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SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

VIBRANT OMAGIU UNEI VIEȚI EXEMPLARE
DEDICATE PROGRESULUI SI

J>
ÎNFLORIRII PATRIEI

în activitatea economică
Se încheie prima săptămină a anului, o perioadă in care colectivele 

de oameni ai muncii din fabrici a uzine, de pe șantierele de con
strucții, de pe ogoare au desfășurat o .activitate susținută pentru rea
lizarea în cele mai bune condiții a planului. Așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
Mesajul de Anul Nou, incă de la începutul anului trebuie să se acțio
neze cu fermitate, în toate întreprinderile, la toate locurile de muncă 
pentru îndeplinirea ritmică a planului ' Ia toți indicatorii, a progra
melor speciale adoptate, pentru Creșterea productivității muncii, innoi- , 
rea și modernizarea producției, pentru reducerea, cheltuielilor mate- 
riale, a consumurilor de materii prime și energie. Prezentăm in 
grupajul de azi o parte din știrile sosite la redacție din întreaga 
tată, in care se anunță noi succese in muncă.

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, președintele Con
siliului National pentru Știință și 
Tehnologie, a fost sărbătorită, cu 
ocazia zilei de naștere și a îndelun
gatei sale activități revoluționare, 
in cadrul unei solemnități care a 
avut. Ioc sjmbătă, 7 ianuarie, in Sta
țiunea Predeal.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
participat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Lina ■ Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, 
Ion Pătan. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu. Ilie Verdeț, 
Stefan Andrei, Petru Enache. Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan. Ion Ursu, 
Richard Winter, Marin Nedelcu, 
prim-.secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R.

Tovarășei Elena Ceaușescu i-a fost 
înminată in acest cadru festiv Scri
soarea Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, de către tovarășul 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului.

Solemnitatea a constituit o grăi
toare dovadă a inaltei prețuiri pe 
care partidul. întregul nostru - popot
ei acorda activității multilaterale.
(Continuare in pag. a IJI-a)

Cu prilejul aniversării zilei de naștere și al indelungatei dumneavoastră activități 
revoluționare, ne este deosebit de plăcut să vă adresăm, in numele Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central ai Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste România, cele mai profunde sentimente de prețuire și 
stimă, călduroase felicitări și urări de viață indelungată, multă sănătate șl fericire.

Folosim acest moment aniversar pentru o vă exprima înalta apreciere pe care parti
dul și poporul nostru o dau bogatei și neobositei dumneavoastră activități, spiritului 
profund revoluționar și înaltei competențe cu care acționați - ca membru al Comitetului 
Politic Executiv, ca prim viceprim-ministru al ■ guvernului și ca președinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie - pentru înfăptuirea politicii interne și externe o 
partidului și statului nostru, a mărețelor obiective ale Programului partidului de construire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Este, de asemenea, un fericit prilej pentru noi sâ subliniem că sărbătorirea, in 
acest an, o zilei dumneavoastră de naștere - aqul celei de-a 40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și al celui de-al 
Xill-leo Congres al partidului — coincide cu aniversarea a peste 45 de ani de luptă re
voluționară, pe care ați desfășurat-0 cu profund devotament pentru cauza clasei, mun-. 
citoare, a poporului român, pentru înfăptuirea nobilelor idealuri ale dreptății sociale, ale 
socialismului și comunismului. . ,

Intrind, încă din anii tinereții, in rindurile clasei muncitoare - a cărei fiică devotată 
sinteți — ați luat parte, ca tinără utecistă și ca activistă neînfricată a gloriosului nostru 
paitid comunist, la marile bătălii purtate de masele largi de oameni ai muncii împo
triva nedreptei orinduiri burghezo-moșierești, impotriva exploatării și asupririi poporului 
român, a fascismului și războiului, pentru construirea unei societăți noi, a dreptății și 
bunăstării. Atit in anii grei ai ilegalității, cit și -in perioada de adinei transformări înnoi
toare de după eliberarea țării, ați adus o valoroasă contribuție la lupta eroică a Parti- ■ 
dului Comunist Român pentru înfăptuirea revoluției și construcției socialiste în Româ
nia, constituind, prin intreaga dumneavoastră viață și luptă - desfășurată alături și îm
preună cu inflăcăratul comunist, revoluționar și patriot militant căruia partidul și po
porul i-au încredințat răspunderea supremă de a conduce destinele țării, măreața operă 
istorică de edificare a societății noi pe pămintul României, tovarășul Nicolae Ceaușescu - 
un înălțător exemplu de dăruire revoluționară pentru triumful dreptății și libertății, pen
tru cauza independenței și suveranității patriei, a bunăstării și fericirii poporului.

Dorim ca, in aceste momente sărbătorești, să aducem, de asemenea, un înalt oma
giu activității strălucite pe care o desfășurați, ca eminent om de știință și savant de 
renume mondial, pentru dezvoltarea științei românești și pentru promovarea .susținută, in 
toate domeniile construcției socialiste din patria noastră, a celor mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-științifice moderne - condiție fundamentală a asigurării progresului

neîntrerupt ol societății noastre socialiste, .a înălțării României pe noi trepte de civil - 
zație și bunăstare. Se bucură de o largă prețuire și de un profund respect atit in țară, 
cit și peste hotare, prodigioasa activitate pe care o desfășurați in sluiba progresului 
general al cunoașterii științifice, hotărirea nestrămutată cu care acționați - in cat.tare 
de președinte al Comitetului Național Român „Oamenii de știință și pacea" - pentru 
ca minunatele creații ale geniului uman să nu fie puse niciodată in slujba războiului și 
distrugerii, ci să servească exclusiv bunăstării și fericirii oamenilor, înfăptuirii dezidera
telor omenirii de a trăi și a se dezvolta intr-o lume mai dreaptă și mai bună, a păcii 
și colaborării, a înțelegerii intre toate națiunile.

înaltele distincții ce vi s-au qjcordat, titlurile de doctor in științe și membru al celui 
mai înalt for științific al țârii - Academia Republicii Socialiste România - la care se 
adaugă titlurile de „Doctor Honoris Causa” și „Membru de onoare" conferite de presti
gioase instituții științifice și academii din numeroase țări ale lumii - constituie o strălucită 
încununare a acestei bogate activități șl, totodată, o largă recunoaștere și prețuire inter
națională a contribuției de mare valoare pe care o aduceți la îmbogățirea tezaurului uni
versal de gindire și creație tehnico-științifică, o elocventă ilustrare a înaltului prestigiu de 
care vă bucurați în rlndul oamenilor de știință și cultură din țară și de pe toate meridia
nele lumii. .................

Partidul, intregul nostru popor apreciază în mod deosebit contribuția de seamă pe 
care ați adus-o și o aduceți la promovarea morilor idealuri de pace și colaborare ale 
României socialiste, la solutionarea pașnică a problemelor complexe care confruntă ome
nirea contemporană,. la înfăptuirea dezarmării, și in mod deosebit o dezarmării nucleare, 
la cauza destinderii internaționale, a independenței și suveranității popoarelor.

