizarea cit mai eficien
tă a activității științifice, legarea tot 
mai strînsă a cercetării de produc
ție, scurtarea duratei de materializa
re în practică a rezultatelor cerce
tării, Institutul constituie principalul 
factor de orientare și dinamizare a 
dezvoltării industriei chimice româ
nești, iar prin legăturile sale cu In
stitutul național de chimie al învă- 
țămintului de ramură asigură perso
nalului de specialitate o creștere și 
orientare profesională corespunză
toare. Este semnificativ că peste 95 
la sută din cele 570 de capacități de 
producție puse în funcțiune în com
binatele și uzinele chimiei în anii 
1976—1980 au la bază tehnologii ela
borate în unitățile institutului, ceea 
ce a asigurat acestei ramuri unul 
din cele mai înalte grade de înnoire 
a producției, precum și un volum de 
producție de peste 180 de ori mai 
mare decît în anul 1950 — din care 
o parte este solicitată în peste 100 
de țări ale lumii.

înalta eficientă a întregii activități 
desfășurate a asigurat statornic, în 
ultimii ani, Institutului Central de 
Chimie locul fruntaș în întrecerea 
socialistă a unităților de cercetare 

; științifică, inginerie tehnologică și 
proiectare, precum-,și- titlul de Erou 
al Muncii Socialiste. După modelul 
acestui institut-etalon, format și conn 
dus de tovarășa Elena Ceaușescu, 
au fost create institute centrale în 
principalele ramuri ale activității 
economico-sociale, prin mijlocirea 
cărora s-a putut generaliza. în tara 
noastră, o apropiere reală, cuprin
zătoare. a cercetării și proiectării 
de învățămîntul superior de specia
litate și de producție. Expresia cea 
mai concentrată și grăitoare a aces
tui proces o constituie realizarea. în 
ultimii ani. a platformelor integrate 
de cercetare-învățămînt-producție ale 
chimiei, fizicii, electronicii, aeronau
ticii și altele.

Realizările tovarășei Elena 
Ceaușescu în cercetarea și ingine
ria chimică se reflectă într-o operă 
științifică impresionantă, care îmbo
gățește literatura de specialitate și 
sporește prestigiul internațional al 
științei românești. Bibliografia aces
tei opere înscrie astăzi zeci de lu
crări științifice, publicate de pres
tigioase edituri, comunicate în re
viste de profil de largă circulație 
sau la simpozioane și congrese na
ționale și internaționale, precum și 
circa 20 brevete de invenții, mate
rializate în tehnologii și produse in
dustriale.

De un 
științifică 
nografiilor 
rășei 
Elena
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t
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j

Strălucită și multilaterală contribuție, 
de largă recunoaștere și prețuire,

la dezvoltarea științei

mitetului Central al partidului și 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui cu răspunderea de președinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
aduce o contribuție hotăritoare la în
deplinirea rolului încredințat acestui 
organ de partid și de stat, la afirma
rea in practică a răspunderilor direc
te ce revin științei și tehnologiei față 
de sarcinile economiei, ale per
fecționării sociale. Sub condu
cerea tovarășei academician Elena 
Ceaușescu, Consiliul pune în apli
care, împreună cu institutele cen
trale, cu ministerele economice, im
portante programe de creștere și va
lorificare superioară a bazei de ma
terii prime minerale și energetice 
primare ; de dezvoltare a sistemului 
energetic ; de creștere a productivi
tății muncii și calității produselor ; 
de reducere a costurilor și cheltuieli
lor materiale de producție, în primul 
rind a consumurilor de materii pri
me și energie ; de recuperare și re- 
folosire a tuturor resurselor mate
riale și energetice ale producției ; de 
sporire și diversificare a producției 
agricole ; de raționalizare a importu
rilor și echilibrare mai bună a aces
tora prin creșterea substanțială a 
exportului.

După cum arăta tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, în contextul acestor sar
cini, chimiei și industriei chimice 
va continua să le revină un rol de 
primă importanță. Tehnologii noi și 
perfecționate vor atrage în circuitul 
economic noi surse de materii pri
me și energetice, inclusiv cu conți
nuturi utile scăzute, adîncind gradul 
de prelucrare a acestora pentru ex
tragerea tuturor componenților va
loroși cu consumuri minime de ener
gie și utilități, vor genera noi mate
riale speciale necesare industriilor 
de vîrf, vor crește varietatea și ca
litatea produselor, ponderea celor de 
sinteză fină, mic tonaj și valoare ri
dicată, sporind astfel rentabilitatea 
și eficiența acestei ramuri de bază 
a economiei.

Toate acestea indică gradul înalt 
de angajare al științei și tehnologiei 
naționale față de realizarea sarcini
lor de consolidare și dezvoltare a 
economiei adoptate de partidul nos
tru. în lumina însemnatelor răspun
deri încredințate activității de cer
cetare, toți cei ce muncesc în acest 
domeniu se străduiesc, totodată, 
să-și sporească aportul la perfecțio
narea relațiilor de producție și so
ciale, la continua îmbogățire a pro
filului moral-politic și cultural al 
omului nou al societății noastre so
cialiste, la manifestarea plenară în 
lume a poporului nostru, sub condu
cerea partidului, la triumful în via
ță al luminoasei politici interne și 
externe a țării. în acest spirit, 
sub conducerea tovarășei Elena 
Ceaușescu, sîntem puternic anga
jați în îndeplinirea unui rol activ în 
ampla mișcare a poporului român 
pentru dezarmare și pace. „Ca oa
meni de știință și cercetători — ară
ta tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, președin
tele Comitetului național român 
„Oamenii de știință și pacea" ,— 
avem marea răspundere și datorie 
să ne amplificăm eforturile, alături 
de popoarele noastre, susținînd larg 
mișcările pentru pace ce se desfă
șoară în întreaga lume, pentru opri
rea cursei înarmărilor, a amplasării 
rachetelor nucleare în Europa, pen
tru făurirea unei lumi a păcii și co
laborării, fără arme și fără răz
boaie".

Acest vibrant mesaj, ce cheamă la 
apărarea demnității științei, a vieții, 
libertății și fericirii oamenilor înso
țește, ca un corolar luminos, profund 
umanist, opera științifică și imaginea 
în lume a celei mai prestigioase re
prezentante a științei românești, al 
cărei nume este indisolubil legat de 
anii afirmării plenare a revoluției 
tehnico-științifice în România.

La această aniversare, cei ce mun
cim pe tărîmul științei și tehnologiei 
adresăm, din toată inima, tovarășei 
Elena Ceaușescu urarea noastră 
caldă de multă sănătate și fericire 
alături de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, făurito
rul celei mai luminoase epoci din is
toria nouă a țării — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de nesfîrșită 
putere de muncă și succese tot mai 
mari în strălucita și multilaterala ac
tivitate pe care o desfășoară în fo
losul științei, al propășirii scumpei 
noastre patrii spre culmile civiliza
ției socialiste și comuniste, al păcii 
în lume.

Lucrare de Ileana BALOTĂ

Din adîncul îndemn
al inimiipozion științific desfășurat la Basel 

— „cetatea chimiei elvețiene" — 
consacrat operei tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, dr. R. Boissonnas, re
prezentant al conducerii prestigioa
sei companii de cercetare, dezvol
tare tehnologică și producție chimi
că „Sandoz", arăta : „Dezbaterea 
noastră este menită să scoată în re
lief meritele cărții, așa cum rezultă 
ele din analiza făcută de eminenți 
specialiști, rolul deosebit al perso
nalității autorului, dezvoltarea im
presionantă a chimiei și științei în 
România, țară cu care se întrețin 
relații de strînsă cooperare".

Această monografie a fost urma
tă, în 1979, de „Polimerizarea ste- 
reospecifică a izoprenului", lucrare 
consacrată unui domeniu de exce
lență al activității științifice a auto
rului — obținerea de compuși ma
cromoleculari cu structură stereo- 
regulată cu ajutorul unor complecși 
catalitici organometalici. Prefațind 
ediția engleză a lucrării, dr. Do
rothy Hodgkin, laureată a Premiu
lui Nobel, sublinia : „Prețuiesc în
tru totul cuprinderea vastă și depli
na actualitate a cercetărilor îritre- 

■ prinse de autoare. întreaga dezvol
tare a activității doamnei Elena 
Ceaușescu este pilduitoare. Colega 
noastră s-a angajat cu hotărire în 
cercetarea unora din cele mai fasci
nante probleme științifice ale zile
lor noastre, și-a demonstrat capaci
tatea de a pune soluțiile obținute în 
serviciul practicii, al societății, de a 
asigura, de la nivelul înaltelor 
punderi ce i s-au încredințat, 
nologiile necesare industriei, 
ducției din țara sa. Totodată, 
cum rezultă dealtfel din 
parte a cărții, ea este preocupată 
de problemele viitorului. In fața 
numeroșilor cercetători tineri și 
deosebit de Înzestrați, în curs de 
formare sub conducerea academi
cianului Elena Ceaușescu, se află 
numeroase probleme complexe și 
interesante, ce urmează să fie re
zolvate, astfel incit necesitățile și 
aspirațiile poporului român să fie 
mereu mai bine satisfăcute". Pu
blicată de edituri de prestigiu din 
Grecia, U.R.S.S., Italia și Olanda, 
cartea a suscitat un mare interes și 
este în prezent solicitată, sau sub 
tipar, în numeroase alte țări, ca 
Austria, Elveția. Turcia, Japonia, 
R.P. Chineză, Mexic și altele.

în 1981 a apărut volumul „Noî 
cercetări în domeniul compușilor 
macromoleculari", preluat ctf promp
titudine de edituri științifice de 
specialitate, care l-au publicat în

răs- 
teh- 
pro- 
așa 

ultima

larg răsunet în lumea 
se bucură seria 

științifice ale 
academician doctor 

Ceaușescu. Dintre

mo- 
tova- 

Inginer 
acestea,

cărții se desprinde o viziune mo
dernă, avansată asupra chimiei, dar : 
și a altor științe care își aduc con
tribuția la soluționarea problemelor 
pe care și le pune chimia. Vreau, 
totodată, să relev înaltul nivel știin
țific, stilul deosebit de clar, bogă
ția argumentării științifice. Pentru 
specialiștii italieni această lucrare 
reprezintă nu numai un util schimb ; 
de experiență, dar și un adevărat 
act de cultură". In consensul aces
tor înalte aprecieri, secretarul gene- , 
ral al Academiei de Științe a .
U.R.S.S., academicianul G. K. Scria- ;
bin, sublinia că noul volum „repre- , 
zintă un aport deosebit la îmbogă- , 
țirea literaturii de specialitate în ' 
domeniul sintezei și caracterizării 
compușilor macromoleculari, la so
luționarea pe baza unor principii 
tehnice riguroase a unor probleme 
de un interes științific și economic 
deosebit. Lucrarea — arăta reputa
tul specialist sovietic — constituie 
în același timp un model de abor
dare și conducere a unui sistem de 
cercetări științifice, de la cercetarea 
fundamentală la finalizarea1 • prac-fdtr 
tică“.

Seriei monografiilor tovarășei, aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu i s-a adăugat, în aces
te zile, o nouă și importantă apari
ție — volumul intitulat „Cercetări 
în chimia și tehnologia polimerilor".

Ne aflăm, astfel, în prezența unei 
opere științifice de mare întindere 
și densitate — determinantă în dez
voltarea chimiei fundamentale și 
aplicate din țara noastră, ce răspun
de cu strălucire unora din cele mai 
semnificative, stimulatoare și soli
citante teme ale științelor chimice 
contemporane — o operă ce nu a 
întîrziat să primească cele mai 
înalte recunoașteri și omagii pe plan 
internațional. După cum este cu
noscut, academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a fost aleasă 
membru titular și membru de onoa
re a numeroase instituții științifice 
prestigioase, între care Societatea 
Internațională de Chimie Industria
lă din Franța, Academia de Științe 
din New York, Colegiul chimiștilor 
și inginerilor chimiști din Costa 
Rica, Consiliul universitar și Consi
liul de conducere al Universității 
Centrale din Ecuador, 
Ecuadorian de Științe 
Școala de știință a informaticii 
cadrul Universității Cehtrale 
Ecuador, Institutul American 
Chimiștilor, Societatea de Chimie 
Mexic, Societatea de Știința Polime
rilor din Japonia, Academia din 
Atena, Academia de Arte și Științe

Insti tutui 
Naturale, 

din 
din 

al 
din

rarea la București a celui de-al 
29-lea Simpozion de macromolecule 
al Uniunii Internaționale de Chimie 
Pură și Aplicată au marcat această 
preocupare prin evenimente de mare 
rezonanță.

Afirmarea științei ca teren și mij
loc de dialog între națiuni, de promo
vare a valorilor independenței și 
suveranității naționale drept condi
ție a unei largi și echitabile conlu
crări între state, fără deosebire de 
orînduire socială, pe baza egalității 
și avantajului reciproc, în vederea 
înfăptuirii unei noi ordini economi
ce internaționale constituie o con
stantă a concepției tovarășei Elena 
Ceaușescu asupra răspunderilor 
științei în lumea contemporană, o 
idee de mare forță politică și morală 
recepționată cu atenție și admirație 
pretutindeni
României, al iluștrilor ei reprezen
tanți s-au făcut, în acești 18 ani, cu
noscute și prețuite. „Viața, progresul 
contemporan — evidenția în acest 
sens tovarășa Elena Ceaușescu — 
cer ,șă. se asigure accesul larg și 
neîngrădit al tuturor popoarelor, al 
fiecărei țări — indiferent de mări
me, nivel de dezvoltare sau orînduire 
socială — la cuceririle științei și teh
nicii moderne. In mod deosebit tre
buie să se creeze condiții pentru ca 
țările în curs de dezvoltare — ră
mase în urmă ca o consecință a în
delungatei exploatări coloniale, a re
lațiilor de inegalitate și dominație — 
să beneficieze larg de aceste cuce
riri în eforturile lor pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru punerea tot 
mai largă în valoare a bogățiilor na
ționale și înaintarea mai rapidă pe 
calea progresului economic și social. 
Aceasta face necesară întărirea con
tinuă a conlucrării internaționale, în 
condiții de deplină egalitate, de res
pect al independenței și suveranită
ții naționale, de neamestec în tre
burile interne și avantaj reciproc".

Cultivarea consecventă a acestor 
idei umaniste a sporit prestigiul și 
respectul de care omul de știință 
Elena Ceaușefccu se bucură în cele 
mai alese cercuri și foruri de 
opinie internațională ; stau mărturie 
în acest sens înalte distincții, ca Me
dalia de aur cu plachetă a Institutu
lui pentru problemele unei noi or
dini economice internaționale ; Meda
lia de aur „Mărie Curie" și Medalia 
de aur jubiliară a Institutului de re
lații internaționale din Roma ; insig
na de aur a Academiei Europene de 
Științe, Arte și Litere și altele.

îmbinînd calitățile de membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co-

acolo unde numele

Sînt momente deose
bite în care, din adîn
cul îndemn al inimii, 
vrem să ne facem cu
noscute gîndurile, să 
ne împărtășim năzuin
țele, să ne exprimăm 
simțămintele ce ne 
animă.

Un asemenea mo
ment de aleasă emoție 
pentru întreaga noas
tră patrie este aniver
sarea tovarășei acade
mician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, fiică 
a neamului românesc 
dăruită fericirii po
porului, progresului 
necontenit al națiunii 
noastre.

între marile înfăp
tuiri ale socialismului 
înscriem la loc de 
cinste noua condiție 
umană, poziția demnă 
a omului în societatea 
noastră. în acest ca
dru,: unul din izvoare
le îndreptătitei noas
tre mîndrii îl consti
tuie locul și rolul pe

Un

care-l ocupă femeia în 
societatea noastră so
cialistă.

Sînt puține țări în 
lume în care femeia se 
bucură de atîta stimă 
și prețuire, în care fe
meile au un rol atît 
de important în tot 
ceea ce se decide și se 
înfăptuiește pentru bi
nele omului ca în țara 
noastră. Este bine cu
noscut faptul că nu e- 
xistă ramură produc
tivă în care să nu lu
creze și femei, atît in 
sectoare feminine prin 
tradiție, cit si în alte 
domenii. în care pre
zența lor este de dată 
mai recentă, iar re
zultatele muncii lor 
se înscriu la loc de 
frunte in cununa de 
împliniri a patriei.

Om politic cu o stră
lucită și îndelungată 
activitate revoluționa
ră. savant eminent cu 
o excepțională reputa
ție internă și interna

țională, militantă de 
frunte a partidului și 
statului nostru, to
varășa academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu ne este în 
permanență un lumi
nos exemplu de abne
gație și dăruire patrio
tică, de muncă și ve
ghe neobosită pentru 
binele țării.

Un gînd de recunoș
tință se îndreaptă as
tăzi către tovarășa 
Elena Ceaușescu, acea 
femeie minunată, mili
tantă de seamă pe tă- 
rîm politic și social, 
strălucit om de știință, 
soție și mamă devota
tă, care, alături de 
președintele țării, con
tribuie la asigurarea 
realizării visurilor și 
năzuințelor noastre 
cele mai scumpe. Din 
toată inima îi urăm 
sănătate și viață lungă.

Ileana BALOTA

imnx de slavă
Culeg luceferi și seîntei de stele 
Și jar aprins din razele de soare, 
Să împletesc cu dragoste aleasă 
Un cald poem Femeii-muncitoare.
Adun în vers coloane infinite,
Un zvon venit dinspre albastra zare, 
Să plămădesc un imn curat acelei 
Ce e simbol Femeii-luptătoare.
Pentru lumina visului înalt
Al celei ce știința o slujește
Și faima țării-o poartă-n larg de lume, 
Un imn de slavă, din inimă-nflorește.
Să-i dăruim Elenei Ceaușescu, 
De ziua ei cu străluciri de soare,
Poemul nostru de aleasă stimă
Și, răsărită-n inimă, o floare.

Viorel COZMA

înalte aprecieri pe toate meridianele lumii

După cum este bine cunoscut, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, președintele Republicii, o intensă și multi
laterală activitate desfășoară tovarășa Elena Ceaușescu. Remarcabil om 
politic și de stat, strălucit om de știință, savant de renume mondial, to
varășa Elena Ceaușescu aduce o contribuție de deosebită însemnătate la 
înflorirea științei românești, a științei în general, prestigioasa activitate de 
cercetare îmbinîndu-se rodnic cu neobositele eforturi depuse în calitate 
de președinte al Comitetului național român „Oamenii de știință și pacea", 
în vederea intensificării participării oamenilor de știință de pretutindeni 
la lupta pentru dezarmare, pentru ca minunatele cuceriri ale geniului 
uman să servească numai și numai progresului omenirii.

tovarășa Elena Ceaușescu, eminent 
om de știință român și prieten sincer 
al poporului coreean, pentru con
cursul său personal acordat promo
vării relațiilor de conlucrare româno- 
coreene sub multiplele lor aspecte, 
în domeniul științei și tehnologiei.