Animați de cele mai inălțătoare ginduri și de cele mal fierbinți sentimente, vă dorim, 
mult stimată. tovarășă Elena Ceaușescu, ca - alături de cel mai iubit fiu al poporului 
român, ctitorul României socialiste moderne, marele Erou ai păcii, colaborării și înțelegerii 
intre popoare, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu - să trăiți ani îndelungați și rodnici, in sănătate și fericire, 
să aveți satisfacția și bucuria a noi și noi succese in remarcabila activitate pe care o 
desfășurați cu profund spirit revoluționar, fermitate și dăruire comunisto, pentru înfăptuirea 
politicii clarvăzătoare a partidului nostru, pentru realizarea neabătută în viață a istorice
lor hotăriri ale Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale, a mărețului Program al 
partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

In această zi sărbătorească, dînd glas sentimentelor de înaltă considerație, dragoste 
și prețuire ale întregului nostru partid și popor, vă adresăm, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, cu toată căldura inimilor noastre și cu cele mai alese simțăminte de respect 
și afecțiune tovărășească, tradiționala urare : LA MULȚI ANI I

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT

GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

MINA MOTRU-VEST : Su
plimentar — 2 000 tone 

cărbune
„Zilnic — olanul îndeplinit și 

depășit'1, aceasta este deviza sub 
care acționează in cel de-al 4-lea 
an al cincinalului minerii de la 
mina Motru-Vest, unitate fruntașă 
in bazinul carbonifer al Văii Mo- 

• Irului. Angajat, cu însuflețire in 
marele efort pentru sporirea bazei 
energetice a tării, acest tinâr co
lectiv muncitoresc s-a mobilizat 
intens, clin primele zile ale anului, 
pentru a da tării cit mai mult căr
bune. Punind accent pe întărirea 
ordinii și disciplinei in cadrul fie-, 
cărei formații de lucru, pe întreți
nerea si folosirea exemplară a 
complexelor mecanizate de tăiere, 
susținere si .transport., minerii de 
aici au reușit să sporească randa
mentul muncii cu 5 tono de lignit 
pe post, să depășească zi de zi sar
cinile de plan, realizind sunlimen-. 
tar in prima săptămină clin noul 
an o producție de peste 2 000 tone 
cărbune. (Dumitru Prună, cores
pondentul ..Scinteii").

TERMOCENTRALA MIN
TIA - DEVA : 20 000 MWh 
energie electrică peste

prevederi
Cont'inuind• șirul succeselor obți

nute anul trecut, harnicul .colectiv 
al termocentralei Mintia — Deva, 
hotărit să-și sporească contribuția 
la creșterea producției de 'energie 

; electrică .. pe tt,?z,ă. de Cfțtb'.me. ra- 
por.tează realizarea .a , aproape 
20 000 MWh energie electrică peste 
prevederile pi,anului la zi. Acest 
rezultat; se datorește îndeosebi 
menținerii instalațiilor si agregate
lor energetice in funcționare la 
parametri maximi, executării revi
ziilor și reparațiilor la termenele 
prevăzute și de bună calitate. (Sa
bin Cerbu, corespondentul ..Scin
teii")..

GALAȚI : 6 000 tone 
de cocs în plus

Colectivul Uzinei cocsochimice 
de pe platforma Combinatului si
derurgic Galati a realizat peste 
plan. în prima săptămină a anu
lui, 6 000 tone de cocs metalurgic. 
Acest succes este rodul preocupă
rii oamenilor muncii din toate, sec
țiile uzinei pentru folosirea la in
treaga capacitate a u'ilaielor și in
stalațiilor moderne. Atit cocsul rea
lizat cit și co-produsele obținute 
sint de calitate superioară, tp ace
lași timp, prin folosirea' din plin 
a instalațiilor de stingere ■ uscată a 
cocsului, au fost recuperate si uti
lizate importante cantităti de re
surse energetice refolosibile. (Dan 
Plăeșu, corespondentul „Scinteii").

laminate, siderurgiștii din 
aplică o serie de măsuri 

utilizarea deplină a capaci- 
de producție și a timpului 

furnaliștii

CARAȘ-SEVERIN : Produse 
siderurgice peste plan

Deciși să contribuie la aprovizio
narea in condiții mai bune a in
dustriei constructoare de mașini cu 
otel si 
Reșița 
pentru 
taților
de muncă. Ca urmare, 
au dat peste prevederile planului 
Ia zi 1 000, tone de fontă, oțelarii 
— 905 tone de oțel, laminoriștii — 
170 tone de profile, iar colectivul 
de la fabrica de aglomerare a mi
nereului — 1 600 tone de aglome
rat. La rindul lor. laminoriștii de 
la noul laminor degrosisor și de 
semifabricate au încheiat ziua de 
6 ianuarie cu un record de produc
ție. realizind peste olan 305 tone 
de semifabricate. (Nicolae Cătană, 

^corespondentul ..Scinteii1').

PLOIEȘTI : Instalații 
de foraj livrate în avans
Colectivul întreprinderii .,1

Ploiești, a cărui producție de uti
laj petrolier este livrată cu precă
dere la export, acordă o atenție 
deosebită onorării exemplare a 
contractelor încheiate cu parte
nerii; externi? Respectindu-Se ter
menele stabilite, in aceste pri
me zile ale anului au plecat spre 
portul Constanta .cinci instalații de 
foraj care vor fi încărcate in va
poare și livrate unor beneficiari 
din Asia, tn prezent, colectivele 
din sectorul de împachetare și 
transport încarcă in vagoane alte 
cinci instalații de foraj care vor 
fi expediate in U.R.S.S. cu aproa
pe 60 de zile mai devreme. Si la 
montaj general se lucrează intens 
pentru a se expedia, tot in avans, 
o instalație de foraj. (Constantin 
Căpraru, .corespondentul „Scin
teii").

MUREȘ : Sarcinile la export 
— onorate exemplar

Hotăriti să livreze ritmic incă 
din primele zile ale acestui an 
produsele destinate partenerilor 
externi, oamenii muncii din indus
tria, județului Mureș au înregistrat, 
in perioada 6cursă din acest an. 
noi succese in muncă. Chimiștii de 
pe cea mai mare platformă indus
trială a județului au produs și li
vrat. potrivit graficelor la zi. 12 271 
tone azotat de amoniu, nitrpcalcar. 
îngrășăminte lichide, uree si în
grășăminte complexe.. iar lucrătorii 
d.ș pe o'altă mare plat,forn}ă. .in
dustrială. — il.P.L. .,23' August", in 
care exportul deține o pondere de 
peste 90 la sută din totalul pro- 
ducției-rfiarfă — au expediat par
tenerilor externi mobilă in valoare 
de peste două milioane lei. (Gheor
ghe Giurgiu, .corespondentul „Scin
teii").

ARGEȘ : Noi capacități 
de producție 

predate beneficiarilor
Lucrătorii Trustului de construc

ții industriale din Pitești au pre
dat beneficiarilor din agricultura 
județului un nou obiectiv : silozul 
de cereale de mare capacitate din 
comuna Miroși. Este al 36-!ea o- 
biectiv finalizat de constructorii 
trustului in ultima vreme, din care 
mai bine de'jumătate au fost reali
zate in perioade de timp mai i 
scurte decit cele prevăzute in gra
fice. între acestea se numără ca
pacitatea de 100 000 motoare elec
trice de la întreprinderea de mo
toare electrice din Pitești, o linie 
de fabricare a pieselor de schimb 
la întreprinderea de autoturisme 
din Cimpulung, două capacități de 
producție la întreprinderea de au
toturisme din Pitești, instalația de 
dietil-amilină Ia Cqmbinatul petro- j 
chimic Pitești. (Gh. Cirstea, cores
pondentul „Scinteii").

BUZĂU : In fabricație — 
aparate moderne

Ca și in 1983, colectivul întreprin
derii de contactoare din Buzău, in 
frunte cu specialiștii și proiectan- 
ții, a trecut incă din primele zile 
ale acestui an la materializarea 
programului de înnoire și moder
nizare a producției. Ca urmare a 
asigurării in devans a pregătirii 
fabricației, au fost introduse in 
producția de serie zece noi produ
se care se caracterizează prin com
petitivitate șl consum redus de ma
terii prime și materiale. Printre a- 
cestea. se numără transformatoare 
cu miez înfășurat și autotransfor- 
matoare trifazate utilizate la frine- 
1e electrohidraulice. (Stelian Chi- 
per. corespondentul „Scinteii").

Masă tovărășească oferită de Comitetul Politic fxecutiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Socialiste România

ALEASĂ STIMĂ ȘI ÎNALTĂ PREȚUIRE
Telegrame, scrisori și mesaje adresate tovarășei Elena Ceaușescu

Tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.' prim viceprim-mi
nistru al guvernului Republicii So
cialiste România, r președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, a fost omagiată.' cu pri
lejul zilei de naștere și al indelun
gatei sale activități revoluționare, de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Consiliul de Ștat și Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia. care au oferit, in onoarea sa, 
simbată seara, in Stațiunea Sinaia, 
o TWsă tovărășească.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
participat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Virgil Cazacu. Lina ' Ciobanu, Ion 
Coman., Nicolae Constantin, Ion 

Dincă, Ludovic Fazekas. Alexandrina 
Găinușe. Manea Mănescu. Constan
tin Olteanu. Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană. Ion Pățan. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu. Ilie 
Verdeț. Ștefan Andrei, Ștefan Birlea, 
Marin Enache, Petru Enache. Suzana 
•Gadea. Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ana Mureșan. loan Totu, Ion Ursu, 
Richard Winter, Nicu Ceaușescu. 
Marin Nedelcu. prim-secretar al Co
mitetului județean Brașov al P.C.R., 
alte persoane oficiale.

Tovarășii din conducerea parti
dului și statului au participat îm
preună cu soțiile.

Intr-o ambianță cordială, in care 
se regăsesc sentimentele de aleasă 
stimă și deosebita prețuire cu care 
intregul nostru popor înconjoară pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei pre- 
zenți au dat glas înaltei aprecieri pe 
care partidul și poporul o acordă ac
tivității sale neobosite de om politic, 
de eminent om de știință și savant 

de renume mondial, pusă in slujba 
propășirii continue, a patriei noastre 
socialiste, a progresului general ai 
cunoașterii științifice, a înfăptuirii 
nobilelor idealuri de pace, civilizație 
și bunăstare ale omenirii.

Tovarășii din conducerea partidului 
și statului au adresat cele mai calde 
felicitări tovarășei Elena Ceaușescu, 
Însoțite de urări de viață indelunga
tă, multă sănătate si fericire. împreu
nă. cu intreaga familie, tradiționalul 
„La mulți ani 1".

Cei prezenți au toastat in sănătatea 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in onoarea tova
rășei Elena Ceaușescu, i-au urat 
multă putere de muncă, noi și tot 
mai mari succese in intreaga activi
tate, alături și împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostim, in 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate

Tovarășei. Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele Consiliului National pentru Știință 
și Tehnologie, ii sint adresate, in aceste zile, de pe intreg cuprinsul țării, 
mesaje, scrisori și telegrame de felicitare, cu prilejul aniversării zilei sale . 
de naștere și a peste 45 de ani de activitate revoluționară. J

în mesajul Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie se 
spune, între altele : „Sărbătorind 
ziua dumneavoastră de naștere și 
împlinirea a peste 45 de ani pe care 
i-ați consacrat, cu- exemplară dărui
re. activității revoluționare in fo
losul poporului, triumfului idealuri
lor socialismului $i comunismului in 
România, vă rugăm să ne permiteți, 
mult stimată tovarășă academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. sâ 
uâm glas gindurilor și sentimentelor 
tuturor celor ce muncesc in dome
niul științei și tehnologiei in patria 
noastră, adresindu-vă, cu profund 
respect, caldă afecțiune și prețuire, 
cordiale felicitări, Însoțite de urările 
noastre de multă sănătate și fericire, 
de noi și strălucite succese in ampla 

operă pe care o infăptuiți pe tărlmul 
progresului cunoașterii și punerii 
acesteia in folosul națiunii, ai ome
nirii. pentru înfăptuirea neabătută 
a mărețului -Program al partidului 
nostru de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

înfăptuirile dumneavoastră pe 
tărimul științei, al legării acesteia 
de viață, de nevoile și aspirațiile so
cietății. de cauza progresului și păcii 
sint rodul unor ani de muncă inten
să, de inițiative și eforturi multila
terale. alături de conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, re
voluționarul tenace, clarvăzător și 
cutezător, care a pus întotdeauna 
demnitatea, libertatea șl indepen
dența, binele și propășirea țării mai 

presus. de propria sa viață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

tmbinind înaltele dumneavoastră 
misiuni de partid și de stat cu răs
punderea de președinte al Consiliu
lui . Național- pentru Știință și Teh
nologie. asigurați indeplinirea rolu
lui încredințat, acestui organ în mo
bilizarea cercetării științifice și teh
nologice proprii la soluționarea 
sarcinilor dezvoltării economice și 
perfecționării sociale, cuprinse in 
programele aprobate de Congresul 
al Xll-lea și Conferința Națională 
ale partidului, de conducerea parti
dului nostru.

Acționînd ca strălucit și fidel ex
ponent al politicii partidului și sta
tului nostru, de largă colaborare cu 
toate țările lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, militați pe mul
tiple planuri pentru afirmarea știin
ței ca forță a progresului și a păcii, 
ca mijloc de dialog și conlucrare 
între națiuni, de promovare a valo
rilor independenței și suveranității 
naționale, pentru o nouă ordine eco

nomică internațională, intr-o lume 
mai bună și mai dreaptă".

„Academia Republicii Socialiste 
România — se spune în mesajul 
trimis de acest înalt for științific — 
este onorată de a vă avea printre 
membrii săi pe dumneavoastră, mult 
stimată tovarășă academician Elena 
Ceaușescu, personalitate proeminen
tă a științei și culturii românești, 
bucurindu-se de un remarcabil 
prestigiu și unanimă apreciere in 
cele mai înalte cercuri științifice din 
lumea intreaga, activist revoluționar 
animat de înflăcărate și nobile sen
timente patriotice, tovarășă de ,viață 
și muncă a celui mai iubit fiu al 
poporului nostru, creatorul șj 
făuritorul României socialiste de 
astăzi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul genera] al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Sub Îndrumarea și conducerea 
dumneavoastră directă, munca de
(Continuare in pag. a III-a)
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O VIAȚĂ DEMNĂ CA O PRIMĂVARĂ 
PENTRU LUMINĂ, ADEVĂR ȘI ȚARĂ

Strălucită întruchipare a celor mai alese virtuți ale femeii române v—..