ȚOI MAN HEN, 
președintele Comitetului de stat 
pentru știință și tehnologie 
al R.P.D. Coreene

„Merite strălucite”
Noi am ținut, mai întîi, să aducem 

un omagiu excepționalelor dumnea
voastră realizări personale în dome
niul cercetării compușilor macromo
leculari, al chimiei polimerilor, elasto- 
merilor și polimerizării. Această ale
gere ține, totodată, seama de înal
tele dumneavoastră misiuni de stat. 
Intrucît dumneavoastră simbolizați

„O eminentă femeie 
savant”

Contribuția academicianului doctor 
Inginer Elena Ceaușescu la dezvol
tarea științei polimerilor în România 
este bine cunoscută pe plan interna
țional. Doamna Elena Ceaușescu a 
reușit intr-un interval relativ scurt de 
timp să creeze o importantă școală 
de știință și tehnologie a polimerilor 
in România. ...Sub îndrumarea aten
tă și continuă a acestei eminente 
femei savant, știința nou apărută a 
polimerilor a făcut importante pro
grese in țara sa.

PERICLES THEOCHARIS, 
președintele Academiei ateniene

„Idei-deviză 
pentru savanți”

Sint deosebit de onorat ca, în nu
mele Biroului Uniunii internaționale 
de istorie și filozofie a științei, să 
aduc cele mai vii mulțumiri to
varășe! academician doctor in

giner Elena Ceaușescu, reputat 
om de știință, pentru onoarea ce ne 
face de a patrona lucrările congre
sului nostru internațional de istorie 
a științei. Noi împărtășim pe deplin 
extrem de valoroasele, idei cuprinse 
în cuvîntarea pe care a rostit-o tova
rășa academician Elena Ceaușescu, 
care reprezintă, neîndoielnic, o deviză 
a fiecărui om de știință animat de 
dorința ca știința să devină în tot mai 
mare măsură o pîrghie a progresu
lui, un mijloc de cunoaștere și apro
piere între popoare, un instrument al 
păcii și colaborării între toate na
țiunile lumii.

A. T. GREGORIAN (U.R.S.S.), 
președintele Uniunii internaționale 
de istorie și filozofie a științei

„Promotor 
ai colaborării”

Ca reprezentant al lucrătorilor din 
domeniul științei și tehnologiei din 
R.P.D. Coreeană, aș dori să exprim 
înaltele noastre sentimente de apre
ciere și caldă recunoștință față de

știința și tehnologia românească, 
Academia Europeană vă roagă să 
binevoiți a face parte din Comitetul 
său de Onoare, dorind, în același 
timp, să sublinieze strălucitele dum
neavoastră merite și să aducă un 
omagiu tuturor oamenilor de știință 
și inginerilor români.

Prof. RAYMOND DAUDEL, 
președintele Academiei Europene 
de Științe, Arte și Litere

„Distins om 
de știință”

Sînteți un distins om de știință, atît 
prin activitatea de cercetare, cît și 
prin rolul determinant în orientarea 
politicii științifice din România. Cu
noaștem contribuția importantă adu
să de dumneavoastră în domeniul 
chimiei macromoleculare, in special 
în polimerizarea izoprenului, stabili
zarea cauciucului sintetic și copoli- 
merizare, lucrare care are meritul de 
a contribui la mai buna înțelegere a 
mecanismelor proceselor chimice, 
precum și la o eficiență sporită în 
ce privește folosirea chimiei în bene
ficiul omenirii.

Prof. RICHARD NORMAN, 
președintele Institutului regal 
de chimie din Marea Britanie

„Reputată specialistă 
în chimie organică”

Prezența în mijlocul nostru a dis
tinsei doamne Elena Ceaușescu,

reputată specialistă in chimie orga
nică, constituie pentru noi o mare 
cinste și un prilej de a-i omagia me
ritele. imi face mare plăcere să 
anunț hotăiîrea conducerii Societății 
de chimie din Mexic de a-i conferi 
doamnei Elena Ceaușescu titlul de 
membru de bnoare al acestei socie
tăți, ca semn al prețuirii noastre.
JORGE LUIS ORIA Y HORCASITA, 
președintele Societății de chimie 
din Mexic

„Contribuție 
ia îmbogățirea 

cunoștințelor umane”
Academician doctor inginer Elena 

Ceaușescu este un mare și ilustru om 
de știință de renume mondial care a 
contribuit în mod substanțial la apro
fundarea cunoștințelor umane în do
meniul chimiei macromoleculare. Lu
crările sale vor fi parcurse cu interes 
de oamenii de știință pakistanezi din 
domeniul chimiei.

Acad. dr. M. A. RAZI, 
președintele Academiei de Științe 
din Pakistan

„Amplă recunoaștere 
internațională”

Sînt deosebit de onorat pentru 
posibilitatea ce mi-a fost oferită de

a adresa un călduros bun venit, in 
literatura italiană de specialitate, 
unei noi și trainice opere științifice 
a academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu, om de știință emi
nent și de amplă recunoaștere inter
națională, personalitate științifică și 
politică importantă a țării prietene, 
România, care este una din rudele 
noastre italiene.

GIUSEPPE MONTALENTI, 
președintele Academiei Naționale 
Dei Lincei din Italia

„Pe tărîm politic, 
ca și în laborator”
Domnia Sa este un proeminent 

Inginer cercetător, care a elaborat 
lucrări fundamentale în sinteza com
pușilor macromoleculari și în chimia 
polimerilor și cauciucului... Există un 
alt aspect al vieții doamnei 
Ceaușescu, care este deosebit de im
portant. Domnia Sa este pe drept 
cuvînt un om politic... Domnia Sa 
joacă un rol activ în guvernul țării 
sale. Este în egală măsură in fami
lie, în parlament și în laborator.

DIN HOTĂRIREA SENATULUI 
UNIVERSITĂȚII TEHNICE 
PENTRU ORIENTUL MIJLOCIU 
DIN ANKARA,
cu prilejul acordării tovarășei 
Elena Ceaușescu a titlului de 
„Doctor honoris causa"

v.de
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ADUCE ȚARA NALTA El URARE, DE ANI MULTI Șl SĂNĂTATE!"
Gînduri de aleasă gratitudine, 

stimă și cinstire
însuflețiți de înflăcăratele îndem

nuri adresate întregului nostru po
por de către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Mesajul de Anul Nou 
oamenii de știință, alături de ceilalți 
oameni ai muncii din întreaga tară, 
pășesc, în noul an, cu hotărirea fer
mă de ji desfășura o activitate și 
mai rodnică pentru înfăptuirea e- 
xemplară a programului de dezvolta
re economică și socială a patriei, 
începutul de an, care ne găsește op
timiști, pe deplin angajați în înfăp
tuirea sarcinilor ce ne revin in do
meniul cercetării științifice și ingi
neriei tehnologice, coincide în mod 
fericit cu aniversarea zilei de naște
re și împlinirea a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, constituind un minunat 
prilej de a-i exprima din toată inima 
cele mai calde felicitări. Dorim și pe 
această cale noi, cercetătorii, oame
nii de știință, membrii Academiei 
Republicii Socialiste România, ca
drele didactice, împreună cu toți lu
crătorii din sectorul științei și tehno
logiei să ne exprimăm sentimentele 
de aleasă gratitudine, stimă și pre
țuire față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, emi
nentă personalitate a vieții științifice 
și politice de largă recunoaștere și 
prețuire internațională, model de 
implicare totală, cu întreaga sa ființă 
și dăruire, alături de cel mai iubit fiu 
al poporului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lupta poporului nostru 
pentru împlinirea visului său de aur, 
de libertate și progres social.

în concepția de mare întindere și 
profunzime a secretarului general al 
partidului asupra problemelor vitale 
ale construcției socialiste în țara 
noastră, preocuparea pentru dezvol
tarea continuă a cercetării științifice 
și tehnologice este întemeiată pe 
analiza cerințelor obiective de pro
gres rapid al societății, fiind puter- 
niț legată de tradițiile gindirii știin
țifice românești, de realitățile țării.

Ansamblul de măsuri, de o deose
bită însemnătate, privind îmbunătă
țirea organizării și funcționării, ca 
organ de partid și de stat, a Consi
liului Național pentru Știință si 
Tehnologie, inițiat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și adoptat în anul 1979 de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în conformitate cu obiectivele 
fundamentale stabilite de Programul 
partidului, atestă în mod convingător 
grija permanentă a conducerii parti
dului, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea și 
afirmarea, științei și culturii româ
nești. chemate să-și aducă o contri
buție mereu sporită la opera de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

Membrii Academiei Republicii 
Socialiste România, oamenii de ști
ință și de cultură din patria noastră

au primit cu deosebită satisfacție și 
îndreptățită mindrie hotărirea con
ducerii partidului ca îndrumarea și 
conducerea directă a muncii de crea
ție științifică și tehnică din Româ
nia să fie încredințată tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, personalitate marcantă a 
vieții noastre politice și științifice, 
ilustru savant de renume mondial, 
prestigios membru al Academiei 
noastre, fapt ce ne onorează.

Unind într-o viziune armonioasă 
luciditatea militantului politic și 
răspunderea savantului, tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim viccprim-mi.nistru al guvernu
lui, președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, aduce o 
contribuție de excepțională valoare 
la fundamen.tarea, elaborarea și tra
ducerea în viață a programelor na
ționale* de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică, precum și în 
domeniul energiei — programe ce

Acad, loan ANTON 
vicepreședinte al Academiei 

Republicii Socialiste România

s-au constituit ca documente ale ce
lui de-al XII-lea. Congres al Parti
dului Comunist Român și Conferin
ței Naționale a partidului. Partici- 
pind creator la dezvoltarea și afir
marea științei românești contempo
rane, tovarășa Elena Ceaușescu 
coordonează întreaga cercetare știin
țifică, promovînd consecvent linia 
dezvoltării continue a nivelului ști
inței și aplicațiilor ei. printr-o inte
grare strinsă cu invățămintul și pro
ducția, în lumina hotăririlor și docu
mentelor Congresului al XII-lea al 
partidului privind ridicarea cercetă
rii științifice la o nouă calitate.

Se continuă astfel valoroasa tradi
ție a școlii științifice românești de 
înaltă ținută din trecut. După cum 
este cunoscut, școlile românești de 
matematică, fizică și chimie, de ae
ronautică, de medicină și biologie, 
ca să nu le .amintim decit pe cele 
mai importante, au obținut rezul
tate notabile, afirmindu-se pe plan 
internațional, aducindu-și contribu
ția la progresul cunoașterii u-manc, 
la îmbogățirea patrimoniului științi
fic. și tehnic universal.

Este meritul de necontestat al to
varășei Elena Ceaușescu de a fi mo
bilizat cu Înaltă competență și înflă
cărat patriotism detașamentul oame
nilor de știință din România spre în
făptuirea obiectivelor economice pri
oritare. Astfel cunosc o dezvoltare 
fără precedent. în consens cu 
cerințele economiei naționale și 
tendințele evoluției științifice în 
lume, noi ramuri ale științei și ingine
riei tehnologice, realizările româ
nești atingind niveluri inalte. bucu-

rîndu-se de largă apreciere și recu
noaștere internațională. Sint de 
menționat astfel rezultatele competi
tive pe plan mondial obținute de 
cercetarea științifică în domeniul in
gineriei și tehnologiei chimice, școa
la românească de chimie consolidin- 
du-se și cunoscînd o dezvoltare fără 
precedent tocmai în această ultimă 
perioadă.

Cu rezultate meritorii s-au afir
mat peste hotarele țării cercetările 
românești din ramura tehnologiei 
extracției petrolului, construcțiilor 
de mașini, extracției și preparării 
minereurilor, energeticii și hidro
energeticii, cele din ramurile meta
lurgiei, aerodinamicii și aeronauticii. 
Se dezvoltă puternic cercetările in 
domeniul hidraulicii și mașinilor hi
draulice, al construcțiilor industriale 
și civile, precum și acelea din dome
niul electronicii, informaticii, auto
matizării, al calculatoarelor și robo
ților industriali în funcțiune.

în acest context general se relie
fează cu pregnanță prodigioasa con
tribuție a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu la 
dezvoltarea științei românești, in ge
neral, și a chimiei, in special, con
tribuția substanțială care atrage sti
ma și admirația celor mai largi 
cercuri științifice și tehnice de pe 
toate meridianele. Conducînd cu 
înaltă competență, timp de mai multi 
ani, cel mai mare institut de cerce
tare de profil din țară, Institutul cen
tral de cercetări chimice — ICECHIM. 
cercetările întreprinse de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu și de colectivul pe care 
l-a coordonat, privind fabricarea 
cauciucului poliizoprenic, după o con
cepție proprie, au fost aplicate în in
dustrie cu rezultate deosebite, iar lu
crările științifice ce au stat la baza 
acestor procese tehnologice au fost 
publicate în mai multe volume, ulti
mul dintre ele apărut chiar zilele a- 
cestea la Editura Academiei Repu
blicii Socialiste România.

Astăzi, 7 ianuarie, in această zi de 
înălțătoare sărbătoare. gindurile 
noastre se îndreaptă cu deosebit 
respect și înaltă prețuire către to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, aducînd un res
pectuos omagiu exemplarei sale ac
tivități. intreaga noastră recunoștin
ță și gratitudine pentru sprijinul 
acordat științei și învățămintului 
românesc și ii adresăm urări de de
plină sănătate și putere de muncă, 
ani mulți fericiți, încărcați de succe
se tot mai mari în strălucita și rod
nica sa activitate, alături de iubitul 
nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele țării. în so
lemnitatea acestor momente îi asi
gurăm de întreaga și neobosita 
noastră dăruire și muncă pe frontul 
științei și tehnologiei, al învățămîn- 
tului. pentru înfăptuirea mărețului 
Program al partidului; spre binele 
poporului, spre înflorirea scumpei 
noastre patrii, România socialistă.

Lucrare de Cornelia IONESCU

Măreț simbol 
al devotamentului

Aducem în această 
zi de inceput de ia
nuarie cuvinte de 
adine respect și aleasă 
prețuire primei femei 
a tării, tovarășei Elena 
Ceaușescu.
* Pentru noi, femeile 
României, tovarășa a- 
cademician doctor in
giner Elena Ceaușescu 
este o permanentă 
pildă de muncă și de 
dăruire pentru binele 
patriei. Veghea sa fără 
odihnă alături de ma
rele bărbat al tării — 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — la pre
zentul și viitorul 
României înseamnă 
pentru noi toți garan
ția unei vieți libere și 
bune, înseamnă sigu
ranța că ne putem 
crește copiii în liniște 
și pace.

Ca artist plastic, am 
toate motivele să-mi

exprim bucuria că tră
im intr-o epocă ferti
lă, o epocă a împlini
rilor, a exprimării li
bere. nestingherite, a 
creației puse în slujba 
omului, in slujba po
porului căruia ii apar
ținem. Avem privile
giul noi toti, care 
trăim acum în Româ
nia. de’ a cunoaște anii 
cei mai fertili din is
toria acestei țări, ani 
marcați de excepțio
nala personalitate a 
secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
bărbatul din fruntea 
țării căruia îi închi
năm din adîncul inimii 
gindurile noastre cele 
mai curate, recunoștin
ța noastră deplină pen
tru tot ceea ce înfăp
tuim, visăm, împlinim.

Avem privilegiul de 
a crea și de a ne des

fășura activitatea sub 
îndrumarea atentă și 
competentă a tovară
șei academician doc
tor inginer Elena 
Ceaușescu. strălucit 
om politic și savant 
eminent, care^și dăru
iește intreajw putere 
creatoare ' "înfloririi 
României, creșterii 
prestigiului țării noas
tre în lume.

Cu prilejul zilei sale 
de naștere, aducem in 
acest inceput de ia
nuarie un cald, și res
pectuos omagiu tova
rășei Elena Ceaușescu, 
adevărat simbol al fe
meii române. Să adu
cem flori, gingașe flori 
și să le strîngem în- 
tr-un singur buchet al 
dragostei, al cinstirii, 
al recunoștinței.

Cornelia 
IONESCU

Lucrare de Ciprian RADOVAN

Luminos exemplu 
de dăruire patriotică

Ianuarie, lună in 
care trăim bucuria a- 
niversării celei care 
și-a dăruit întreaga 
capacitate de muncă, 
înalta sa competentă, 
spiritul creator —pa
triei, poporului.

în aceste zile toate 
gindurile și prețuirea 
noastră se îndreaptă 
către aceea care în
truchipează strălucit 
modul in care in tara 
noastră sint prețuite 
femeile.

Om politic și mili
tant comunist, savant 
de renume mondial, 
tovarășa Elena 
Ceaușescu participă 
astăzi in mod direct 
la făurirea destinelor 
țării, la procesul de 
dezvoltare a științei și 
culturii.

Alături de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena 
Ceaușescu a fost pre

zentă în marile mo
mente ale istoriei 
noastre contemporane. 
Inițiativele sale de 
răsunet internațional 
— pentru pace și pro
gres — sînt cunoscute 
pretutindeni.

Ca unii care benefi
ciem de îndrumarea 
directă a tovarășei 
academician doctor in
giner Elena Ceaușescu 
îi sintem cu atit mai 
recunoscători pentru 
activitatea sa neobosi
tă pusă în slujba cul
turii, a păcii.

Personalitatea sa 
strălucită, cutezanța sa 
revoluționară, cunoaș
terea adîncă a -rolului 
artei și. culturii în is
toria omenirii, ne dau 
garanția creării și 
menținerii climatului 
necesar impunerii va
lorilor autentice, .afir
mării și dezvoltării 
talentelor.

Interesul stîrnit de 
ambasadorii culturii 
românești pe toate 
meridianele este sem
nul de necontestat al 
climatului generos în 
care se dezvoltă arta 
românească de azi, o 
artă umanistă ce be
neficiază de îndruma
rea plină de grijă și 
solicitudine a celor 
care conduc cu stră
lucire destinele Româ
niei socialiste. Să ne 
unim cu toții glasuri
le, să fim alături de 
ei cu toată capacita
tea noastră de muncă 
și — bucurîndu-ne de 
privilegiul de a fi 
direct sub îndrumarea 
celei' care este pentru 
noi luminos exemplu 
— să le urăm din toa
tă inima sănătate și 
viață lungă 1

Elena DEI.EA.NU

Din sufletul meu ales Corole de iubire
Din sufletul meu ales
Am umblat și am cules
Sus în cer, din curcubeu 
Floarea sufletului meu,
Cea mai mîndră dintre flori, 
Ce-nflorește-n trei culori

$

Și-o trimit cu drag și dor
Pe codru și pe izvor,
Pe garoafa din grădină,
Pe murmur de apă lină, 
La Elena noastră dragă, 
Ce-o iubește țara-ntreagă ! 