în aceste zile. Întregul nostru po
por — bărbați și femei, tineri și 
virstnici — aniversează cu cele mai 
alese sentimente de stimă și prețuire 
pe eminentid _ om politic, militant 
de frunte al ' partidului și statului 
nostru, savantul de renume mondial, 
tovarășa Elena Ceaușescu. strălucită 
întruchipare a celor mai alese virtuți 
ale femeii române. Este un minunat 
prilej pentru toți cetățenii patriei 
ca, odată cu omagiul respectuos 
adus personalității proeminente a 
tovarășei Elena Ceaușescu. de a 
reflecta la rolul de seamă ce revine 
femeii în făurirea noii societăți so
cialiste. la locul de cinste pe care îl 
ocupă în activitatea politică, econo
mică. socială și culturală a țării.

Partidul Comunist Român, conti
nuatorul unor tradiții revoluționare 
strălucite, a ridicat pe o nouă treap
tă. superioară, lupta pentru realizarea 
deplinei egalități între toți cetățenii 
țării, fără deosebire de naționalitate 
sau sex, pentru emanciparea femeii. 
Partidului, politicii sale cutezătoare 
îi datorează femeile din țara noas
tră faptul că azi pășesc în întreaga 
viață socială cu fruntea sus, demne 
și conștiente de rolul important ce 
le revine pentru progresul multila
teral al țării. Este meritul nepieri
tor al partidului de a fi atras in 
rîndurile sale, încă de la început, 
militante neînfricate pentru înfăp
tuirea idealurilor de libertate și 
dreptate, atît de scumpe poporului 
nostru.

Din rîndul celor mai înflăcărați 
membri ai Uniunii Tineretului Co
munist — sprijin de nădejde al parti
dului în toate împrejurările — s-a 
■ridicat și s-a afirmat acum 45 de ani, 
cu deosebită vigoare revoluționară, 
o tînără textilistă, curajoasă și dîr- 
ză, gata oricînd să înfrunte primej
dia pentru triumful idealurilor co
muniste. în anii cei mai frumoși, ti- 
năra comunistă Elena Petrescu 1 
(Ceaușescu) a optat cu întreg entu- . 
ziasmul specific vîrstei, cu un admi- ț 
rabil curaj, pentru calea luptei re- i 
'voluționare, alături de cel ce avea 
să devină conducătorul iubit al I 
partidului și statului nostru, tova- i 
rășul Nicolae Ceaușescu. Documen- 1 
tele vremii consemnează participa- i 
rea ei nemijlocită la pregătirea și ! 
apoi la desfășurarea marii demon- I 
stratil de la 1 Mai 1939 — acțiune de i 
o însemnătate deosebită a mun- ’ 
citorimii româna împotriva fascis- ț 
mului. Riscînd să-și închidă ti- j 
nerețea după gratii, militanta co- ’ 
snunistă Elena Petrescu (Ceaușescu) 1 
s-a situat în fruntea multor ac- > 
țiuni de răsunet ale tineretului ț 
din fabrici și uzine. îndemnîn- 
du-1. prin strSkltitȚUVjțșău.;; -«xem»»•' 
piu personal, să pună măi presus 
de orice înfăptuirea obiectivelor” de 
luptă ale clasei muncitoare, ale 
Partidului Comunist. Este semnifi
cativ, pentru destinul actual al fe
meilor din România, faptul că tînă- 
ra revoluționară a devenit — după 
ani de muncă neîntreruptă, de stu
diu și eforturi — un reputat om 
de știință, al cărui nume 
rostit cu admirație și respect 
nenumărate țări ale lumii, 
printre cele mai de 
sonalități ale științei 
contemporane, membru al unor 
cademii sau instituții științifice din
tre cele mai prestigioase de pe glob. 
Cu aceeași generozitate, ca în anii ti
nereții, tovarășa Elena Ceaușescu își 
consacră și ‘ - ............
neabătute a 
statului, ca 
lui Politic 
P.C.R.) ca

este 
în 

înscris 
seamă per
și culturii 

a-

azi eforturile înfăptuirii 
politicii partidului și 
membru al Comitetu- 
Executiv al C.C. al 

... prim viceprim-ministru 
al guvernului, aducind o contribuție 
de neprețuit la înflorirea științei, 
artei și culturii, la înfăptuirea în
tregii politici interne și interna
ționale a partidului.

Luptei neînfricate desfășurate de 
■ partid din primele zile ale existen-

. s I.
Speranță a păcii

Patria-n floare îți slăvește harul. Drum lung, Viață de alese bucurii,
Lumină a spiritului ei, biruitor. Puterea strălucirii ești, mîndrie.
Pe fruntea științei, — strălucind mărgăritarul : Tezaur drag al frumuseții vii, 
E dar al țării, e respectul tuturor. Timplă de țară dăruită României.

Să biruie soarele păcii pe pămînt 
Mult cer senin de întuneric se desparte.
Se face ziuă-n lume, — în cuvint 
in izbindirea științei și in arte.

In sufletele noastre lumină mare, vie-i, 
Fruntea femeilor purtînd al omenirii laur 
Pentru făclia inimii și cugetul de aur
Ea va rămîne-n doina de floare-a României,

Violeta ZAMFIRESCU

tei sale și pînă astăzi, pentru elibe
rare națională și socială și progre
sul multilateral al tării, concepției 
generale și acțiunilor consecvente de 
promovare a femeii in toate dome
niile vieții politice, economice și so
ciale, inițiate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, sprijinului multilateral acor
dat mișcării de femei din țara noas
tră de către tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, le 
datorează femeile din tara noastră. 
locul de cinste pe care-1 ocupă in 
societate. Iar toate acestea nu ar fi 
fost posibile, oricît de important ar 
fi numărul . femeilor. oricîtă 
dorință de afirmare a calități
lor lor profesionale și politice ar 
exista, dacă nu ar fi fost create 
condițiile materiale, cadrul politic 
necesare realizării aspirațiilor lor le
gitime'. Primul și cel mai strălucit 
exemplu U dă însuși partidul : în 
Comitetul său Central. în Comitetul 
Politic Executiv femeile au o im
portantă pondere. Multe comitete ju
dețene. municipale, orășenești 'și co
munale au in fruntea lor femei. în 
calitate de prim-secretare. Zeci de

mii de femei au fost alese ca secre
tare ale comitetelor de partid și or
ganizațiilor de bază din întreprinderi 
și instituții. în cite țări din lume — 
și ne gindim la cele mai civilizate — 
femeile se pot mindrl că reprezintă 
mai mult de o treime din deputății 
Marii Adunări Naționale — forul le
gislativ al țării — avind, de asemenea, 
un rol important în Consiliul de Stat 
și în guvern ? Femeile sint benefi
ciare depline ale largului proces de 
democratizare a întregii vieți e- 
conomice și sociale a României.

Este imposibil ca, în spațiul 
unui articol de ziar, să așterni 
măcar o parte infimă a drumului 
lung pe care l-au parcurs fe
meile din țara noastră. într-o pe
rioadă extrem de scurtă, dacă ne 
raportăm la istoria țării noastre. Este 
și mai greu să exprimi toate ginduri- 
le și sentimentele lor de adîncă re
cunoștință față de conducerea parti
dului, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru consecventa _ sa 
preocupare — exprimată în atîtea 
prilejuri — pentru ca femeia să ocupe. ' 
în societatea noastră, locul ce i se 
cuvine in raport cu capacitatea sa de 
muncă, pregătirea profesională, cu

forța creatoare, experiența și talen
tul său. Ginduri de aleasă gratitudi
ne, de dragoste și admirație însoțesc 
fierbintele omagiu pe care femeile 
țării noastre — românce, maghiare, 
germane și de alte naționalități — îl 
aduc tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. cu prilejul 
zilei sale de naștere. înaltul său e- 
xemplu de activitate neîntreruptă, 
plină de dăruire pentru cauza socia
lismului și comunismului în țara 
noastră. însuflețește munca milioane
lor de femei din uzine și de pe o- 
goare, din laboratoarele de cercetări 
și de la catedră, din spitale și insti
tuții de cultură. Zimbetul care-1 lu
minează fata ori de cîte ori este 
înconjurată. în cursul vizitelor 
prin diferite întreprinderi și in
stituții. de oameni ai • muncii, ne 
este drag nouă, tuturora. Ni se um
plu inimile de satisfacție cînd 
vedem că, alături- de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — strălucitul con
ducător al României socialiste 
— tovarășa Elena Ceaușescu se 
bucură de înaltă stimă și prețuire și 
este înconjurată cu caldă 
de cetățenii

simpatie
altor țări. Tovarășa

Elena Ceaușescu întruchipează tră
săturile ce conturează chipul moral 
al femeii din România : patriotismul 
înflăcărat si spiritul revoluționar, 
dorința de a nu precupeți nimic pen
tru progresul patriei, abnegația și 
strădania de continuă autoperfecțio- 
nare îmbinate armonios cu îndepli
nirea exemplară a îndatoririlor de 
soție și mamă.

în această zi aniversară îi mulțu
mim tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu pentru 
neobosita și prestigioasa activitate 
depusă în calitate de președinte al 
Comitetului Național Român „Oame
nii de știință și pacea". Mai mult ca 
oricînd. acest început de an trebuie 
să dea oamenilor speranța că uria
șele acumulări de arme nu vor fi 
folosite, că inteligența și geniul sa- 
vanților din întreaga lume se vor 
pune exclusiv în slujba păcii și 
prosperității popoarelor ; că inepui
zabilul tezaur al cunoașterii umane 
va servi eradicării sărăciei și bolilor, 
cauzei progresului și civilizației de 
care trebuie să se bucure toți 
locuitorii planetei, în mod deosebit 
cei caro suferă astăzi Cel mai mult 
din cauza subdezvoltării — copiii. De 
aceea, femeile din România sprijină 
din toată inima amplele acțiuni ale 
acestui comitet, care se înscriu orga
nic în politica de colaborare și pace 
promovată ferm de România, iniția
tivele președintelui său de larg ecou 
internațional, poziția intransigentă de 
dezarmare în Europa și în lume.

Avem nevoie de pace pentru a ne 
duce la îndeplinire îndrăznețele 
programe recent aprobate de înalte 
foruri de decizie, foruri în care fe
meile reprezintă o însemnată ponde
re. în Mesajul de Anul Nou adresat 
întregului nostru popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cheamă la noi și 
rodnice eforturi din partea tuturor 
cetățenilor patriei. Această . înflăcă
rată chemare ne este adresată deo
potrivă și nouă, femeilor, care re
prezentăm o importantă forță în in
dustrie și agricultură, in știință și în- 
vățămînt, în toate domeniile vieții 
economice și sociale. Ni se cer o mai 
bună organizare a muncii în indus
trie, în agricultură, în știință și cul
tură, în toate domeniile de activitate, 
o mai eficientă folosire a experienței 
și a puterii de creație, ce pot fi și 
mai bine puse in valoare pentru pro
gresul continuu al patriei noastre so
cialiste. Angajarea plenară in îndepli
nirea obiectivelor stabilite prin pro
grama realiste și cuprinzătoare este 
nu numai o îndatorire patriotică, o 
manifestare concretă a spiritului re
voluționar de care sintem animate, 
știut fiind că de traducerea lor în 
viață depinde bunăstarea familiilor 
noastre, este, totodată, cel' mai frumos 
omagiu adus tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In această zi, scumpă tuturor fe
meilor din România, ne angajăm in 
fața conducerii partidului, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să facem din 
1984 anul celor mai mari reali
zări pe drumul progresului și pros
perității patriei, cinstind astfel cele 
două mari evenimente politice — a 
40-a aniversare a revoluției de eli
berare națională și socială și cel 
de-al XîII-lea Congres a! partidu
lui. Stă in puterea noastră, a tutu
ror — femeile și bărbații acestei 
țări — să facem totul ca minunata 
noastră. patrie să se ridice în rindul 
țărilor avansate din punct de ve
dere economic, să întărim prestigiul 
de care se bucură în lume, prin 
munca și priceperea fiilor și fiicelor 
ei. Este simțămîntul ce ne încălzeș
te inimile, ne dă încredere și spe
ranță in această frumoasă zi de ia
nuarie, in acest început de an.

Olimpia SOLOMONESCU 
vicepreședintă a Consiliului 
Național al Femeilor

Cînaltă prețuire unei opere 
de înalt patriotism

Eroii neamului nostru, exponenta idealurilor și 
năzuințelor lui se bucură din partea poporului de 
adinca sa prețuire, de omagiul cuvenit faptelor cu 
care aceștia au îmbogățit corola de împliniri a patriei. 
O scumpă aniversare ne prilejuiește in aceste zile 
de început de an bucuria de a exprima cele mai alese 
sentimente de dragoste și prețuire față de remarcabila 
personalitate a tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om politic, strălucit repre
zentant al științei și culturii românești ale cărei 
opere au aflat un meritat ecou internațional. Lupta sa 
revoluționară de peste 45 de ani și strălucita contri
buție la dezvoltarea științei românești, cu largi recu
noașteri peste hotare, cit și munca sa neobosită pentru 
ca minunatele cuceriri ale științei să fie puse exclu
siv in slujba omului, să servească progresului și civi
lizației omenirii, păcii și prieteniei intre popoare, 
sint bine cunoscute și apreciate pretutindeni. Trăind 
și muncind alături de conducătorul nostru iubit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, prin tot ceea ce a 
realizat și realizează tovarășa Elena Ceaușescu 
reprezintă un înalt exemplu pentru toți oame- 

Inii de știință, pentru toți cei ce militează pentru 
progresul și prosperitatea țării, pentru triumful idea
lurilor progresiste. Pildă de muncă, abnegație, devo
tament pentru bunăstarea întregului popor, pentru 
prezentul și viitorul țării, tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu și-a dedicat întreaga viață, 
toată puterea de muncă și energia creatoare binelui 
țării, poporului căruia ii aparține. Activitatea sa con
sacrată victoriei idealurilor poporului român, opera 
vastă desfășurată astăzi sint exemplare dovezi de 

[abnegație patriotică în slujba progresului economic Și 
social al patriei. De aceea poporul nostru, care a înțe
les întotdeauna să-și aniverseze eroii după meritele 
și contribuția lor la propășirea țării, sărbătorește cu 
aleasă stimă ziua de naștere a tovarășei Elena 
Ceaușescu șl cei peste 45 de ani de consecventă acti
vitate revoluționară pentru ridicarea pe noi trepte a 
științei, culturii, artei și invățămintului în țara noas
tră. La această aleasă aniversare, oamenii de știință

■ și cultură iși unesc in buchetul înaltei lor recunoș
tințe simțămintele de stimă și prețuire cu ale între
gului popor și ii urează tovarășei Elena Ceaușescu 
ani mulți fericiți, putere de muncă, sănătate și suc
cese tot mai mari in activitatea pe care o desfășoară 
spre binele și fericirea poporului român, pentru creș
terea în continuare a prestigiului științei românești in 
lume. pentru pace și colaborare intre popoarele 
lumii.