Cu dorul de la fereastră, 
li cintăm : Mulți ani trăiască 
în Patria Românească!

Emilia IERCOȘAN
țărancă din Șilindia - Arad

Corole de iubire, inimile noastre, 
la soarele patriei trăiesc, se deschid, 
pe-acest cîmp de flori roșii, galbene, albastre, 
numit Plai Românesc, numit Partid.
Sinceri și simpli, venim cu românească urare,

rostită clar, din inimă, de muncitori și țărani : 
Să ne trăiți, tovarășă Elena Ceaușescu, 
lingă Cîrmaciul țării, La mulți ani I

Petru HRENCIUC
maistru sticlar la „Electrofar" București
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(Urmare din pag. I)
bile trăsături de caracter — dirze- 
nia. neînfricarea, cutezanța, pasiu
nea revoluționară, spiritul de întrar 
jutorare ; a organizat și a condus ac
țiuni revoluționare, antrenînd un 
mare număr de tineri in activitatea 
politică, de revendicări sociale des
fășurată de partid, de Uniunea Ti
neretului Comunist.

în pragul celui de-al doilea război 
mondial, memorabila demonstrație 
antifascistă de la 1 Mai 1939, de pu
ternic răsunet politic pe plan intern 
și internațional, in organizarea că
reia rolul hotăritor a revenit to
varășului Nicolae Ceaușescu, a pre
figurat puternic personalitatea mare
lui conducător al partidului și 
poporului român, pe care istoria il 
desemna să împlinească cele mai no
bile aspirații și idealuri de libertate, 
de progres și bunăstare în anii edi
ficării socialismului in România. în 
aceste momente cruciale ale luptei 
pentru apărarea suveranității și inde
pendenței naționale s-au reafirmat 
calitățile de eminent militant revolu
ționar ale tovarășei Elena Ceaușescu, 
care a participat cu înflăcărat pa
triotism, alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la toate marile acțiuni 
antifasciste și antirăzboinice, pentru 
apărarea integrității țării, a inseși 
ființei naționale. Această luptă dirză, 
plină de devotament și sacrificiu, 
a continuat in anii grei ai războiului, 
pină la victoria insurecției de la 
23 August 1944, care a deschis un 
drum luminos în istoria milenară a 
poporului român.

Revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă a proiectat generația tinără 
în viitoarea unor evenimente revo
luționare fără precedent în istoria 
patriei. începuse o epocă nouă, de 
mari prefaceri. Sistemul social-poli
tic instituit de clasele exploatatoare 
era supus asaltului maselor popu
lare, imperativelor de revoluționare 
a societății românești. Orinduirea 
capitalistă intrase într-o criză pro
fundă. Slăbea continuu influența po
litică a burgheziei și moșierimii. 
Clasa muncitoare, in alianță cu țără
nimea muncitoare și intelectualitatea 
progresistă, începea să imprime în
tregii vieți politice din țară voința 
sa. Raportul de forțe se schimba ne
contenit în favoarea revoluției. Toa
te acestea nu se produceau de la 
sine. 'Erau rodul marilor acțiuni ini
țiate,. concepute și conduse direct de 
Partidul Comunist Român, care făcea 
astfel înalta dovadă a capacității 
șale politice și organizatorice, a for
ței de mobilizare și atracție a ma
selor, a întregului popor în lupta 
revoluționară pentru făurirea noii 
orînduiri sociale.

în aceste momente de tumult re
voluționar, de adinei prefaceri poli
tice și sociale, în fruntea Uniunii 
Tineretului Comunist se afla tova
rășul Nicolae Ceaușescu, patriotul 
înflăcărat, revoluționarul dinamic și 
clarvăzător care își afirmase din 
plin, în anii, incercați ai ilegalității, 
experiența organizatorică, deftsebita 
putere de muncă, înaltele calități de 
eminent om politic și conducător. în 
marile bătălii pentru cucerirea pu
terii politice și economice, in lupta 
hotărîtoare pentru destinele poporu
lui și ale țării s-a afirmat pu
ternic tinără revoluționară Elena 
Ceaușescu, printr-o participare acti
vă, alături de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la înfăptuirea marilor 

0 viață exemplară dăruită partidului, patriei și poporului
transformări sociale ce anunțau zorii 
victoriei socialismului în România.

Țara trăia un timp eroic și avea 
nevoie de oameni-eroi. Romantismul 
revoluționar cuprindea masele. Erau 
tot mai mulți cei ce munceau din zi 
pînă-n noapte, hotărîți să constru
iască o nouă Românie, liberă, inde
pendentă și suverană, frumoasă, bo
gată și demnă, cum nu a mai fost 
niciodată în întreaga sa istorie. 
Aflată în primele rînduri ale con
strucției noii societăți, tovarășa 
Elena Ceaușescu a înțeles un adevăr 
profund : că socialismul și comunis
mul nu pot fi edificate fără oameni 
cu o înaltă pregătire politică și pro
fesională. Bogata sa activitate desfă
șurată in rîndurile partidului, ale 
organizațiilor de tineret si femei, 
preocuparea continuă pentru îmbo
gățirea cunoștințelor politice și ideo
logice s-au împletit strîns, în toți 
acești ani, cu o mare pasiune 
pentru învățătură. A fost un 
strălucit student la Institutul poli
tehnic din București, luindu-și di
ploma de inginer chimist. Pregătind 
o teză originală, trece cu un succes 
remarcabil examenul prin care i se 
conferă înaltul titlu de doctor în 
științe chimice. Această pasiune 
pentru știință, studii și cercetări a 
devenit o preocupare de zi cu zi, 
contribuind hotăritor la formarea 
eminentului om de știință, de vastă 
și multilaterală cultură. A muncit 
enorm. înzestrată cu vocația mun
cii, a dovedit, printr-un strălucit 
exemplu personal de inteligență, că 
munca este factorul hotăritor în for

marea omului nou, constructor con
știent al socialismului și comunismu
lui, că numai in muncă. în activita
tea creatoare se afirmă, se dezvoltă 
și se desăvîrșește personalitatea 
umană.

în noua eră deschisă de cel de-al 
IX-lea Congres, un adevăr funda
mental a fost pentru totdeauna în
tipărit în conștiința poporului nos
tru : acela că anii de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află in fruntea 
partidului și a statului constituie pe
rioada celor mai grandioase trans
formări politice, economice și socia
le din întreaga istorie a patriei 
noastre.

Mărețele Idei, de o excepțională 
vitalitate creatoare, generate de gin- 

direa social-politică a secretarului 
general al partidului sînt transpuse 
in viață de către întregul nostru 
popor, care muncește cu devotament, 
cu abnegație patriotică pentru 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism.

în această epocă de uriașă con
strucție socialistă s-au afirmat pu
ternic calitățile de excepție ale to
varășei Elena Ceaușescu, valorificate 
în cele mai diferite'domenii ale acti
vității politice, sociale, științifice și 
culturale. Viața, istoria nouă a 
României socialiste reliefează dimen
siunile prestigioasei sale personali
tăți : remarcabil om politic, savant 
de renume mondial, om de aleasă 
cultură. Și este o realitate vie. adine 
întipărită in conștiința poporului 
nostru, că nu există moment impor
tant al vieții social-politice. econo
mice, științifice și culturale din țara 
noastră care să nu ilustreze 
activitatea neobosită, munca plină de 
abnegație și contribuția deosebita 
ale tovarășei Elena Ceaușescu.

Participarea poporului la condu
cerea societății, dialogul direct și 
deschis cu masele de oameni ai 
muncii se înscriu între preocupările 
de prim ordin ale partidului nostru 
— devenit el însuși partid de masă. 
Deosebit de. semnificativ, în acest 
sens, este faptul că înțeleptul con
ducător al partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
efectuează continuu rodnice vizite de 
lucru în județele țării, în fabrici și 

pe ogoare, în unități științifice, de 
învățămînt și cultură. De fiecare 
dată sint direcționate noi obiective, 
noi căi și modalități de acțiune pen
tru înfăptuirea lor, toate acestea 
fiind semnificative expresii ale unui 
stil de muncă eficient și dinamic de 
conducere, în strinsă legătură cu 
făuritorii de bunuri materiale și spi
rituale.

Drept încununare a unei îndelun
gate și rodnice activități politice, so
ciale, științifice, expresie vie a pre
țuirii de care se bucură în rîndurile 
Partidului Comunist Român, ale cla
sei muncitoare, ale poporului, tova
rășei Elena Ceausescu i-au fost .în
credințate înalte funcții de partid și 
de stat, fiind aleasă membru al Co- 

mitetulul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehno
logie.

Valențele personalității sale, ale 
omului politic și de stat, ale savan
tului și intelectualului ridicat din 
rîndurile clasei muncitoare s-au a- 
firmat cu pregnanță în ampla și 
bogata activitate desfășurată in con
ducerea partidului și a țării. într-o 
activă participare la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru. 
Datorită meritelor sale excepționale 
în edificarea noii societăți, tovarășa 
Elena Ceaușescu a cucerit stima, res
pectul și prețuirea tuturor comuniș
tilor, a întregului nostru popor.

Ca președintă a Comisiei Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român pentru problemele cadrelor 
de partid și de stat, tovarășa Elena 
Ceaușescu acționează neîncetat, cu 
neobosită stăruință și eficacitate, 
pentru selecționarea, promovarea și 
pregătirea temeinică a cadrelor, asi- 
gurînd ca celor mai buni comuniști, 
celor mai buni oameni ai muncii, în
tre care femei și tineri, să li se în
credințeze funcții de răspundere in 
activul de partid și al organizațiilor 
de masă și obștești, în aparatul de 
stat, în întreaga noastră activitate 
economi co-socială.

Tovarășa Elena Ceaușescu îndru
mă cu înaltă răspundere și compe
tență domenii hotărîtoare pentru 
dezvoltarea economico-socială a ță
rii : știința, învățămîntul și cultura, 

avînd o contribuție determinantă la 
crearea, în toate aceste sectoare de 
activitate, a unui climat de muncă 
exemplară, plină de pasiune și devo
tament, pentru înflorirea continuă a 
personalității umane.

România dispune, pentru prima 
dată în istoria sa, de o politică de 
stat programatică, pină la Orizontul 
2000, in domeniul cercetării științi
fice, elaborată din inițiativa și sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Un rol de seamă 
în înfăptuirea acestei politici revine 
tovarășei Elena Ceaușescu, a cărei 
contribuție la introducerea, în toate 
domeniile de activitate, a cuceririlor 
științifice și tehnice este fundamen

tală. într-o măsură tot mai mare, 
știința, cercetarea și învățămintul 
sînt antrenate în soluționarea unor 
probleme de primă importanță, le
gate de transformarea cantității într-o 
nouă calitate in toate sectoarele de 
activitate, de creșterea productivi
tății muncii, (de valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și 
umane, de ridicarea competitivității 
produselor românești pe piața in
ternațională, pentru asigurarea efi
cienței tot mai înalte a muncii so
ciale, a sporirii venitului național și 
bunăstării poporului. Este relevantă 
preocuparea susținută a tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru integrarea 
tot mai puternică a învățămintului 
cu cercetarea și producția, pentru 
implicarea tot mai activă a școlii 
românești și a culturii în amplul 
proces de formare și educare revo
luționară a oamenilor muncii din 
patria noastră, in pregătirea tinere
tului pentru muncă și viață.

înalta competență pe care o do
vedește în îndrumarea activității din 
domeniile științei, învățămintului și 
culturii se întemeiază, în mod esen
țial, pe excepționala experiență po
litică, pe vastul orizont științific 
și cultural ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, personalitate proemi
nentă a vieții politice și sociale din 
țara noastră. Strălucita contribuție 
personală la dezvoltarea cercetării 
științifice în domeniul chimiei, în 
conformitate cu cerințele industriei 
chimice contemporane, magistralele 
sale lucrări originale, traduse in nu
meroase țări ale lumii au consacrat-o 

ca un om de știință de maximă au
toritate, cu o participare hotărîtoare 
la ridicarea prestigiului și competi
tivității pe plan mondial a școlii ro1- 
mânești de chimie. în semn de su
premă recunoaștere a valorii deose
bite a operei sale științifice, ce se 
constituie într-o școală originală, 
novatoare, teoretică și practică, con
cretizată în descoperiri de impor
tanță vitală în domeniile noi ale 
chimiei industriale, adevărată min
drie a științei românești, tovarășa 
Elena Ceaușescu a fost aleasă în cel 
mai înalt for științific al țării — 
Academia Română.

Savant de largă reputație inter
națională, bucurîndu-se de o amplă 
recunoaștere, în toată lumea, a ma-

rilor sale merite . științifice, tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu i-au fost conferite, 
de-a lungul anilor, înalte titluri ști
ințifice de Doctor Honoris Causa al 
unor reputate universități de pe 
toate meridianele globului, de 
membru de onoare al multor consilii 
universitare, institute și societăți 
științifice, al unor prestigioase aca
demii.

- Alegerea tovarășei Elena Ceaușescu 
în înalta funcție de președinte al 
Comitetului național român „Oame
nii de știință și pacea", organism 
care, de la înființare, și-a dobîndit 
o binemeritată autoritate, semnifică 
atit stima și înalta apreciere de care 
se bucură în rîndurile oamenilor de 
știință din patria noastră, cît și larga 
recunoaștere a valorii demersurilor 
pe care le întreprinde pentru ca, in 
lumea contemporană, știința să fo
losească înfloririi civilizației umane, 
progresului și păcii.

Animată de un profund patrio
tism, de o nobilă năzuință spre în
țelegere și colaborare între poporul 
român și celelalte popoare, tovarășa 
Elena Ceaușescu participă activ la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
externe a partidului și statului nos
tru. Vizitele întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în nume
roase state ale lumii, purtînd înalta 
solie de pace și colaborare a po
porului român, dialogul activ cu 
conducători de state și guverne, cu 
personalități politice, științifice și 
culturale de peste hotare sînt mo

mente de referință ale unei deose
bite contribuții la înfăptuirea dezar
mării, cu deosebire a dezarmării nu
cleare, pentru un climat de secu
ritate, colaborare și pace între po
poare.

întruchipînd virtuțile revoluționare 
și patriotice ale omului politic și de 
stat, ale savantului de prestigiu na
țional și internațional, tovarășa 
Elena Ceaușescu își consacră în
treaga viață și putere de muncă ac
tivității politice, sociale și științifice, 
cauzei prosperității și fericirii po
porului român, progresului și păcii 
în întreaga lume.

Pentru aportul remarcabil la con
ducerea partidului și statului, pentru 
elaborarea și înfăptuirea programe
lor de dezvoltare economico-socială 
a României, pentru modul exemplar 
in care își îndeplinește înaltele înda
toriri încredințate de partid și 
popor, pentru participarea sa activă 
la întărirea colaborării și păcii între 
popoare, tovarășa Elena Ceaușescu 
a fost distinsă cu numeroase ordine 
și medalii ale țării noastre și ale 
altor state.

Un corolar al prestigiului eminen
tei sale personalități, al prețuirii de 
care se bucură întreaga activitate 
politică și de stat, științifică și cul
turală desfășurată de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu îl constituie decernarea 
Titlului de onoare suprem de „Erou 
al Republicii Socialiste România".

Deschidem, cu adincă emoție și 
profund respect, marea carte a isto
riei. Aici, în „cea dinții carte a na
ției", cum o numea Bălcescu, între 
ilustrele personalități ce s-au ridi
cat din rindurile gloriosului nostru 
popor, stă înscris pentru totdeauna, 
la loc de cinste, numele tovarășei 
Elena Ceaușescu, inimă în inima 
nemuritoare a țării, conștiință vie 
în conștiința națiunii noastre so
cialiste.

La aniversarea a 45 de ani de ac
tivitate revoluționară și a zilei sale 
de naștere, sărbătorire ce are loc în 
anul în care se împlinesc patru de'- 
cenii de la istoricul act de demnitate 
națională de la 23 August 1944, in 
anul celui de-al XIII-lea Congres rfl 
partidului, comuniștii, întregul nos
tru popor, cu sentimente de înaltă 
considerație, omagiază luminoasa 
personalitate a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu. 
în acest moment solemn îi urăm 
tovarășei Elena Ceaușescu ani mulți 
și fericiți de viață, sănătate și putere 
de muncă, succese tot mai mari în 
nobila sa activitate, alături de to
varășul Nicolae Ceaușescu, marele 
nostru președinte, tribun revoluțio
nar. eroul și ctitorul României so
cialiste.
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Creșterea mai accentuată a productivității muncii!
PRIN APLICAREA FERMĂ A ACORDULUI GLOBAL

randamente sporite în muncă - venituri superioare
SUPUNEM ATENȚIEI 0 EXPERIENȚĂ DE LARG INTERES Inginerie tehnologică pe calculator

La Combinatul siderurgic Hunedoara colecti
vul secției nr. 1 furnale, condus de inginerul 
Eugeniu Gălbenușe, a realizat o înaltă produc
tivitate, obținînd venituri mai mari cu 6 la sută

Ca s-g prevăzut

Potrivit prevederilor contractului 
de acord global, în luna noiembrie 
a anului 1983 secția nr. î Jurnale a 
Combinatului siderurgic Hunedoara 
a trebuit să realizeze 46 900 tone 
fontă, lucrînd cu un efectiv de 469 
persoane. Corespunzător tarifului 
de manoperă, de 25,285 lei pe tona 
de fontă, secția urma să primească 
un fond de retribuire de 1 185 867 
lei, în condițiile încadrării în nor
mele de consum pe tona de fontă 
și cu respectarea calității prescrise. 
Pe o persoană, în medie, revenea o 
retribuție de 2 528 lei (1 185 867 lei : 
469 persoane).

Ce s-a realizat

In luna respectivă, secția a reali
zat peste plan 1 755 tone fontă, pen
tru care la fondul de retribuire 
planificat s-a adăugat un fond de 
retribuire suplimentar, proportional 
cu depășirea planului la producția 
fizică, calculat în funcție de tariful 
pe tona de fontă :

1 755 TONE X 25,285 LEI =■ 
44 374 LEI.

ÎN TOTAL, FONDUL DE 
RETRIBUIRE CUVENIT SEC
ȚIEI A FOST DE : 1 185 867
LEI + 44 374 LEI = 1 230 241 
LEI.

DACĂ AR FI LUCRAT CU 
ÎNTREG EFECTIVUL PLANI
FICAT, ÎN MEDIE, PE FIECA
RE PERSOANĂ AR FI REVE
NIT 2 623 LEI (1 230 241 LEI : 
469 PERSOANE).

ÎNTRUCÎT ÎNSĂ S-A LU
CRAT CU UN EFECTIV DE 
459 PERSOANE (CU 10 MUN
CITORI MAI PUTIN), FON
DUL DE RETRIBUIRE CARE 
A REVENIT, ÎN MEDIE, PE O 
PERSOANĂ A FOST MAI 
MARE, DE 2 680 LEI (1 230 241 
LEI : 459 PERSOANE).

LA ACEASTĂ RETRIBUȚIE 
TARIFARĂ SE ADAUGĂ SPO
RUL DE VECHIME SI ALTE 
DREPTURI PREVĂZUTE DE 
LEGE, CARE, ÎN MEDIE, RE
PREZINTĂ 672 LEI. ÎN CON
CLUZIE, RETRIBUȚIA MEDIE 
PE O PERSOANĂ S-A RIDI
CAT LA 3 352 LEI (2 680 LEI 
+ 672 LEI).

Ce măsuri s-an întreprins

...Pe platforma secției I furnale 
activitatea de producție nu se opreș

te nici o clipă. La furnalul nr. 6 de 
450 mc îl întîlnim pe ing. Alexa 
Doboly, adjunctul șefului de secție, 
care verifica funcționarea la para
metrii prevăzuti a instalațiilor. Fur- 
naliștii, prezenti la posturile lor de 
muncă, acționau cu precizie, în fie
care fază a procesului tehnologic.

— Pot să vă spun că după apli
carea și generalizarea acordului glo
bal, activitatea de producție în sec
ția I furnale a cunoscut o sensibilă 
înviorare, s-a creat un climat mai 
propice de muncă in ordine și dis
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ciplină, deși lucrăm cu un număr 
mai redus de furrialiști decît cel 
prevăzut în schemă — ne relatează 
inginerul Doboly. Mai precis aș pu
tea spune că at.it cadrul organizato
ric. cit și măsurile care s-au adop
tat cu participarea întregului colec
tiv pentru valorificarea mai bună a 
rezervelor interne au asigurat de
pășirea prevederilor de plan și ob
ținerea unor venituri suplimentare.

In scurtele răgazuri de pe par
cursul desfășurării procesului de 
producție la furnalul 6, discutăm cu 
prim-to-pitorul Toader Cristoreanu 
și cu ajutorul său. Sabin Ristea. 
Aflăm că la acest furnal procesul 
tehnologic se respectă cu strictețe. 
Harnicul colectiv de muncă de la 
acest furnal și-a asumat responsa
bilitatea elaborării unei însemnate 
cantități de fontă cenușie — mult 
solicitată în întreprinderile construc
toare de mașini și în turnătoriile 
din țară. Și au reușit să expedieze 
anul trecut beneficiarilor peste 56 000 

tone fontă de bună calitate, care au 
adus însemnate venituri secției și 
combinatului.

Se poate aprecia pe drept cuvînt 
că aceste rezultate sînt efectul par
ticipării întregului colectiv la pro
gramarea fabricației, la împărțirea 
sarcinilor concrete. la adoptarea 
măsurilor de organizare a muncii 
pe întreg fluxul tehnologic. Cu 
acest prilej s-a urmărit o încărcare 
judicioasă a activității fiecărui om, 
astfel incit fiecare să cîștige potri
vit aportului efectiv la realizarea 
producției.

Care a fost efectul practic al a- 
cestor măsuri ? La începutul elabo
rării unei noi șarje de fontă este 
deosebit de importantă dozarea co
respunzătoare a șarjei. La acest 
furnal s-a statornicit regula de a nu 
se' introduce în dozare cocsul și 
aglomeratul după o simplă aprecie
re, ci numai după o analiză riguroa
să a conținutului de mangan și de 
sulf. După încărcarea furnalului a

tenția se concentrează asupra asi
gurării unei bune corelații între 
parametrii tehnologici și asupra 
respectării întocmai a graficelor de 
descărcare. Așa a fost posibil să se 
realizeze ritmic planul și chiar să 
se obțină depășiri de producție, li- 
vrîndu-șe economiei naționale însem
nate cantități de fontă.

Sporirea spiritului de răspundere 
a furnaliștilor și cadrelor tehnico- 
ingineresti s-a reflectat nemijlocit 
în creșterea indicelui de utilizare a 
agregatelor. In acest sens, ing. Eu
geniu Gălbenușe, șeful secției, a ți
nut să remarce : „Odată cu aplica
rea generalizată a acordului global, 
personalul tehnic din conducerea 
secției s-a preocupat îndeaproape 
de crearea tuturor condițiilor nece
sare bunei desfășurări a procesului 
productiv. în primul rînd. s-au sta
bilit o serie de măsuri de îmbună
tățire a aprovizionării cu materii 
prime a furnalelor și de creștere a 
indicilor de utilizare a instalațiilor.

Trebuie să menționez că, avînd spri
jinul conducerii combinatului, apro
vizionarea s-a desfășurat în ultima 
perioadă in bune condiții. Totodată, 
cu ajutorul specialiștilor, al fur
naliștilor cu o bogată experiență am 
găsit posibilități de reducere a 
timpului de staționare a furnalelor 
în reparațiile lunare prevăzute, de 
prevenire a defecțiunilor accidenta
le. de îmbunătățire a calității revi
ziilor și reparațiilor planificate".

Ing. Ilie Suciu, șeful atelierului 
de întreținere, ne-a spus la rindul 
său că, in medie, timpul de stațio
nare al furnalelor la o reparație 
planificată a fost redus cu 50 Ia 
sută. Reducerea pare mare, dar este 
cit se poate de reală și reprezintă 
efectul aplicării formei de retribui
re în acord global în activitatea de 
reparații și întreținere. De remarcat 
că scurtarea duratei reparațiilor s-a 
obținut în condițiile menținerii ace
luiași număr de oameni în echipe 
și ale îmbunătățirii calității lucră
rilor. Cum s-a procedat ? Pentru 
fiecare reparație sînt pregătite din 
timp și aduse la locul reparației 
toate ansamblele, subansamblele și 
piesele de schimb necesare, care, in 
prealabil, sînt bine verificate. în 
timpul desfășurării reparației se 
execută doar operațiile de demon
tare, montare și reglare. în restul 
timpului echipele de la reparații 
pregătesc subansamblele și piesele 
de schimb de rezervă pentru o nouă 
reparație. participînd efectiv la 
confecționarea și recondiționarea 
unor piese de schimb.

Aceeași preocupare s-a manifestat 
din partea furnaliștilor pentru con
tinua îmbunătățire a calității fontei 
cenușii prin măsurile de dozare ri
guroasă a șarjelor, de asigurare a 
bunei funcționări a furnalelor și a 
vagonului cîntar, a oalelor de fontă 
și zgură si a mașinii de turnare. 
Consecința : cantitatea de fontă de
clasată se află mult sub limitele 
admise.

Ca urmare a rezultatelor tot mai 
bune ce se obțin in activitatea de 
producție, in condițiile aplicării 
acordului global cîștigurile oameni
lor muncii au crescut. Dar numai 
pentru cei harnici, pentru cei care 
și-au făcut cu conștiinciozitate da
toria. Acordul global nu presupune 
nivelarea veniturilor, ci cîștiguri pe 
măsura muncii depuse. Iată un 
exemplu : DEȘI AVEAU ACEEAȘI 
RETRIBUȚIE DE ÎNCADRARE, DE 
2 268 LEI, GHEORGHE BABORȚI 
A REALIZAT 2 567 LEI. DUMITRU 
CREANGĂ — 2 775 LEI, IAR A- 
VRAM BUF — 2 928 LEI.

Furnaliștii cu care am discutat 
sînt ferm hotărîți ca, în continuare, 
să acționeze pentru sporirea susți- 

. nută a productivității muncii in ve
derea creșterii pe această cale a 
producției fizice. îmbunătățirea ca
lității fontei și reducerea cheltuieli
lor materiale de producție cu con
vingerea că astfel se asigură con
diții pentru ridicarea veniturilor 
fiecăruia în parte.

acest fapt in cazul ro
ților dințate nu era 
greu de imaginat. Iată 
de ce am considerat 
că unica soluție este 
aceea a stabilirii unei 
baze noi teoretice de 
calcul a profilelor, 
luind drept punct de 
plecare existența în 
întreprinderea noastră 
a calculatorului Felix 
M 18, care ne permi
te să stabilim tehno
logia necesară realiză
rii cu mare precizie a 
profilului pietrei de 
rectificat, ceea ce de
termină profilul scu
fei. Și aceasta fără 
tatonări și încercări 
repetate.

In felul acesta ing. 
T. Vasu a reușit, pen
tru prima dată in țară, 
să folosească calcula
torul Felix M 18 nu 
numai la proiectarea, 
dar și la execuția scu
felor de danturat roți 
dințate. Cu ajutorul 
calculatorului se reali
zează proiectarea și 
verificarea roților din
țate, proiectarea scu
lelor, proiectarea de 
profite pentru scule de 
ordinul 2 (cu care se 
execută sculele). Cal
culatorul mai este uti
lizat la asigurarea u- 
nui reglaj corect al 
mașinilor-unelte spe- 
ciale și chiar la simu
larea angrenării roți
lor dințate și simula
rea generării danturii 
de către sculă. Aceas
ta înseamnă o înaltă 
calitate și, implicit, o 
viață mai lungă a scu
felor și produselor.

Utilizarea tehnicii efe 
calcul la proiectarea 
și execuția sculelor de 
danturat a permis ca 
aici, la „Hidromecani
ca", să se obțină scufe 
cu precizie mult spo
rită, în condițiile unei 
înalte productivități. 
Se realizează scufe de 
danturat cu profile 
foarte complexe care 
de peste doi ani nu se 
mai aduc din import. 
O experiență de reală 
valoare nu numai 
pentru acest harnic 
colectiv, ci și pentru 
alte unități industriale 
din țară.

Pînă nu de mult și 
la întreprinderea „Hi
dromecanica" Brașov, 
ca și in alte unități 
constructoare de ma
șini din țară, sculele 
de danturat roți din
țate, unele din cele 
mai complexe și pre
tențioase scule așchie- 
toaire,., se executau pe 
baza teoriei de calcul 
clasice, fundamentate 
cu 30—40 ani în urmă, 
care nu a mai fost a- 
dusă „la zi" și pusă de 
acord cu tehnica a- 
vansată di.n dotare — 
mașini specializate de 
inailtă precizie, ca să 
nu mai vorbim de 
tehnica de calcul. 
La execuția de scule se 
merge în continuare 
pe tatonări repetate, 
din aproape în aproa
pe. scula ieșind la un 
grad de precizie mai 
redus și în condiții de 
productivity^ scăzută.

Cu cîtvsr timp în 
urmă, colectivul în
treprinderii „Hidro
mecanica" a asimilat 
în fabricația de eerie 
produse de o com
plexitate tehnică deo
sebită : transmisiile
hidromecanice, intr-o 
gamă foarte largă, și 
în componența cărora 
intră numeroase roți 
dințate. Dacă la în
ceput sculele de dan
turat se importau, s-a 
pus problema realiză
rii lor in întreprin
dere.

— Date fiind com
plexitatea și rigorile 
pe caire le reclamă a- 
semenea scule, ne 
spunea tag. Viorel 
Metea, directorul în
treprinderii, am consi
derat că execuția a- 
cestora nu se putea 
realiza în condițiile 
de exigență și pro
ductivitate prevăzute 
prin sistemul obișnuit 
de organizare a acti
vității de proiectare și 
execuție. Lucrurile se 
complică atunci cînd 
se încearcă să se ape
leze la calculator, de
oarece în multe ca
zuri inginerul nu ștă- 
pînește noțiunile de 
programare, iar pro
gramatorul pe cele 
tehnice. Noi am con

centrat această activi
tate într-o singură 
mină : cea a grupei 
de danturare, formată 
din cadre tehnico-in- 
ginerești și informati- 
cieni, sub conducerea 
inginerului Tudor 
Vasu, un cadru capa
bil, care pe lingă cu
noștințele sale de in
giner. și-a însușit bine 
și pe cele de progra
mare pe calculator, 
ceea ce îi permite să 
gindească unitar fie
care lucrare, începind 
cu faza de concepție 
și terminînd cu cea de 
execuție.

Este un mod nou, 
original și îndrăzneț 
de a aborda această 
problemă, cu toate că 
o asemenea grupă nu 
figurează în nomen
clatorul de organizare 
al întreprinderii.u Iar 
concentrarea întregii 
activități de proiec
tare și execuție a 
sculelor pe calculator, 
în „mina" grupei de 
danturare a oferit ca
drul organizatoric op
tim desfășurării unei 
activități care să iasă 
din tiparele obișnuite. 
In ce constă această 
„ieșire" ne spune chiar 
ing. T. Vasu.

— De la bun în
ceput ne-am dat sea
ma că, apelînd la baza 
teoretică veche de 
calcul al profilelor de 
scule, nu vom putea 
să ne atingem obiecti
vul propus: realizarea 
unor scule de dantu
rat de mare precizie, 
în condiții de produc
tivitate ridicată. A- 
ceasta chiar dacă re
curgeam la tehnica de 
calcul. Nu puteam 
realiza precizia înaltă 
cerută și fiind nevoi ți 
să recurgem, așa cum 
se întîmplă in alte în
treprinderi, la tato
nări repetate. Un 
procedeu deosebit de 
costisitor, care ducea 
la un mare consum de 
oțel și manoperă, deci 
la costuri ridicate și 
productivitate scăzu
tă. în plus, nici nu 
puteam obține o pre
cizie înaltă a sculelor. 
Ce efecte putea avea

Direcții i aclin
© Introducerea de teh

nologii noi și moderniza
rea celor existente ;

© Creșterea gradului de 
mecanizare și automatiza
re a proceselor de pro
ducție ;

© Dezvoltarea cu prio
ritate a ramurilor indus
triale care asigură un grad 
superior de prelucrare și 
valorificare a resurselor 
materiale ;

© Introducerea în fabri
cație a unor produse noi, 
cu consumuri reduse de 
manoperă și performanțe 
ridicate ;

® Dotarea întreprinde
rilor cu noi mașini, utilaje 
și instalații de mare pro
ductivitate și atingerea 
parametrilor proiectați la 
toate capacitățile de pro
ducție ;

© Perfecționarea fluxu
rilor tehnologice, organiza
rea optimă a locurilor de 
muncă, folosirea la ma
ximum a mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor ;

® Utilizarea eficientă, 
intensivă a tuturor capaci
tăților de producție ;

© întărirea ordinii și 
disciplinei la locurile de 
muncă, folosirea deplină a 
timpului de lucru al între
gului personal muncitor;

® Extinderea lucrului Ia 
mai multe mașini ;

® Utilizarea mai rațio
nală a întregului personal 
muncitor și reducerea la 
strictul necesar a perso
nalului indirect productiv 
și de administrație ;

© Ridicarea calificării 
și perfecționarea pregătirii 
profesionale a întregului 
personal muncitor. i

URMAȚI-LE EXEMPLUL!
® Intr-o lună, brigada condusă de Constantin 

Popa de la mina Lupeni, lucrînd cu cinci oa
meni mai puțin, a realizat o productivitate cu 
peste 30 la sută mai mare, a extras 1 937 tone 
de cărbune in plus, fiecare membru al brigăzi' 
obținind un venit suplimentar de peste 2 100 lei.

© Brigada condusă de Tudor Anghel de la 
întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală, 
depășind, în luna noiembrie a anului trecut, pla
nul producției fizice, planul la export și lucrînd 
cu un număr mai mic de oameni, a realizat un 
venit mediu cu 9,5 la sută mai mare pe fiecare 
membru al brigăzii.

® Colectivul atelierului condus de maistrul 
Alexandru Hiloche, de la întreprinderea de ar
ticole tehnice din cauciuc Brașov, lucrind cu 21 
de oameni mai puțin, a realizat in luna noiem
brie importante depășiri la producția fizică, o 
calitate superioară a produselor și însemnate 
economii de materiale, obținînd venituri mai 
mari cu 22 la sută.

® Lucrînd cu 23 de oameni mai puțin, în 
aceeași lună, colectivul secției conduse de Ma- 
rilena Amzică, de la întreprinderea „Cesarom" 
din Capitală, a depășit planul la producția fi

zică și la export, a obținut economii la consu
murile materiale și energetice, ceea ce a asigu
rat sporirea în medie cu 15 la sută a veniturilor 
individuale.

® Brigada de producție petrolieră Geamăna- 
Nord, din cadrul Schelei Zemeș - Bacău, prin- 
tr-o bună organizare a procesului de extracție 
a țițeiului și gazelor și reducerea formației de 
lucru cu 12 muncitori, a realizat peste plan, în 
luna noiembrie, 294 tone țiței și 207 mii mc gaze, 
obținind venituri individuale, in medie, cu 14 la 
sută mai mari.

Grupaj realizat de S. CERBU, N. MOCANU și C. CÂRLAN

ÎN AGRICULTURĂ Campania de primăvară - pregătită temeinic!
în stațiunile pentru mecanizarea a- 

griculturii din județul Bihor repara
rea tractoarelor și mașinilor agricole 
se desfășoară intens. Potrivit progra
mului județean, in actuala campanie 
trebuie să fie reparate 3 662 de trac
toare și peste 8 000 mașini și utilaje 
agricole mai importante. Pînă la 3 
ianuarie au fost reparate jumătate 
din numărul tractoarelor stabilite și 
peste 90 la sută din mașinile și utila
jele care vor fi folosite in apropiata 
campanie de primăvară. „Comparind 
realizările, cu graficul la zi rezultă că 
lucrările sint în avans față de pro
gramul stabilit — ne spune tovarășul 
Ioan Seracin, directorul trustului ju
dețean S.M.A. Ritmul bun înregistrat 
la reparații se datorează, în primul 
rînd, modului în care a fost pregăti
tă și este organizată actuala campa
nie. Reparațiile capitale se execută 
în două centre specializate, care dis
pun de o bază tehnică bună și per
sonal calificat, în măsură să asigure 
lucrărilor o calitate înaltă. în actuala 
campanie am generalizat sistemul de 
organizare și retribuire a muncii în 
acord global pentru toate lucrările de 
reparații. Totodată, pentru întărirea 
disciplinei tehnologice am stabilit o 
rețea de control tehnic de calitate 
care cuprinde toate fazele procesu
lui de reparații și se încheie in mo
mentul în care se execută recepția 
finală nu numai a mașinii, ci însăși a 
agregatului in componența căruia in
tră utilajul respectiv. Pornind de la 
neajunsurile cu care ne-am confrun
tat in trecut, am stabilit ca recep
ția să se facă nu la sfîrșitul cam
paniei, ci imediat după repararea 
mașinilor. Decadal și chiar săptă- 
minal, in prezența delegatului trus
tului S.M.A. se face recepția și se 
constituie agregatele de mașini și 
utilaje ce vor lucra in campanie. 
Procedînd in acest mod, am reușit

să constituim pînă acum jumătate 
din agregatele care vor fi folosite 
pentru pregătirea patului germina
tiv. Rezultatele bune pe care le în
registrăm in pregătirea tractoarelor 
și mașinilor agricole se explică in 
bună măsură și prin ceea ce am 
făcut pentru asigurarea-, cu forțe 
proprii, a unui număr mare de piese 
de schimb. în stațiunile de mecani

bihor : Repararea tractoarelor, 
munca în formații specializate 

asigură o înaltă calitate 
lucrărilor

zare și, cu deosebire, in centrul spe
cializat de la Sînmartin, se recondi
ționează sau se produc peste 200 de 
repere, in valoare de 40 milioane lei".