Proî. univ. dr. loan lovit POPESCU 
rectorul Universității București, 
membru corespondent al Academiei

________________________________________________

fierbintea urare a oamenilor^ 
de pe ogoare

Mă număr și eu printre slujitorii gliei care au avut 
cinstea de a se afla adesea în preajma tovarășei Elena 
Ceaușescu la congresele și conferințele naționale ale 
partidului, la plenarele și consfătuirile marilor 
forumuri democratice ale țării. Și cu fiecare prilej am 
văzut cu admirație cită inimă, cită înaltă competență 
pune la dezvoltarea a tot ce se întemeiază sub condu
cerea partidului, a secretarului său general, iubitul 
și stimatul nostru tovarăș Nicolae Ceaușescu.

De fiecare dată, tovarășa Elena Ceaușescu ne întrea
bă pe noi, oamenii ogoarelor, cum se prezintă timpul, 
cum rodește griul, cum crește porumbul, ce am mai 
construit in sectoarele zootehnice, ce obiective avem în 
perspectivă. Și tot de fiecare dată, în calitatea sa de 
militant de frunte al partidului, de mare om de știin
ță, se interesează despre mașinile agricole de care au 
nevoie unitățile producătoare de cereale, plante teh
nice și legume, despre sistemele de irigații, despre mo
dul cum sint pregătiți specialiștii. O preocupare deo
sebită o arată întotdeauna pentru creșterea rolului ști
inței și tehnologiei românești in înfăptuirea noii revo
luții agrare, in realizarea unor producții record.

Acum, tind toată țara omagiază aniversarea tova
rășei Elena Ceaușescu, și noi, cooperatorii și locuitorii 
comunei Grindu, una din înfloritoarele așezări ale 
Bărăganului ialomițean, care a cunoscut din plin pre
facerile înnoitoare ale glorioșilor ani ce au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului, ne alăturăm în
tregului popor pentru a-i exprima tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai alese ginduri și sentimente.

Dorința, noastră fierbinte este ca in uriașul buchet 
de urări ce omagiază personalitatea tovarășei Elena. 
Ceaușescu, cunoscută și prețuită in întreaga lume, să 
fie prezentă și floarea oferită de noi. Pentru noi toți, 
viața și activitatea sa de eminent conducător politic și 
savant de seamă constituie un insuflețitor exemplu de 
muncă și creație pentru progresul necontenit al patriei 
și afirmarea științei și culturii românești pe plan mon
dial. Cu profundă stimă și respect îi urăm tovarășei 
Elena Ceaușescu multă sănătate, putere de muncă in 
activitatea ce o desfășoară în cadrul conducerii parti
dului și statului nostru, cu înflăcărată pasiune revolu
ționară, in activitatea depusă pentru ridicarea științei, 
invățămintului și culturii pe cele mai înalte culmi.

Iar acum, in această zi de început de an, cihd in 
Bărăgan ninge și semne bune anul are, semne bune 
de belșug, îi adresăm tradiționala urare românească 
„Să ne trăiți intru mulți ani fericiți!".

Ancjhel Mircea DAN
Erou al Muncii Socialiste,

V președinte al C.A.P. Grindu, județul Ialomița >

Luminos exemplu pentru ' 
conștiințele țării

Este in firea poporului nostru, ca un dat specific 
modului său de a simți, să-și exprime în cuvinte calde 
profundul sentiment de recunoștință, de nemărginită 
prețuire față de aceia pe care, in decursul existenței 
sale istorice, i-a simțit mereu alături, cu gindul și cu 
fapta, cum spune poetul „suflet in sufletul neamului 
lor". Tovarășa academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, ilustră fiică a poporului român, eminentă 
personalitate a vieții politice și spirituale românești, 
reprezintă in conștiința tuturor conștiințelor patriei un 
astfel de erou ce întrupează exemplar aspirațiile și 
idealurile noastre unanime, capacitatea, noastră de a ne 
gindi cu rigoare viitorul comunist sub arcada visului 
cutezător și puterea de a-l transpune neabătut în faptă.

Participantă activă la măreața operă de edificare a 
societății socialiste, alături de' stimatul nostru condu
cător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu constituie pentru noi, oamenii de artă și 
cultură, ca dealtfel pentru toți oamenii muncii din 
România, un model de dăruire neprecupețită in slujba 
intereselor patriei, un insuflețitor imbold în muncă și 
in creație. De aceea, este pentru noi un act de firească 
mindrie Și gratitudine să subliniem că multe din îm
plinirile și succesele ce încununează strălucitul destin 
al științei și al artei românești se datorează îndrumării 
sale clarvăzătoare, grijii și abnegației sale nețărmurite. 
Pentru toți oamenii de știință și cultură din țara noas
tră au o profundă rezonantă ideile formulate de tova
rășa Elena Ceaușescu potrivit cărora „slujitorii științei 
trebuie să se afirme ca o forță activă în lupta pentru 
progres și pace, consacrindu-și eforturile în serviciul 
nobilelor idealuri umaniste, aspirației popoarelor de li
bertate și independență, de făurire a unei vieți demne 
și civilizate".

Acum, la această aniversare scumpă inimilor țării, 
gindul ni se îndreaptă cu respect și cu recunoștință 
către aceea al cărei luminos exemplu de luptător re
voluționar dedicat cauzei socialismului, de reputat sa
vant dedicat progresului, științei, al patriei, ne stimu
lează munca de creație, eforturile statornice de a 
oglindi intr-o atotcuprinzătoare și expresivă frescă 
minunatele transformări ale României socialiste — 
patrie bună pentru toți fiii săi, liberi să-și afirme, fără 
deosebire de naționalitate, multilateral personalitatea, 
potrivit vocației și talentului fiecăruia. Pentru toate 
acestea, ne exprimăm față de tovarășa Elena Ceaușescu 
fierbintea noastră recunoștință, dăm glas inflăcăratei 
urări de multă sănătate, putere de muncă și ani mulți, 
fericiți spre mindria României socialiste.

\ Paul ERDOS j
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Două frunți cutezătoare:
sub stindarde înfocatei 

Două inimi comuniste:
sub mărețul tricolor! 

trăiască-n fericire
și să fie-nconjurate 

iubire-ntotdeauna.
de întregul lor popor!
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O viață demnă ca o primăvară 
Pentru lumină, adevăr și țară 
Pentru frumos și pentru-nțelepciune 
Vibrînd din dedemult spre zări 

mai bune.

pentr-o viață 
demnă

Spre fericirea patriei — eternă 
Și pentru anii carea-u fost și sint 
Urarea noastră întrupată-n tint.