Centrul de la Episcopia Bihor este 
specializat în repararea motoarelor 
de mare putere. Aici, cei 61 de 
muncitori și-au propus să repare, 
în această campanie, 200 asemenea 
motoare, respectiv cite 70 în fiecare 
lună. Marți, 3 ianuarie, la sfîrșitul 
programului de lucru, pe instalația 
de încercări și rodaj se proba mo
torul cu numărul 160, ceea ce în
seamnă un avans apreciabil față de 
graficul la zi. Activitatea acestui 
colectiv se distinge și prin calitatea 
înaltă a lucrărilor. Cind ne-am aflat 
la centrul din Episcopia Bihor, se 

expediau spre beneficiari 5 motoare. 
La pupitrul instalației de încercări 
și rodaj se verifică exigent parame
trii funcționali ai motorului. Atit ca 
mod de organizare, cit și ca grad de 
complexitate a lucrărilor, activitatea 
muncitorului de aici nu diferă cu 
nimic de aceea a muncitorului din 
fabrică.

La Sînmartin ne oprim mai întii 

la atelierul de reparații a tractoa
relor și mașinilor agricole aparținind 
S.M.A. Oradea. La punctele de lu
cru se aflau patru combine C-12, 
ajunse în diferite stadii de reparații : 
prima în faza de demontare, in timp 
ce la ultima se lucra la etanșare și 
reglarea organelor active. Cu parti
ciparea directă a mecanizatorului 
care lucrează pe combină, mașina 
se demontează complet, iar după ce 
se verifică fiecare piesă se stabilește 
ce anume trebuie reparat. în toate 
cazurile posibile se folosesc piese de 
schimb recondiționate. Montarea lor 
se face in prezența maistrului Tra
ian Moca, care lucrează în calitate 
de controlor tehnic de calitate. în 
acest fel, el poartă întreaga răspun

dere pentru funcționarea în bune 
condiții a tuturor mașinilor și utila
jelor pe întreaga durată a campaniei 
agricole. Ceea ce s-a realizat la Sin- 
martin reflectă, dealtfel, ce s-a făcut 
în județul Bihor pentru recondițio- 
narea și chiar pentru producerea 
pieselor de schimb. Aici, la centrul 
din Sinmartin, a fost depășită faza 
strictă a recondiționării unor piese 
de mare complexitate, cum ar fi 
blocul motor, diferitele axe de acțio
nare, roata dințată cu ax., osia de 
tractor. începind cu această campanie, 
aici s-a trecut la stabilirea tehnolo
giilor necesare pentru producerea 
unor piese ce nu pot fi asigurate 
prin baza de aprovizionare. Pînă 
acum a fost pusă la punct tehnolo
gia pentru producerea a 10 aseme
nea reperej

Asimilarea pieselor de schimb des
pre care am arătat nu poate rezolva 
in întregime problema asigurării 
celor deficitare cu care se con
fruntă stațiunile de mecanizare. 
Consultînd o listă lungă de aseme
nea piese, întocmită la nivelul Trus
tului județean pentru mecanizarea 
agriculturii, rezultă că sint aceleași 
piese care erau deficitare și anul 
trecut, și cu patru-cinci ani în urmă. 
Se pune, deci, întrebarea : nu s-ar 
putea ca agricultura să-și reprofileze 
măcar cîteva din numeroasele sale 
întreprinderi industriale pe produ
cerea acelor repere pe care poate 
să le realizeze cu baza tehnică de 
care dispune ? Desigur, o asemenea 
reprofilare nu este simplă și deloc 
ușoară, dar nici atit de dificilă incit 
să nu merite efortul de a fi rezol
vată dacă avem în vedere cîștigul pe 
care l-ar putea avea stațiunile de 
mecanizare și centrele de reparații 
de pe urma acestui lucru.

Iosif POP 
Ioan LAZA

mureș : Măsuri eficiente pentru sporirea 
recoltei de sfeclă de zahăr

Județul Mureș este unul din jude
țele mari cultivatoare cu sfeclă de 
zahăr. Aici există două fabrici de za
hăr — la Tg. Mureș și Luduș — care 
prelucrează, în fiecare an, cantități 
mari de sfeclă. Oamenii muncii și 
specialiștii din agricultura județului 
sint hotărîți să obțină in 1984 produc
ții record la sfecla de zahăr. Posibi
lități există. Numeroase unități agri
cole au realizat pe terenuri neirigate 
recolte care demonstrează potențialul 
pămîntului din această zonă. Bună
oară, cooperatorii din Mureșeni au 
obținut, pe 120‘ hectare cultivate, o 
producție medie de 56 114 kilograme 
sfeclă de zahăr la hectar. La ferma 
nr. 2, condusă de inginerul Constan
tin Pop, producția pe 55 hectare a 
fost, în medie, chiar de 66 800 kilo
grame la hectar. Recolte asemănă
toare au fost înregistrate și in coo
perativele agricole din Nazna, Tîrnă- 
veni, Șăulia de Cîmpie, Dimbău și 
altele. La baza succeselor acestor 
unități a stat aplicarea strictă a teh
nologiei culturii sfeclei.

Pentru ca și în 1984 să se obțină 
recolte de sfeclă de zahăr record în 
cit mai multe unități cultivatoare, 
cooperatorii mureșeni execută în a- 
ceste zile ample lucrări pregătitoare, 
„în vederea realizării acestui obiec
tiv acționăm ferm, încă de pe acum, 
pentru respectarea fiecărui element 
din tehnologia stabilită — ne spune 
inginerul Ion Catarig, director gene

ral al direcției agricole județene. Iar 
unul din aceste elemente îl constituie 
fertilizarea. De aceea, am declanșat o 
adevărată campanie pentru transpor
tul a circa 800 000 tone gunoi de grajd 
din fermele zootehnice și curțile ce
tățenilor, cu care urmează să se fer
tilizeze peste 10 000 hectare, teren 
destinat îndeosebi sfeclei de zahăr. 
Totodată, arăturile de toamnă au fost 
realizate uniform pe aproape întrea
ga suprafață destinată acestei cul
turi".

Din datele existente la direcția a- 
gricolă rezultă că pînă acum, din 
planul stabilit pe perioada de iarnă, 
au fost transportate, pe ansamblul ju
dețului, 132 000 tone gunoi de grajd, 
cu care au fost fertilizate primele 
2 515 hectare. în unitățile fruntașe la 
cultivarea sfeclei de zahăr lucrările 
de fertilizare sint avansate. „Anul tre
cut, noi am obținut, pe cefe 100 hecta
re cultivate, o producție medie de 
55 060 tone sfeclă de zahăr la hectar 
— ne spunea Alexandru Bad, inginer- 
șef al cooperativei agricole Nazna. în 
1984 ne-am propus să depășim această 
cifră. Pentru aceasta, mai bine de 70 
hectare din suprafața destinată sfe
clei au fost fertilizate cu cite 50—60 
tone îngrășăminte naturale la hectar. 
Alte 25 hectare au fost nivelate și 
discuite". La data raidului nostru 
continuau lucrările și pe celelalte su
prafețe (inclusiv fertilizarea cu în
grășăminte chimice). Se aprecia că.

în preajma semănatului, vor mai fi 
executate doar două discuiri și o lu
crare cu combinatorul. Se muncește 
intens și in alte cooperative agricole, 
folosindu-se atelajele la transportul 
îngrășămintelor organice. ț

Dar, în timp ce unele unități fac 
totul pentru ca 1984 să fie un an al 
recoltelor record la cultura sfeclei de 
zahăr, în altele aceste lucrări se des
fășoară anevoios. în 1983 cooperato
rii din Bichiș, Băla, Logic, Dedrad, 
Sachiz, Dumbrăvioara și altele au 
obținut recolte mici, de 10—15 tone 
sfeclă de zahăr la hectar. Or, tocmai 
în aceste unități se neglijează execu
tarea cu răspundere a lucrărilor pre
gătitoare pentru cultivarea sfeclei de 
zahăr. Anul trecut, cooperativa agri
colă din Ernei a realizat mai puțin 
de 20 tone sfeclă de zahăr la hectar. 
Normal ar fi fost să se acționeze 
energic pentru curmarea neajunsuri
lor care au determinat recolta nesa
tisfăcătoare. Or. la C.A.P. Ernei nu 
au fost arate peste 20 hectare, iar cu 
îngrășăminte naturale au fost ferti
lizate abia 20 hectare. Avînd în ve
dere această situație, se impune să 
fie luate toate măsurile, astfel incit 
și aici, ca peste tot in județ, 1984 să 
marcheze un an al producțiilor re
cord de sfeclă de zahăr.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"
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TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

de către participanții 
oamenilor muncii de 

(Urmare din pag. I)
Participanții la plenară exprimă și cu acest 

prilej sentimentele de profundă stimă, dra
goste și recunoștință ale tuturor cetățenilor de 
naționalitate maghiară ce le nutresc față de 
dumneavoastră, fiul cel mai de seamă al po
porului, patriot înflăcărat și luptător încercat 
care de aproape două decenii conduceți desti
nele acestei țări cu înțelepciune, clarviziune 
și nesecat spirit revoluționar, asigurind înain
tarea neabătută a României pe drumul edifi
cării societății socialiste multilateral dez
voltate.

De numele dumneavoastră sînt legate pentru 
totdeauna marile înfăptuiri obținute în dome
niul rez.olvării juste, marxist-leniniste a pro
blemei naționale în România, asigurarea și 
garantarea drepturilor și libertăților democra
tice pentru toți fiii patriei, fără deosebire de 
naționalitate.

Plenara dă o înaltă apreciere politicii parti
dului de amplasare rațională a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării, de dezvoltare echili
brată a tuturor zonelor și localităților, fapt ce 
a dus la creșterea avuției naționale, la succese 
tot mai importante în asigurarea deplinei ega
lități între toți cetățenii patriei, fără deosebire 
de naționalitate.

Pornind de Ia adevărul, subliniat permanent 
de dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că cea mai importantă 
resursă de care dispunem sint oamenii, făuri
tori ai noului lor destin, am acordat o atenție 
deosebită educării maselor în spirit revolu
ționar, patriotic, formării unei atitudini înain
tate față de muncă și îndatoririle socialiste, 
de cetățean, stimulării perfecționării pregătirii 
profesionale și politice, pe măsura exigențelor 
noii etape de dezvoltare.

Consiliul nostru se angajează ca, înfăptuind 
Indicațiile cuprinse în cuvintarea pe care ați 
rostit-o în cadrul Plenarei consiliilor oame
nilor muncii de naționalitate maghiară și ger
mană din martie 1983, să contribuie în mai 
mare măsură la desfășurarea unei munci poli
tico-educative și culturale cu profund caracter 
militant și revoluționar, menite să întărească 
necontenit atașamentul și dragostea față de 
partidul comunist, față de patria noastră so

la Plenara Consiliului 
naționalitate maghiară 

cialistă, să întărească frăția și unitatea între
gului popor.

Reafirmăm și de această dată adeziunea 
noastră deplină la politica externă a partidu
lui și statului nostru promovată strălucit de 
președintele României socialiste, politică pusă 
în slujba idealurilor supreme de pace, liber
tate și progres. Vom susține și în viitor iniția
tivele și acțiunile statului nostru menite să 
contribuie la înlăturarea primejdiei nucleare, 
la diminuarea încordării, la edificarea unei 
lumi a păcii, securității și colaborării între 
toate popoarele lumii.

Vă asigurăm că, urmînd exemplul dumnea
voastră, îndemnurile mobilizatoare pe care ni 
le-ați adresat în repetate rînduri, oamenii 
muncii de naționalitate maghiară, cot la cot, 
in unitate și frăție cu toți cetățenii patriei, 
vor munci cu abnegație și dăruire pentru în
făptuirea exemplară a tuturor sarcinilor ce 
le revin, că vor fi în primele rînduri ale lup
tei pentru eficiență, calitate, productivitate, 
pentru promovarea rapidă a cuceririlor științei 
și tehnicii, pentru recolte din ce în ce maî 
bogate. Sub conducerea gloriosului nostru 
partid comunist, în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom face 
totul pentru succesul deplin al operei con
structive, revoluționare pe care o înfăptuim în 
frumoasa noastră patrie, Republica Socialistă 
România.

Aflîndu-ne la începutul noului an, ne este 
deosebit de plăcut să folosim acest prilej, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de a vă adresa în numele oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din patria noastră, 
care vă poartă nețărmurite sentimente de 
dragoste și respect, cele mai calde urări de 
sănătate și fericire, de noi și mari succese in 
măreața activitate pe care o desfășurați, spre 
gloria, prosperitatea și fericirea întregului 
popor, pentru pacea și viitorul de aur al 
României socialiste. în același timp, adresăm 
tovarășei Elena Ceaușescu urările noastre 
respectuoase de viață îndelungată și fericită, 
de noi și mari realizări în întreaga sa activi
tate consacrată progresului și înfloririi știin
ței românești, bunăstării și propășirii patriei 
noastre socialiste.

Din adîncul inimilor noastre vă urăm
La mulți ani !Lucrările Plenarei Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară

Viheri a avut loc la Bucu
rești plenara Consiliului oa
menilor muncii de naționa
litate maghiară din Repu
blica Socialistă România, 
care a examinat sarcinile ce 
revin consiliului pentru 
realizarea Planului național 
unic de dezvoltare economi- 
co-socială a țării pe anul 
1984, planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei ali
mentare, a programelor spe
ciale si a celorlalte impor
tante documente stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1983 și adoptate de 
înaltele forumuri ale demo
crației noastre muncitorești, 
revoluționare, de Marea A- 
dunare Națională.

La lucrările plenarei au 
participat tovarășii Emil 
Bobu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Petru 
Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu- 
iv. secretar al C.C. al 
’.C.R.
în raportul prezentat de 

ovarășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consi
liului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară, se 
subliniază că plenara consi
liului are loc în atmosfera 
de puternică angajare pa
triotică și revoluționară în 
care toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționali
tate. acționează, sub con
ducerea partidului, pentru 
îndeplinirea obiectivelor Pla
nului național unic pe anul 
1984. a hotăririlor Congresu
lui al' XII-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R. privind 
trecerea tării într-o etapă 
nouă de dezvoltare, realiza
rea unei noi calități a mun
cii și vieții întregului nostru 
popor.

în același timp a fost re
levat faptul că lucrările ple
narei se desfășoară la scurt 
timp de la aniversarea a 65 
de ani de la unirea Transil
vaniei cu România și fău
rirea statului național uni
tar român — și în preajma 
împlinirii a 125 de ani de 
la unirea Moldovei cu Mun
tenia — evenimente de im
portanță crucială în istoria 
poporului nostru. în acest 
cadru, s-a apreciat că. la îm
plinirea a șase decenii și ju
mătate de la făurirea sta
tului național unitar român, 
societatea noastră socialistă 
se înfățișează ca o societa
te unită, formată din clase 
gi categorii sociale legate 
prin aceleași interese si aspi
rații. care muncesc în strin- 
să frăție pentru înfăptuirea 
Programului partidului, pen
tru ridicarea României pe 
culmi tot mai înalte de pro
gres și civilizație. în raport 
s-a menționat că întărirea 
continuă a coeziunii între
gului nostru popor, a uni
tății tuturor oamenilor mun
cii. fără deosebire de națio
nalitate. îri jurul partidului, 
al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
constituie garanția mersului 
nostru ferm pe drumul so
cialismului și comunismului.

S-a evidențiat că printre 
marile înfăptuiri ale orîn- 
duirii noastre socialiste se 
înscrie rezolvarea justă, in 
spiritul principiilor socialis
mului științific, a problemei 
naționale. A fost reliefată 
contribuția determinantă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și înfăptuirea 
politicii naționale principiale 
a partidului și statului nos
tru. care își găsește o eloc
ventă expresie în repartiția 
rațională a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul 
patriei, în ridicarea tuturor 
zonelor, în crearea condiții
lor optime pentru ca toți 
cetățenii, fără deosebire de 
naționalitate, să-si afirme 
plenar aptitudinile, să parti
cipe activ la conducerea vie
ții. e/conomico-sociale, a în
tregii țări.

Totodată, s-a relevat că 
statul nostru socialist asigu
ră largi posibilități pentru 
cultivarea tradițiilor cultu- 
ral-artistice ale naționalități

lor. pentru cultivarea cultu
rii si artei în limba maternă.

Raportul subliniază că, pe 
baza acestei realități, oame
nii muncii de naționalitate 
maghiară sprijină din toată 
inima politica națională jus
tă a partidului și statului 
nostru socialist și resping 
orice încercare a forțelor 
reacționare, imperialiste de 
a denigra rezultatele obținu
te în acest domeniu, de a se 
amesteca în treburile in
terne ale României socialis
te. de a semăna discor
die între oamenii muncii 
români și cei apartinind 
naționalităților conlocuitoa
re, de a promova idei națio
naliste, șovine, iredentiste. A 
fost exprimată hotărârea fer
mă a consiliului de a face și 
în viitor totul pentru întări
rea prieteniei și frăției din
tre oamenii muncii din pa
tria noastră, fără deosebire 
de naționalitate, pentru ci
mentarea unității de monolit 
a întregului popor în ju
rul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în continuare, au luat cu- 
vîntul tovarășii Bâlint Dio- 
nisie, secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R., 
Nagy Ferdinand, ministru 
secretar de stat la Ministe
rul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Para Vilma, 
maistru la întreprinderea 
„Țesătoria" din Codlea, ju
dețul Brașov, Korodi Ștefan, 
secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Szabo Emeric, 
director al Trustului I.A.S. 
Oradea, Fâbian Magdalena, 
redactor-șef adjunct al re
vistei „Dolgozo No". Sisalc 
Ernest, cercetător științific 
la Institutul politehnic din 
Timișoara, președintele Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din 
județul Timiș, Nagy Paul, 
vicepreședinte al UCECOM, 
Szabâ Zoltăn, controlor teh
nic la întreprinderea de apa- 
răte electrice auto din Sfin- 
tu Gheorghe, județul Covas- 
na. Puskăs Zoltăn, instalator 
la șantierul nr. 6 al Trustu
lui de construcții montaj- 
Mureș, Szilăgyi Iuliu. profe
sor la Liceul de matematică- 
fizică din Zalău, președintele 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară 
din județul Sălaj, Komlodi 
Iuliu, lăcătuș la întreprinde
rea „UNIO“ din Satu Mare.

Vorbitorii au subliniat că 
planul unic pe anul 1984, 
precum și celelalte documen
te, întocmite sub conducerea 
directă și cu contribuția ho- 
tărîtoare a secretarului gene
ral al partidului, reflectă ro
lul esențial al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în stabili
rea și înfăptuirea întregii po
litici a partidului și statului 
nostru, concepția sa revolu
ționară, științifică si origi
nală privind strategia dez
voltării economico-sociale a 
patriei noastre în etapa ac
tuală. Ei au relevat că planul 
pe 1984 — rod al unor am
ple analize, la care, practic, 
au participat toți oamenii 
muncii — prevede ritmuri 
susținute de creștere a pro
ducției în industrie, agricul
tură și în toate celelalte sec
toare ale economiei naționa
le, ridicarea în continuare a 
nivelului de trai, material și 
spiritual, al întregului popor 
— țelul suprem al politicii 
partidului și statului nostru. 
S-a arătat că prevederile pe 
anul 1984 au în vedere rolul 
determinant al cercetării 
științifice și al progresului 
tehnic în dezvoltarea tuturor 
sectoarelor vieții economice 
și sociale. S-a subliniat că 
programul de cercetare ști
ințifică, parte integrantă a 
planului național unic, elabo
rat sub conducerea directă 
a tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, 
asigură sporirea substanția
lă a aportului cercetării pro
prii la accentuarea factorilor 
intensivi și ridicarea conti
nuă a calității produselor 
românești la nivelul celor 
mai bune realizări pe plan 
mondial.

în cursul dezbaterilor au 
fost evidențiate măsurile în
treprinse de Consiliul oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară pentru a-și aduce 
contribuția, împreună cu în
tregul popor, la realizarea 
importantelor sarcini puse 
de secretarul general al 
partidului în fața economiei 
naționale, în industrie și a- 
gricultură, în celelalte do
menii de activitate, pentru 
creșterea mai puternică a 
avuției naționale și. pe a- 
ceastă bază, a bunăstării și 
gradului de civilizație al ce
lor ce muncesc.

Totodată, s-au relevat ac
țiunile inițiate de consiliu pe 
tărîmul activității politico- 
educative și culturale, ele 
propunîndu-și să întărească 
necontenit atașamentul și 
dragostea oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară 
fată de partid si patria noas
tră socialistă, să cimenteze 
si mai mult frăția si unita
tea întregului popor.

Plenara a exprimat ade
ziunea deplină a oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară la politica externă a 
partidului și statului nostru, 
care corespunde în cel mai 
înalt grad aspirațiilor de 
pace si progres ale națiunii 
noastre, relevînd cu profun
dă satisfacție contribuția re
marcabilă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la cauza 
destinderii si dezarmării, la 
stabilirea unui climat de se
curitate. înțelegere si colabo
rare în Europa și în întreaga 
lume, la asigurarea dreptu
lui fundamental al popoa
relor la viată, la pace, la 
existentă liberă și demnă.

într-o impresionantă uni
tate de gîndire si simțire, 
participants la dezbateri au 
reafirmat nețărmurita dra
goste. stimă si recunoștință 
pe care oamenii muncii de 
naționalitate maghiară din 
patria noastră le nutresc, 
împreună cu întregul popor, 
fată de conducătorul iubit al 
partidului si statului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a- 
dresindu-i la acest început 
de an nou calde urări de 
multă sănătate și putere de 
muncă, spre a conduce cu 
aceeași clarviziune si cute
zanță revoluționară destinele 
națiunii pe calea luminoasă 
a socialismului si comunis
mului. Totodată, ei au 
adresat tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent om poli
tic si militant revoluționar, 
personalitate proeminentă a 
științei românești, savant de 
renume mondial, cele mai 
calde felicitări cu prilejul 
sărbătoririi zilei de naștere 
și a îndelungatei sale acti
vități revoluționare, precum 
si urări de viată îndelungată 
si noi realizări de prestigiu 
în îndeplinirea înaltelor sar
cini încredințate de partid 
si popor.

Participant» la plenară au 
adoptat o hotărîre care dă 
expresie voinței unanime a 
oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară de a ac
ționa, in spirit revoluționar, 
împreună cu întreaga națiu
ne, _ pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru propăși
rea continuă a patriei, pen
tru îndeplinirea exemplară a 
planului pe 1984, de a în- 
tîmpina cu noi și vrednice 
fapte de muncă cele două 
mari evenimente din viata 
partidului și țării : a 40-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială 'și naționa
lă. antifascistă și antiimpe- 
rialistă, și Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comu
nist Român.

în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul to
varășul Emil Bobu. membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, participan- 
ții la plenară au adresat o 
telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România.

de către participanții 
oamenilor muncii de

(Urmare din pag. I)
Republica Socialistă România, au exprimat, și cu 
această ocazie, deplina lor adeziune față de linia 
politică a partidului nostru în problema na
țională, recunoștința profundă față de princi
pialitatea și consecvența cu care dumneavoas
tră personal, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, urmăriți asigurarea deplină 
a egalității în drepturi, întărirea continuă a 
prieteniei și frăției intre toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționalitate.

în Mesajul de Anul Nou adresat întregului 
popor, pe care l-am ascultat cu profundă emo
ție, ați arătat că : „Intrăm în Anul Nou — cel 
de-al patrulea al actualului cincinal — cu un 
program de activitate temeinic fundamentat, 
elaborat cu participarea activă a tuturor orga
nismelor democrației noastre socialiste, a ma
selor largi populare — și adoptat recent de 
Marea Adunare Națională".

Participanții la plenară țin să vă încredin
țeze că, împreună cu întregul popor, oamenii 
muncii de naționalitate germană vor munci 
fără preget pentru a contribui la înfăptuirea 
prevederilor cuprinse în planul de stat și în 
programele speciale, la realizarea programului 
energetic și de dezvoltare a bazei de materii 
prime, la ridicarea nivelului tehnic și a ca
lității produselor românești, Ia creșterea mai 
accentuată a productivității muncii și la spo
rirea eficienței în toate ramurile economiei 
naționale. Lucrătorii din agricultură nu-și vor 
precupeți eforturile pentru a face ca anul agri
col 1984 să devină un an al recoltelor record 
și vor participa cu toate forțele la realizarea 
vastului program de irigare și îmbunătățiri 
funciare, inițiat de dumneavoastră, menit să 
facă posibilă obținerea de recolte sporite și 
sigure.

Preocupîndu-ne de realizarea obiectivelor și 
sarcinilor privind dezvoltarea economico-so- 
cială a patriei, nu puteam face abstracție de 
situația internațională în ansamblul ei și, în 
primul rînd, de amenințarea tot mai apăsă
toare a unui cataclism nuclear, care ar putea 
să stingă însăși viața pe pămint. întreaga ome
nire iubitoare de pace urmărește cu admirație 
și recunoștință eforturile României, ale condu-

la Plenara Consiliului 
naționalitate germană
cătorului ei, președintele Nicolae Ceaușescu, 
chemarea dumneavoastră de a se face totul 
pentru ca S.U.A. să oprească amplasarea în 
Europa a rachetelor cu rază medie de acțiune, 
iar Uniunea Sovietică să oprească aplicarea 
contramăsurilor nucleare de răspuns, pentru 
trecerea la reluarea negocierilor sovicto-ame- 
ricane. în vederea ajungerii la un acord co
respunzător care să ducă, în final, la elimi
narea rachetelor și eliberarea continentului de 
orice arme nucleare, Ia realizarea unei Europe 
unite, a păcii și colaborării, a găsit un larg 
ecou in opinia publică internațională. Oamenii 
muncii de naționalitate germană își exprimă 
mîndria și gratitudinea cea mai profundă pen
tru politica de pace a României socialiste, al 
cărei exponent strălucit sînteți dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Cu convingerea că prevederile planului na
țional unic de dezvoltare economico-socială pe 
anul 1984, precum și cele înscrise în progra
mele speciale pe care le-am dezbătut, cores
pund intereselor fundamentale ale poporului, 
ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, că înfăptuirea lor va face ca 
patria noastră să cunoască o continuă înflo
rire, pe calea socialismului și comunismului, 
vă încredințăm ferm că oamenii muncii de na
ționalitate germană își vor pune întreaga 
lor putere de muncă, priceperea și capacitatea 
creatoare în slujba bunăstării și propășirii pa
triei noastre comune, Republica Socialistă 
România.

Aflîndu-ne la începutul unui nou an, permi- 
teți-ne să vă urăm dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
cercat conducător al partidului și statului, cti
tor al României moderne, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, precum și tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și militant re
voluționar. personalitate prestigioasă a vieții 
noastre științifice, savant de renume mondial, 
viață lungă, sănătate și multă putere de mun
că. consacrată fericirii ponorului, bunăstării 
tuturor fiilor patriei, triunîfjQIui păcii și colabo
rării intre popoare.

Vă urăm din adincul inimii tradiționalul „La 
mulți ani !“.Lucrările Plenarei Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană

în ziua de 6 ianuarie s-au 
desfășurat în Capitală lucră
rile plenarei Consiliului oa
menilor muncii de naționali
tate germană din Republica 
Socialistă România. în ca
drul plenarei au fost anali
zate sarcinile ce revin oame
nilor muncii de naționalitate 
germană pentru realizarea 
planului național unic de 
dezvoltare economico-socială 
a României pe anul 1984, a 
planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei ali
mentare și a prevederilor în
scrise in programele speciale 
și in celelalte documente 
dezbătute și adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din luna 
noiembrie 1983, de înaltele 
foruri ale democrației noas
tre socialiste și legiferate de 
Marea Adunare Națională.

La plenară au participat 
tovarășii Emir Bobu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Petru Enache, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Raportul prezentat de to
varășul Eduard Eisenburger, 
membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului oa
menilor muncii de naționali
tate germană, a subliniat că 
planul național unic, bugetul 
de stat și celelalte documen
te — care se constituie, in 
ansamblu, într-un insufleți- 
tor program de muncă și de 
luptă pentru ridicarea Româ
niei pe noi trepte de civili
zație și progres, relevă cu 
pregnanță realismul, clarvi
ziunea, spiritul înnoitor, re
voluționar cu care secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a- 
bordează problemele funda
mentale ale dezvoltării eco
nomico-sociale a țării. în ra
port este exprimată recunoș
tința profundă pe care toți 
oamenii muncii de naționali
tate germană din țaira noas
tră o poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pent™ 
contribuția determinantă la 
elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a 
României socialiste, la sta
bilirea, pe baze profund 
științifice, a strategiei dez
voltării economiei noastre, la 
stimularea energiei și forțe
lor creatoare ale națiunii, la 
soluționarea problemelor 
majore pe care le ridică 
progresul neîntrerupt al 
țării.

Raportul, menționează că, 
in concordanță cu orientă
rile și indicațiile secretaru
lui general al partidului, pla
nul pe 1984 prevede ritmuri 
de creștere a producției mai 
mari decît cele înregistrate 
in primii trei ani ai cincina
lului, că sarcinile pe acest an 
au in continuare, in vedere, 
ca un obiectiv esențial, re
partizarea judicioasă pe teri
toriu a industriei, dezvolta
rea economico-socială armo
nioasă a tuturor județelor 
țării.

Menționînd că principala 
caracteristică a dezvoltării 
României în 1984 o consti
tuie concentrarea eforturilor 
oamenilor muncii in direc
țiile care asigură realizarea 
unei producții intensive, ra
portul evidențiază însemnă
tatea deosebită pe care o 
are, pentru progresul mul
tilateral al tării, programul 
de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică ale 
cărui prevederi au fost 
elaborate cu contribuția e- 
sențială a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, personalitate pro
eminentă a vieții noastre 
științifice și culturale, savant 
de reputație mondială.

în continuare, analizin- 
du-se sarcinile ce revin con
siliului pentru îndeplinirea 
planului pe 1984, raportul

menționează că în acest an, 
împreună cu întregul popor, 
oamenii muncii de naționa
litate germană sînt chemați 
să acționeze cu toată răspun
derea pentru realizarea 
exemplară a programului e- 
nergetic și de materii prime, 
pentru îmbunătățirea nive
lului tehnic și valorificarea 
superioară a tuturor resurse
lor de care dispune economia 
noastră națională, pentru în
deplinirea integrală si la ter
men a sarcinilor de export. 
S-a cerut, de asemenea, ca 
oamenii muncii de naționa
litate germană de la sate 
să-și aducă o contribuție spo
rită la înfăptuirea noii revo
luții agrare, a prevederilor 
programelor vizînd asigurarea 
unor recolte sigure și stabile, 
în vederea înfăptuirii în 
bune condiții a sarcinilor 
privind aprovizionarea popu
lației cu produse agroali- 
mentare.

în raport se subliniază ne
cesitatea amplificării activi
tății politico-educative, a 
muncii de educație patrioti
că, revoluționară, de cultiva
re a dragostei față de patrie 
și partid, a prieteniei și con
lucrării între toți oamenii 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, în scopul for
mării și modelării omului 
nou, cu o cbnștiință înainta
tă, capabil să contribuie cu 
energii sporite la dezvolta
rea economico-socială a pa
triei noastre, la înaintarea ei 
neabătută pe calea socialis
mului și comunismului.

în cadrul dezbaterilor, au 
luat apoi cuvîntul tovarășii 
Johann Karletz, maistru la 
întreprinderea minieră Ani
na, județul Caraș-Severin, 
Andreas Weingărtner. prim- 
Secretar al Comitetului mu
nicipal Bistrița al P.C.R., 
primarul municipiului, pre
ședinte al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germană din județul Bistri- 
ța-Năsăud, Wiliam Heinz, 
secretar al Comitetului co
munal Teremia Mare al 
P.C.R., județul Timiș, prima
rul comunei, Michael Walter, 
director al întreprinderii 
„Porțelanul" din Alba Iulia, 
Johann Schneider, inspector 
general adjunct la Inspecto
ratul școlar județean, pre
ședinte al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germană din județul Sibiu, 
Waldemar Zawadsky, direc
tor zonal la „Dacia Service"- 
Timișoara, Karl Henning, se
cretar al Comitetului muni
cipal Sighișoara al P.C.R., 
Emmerich Lerm, inginer-șef 
la întreprinderea județeană 
de transporturi auto Satu 
Mare, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de na
ționalitate germană din ju
dețul Satu Mare, Margareta 
Krauss, secretar al Comite
tului orășenesc Codlea al 
P.C.R., județul Brașov, pri
marul orașului, Johann Wag
ner, președinte al cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Apoldul de Sus, ju
dețul Sibiu, Josef Krausz, 
miner-artificier la întreprin
derea minieră Petrila, jude
țul Hunedoara.

Evidențiind marile succese 
obținute de oamenii muncii 
din țara noastră în anii con
strucției socialiste,, cu deose
bire în ultimii 19 ani. de cind 
la conducerea partidului și 
statului - se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorii 
au subliniat că o mare cu
cerire a acestei perioade de 
profunde prefaceri revoluțio
nare o constituie rezolvarea 
principială, democratică, u- 
manistă a problemei naționale 
de către Partidul Comunist 
Român, Ei au dat o înaltă 
apreciere contribuției deter
minante a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și

înfăptuirea politicii partidu
lui în problema națională, a- 
rătind -că orînduirea socialis
tă asigură tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră — 
pe temeiul creșterii puterni
ce și neîntrerupte a forțelor 
de producție pe întreg teri
toriul țării, al ridicării eco
nomice a tuturor localități
lor — o deplină egalitate m 
drepturi, largi libertăți de
mocratice, condiții reale pen
tru împlinirea multilaterală 
a personalității umane. în 
acest cadru, participanții la 
dezbateri au relevat că asi
gurarea în fapt a dreptului 
la muncă și la retribuție in 
raport cu rezultatele activi
tății depuse, dreptului la în- 
vățămînt gratuit, înfloririi 
culturii și artei în limba ma
ternă constituie temelia fră- 

a ției și unității indestructibile 
. . .a poporului român. și. națio

nalităților conlocuitoare.
Vorbitorii și-au exprimat, 

totodată, adeziunea totală 
la politica de pace și colabo
rare a partidului și statului 
nostni, dînd o înaltă apre
ciere activității neobosite pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară pe 
plan internațional, inițiati
velor și acțiunilor întreprin
se în vederea realizării 
dezarmării, în primul rînd 
a celei nucleare, preîntîm- 
pinării unui război nuclear 
și salvgardării păcii, înfăp
tuirii idealurilor de liber
tate, independență și pro
gres ale tuturoi’ națiunilor, 
a aspirațiilor popoarelor de 
a trăi într-o lume fără 
arme și războaie, o lume a 
înțelegerii și colaborării 
pașnice.

Participanții Ia dezbateri 
au exprimat în mod vibrant 
sentimentele de fierbinte 
dragoste, de profundă stimă 
și recunoștință pe care oa
menii muncii de naționali
tate germană le poartă to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
adresîndu-i, în aceste prime 
zile din 1984, cele mai căl
duroase urări de sănătate și 
putere de muncă, de ani 
mulți in f™ntea partidului 
și statului, spre binele și 
fericirea întregului nost™ 
popor.

în același timp, cei care 
au luat cuvîntul au adus un 
cald omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, strălucit om po
litic și militant revoluționar, 
personalitate științifică de 
înalt prestigiu, și i-au urat 
cu prilejul sărbătoririi zilei 
de naștere și a îndelungatei 
sale activități revoluționare 
ani mulți de viață, nesecată 
putere de muncă pent™ a 
încununa cu noi realizări de 
seamă activitatea de mare 
răspundere pe care o desfă
șoară în conducerea parti
dului și statului.

Plenara a adoptat o hotă
rîre care exprimă angaja
mentul unanim al oameni
lor muncii de naționalitate 
germană de a întîmpina cu 
noi succese cea de-a 40-a 
aniversare a victoriei revo
luției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul 
al XIII-lea al partidului, de 
a acționa strîns uniți în ju
rai partidului, al secretaru
lui său general, pent™ ridi
carea patriei socialiste pe 
noi trepte de civilizație, pro
gres și bunăstare.