Cununi pe frunte
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(Urmare din pag. I) 
pline de abnegație, de patos revolu
ționar desfășurată de tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de frunte ai 
partidului, strălucit om de știință, 
savant de renume mondial. într-o 
atmosferă vibrantă, a fost omagiată 
activitatea neobosită, deosebit de 
bogată pe care tovarășa Elena 
Ceaușescu o consacră, cu inaltă com
petență și profund spirit revoluțio
nar. cu nestrămutată convingere co
munistă. înfăptuirii înaltelor aspi
rații de progres, bunăstare, libertațe 
și independență ale națiunii noastre, 
cauzei socialismului și păcii. - ■

ALEASĂ STIMĂ ȘI ÎNALTĂ PREȚUIRE
(Urmare din pag. I) 
creație științifică și tehnică din Re
publica Socialistă România cunoaște 
remarcabile împliniri, potrivit pro
gramului inițiat de secretarul gene
ra.! al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a obiectivelor funda
mentale stabilite de istoricele hotă- 
riri ale Congresului al Xll-lea și 
Conferinței' Naționale ale partidului.

Activitatea rodnică a . Comitetului 
Național Român ..Oamenii de știin
ță și pacea", desfășurată sub presti
gioasa dumneavoastră conducere, 
ilustrează convingător spiritul 
profund umanist și responsabil al 
politicii partidului și statuiui nostru, 
cerința imperioasă ca știința, cuceri
rile ei. investiția de inteligentă să 
fie. puse in slujba omenirii, a vieții 
și păcii'1.

„In această zi aniversară, scumpă 
inimii intreguiui popor — se subli
niază; în. scrisoarea • adresată de iVi- 
nisțerul Educației și Xnvățămintu- 
lui — ne este deosebit de plăcut să 
cinstim, cu toată ființa noastră, via
ța și activitatea dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, consacrate, din cei mai 
tineri ani, slujirii fără preget a in
tereselor maselor populare, proemi
nenta personalitate a omului politic 
cutezător, a savantului de renurile 
mondial și neobositului activist pe 
tărim obștesc, care constituie pentru 
noi. pentm flecare dascăl, elev și 
scudent, un nesecat izvor de învăță
minte, un strălucit exemplu de 
urmat.

Beneficiind de orientarea, îndru
marea și sprijinul dumneavoastră 
nemijlocit și permanent, plin de ge
nerozitate și afecțiune, ’ invățămin- 
tul a devenit, in ultimii ani, un fac
tor esențial al progresului social, se 
bucură de o atenție și grijă deose
bite, ocupă un loc prioritar in tot 
ceea ce conducerea partidului și sta
tului nostru proiectează".

In telegrama Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste se arată : „Cu 
prilejul zilei dumneavoastră de 
naștere, ca și al aniversării a peste 
45 de ani de neobosită și pilduitoare 
activitate revoluționară, oamenii de 
artă și cultură, toți lucrătorii din 

• amplul front al educației și culturii 
vă aduc un fierbinte omagiu, sincere 
și calde felicitări, cele mai alese 
ginduri de sănătate și prosperitate. 
Din adincul ființei noastre, vă urăm 
noi și mari succese in activitatea 
prodigioasă pe către o desfășurați 
pentru prosperitatea și măreția 
României socialiste, pentru triumful 
cauzei păcii in întreaga lume.

Contribuția dumneavoastră, alături 
de cel mai iubit fiu al națiunii noas
tre. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, la elaborarea și 
transpunerea neabătută in viață a 
întregii politici interne și externe a 
partidului și statului nostru, dă
ruirea cu care slujiți mărețele idea
luri ale socialismului. patria 
română, prezentul și viitorul ei, con
stituie pentru noi toți un exemplu 
Siu, mobilizator.

Ca urmare a îndrumării dumnea
voastră pline de atenție și grijă. în 
ultimii ani. odată cu dezvoltarea 
economico-socială a patriei, a înflo
rit multilateral cultura noastră,

Solemnitatea a pus cu putere în 
lumină, in această zi de sărbătoare, 
alesele ginduri și sentimente de 
profundă stimă, de caldă prețuire pe 
care toți cetățenii patriei noastre le 
poartă tovarășei Elena Ceaușescu. 
pentru contribuția activă, de deose
bită însemnătate pe care, alături de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului. pre
ședintele Republicii, au adus-o și o 
aduc la înfăptuirea întregii politici 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, la continua dezvol
tare a științei, irivățăminttilui și 
Culturii românești, la transpunerea 

afirmindu-se ca factor activ al lăr
girii orizontului spiritual al întregu
lui popor, al consolidării trăsăturilor 
morale înaintate in întreaga viață 
socială. Pentru toate acestea, oa
menii muncii, beneficiari și făuritori 
ai culturii noi. socialiste, toți cei 
care lucrează in domeniul culturii și 
artei vă exprimă întreaga lor gra
titudine și vă asigură că vor acționa 
eu fermitate și in viitor pentru 
transpunerea in viață a politicii 
culturale a partidului".

..Oamenii muncii din Institutul 
central de chimie, care au beneficiat 
și beneficiază nemijlocit de îndru
mările și orientările dumneavoastră, 
cunosc și prețuiesc in cel mai înalt 
grad alesele calități de savant, de 
om politic, de militant revoluționar 
care vă caracterizează, contribuția 
deosebită pe care o aduceți. 1a afir
marea științei românești pe plan na
țional și mondial — se subliniază in 
telegrama adresată de această pres
tigioasă unitate de cercetare.

Opera dumneavoastră științifică, 

Telegrame, scrisori și mesaje 
adresate tovarășei Elena Ceaușescu

cunoscută și apreciată fn țară și 
peste hotare, activitatea neobosită 
pe care o desfășurați in fruntea 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, in vederea transfor
mării cercetării științifice intr-o pu
ternică forță propulsoare a pro
gresului tehnic in economia națio
nală, eforturile depuse in direcția 
integrării organice a științei și in- 
vățămintului cu producția Înscriu 
la loc de cinste contribuțiile dum
neavoastră la procesul edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră.

In numele întregului colectiv de 
oameni ai muncii din institut, vă 
asigurăm, mult stimată și iubită 
tovarășă Elena Ceaușescu, de sen
timentele noastre'de profund respect 
și admirație pentru activitatea 
dumneavoastră deosebită, pentru 
realizările obținute in domeniul ști
inței și vă urăm, din toată. inima, 
ani mulți fericiți, împreună cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

In telegrama Institutului central 
de fizică se subliniază : „Persona
litatea dumneavoastră științifică, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, generos ilustrată de re
zultatele de excepție obținute de-a 
lungul anilor în cercetarea funda
mentală și ingineria chimică, pre
cum și ca eminent organizator al 
cercetării științifice și dezvoltării 
tehnologice naționale, se bucură 
astăzi de o largă recunoaștere și 
apreciere pe toate meridianele.

De numele și fapta dumneavoas
tră vor rămine pentru totdeauna 
legate transformările revoluționare, 
progresul fără seamăn al științei și 
tehnologiei românești, ce au trasat 
în cei aproape 19 ani de la Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român un drum luminos de 
muncă și împliniri, constituindu-se 
astăzi, intr-o puternică forță de 
creație angajată plenar în soluțio

în viață a Programului Partidului 
Comunist Român de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate si înaintare a României spre 
comunism.