în încheierea lucrărilor 
plenarei, a luat cuvîntul to
varășul Emil Bobu, membra 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Participanții au adoptat, 
într-o atmosferă de puter
nică însuflețire, o tele
gramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Excelenței Sale MUDA HASSANAL BOLKIAH 
MUIZADDIN WADDAULAH

Sultanul Brunetului

BANDAR SERI BEQAWAN

Cu prilejul proclamării independenței statului Brunei vă adresez calde 
felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate și pace poporului țării dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că între Republica Socialistă România și Sul
tanatul Brunei se vor stabili și dezvolta strînse raporturi de prietenie si 
colaborare, în interesul reciproc al popoarelor țărilor noastre, al cauzei 
păcii și cooperării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului angolez, al Comitetului Central al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii șj al meu personal, am onoarea să vă exprim mulțumiri 
pentru mesajul de felicitare pe care ați avut amabilitatea să mi-1 adresați 
cu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a proclamării Republicii Populare 
Angola.

Vă transmit urări de multă sănătate și de bunăstare personală și îmi 
exprim convingerea că prietenia, solidaritatea și cooperarea existente între 
popoarele, partidele și guvernele noastre se vor dezvolta tot mai mult spre 
binele celor două țări ale noastre.

Cu înaltă considerație,

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund mișcat de conținutul mesajului de condoleanțe pe care 
Excelenta Voastră mi l-a adresat în urma decesului fratelui meu, Alteța sa 
regală prințul Moulay Abdallah.

Vă rugăm, Excelență, să primiți expresia viilor noastre mulțumiri pentru 
această mărturie de profundă simpatie și sinceră prietenie.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte și frățești 
considerațiuni.

HASSAN II
Regele Marocului

TELEGRAME EXTERNE
NORNBERG: Deschiderea lucrărilor 

Congresului Partidului Comunist German
BONN 6 (Agerpres). — La Niirn- 

berg s-au deschis, vineri, lucrările 
celui de-al VII-lea Congres al Parti
dului Comunist German. La congres 
participă, în afară de delegați, și un 
număr însemnat de invitați din 
partea unor partide comuniste si 
muncitorești de peste hotare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Miu Dobres- 
cu. membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Raportul de activitate a fost pre
zentat de președintele Partidului 
Comunist German. Herbert Mies. în

raport a fost, subliniată intensifica
rea luptei pentru apărarea dreptu
rilor si cuceririlor sociale ale clasei 
muncitoare, a intereselor generale 
ale oamenilor muncii, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de progres și bu
năstare. O parte importantă a ra
portului a fost consacrată analizei 
actualei situații internaționale, relie- 
findu-se necesitatea mobilizării tu
turor forțelor democratice și pro
gresiste. pe plan național, la lupta 
pentru pace, dezarmare, securitate 
si înțelegere între popoare. în Eu
ropa și în întreaga lume.

ORIENTUL MIJLOCIU
Comunicatul reuniunii Comitetului Central al „Al Fatah"
TUNIS 6 (Agerpres). — Comitetul 

Central al „Al Fatah", principala 
componentă a Organizației pent™ 
Eliberarea Palestinei, a dat publici
tății, la încheierea lucrărilor reuni
unii sale de la Timiș — care a durat 
cinci zile — un comunicat, potrivit 
căreia au fost discutate cauzele re
centelor evenimente din orașul nord- 
libanez Tripoli și consecințele aces
tora asupra poporului palestinian și 
revoluției acestuia — transmite 
agenția palestiniană de știri WAFA. 
A fost analizată, de asemenea, vizita 
lui Yasser Arafat la Cairo, vizită ce 
s-a Înscris pe linia măsurilor luate 
pent™ a se face față situației create 
după bătălia de la Tripoli.

Comunicatul felicită masele de pa
lestinieni din interio™i și din afara 
teritoriilor ocupate pentru poziția 
lor curajoasă și sprijinul acordat re
voluției, O.E.P., mișcării „Al Fatah" 
și independenței palestiniene în 
luarea deciziilor. Bătălia de la Tri
poli — se relevă — a încheiat un ca
pitol și a început unul nou, conceput 
de conducerea palestiniană.

Vizita la Cairo — se arată în co
municat — a reprezentat inițiativa 
personală a lui Y. Arafat, care 
și-a asumat întreaga răspundere 
în fața organelor palestiniene le
gale ale „Al Fatah" și ale O.E.P. Co
mitetul Central a discutat raportul 
lui Arafat avînd pe deplin în vedere 
poziția arabă și unitatea palesti

niană, urmărind menținerea legiti
mității și strategiei în scopul redo- 
bîndirii drepturilor legitime ale pa
lestinienilor. C.C. al „Al Fatah" a 
reafirmat angajamentul organizației 
față de rezoluțiile politice și organi
zatorice ale O.E.P. și ale Consiliului 
Național Palestinian și față de cele 
adoptate la întîlnirea Ia nivel înalt 
de la Fes, cu condiția ca acestea să 
constituie baza unei acțiuni la nivel 
arab sau internațional — arată agen
ția WAFA. Comitetul Central res
pinge conceptul unei patrii în Ior
dania, deoarece aceasta constituie 
pent™ Israel paravanul anexării 
malului occidental ocupat și a regir- 
unii Gaza. în același tim.p au fost 
adoptate o serie de rezoluții privind 
întărirea conducerii colective în ca
drai organelor mișcării „Al Fatah" și 
al Comitetului Central.

în comunicat se arată că s-a hotă- 
rît formarea unui grup care să exa
mineze, împreună cu Comitetul Exe
cutiv al O.E.P., o formulă de re
lații cu Egiptul. Rezultatele vor fi 
prezentate la sesiunea următoare a 
Consiliului Național Palestinian, 
după ce vor fi discutate în cadrul 
conducerii „Al Fatah".

C.C. al „Al Fatah" a subliniat că 
dialogul cu Iordania — ca și relațiile 
bilaterale sau acțiunile politice — 
trebuie să se întemeieze pe princi
piile aderării la rezoluțiile Consiliu
lui Național Palestinian și ale re
uniunii la nivel înalt de la Fes.

CONCURS DE CREAȚIE DRAMATICA 
PENTRU ȘOIMII PATRIEI, PIONIERI ȘI ȘCOLARI

începerea noului an a coincis cu 
declanșarea concursului de creație 
dramatică pentru șoimii patriei, pio
nieri și școlari, cu tema : „Universul 
contemporan și viitor al copilului", 
organizat de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, în colabo
rare cu Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste și Uniunea scriitorilor.

Concursul urmărește stimularea 
creației dramatice pent™ copii, în 
vederea realizării unor lucrări cu 
profund mesaj patriotic, revoluțio
nar, inspirate din viața copiilor, din 
activitatea școlară.

Concursul este deschis tuturor 
creatorilor, membri sau nemembri ai 
uniunilor de creație, societăților și 
cenaclurilor literare și va cuprinde 
numai lucrări inedite, nedifuzate an
terior și neprezentate la alte con
cursuri ; creatorii pot participa cu 
una sau mai multe lucrări.

Concursul este organizat pe pat™ 
secțiuni :

a) Creații pentru teatrele drama
tice pent™ copii ;

b) Creații dramatice pentru tea
trele de păpuși ;

c) Creații dramatice pentru for
mațiile teatrale din școli ;

d) Scenarii dramatice de film, ra
dio și televiziune, dramatizări de 
opere literare pent™ copii.

Lucrările vor fi expediate, pînă la 
data de 30 aprilie 1984, pe adresa 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, strada Onești 6—8, sec
tor 1, București. Acestea vor purta 
un motto și vor fi însoțite de un plic 
închis, în care se vor menționa nu
mele și adresa autorului, precum și 
același motto care a fost scris pe lu
crare. De reținut că lucrările pre
zentate în concurs nu se înapoiază.

Cele mai bune creații vor fi dis
tinse cu premii și mențiuni acordate 
de Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor.

(Agerpres)

Circulația autoturismelor în luna ianuarie
Deținătorii de autoturisme proprie

tate personală sînt informați că in 
duminicile lunii ianuarie 1984 pot să 
circule după cum urmează : în 8 și 22 
ianuarie, autoturismele cu număr de 
înmatriculare fără soț, iar în 15 și 29 
ianuarie, autoturismele avind număr 
de înmatriculare cu soț.

Conducătorilor auto li se recoman
dă ca, înainte de a porni la drum, să 
se informeze în legătură cu condiții

le meteorutiere de pe traseul pe care 
urmează să-l parcurgă, ținînd seama 
de schimbările fenomenelor meteo
rologice specifice acestei luni. Este 
bine să fie evitate de către șoferii 
amatori deplasările lungi, pentru a 
preveni ralarea în împrejurări nefa
vorabile din cauza ninsorilor, ploilor 
sau ceții, ce pot apărea acum ori- 
cind și în orice zonă.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

13,00 La sfîrșit de săptămînă (parțial 
color)

16.30 Columne ale istoriei
16,45 Săptămînă politică
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Omagiu © Documentar ® Cu 

inima și gîndul — spectacol lite- 
rar-muzical-coregrafic

20.30 Teleenciclopedia

21,00 Film artistic : ,,Columna44 (color).
Ultima parte

22,10 Telejurnal (parțial color)
22.20 Să-mi cînți un cîntec de iubire

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.20 Poeții cîntă Unirea.
19,50 Tineri interpreți
20,25 Buletinul rutier al Capitalei
20,40 De pretutindeni
21,00 Portret muzical românesc. Gheor

ghe Dumitrescu (I)
22,10 Telejurnal
22.20 Bună seara, fete, bună ■eara. 

băieți I
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ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ A TOVARĂȘEI ACADEMICIAN DOCTOR INGINER ELENA CEAUȘESCU
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în Olanda și Italia a apărut lucrarea

ELENA CEAUȘESCU: „Polimerizarea stereospecifică a izoprenului"

„Un eveniment științific 
de cea mai mare însemnătate"

„O nouă lucrare de referință 
a distinsului om de știință român"

HAGA 6 (Agerpres). — La 
limba olandeză, prestigioasa 
demician doctor inginer Elena Ceaușescu, „ 
specifică a izoprenului", publicată în numeroase alte țări 
lumii.

Haga a văzut lumina tiparului, in 
lucrare științifică a tovarășei aca- 

Polimerizarea stereo
ale

în prefața lucrării, prof. 
Michel Mandel, de la Uni
versitatea Regală din Leiden, 
secretar general al Diviziei 
de macromolecule a Uniunii In
ternationale de Chimie Pură și 
Aplicată, arată. între altele : 
„Sint bucuros să prezint, in 
această scurtă introducere, tra
ducerea în limba olandeză a 
cârtii „Polimerizarea stereospe
cifică a izoprenului" a academi
cianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu. îndeplinind un rol 
politic important in țara sa, 
academicianul doctor inginer 
Elena Ceaușescu este, totodată, 
deosebit de activ in domeniul 
științei. Subliniind aceasta, nu 
mă refer numai la funcțiile 
domniei sale in diverse organis
me științifice, ci doresc să evi
dențiez cu precădere activitatea 
sa științifică și a colaboratorilor 
pe care ii conduce.

întreaga carte constituie o 
monografie valoroasă, care va 
fi citită cu mult interes, atît de 
către specialiștii din domeniul 
respectiv, cit și de către alți 
chimiști.

Aș dori să adaug faptul că 
acest eveniment editorial mai 
are și o altă semnificație. Re
cent. am efectuat o vizită la 
București, cu ocazia celui de-al 
29-lea Simpozion International 
de Macromolecule, organizat 
sub auspiciile Uniunii Interna
ționale de Chimie Pură și Apli
cată (IUPAC). Astfel, am avut 
ocazia să iau cunoștință de ac
tivitatea multilaterală desfășu
rată în România in domeniul 
științei macromoleculare. Unele 
aspecte ale acestei științe sint 
mai puțin cunoscute în Olanda 
Situ chiar necunoscute. De 
aceea, am convingerea că aceas
tă traducere a cărții doamnei 
Elena Ceaușescu va stimula in
teresul specialiștilor olandezi 
față de chimia macromoleculară 
din România și, în general, va 
contribui la intensificarea con
tactelor științifice în domeniul 
macromoleculelor dintre Româ
nia și Olanda, a schimbului de 
idei și conlucrării între cercetă
tori".

în introducerea sa la volum, 
specialistul olandez dr. F. A. II. 
Peeters, relevă : „în urmă cu 
cîteva luni am fost solicitat de 
prof. M. Mandel din Leiden 
să mă consacru traducerii in 
limba olandeză a lucrării doam
nei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu „Polimeri
zarea stereospecifică a izopre-

In capitala olandeză a avut loc, în cadru festiv, ceremonia 
de lansare a lucrării tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, „Polimerizarea stereospecifică a izoprenului", sub 
auspiciile Societății Regale de Științe Chimice din Olanda.

Au luat parte membri ai Academiei Regale de Științe, pre
cum și numeroase alte personalități din domeniul învățămîntu- 
lui superior tehnic și universitar, al cercetării științifice din in
stitute de prestigiu și din mari laboratoare de cercetare ale 
industriei. .. .

în numele Ministerului învă- 
țămîntului și Științelor din 
Olanda a luat cuvîntul prof. 15. 
Okkerse, director general al cer
cetării științifice, care a relevat 
că „Polimerizarea stereospecifi
că a izoprenului constituie o 
problemă de mare relevanță care 
a fost aprofundată cu o deose
bită competentă de către emi
nentul chimist român — doamna 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu".

„Această lucrare — a subliniat 
el — are calitatea de a contribui 
și pe plan științific la apro
pierea dintre țările noastre, de- 
monstrînd că guvernele celor 
două țări dispun de instrumente 
valoroase ce fac posibilă o cola
borare științifică și tehnologică 
mai strînsă și mai eficientă".

Prof. Van Der Plas, președin
tele Secției de științe chimice a 
Academiei Regale de Științe a 
Olandei, a apreciat, in discursul 
Său, că acest volum va constitui 
„un deosebit de important cata
lizator în realizarea unei cola
borări mai strînse între oamenii 
de știință din România și cei din 
Olanda și în publicarea pe vii
tor a unor astfel de lucrări de 
specialitate de un nivel științi
fic atît de înalt ca al cărții de 

nului". Studiind lucrarea, am 
constatat că ea este rezultatul 
unui amplu program de cerce
tări, început încă înainte de 
anul 1958, oferind un material 
experimental valoros în acest 
domeniu deosebit al chimiei a- 
plicate, material prelucrat cu 
grijă, într-o manieră clară și 
concentrată, integrat în evolu
ția istorică, material care va fi 
de o însemnătate deosebită și 
pentru cititorul olandez. Pe 
lingă aceasta, traducerea cărții

STEREOSPECIFIEKE 
POLYMERISAT1H
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de față oferă o completare va
loroasă în cadrul literaturii de 
specialitate din acest domeniu, 
care este destul de restrânsă in 
limba noastră".

față, dintr-un domeniu de bază 
al chimiei".

„Doresc să avem cit mai des 
prilejul de a putea saluta edi
tarea în limba olandeză a unor 
lucrări științifice românești de 
înaltă valoare, cum este pre
zentul volum" — a spus el.

Prof. D. Ileikens, de lă Uni
versitatea tehnică din Eindho
ven, președintele Secției de Ina- 
cromolecule a Fundației Națio
nale de Științe, a declarat : 
„Creația originală din prima 
parte a. cărții și cercetarea de 
perspectivă din partea a doua, 
care oferă o bază pentru un nou 
și original' proces de sinteză și 
prelucrare a polimerului CIS—1, 
4—poliizopren, pe scară indus
trială, produc o impresie foarte 
profundă.

Apariția în limba olandeză a 
acestei valoroase cărți consti
tuie, totodată, o expresie a ex
tinderii conlucrării dintre oa
menii de știință și cercetătorii 
din Olanda și România".

„Publicarea acestei cărți în 
limba olandeză — a arătat prof. 
W. J. Beek, de la Universitatea 
tehnică din Delft, director ge
neral al Laboratoarelor de cer
cetări ale marelui concern „Uni
lever" — reprezintă o contribu

ție prețioasă la promovarea coo
perării europene in domeniul 
științei, industriei și dezvoltării 
economice.

în același timp, se cere evi
dențiată metodologia clasică ce 
a fost utilizată pentru' prezen
tarea în luațiare cu maximă ri
gurozitate științifică a aspecte
lor teoretice ale problemei, a 
mecanismelor care se produc, 
a datelor experimentale, a pro
cedeelor de preparare a catali
zatorilor, a caracteristicilor 
produsului finit și a multor 
altor aspecte fundamentale.

Ca specialist în domeniul 
chimiei, am apreciat în mod 
deosebit secțiunea lucrării care 
tratează procesul de recuperare 

a cauciucului din soluții și 
comportarea acestui material. 
Dar cel mai remarcabil lucru 
îl constituie, după părerea mea, 
largul domeniu pe care îl 
acoperă cartea doamnei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, de la problemele de 
bază ale tematicii elaborate și 
pină la realizarea finală in pro
ducția industrială. Această per
formanță este rar întilnită în li
teratura de specialitate și dato
rită acestui fapt cartea de față 
merită toate felicitările".

Dr. ing. II. J. J. Van Der 
Veri, vicepreședinte al ■ concer
nului „Akzo", a scos în relief, 
în alocuțiunea sa : „Prima par
te a lucrării doamnei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu reprezintă un studiu 
foarte sistematic consacrat pro
cesului polimerizării în sine, 
însoțit de un studiu detaliat al 
mecanismului acestui proces. 
Sintem in prezența unei lucrări 
de un înalt nivel științific, în 
care autoarea, între altele, acor
dă o atenție specială aspectelor 
economice ale polimerizării, fapt 
remarcat in mod deosebit de 
chimiștii din industrie. Subli
niem — ca un aspect deosebit 
de valoros — faptul că pe baza 
rezultatelor cercetărilor incorpo
rate în această lucrare s-a pu
tut elabora un număr de brevete 
destinate procedeelor de poli
merizare. Partea a doua a lu
crării, referitoare la proprietă
țile CIS—1, 4—poliizoprenu- 
lui. constituie, de asemenea, 
un studiu de o mare profunzi
me, „care apelează la metodele 
de analiză și de testare cele 
mai moderne". Foarte impor
tanta și prețioasa monografie 
de față ne determină să o re
comandăm — a subliniat în în
cheiere vorbitorul — nu numai 
acelora care sint animați de 

„focul sacru" al științelor chi
mice, dar și celor care pleacă 
de la principiul că un studiu nu 
este încheiat decît în momen
tul în care produsul a fost re
almente obținut.

Prof. M. Mandel, de la Uni
versitatea din Leiden, secretar 
general al Diviziei de macro
molecule a Uniunii Internatio
nale de Chimie Pură și Aplica
tă — autorul prefeței lucrării 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu — a 
apreciat, în cuvîntul său, că 
„traducerea acestei cărți în lim
ba olandeză va juca un rol im
portant în stimularea atenției 
specialiștilor din Olanda asupra 
numeroaselor cercetări chimice 
care se efectuează în România, 
cercetări atît de natură funda
mentală. cit și aplicativă".

Subliniind că această lucrare 
oferă o imagine concludentă 
asupra nivelului înalt al' cerce
tărilor științifice întreprinse în 
România, precum și asupra pro
greselor care s-au obținut, Vor
bitorul a spus : „Sint convins că 
prin contactul specialiștilor 
olandezi cu dezvoltarea intensă 
pe care cercetarea chimică o cu
noaște in România, prilejuit de 
această carte, se stimulează 
preocuparea țării noastre de a 
intensifica schimburile științifi
ce și cooperarea cu chimiștii din 
România". „Apariția acestei tra
duceri contribuie, totodată, la 
amplificarea colaborării ce se 
realizează în prezent în cadrul 
Uniunii Internaționale de Chi
mie Pură și Aolicată, la care 
participă și Olanda și care 
a devenit . esențială în epoca 
noastră, atît din punct de veJ> 
dere științific, cit și din punct 
de vedere al intereselor ge
nerale".

Prof. H. Schenk, de la 
Universitatea din Amsterdam, 
președintele Societății Regale de 
Științe Chimice, a declarat : 
„îmi face o deosebită plăcere 
să iau cuvîntul, in numele So
cietății Regale de Științe Chi
mice din Olanda, la această reu
niune de prezentare a cărții 
doamnei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu — „Po
limerizarea stereospecifică a 
izoprenului".

„Ca’ specialist în domeniul 
cristalografiei și autor al unuia 
dintre cursurile de chimie ale 
Universității Libere din Amster
dam, sint de părere că apariția 
în limba olandeză a lucrării 
doamnei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu consti
tuie un eveniment științific de 
cea mai mare însemnătate. Aș 
dori să subscriu celor subliniate 
de profesorul M. Mandel in pre
fața sa, in care se exprimă con
vingerea că această carte va 
constitui un punct de plecare 
pentru un contact mai strîns în
tre oamenii de știință olandezi 
și români care lucrează în a- 
cest domeniu fascinant. Aceas
tă convingere a domniei sale 
este si o convingere sinceră a 
societății noastre științifice".

A. C. Van Der Meer, direc
tor al întreprinderii „Tenneco 
Transiscol B. V.“, a subliniat : 
„In afara persoanelor interesate 
in chimia macromoleculară, a- 
ceastă lucrare are, de asemenea, 
o deosebită valoare și pentru 
specialiștii din alte domenii ale 
chimiei, deoarece ea relevă re
lația strînsă care trebuie să 
existe intre munca de cercetare 
științifică și activitatea practică 
pentru obținerea unui nou pro
ces chimic de prelucrare indus
trială".

Dr. J. A. Abbott, director ge
neral al Institutului de cer
cetări aparținînd concernului 
„Shell", din Amsterdam, a apre
ciat că „Apariția traducerii în 
limba olandeză a cărții doamnei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu — „Polimeri
zarea. stereospecifică a izopre
nului" — evidențiază interesul 
major existent în numeroase 
țări față de unul dintre cele 
mai importante procese indus
triale de polimerizare.

Lucrarea doamnei Elena 
Ceaușescu oferă specialiștilor 
din acest domeniu o privire va
loroasă. de ansamblu, asupra li
teraturii existente în materie, 
completată cu numeroase pro
bleme experimentale și cu solu
țiile corespunzătoare".

ROMA 6 (Agerpres). — La- Roma a avut Ioc, într-un cadru 
festiv, ceremonia de prezentare a noului volum al tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu - „Polimerizarea 
stereospecifică a izoprenului", apărut in limba italiană la Edi
tura „Edimez".

Noul eveniment editorial completează seria de traduceri ale 
lucrărilor tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu 
în Italia, începută cu „Cercetări în domeniul sintezei și carac
terizării compușilor macromoleculari" și continuată cu lucrarea 
„Noi cercetări în domeniul compușilor macromoleculari", con
stituind o mărturie grăitoare a recunoașterii și înaltei prețuiri 
de care se bucură activitatea eminentului om de știință român 
in lumea științifică italiană.

în prefața consacrată volumu
lui. prof. Ernesto Quagliariello, 
președintele Consiliului Națio
nal al Cercetării din Șțtalia, a- 
rată. între altele : „Afl^ciez în 
mod deosebit posibilitatea ce mi 
se oferă de a prezenta lumii 
științifice italiene o nouă lu
crare de referință a distinsului 
■chimist român — om de știință 
și personalitate politică de largă 
recunoaștere internațională — 
academicianul doctor inginer 
Elena Ceaușescu".

Două importante monografii 
ale aceluiași autor, publicate in 
anii precedenți în Italia — a 
relevat vorbitorul — au creat 
o imagine edificatoare asupra 
chimiei românești, „angajată cu 
egală vigoare și eficientă' atît 
in cercetarea fundamentală de 
înalt nivel, cit și într-o operă 
de dezvoltare tehnologică în 
perfect acord cu necesitățile în 
creștere ale acestei dinamice 
țări latine, mereu decisă să-și 
afirme, în forme otiginale. iden
titatea și capacitatea de parte
ner valoros in cooperarea din
tre națiuni". Subliniind apoi 
„continuitatea și calitatea efor
tului multilateral de progres 
tehnico-științific din România", 
președintele Consiliului Național 
al Cercetării din Italia scrie,: 
„Monografia pe care o prezen
tăm aici adaugă imaginii consti
tuite astfel încă o dimensiune: 
ea se ’ consacră aprofundării 
unui domeniu specific, de mare 
relevanță teoretică și practică, 
al chimiei contemporane : cerce
tarea, sinteza și caracterizarea 
compușilor macromoleculari cu 
structură stereoregulată".

„Menținîndu-se in domeniul 
comunicării științifice profesio
nale de înaltă calificare, ri
guroase, concrete, lucrarea aca
demicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu ne sugerează 
întreaga amplitudine a subiec
tului și a posibilităților de 
progres pe care acesta le des
chide". „Monografia realizată de 
academicianul doctor inginer 
Elena Ceaușescu ni se recoman
dă ca o lucrare de mare densi
tate științifică și. totodată, ca 
purtătoare a unui mesaj exem
plar : acela că între cercetarea 
academică, consacrată entuziast 
cunoașterii, și cercetarea orien
tată spre progres tehnologic și 
material nu' numai că nu există 
incompatibilități de principiu și 
atitudine, ci, dimpotrivă, există 
o unitate și o armonie stimula
toare, ceea ce invită la o anga
jare sinceră și nelimitată a 
tuturor celor ce muncesc pe tă- 
rimul științei".

„Sint, deci, deosebit de 
bucuros să salut apariția în 
Italia a acestei lucrări, în care 
prețuim o nouă și valoroasă 
contribuție Ia mai buna cunoaș
tere intre oamenii de știință din 
țările noastre, o invitație la dia
log și cooperare în folosul reci
proc al înțelegerii între națiuni, 
al progresului și păcii" — a 
arătat, în încheiere, președin
tele Consiliului Național al 
Cercetării din Italia.

La manifestare, organizată de 
Consiliul Național al Cercetării 
din Italia, au luat cuvîntul prof. 
Ezio Martuscelli, directorul In
stitutului de cercetări asupra 
tehnologiei polimerilor din Con

siliul Național al Cercetării, 
prof. Francesco Rallo, de la In
stitutul de chimie al Universită

ții din Roma, Goffredo Broglio, 
directorul Editurii „Edimez".

In alocuțiunea sa, prof. Ezio 
Martuscelli a arătat : „Am pri
mit cu mare plăcere invitația de 
a prezenta lucrarea „Polimeri
zarea stereospecifică a izopre
nului" a academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu. Lectu
ra cărții mi-a dat posibilitatea 
de a aprecia pe deplin valoarea 
deosebită a acestei importante 
realizări științifice".

Menționînd că este vorba de 
al treilea volum al academicia
nului doctor inginer Elena 
Ceaușescu publicat în limba ita
liană,. vorbitorul a relevat : 
„Actuala lucrare este pentru 
noi, oamenii de știință și spe
cialiștii italieni, un eveniment de 
mare însemnătate, deoarece este 
vorba de o carte care tratează 
un aspect deosebit al chimiei in
dustriale — cel al polimerizării 
stereospecifice. Apariția acestei 
lucrări, ce se consacră aplicării 
polimerizării stereospecifice la o 
substanță de mare valoare prac
tică — izoprenul, pentru obține
rea cauciucului sintetic, trebuie 
salutată cu cel mai mare inte
res".

Analizînd, apoi. In detaliu 
'conținutul lucrării, vorbitorul a 
arătat: „Prima parte conține, în
tre altele, o prezentare foarte 
interesantă a istoriei acestei fru
moase descoperiri — a polime
rizării stereospecifice. Este o 
secțiune a cărții deosebit de 
semnificativă atît pentru specia
liști, cit și pentru toți cei ce lu
crează in domeniul polimerilor".

Trecînd la dezvoltarea concep
tuală și aplicativă a acestor cer
cetări — a continuat prof. Mar
tuscelli ■— „autoarea se preocu
pă de două laturi esențiale : 
una, care privește cercetarea 
fundamentală, și alta, legată 
direct de dezvoltarea și aplica
rea tehnologică".

Subliniind că industria petro
chimică românească este una 
dintre cele mai puternice din 
lume, vorbitorul a arătat : „Este 
un merit deosebit al lucrării 
academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu de a îmbina in 
mod armonios cercetarea fun
damentală cu cea aplicativă, pu
nând în valoare acele aspecte 

tehnologice, industriale si eco
nomice care permit să se apli
ce în modul' cel mai eficient re
zultatele fundamentale. Pe a- 
ceastă cale. Institutul central de 
chimie, condus de domnia sa. a 
putut realiza vasta gamă de in
stalații industriale de profil 
care sint produse astăzi în 
România".

Referindu-se Ia a doua parte 
a cărții, profesorul italian a 
subliniat că aceasta „este ex
trem de interesantă, prin obiec
tivitatea riguroasă manifestată 
de autoare in selectarea prio
rităților cercetării, în vederea 
asigurării trecerii sistematice de 
la cercetare la producție, la a- 
plicarea in practică a rezulta
telor activității de cercetare și 
dezvoltare tehnologică". „Prin 
structura și conținutul ei, prin 
aprofundarea completă șî com
petentă a acestui domeniu foar
te complex, lucrarea academi
cianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu este deosebit de uti
lă și importantă, atit pentru 
cercetare, cit și pentru indus
trie" — a arătat. în încheiere, 
prof. E. Martuscelli.

în continuare a luat cuvîntul 
prof. Francesco Rallo, care, 
după ce a mulțumit pentru po
sibilitatea ce i s-a oferit de a 
participa la prezentarea noului 
volum al academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu, a 
arătat : „Sintem în fata unui 
adevărat tratat asupra sintezei 
cauciucului sintetic, ce prezin
tă un interes excepțional, nu 
numai pentru specialiștii in

chimia organică a proceselor de 
polimerizare, ci și pentru cei 
care se interesează în general 
de chimie sau de tehnologie. 
Meritul deosebit al cercetărilor 
întreprinse de academicianul 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
care este, pe lingă un 
eminent om de știință, o 
prestigioasă personalitate poli
tică, este acela de a fi orien
tat folosirea petrolului spre 
prelucrarea complexă în petro
chimie, și nu pentru ardere. 
Acest mod de valorificare su
perioară a petrolului este fără 
îndoială cel mai indicat pentru 
viitor. Tratatul academicianului 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
analizează problema din toate 
punctele de vedere — teoretic, 
experimental și aplicativ, cu o 
mare claritate și în mod ex
haustiv. Tema este de o uriașă 
importanță practică nu numai 
pentru națiunea română, ci și 
pentru toate țările cu o puter
nică dezvoltare industrială. 
Producerea de polimeri cu mul
tiple utilizări tehnologice. înce- 
pînd cu hidrocarburile olefini- 
ce, este într-adevăr unul dintre 
punctele-cheie în utilizarea în 
modul cel mai eficient din 
punct de vedere economic a re
surselor mondiale de petrol".

„Doresc să adresez cordiale 
felicitări autoarei pentru carac
terul atît de cuprinzător și ți
nuta modernă ale acestei lu
crări și, totodată, să exprim 
mulțumiri pentru că aceasta a 
fost pusă la dispoziția specia
liștilor noștri în chimia macro
moleculară, în limba italiană. 
Am convingerea că, în acest 
domeniu, volumul reprezintă
cel mai complet și modern tra
tat existent in limba italiană".

în numele participanților la 
ceremonia de prezentare a cărții, 
prof. Francesco Rallo a transmis 
academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu calde felicitări 
pentru noul eveniment editorial, 
împreună cu cele mai bune 
urări de fericire.

în încheiere . a luat cuvîntul 
Goffredo Broglio, directorul 
Editurii „Edimez", care a rele
vat că publicarea acestei lucrări 
științifice reprezintă o mărtu
rie grăitoare a interesului față 
de un domeniu esențial al știin
ței și industriilor moderne — 
chimia — ce se bucură în Rpmâ- 
nia de multă considerație.

După ce s-a referit la bogata 
experiență și tradiție ale Româ
niei în industria petrochimică, 
vorbitorul și-a exprimat convin
gerea că această lucrare de o 
deosebită importanță va con
tribui la o mai bună cunoaștere 
de către specialiștii italieni a 
progreselor remarcabile înregis
trate de România în acest do
meniu.

„înalta valoare a activității 
științifice a academicianului 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
a fost amplu subliniată, astăzi, 
de oamenii de știință italieni 
prezenți la această manifestare. 
Mărturie în acest sens sint nu
meroasele distincții acordate sa
vantului român și traducerile o- 
perei sale științifice pe toate 
meridianele lumii".

Directorul Editurii , (Edimez" 
a subliniat apoi : „Aș dori să 
dedic această realizare editoria
lă ca un omagiu doamnei Elena 
Ceaușescu, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate, 
viață lungă și fericire".

La manifestare au participat 
reprezentanți ai Consiliului Na
țional al Cercetării, șefi ai unor 
instituții științifice și culturale 
italiene, ziariști de la principa
lele cotidiane și de la Radiote- 
leviziunea italiană, un numeros 
public.

TELEGRAME EXTERNE
Condamnarea operațiunilor militare agresive ale Africii de Sud Împotriva Angolei 

in Consiliul de Securitate al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— La Încheierea dezbaterilor sale a- 
supra situației create prin operațiu
nile militare agresive ale forțelor 
sud-africane împotriva Angolei, Con
siliul de Securitate al O.N.U. a a- 
doptat. vineri, o rezoluție cu 13 vo
turi favorabile și 2 abțineri (Sta
tele Unite și Marea Britanie). Do
cumentul' „condamnă cu tărie Afri
ca de Sud pentru noile sale agre
siuni de amploare premeditate și 
neprovocate împotriva Angolei, ca și 
pentru ocuparea in continuare a 
unor Părți din teritoriul acestei 
țări". Rezoluția cere Africii de Sud 
să înceteze imediat aceste opera
țiuni, ca și alte acte agresive si să-și 

retragă necondiționat .toate forțele 
militare de pe teritoriul angolez. De 
asemenea, în document se arată că 
guvernul sud-african are obligația de 
a oferi compensații corespunzătoare 
pentru pierderile de vieți omenești 
și pagubele materiale provocate 
Angolei de acțiunile sale agresive,

★
LUANDA 6 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția ANGOP, 
Republica Sud-Africană continuă să 
extindă agresiunea împotriva R.P. 
Angola. Aviația sud-africană bombar
dează și mitraliază orașe și sate si
tuate la o depărtare de 300 kilome-

Consiliul de Securitate este chemat 
să se întrunească din nou dacă Afri
ca de Sud'își continuă operațiuni
le agresive împotriva Angolei și să 
ia in considerare adoptarea unor 
măsuri mai eficiente împotriva re
gimului de la Pretoria,

★
tri de granița angolezo-namibiană. 
Unități' motorizate, ale regimului 
de la Pretoria, sprijinite de .tancuri, 
artilerie și aviație, au înaintat pe o 
adincime de 250 kilometri în terito
riul angolez, precizează agenția cita
tă.

Agențiile de presa
-• pe scurt

EXPOZIȚIE MONDIALA A TRANSPORTURILOR ȘI COMUNICA
ȚIILOR. în orașul canadian Vancouver va fi organizată în perioada 2 mai 
— 13 octombrie 1986 expoziția mondială consacrată transporturilor și 
comunicațiilor, informează agenția France Presse. Pină in prezent, și-au
anunțat participarea aproximativ 30

ÎN CADRUL CONVORBIRILOR 
desfășurate la Moscova între A. A. 
Gromîko, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Oskar Fischer, membru 
al C.C. al P.S.U.G., ministrul Sfa

de țări de pe toate continentele.

cerilor externe al R.D.G., au fost 
examinate relațiile dintre cele două 
state, precum și probleme in
ternaționale actuale de interes 
reciproc — se arată în comunicatul 
transmis de agenția T.A.S.S. în do
cument se menționează că U.R.S.S. 
și R.D.G. vor susține în mod 

consecvent la Conferința de Ia 
Stockholm pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare în Europa linia îndreptată 
spre slăbirea încordării și realizarea 
unor înțelegeri corespunzătoare.

PLENARA- C.C. AL P.C. DIN 
SRl LANKA. La Colombo a avut 
loc o plenară a C.C. al Partidului 
Comunist din Sri , Lanka, în cadrul 
căreia a fost adoptată hotărirea ca 
cel de-al XlI-lea Congres al parti
dului să aibă loc la 27—29 ianuarie 
a.c. Plenara a aprobat, de aseme
nea, ordinea de zi și documentele 
ce urmează să fie prezentate con
gresului spre examinare.

CONSUMUL DE PRODUSE PE
TROLIERE ÎN ȚĂRILE C.E.E. a 
fost anul trecut de 437 milioane 
tone, in scădere cu 17 milioane 
tone față de 1982, relevă un raport 
statistic dat publicității la Bruxelles 

de Comisia Pieței comune. „Cei 
zece" și-au propus să-și reducă 
consumul de produse petroliere la 
435 milioane tone pină in anul 
1985, in vederea reducerii depen
denței lor energetice de exterior.

CONTACTE NICARAGUANO— 
AMERICANE. Un comunicat al 
Ministerului Relațiilor Externe din 
Nicaragua referitor la convorbi
rile purtate la Managua cu re
prezentantul special al președin
telui S.U.A. pentru America Cen
trală, Richard Stone, relevă că 
acestea „s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, permițînd să se 
abordeze de o manieră construc
tivă centrele de interes și de 
preocupare ale celor două guver
ne". La rîndul său, Richard Stone 
a calificat convorbirile drept /de
taliate, concrete și destul de Con
structive".
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