Solemnitatea a prilejuit evocarea 
muncii pline de strălucire, de largă 
recunoaștere internațională, pe care 
tovarășa academician 'doctor inginer 
Elena Ceaușescu o desfășoară, cu 
remarcabilă pasiune, pe tărimul cer
cetării științifice, indrumind nemij
locit activitatea din acest domeniu, 
sublinierea meritelor sale strălucite 
in promovarea și aplicarea cuceriri
lor revoluției tehnico-științifice in 

narea unor probleme majore de mare 
semnificație actuală și în perspectivă 
pentru economia națională.

Pentru noi. fizicienii, acest jubileu 
al intregului popor este, înainte de 
toate, o ocazie fericită de a vă ex
prima sentimentele noastre de 
profundă gratitudine pentru condi
țiile excepționale create activității 
din domeniile cercetării științifice 
și dezvoltării tehnologice".

în mesajul Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară se spune : 
„Dăm o deosebită apreciere înalte
lor dumneavoastră calități de mili
tant revoluționar; eminent om poli
tic și de stat, savant de renume 
mondial, prețuim in mod deosebit 
activitatea multilaterală ce o desfă- 
șurați pe tărim politic, științific și 
social, contribuția excepțională pe 
care o aduceți nemijlocit la progre
sul și înflorirea continuă a știin
ței și culturii românești, la aplica
rea, jn toate sectoarele construcției 
socialiste din țara noastră, a cuceri
rilor revoluției tehnico-științifice 

contemporane, la propășirea scumpei 
noastre patrii și ridicarea ei pe noi 
culmi de civilizație și progres.

înaltul prestigiu de care vă 
bucurați pe toate meridianele lumii, 
confirmat prin alegerea dumneavoas
tră in cele mai prestigioase orga
nizații științifice naționale și inter
naționale, conferirea de titluri ști
ințifice, decorațiile acordat^ de nu
meroase state reprezintă expresia 
Înaltei considerații față de contri
buția dumneavoastră remarcabilă la 
dezvoltarea științei contemporane, 
la întărirea colaborării dintre oa
menii de știință din toată lumea, la 
nobila cauză a păcii și securității 
internaționale, a progresului ome
nirii".

în telegrama Consiliului Național 
al Femeilor se arată, intre altele : 
„Femeile României socialiste, îm
preună cu întregul popor, dau o 
înaltă apreciere și tși exprimă în
treaga admirație pentru rolul dum
neavoastră deosebit de important in 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, pentru modul stră
lucit în care vă desfășurați activi
tatea în forurile superioare de 
conducere ale țării.

Din toată inima, femeile Româ
niei socialiste vă urează viată înde
lungată, multă sănătate, rodnice îm
pliniri, fericire, împreună cu cel mai 
stimat și iubit fiu al neamului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
toți cei ce vă sînt dragi, spre progre
sul și înflorirea continuă ale patriei 
noastre libere și independente — Re
publica Socialistă România".

+
Asemenea mesaje și telegrame de 

felicitare au fost adresate de comi
tete județene, municipale, orășenești 
și comunale de partid, de ministere, 
alte instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, colective de muncă 
din întreprinderi, instituții și unități 

toate sectoarele construcției socia
liste.

Dind glas sentimentelor de aleasă 
prețuire și adine respect ale întregului 
nostru partid și popor, tovarășii 
din conducerea partidului și statului, 
prezenți la solemnitate, au felici
tat-o cu deosebită afecțiune pe to
varășa Elena Ceaușescu, ‘ adresindu-i, 
din adincul inimilor, călduroase urări 
de viață îndelungată,, de fericire, 
sănătate și multă putere de muncă, 
de noi și tot mai mari succese in 
îndeplinirea . înaltelor răspunderi.^«e, -. 
i-au fost încredințate.

agricole, oameni de știință, artă și 
cultură. Ele se constituie intr-un 
cald și respectuos omagiu pe care 
comuniștii, toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, il aduc 
tovarășei Elena Ceaușescu. eminent 
om ■ politic și militant revoluționar, 
personalitate proeminentă a științei 
românești, savant de renume mon
dial.

în aceste scrisori, mesaje și tele
grame este reafirmată prețuirea deo
sebită pe care partidul și poporul 
nostru o acordă îndelungatei activi
tăți. revoluționare desfășurate de. to
varășa Elena Ceaușescu — ca fiică 
devotată a clasei muncitoare — incă 
âe la cea mai fragedă virstă. luptind 
pentru libertate și drepturi democra
tice, pentru independența și suvera
nitatea țării, pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei, pentru fău
rirea unui nou destin, comunist, al 
României. în același timp, se ex
primă profunda mindrie că tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. ’ al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, desfășoară, alături de cel 
mai iubit fiu al națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitor al Româ
niei moderne,-, o neobosită activitate, 
aducind, cu inaltă competență și răs
pundere comunistă, o contribuție im
portantă la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului, la perfecționarea con
tinuă a organizării și conducerii so
cietății, la dezvoltarea permanentă a 
sistemului democrației noastre socia
liste, la transpunerea in viață a 
obiectivelor Congresului al Xll-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui. Se evidențiază, cu satisfacție, că, 
indrumind și conducind direct do
menii liotăritoare pentru progresul și 
înflorirea multilaterală a țării, ma- 
nifestind principialitate comunistă 
neabătută, tovarășa Elena Ceaușescu 
a avut și are o contribuție însem
nată la realizarea programelor prio
ritare de dezvoltare economico-so
cială a țării, care asigură o nouă ca
litate a muncii și a vieții, creșterea 
eficienței economice in toate dome
niile.

însuflețiți de calde sentimente de 
stimă și prețuire, semnatarii telegra
melor și scrisorilor și, prin ei, oame
nii muncii din întreaga țară urează 
tovarășei Elena Ceaușescu multă Să
nătate și putere de muncă, spre a 
încununa cu noi realizări de prestigiu 
înaltele misiuni ce i-au fost încre
dințate de partid, de întreaga națiu
ne, pentru ca, alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republi
cii, să contribuie cu forte mereu 
proaspete Ia făurirea noii orinduiri 
sociale, a civilizației socialiste și 
comuniste pe pămintul României.

Mesajele de felicitare dau glas ho- 
tăririi unanime a tuturor fiilor patriei 
noastre de a acționa cu spirit de răs
pundere pentru îndeplinirea exem
plară a obiectivelor înscrise in pla
nul național unic de dezvoltare eco
nomico-socială a tării in anul 1934. a 
indicațiilor secretarului general al 
partidului. întîmpinind astfel cu noi 
și tot mai mari succese a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al XTII- 
lea al Partidului Comunist Român.

Cu glasul de cinstire-al tuturor
Prin anii vieții, viața să o știi
Că se clădește demn pentru popor 
Cum se-mpreună, fluviu să devină, 
Pornind din munți, izvor lingă izvor. 
Prin anii vieții, faptele să-ți fie 
Prinos al luptei pentru viitor 
Ca patria să-și poarte-n măreție . 
Lumina și destin nepieritor.

Și cind, rotundă, vremea încunună 
Un ideal trăit cutezător
Să vină Patria, solemn să-ți spună 
Gînd nalt de mulțumire-al tuturor, 
Pentru lumina ce ai dat-o țării 
Prin drumul comunist, triumfător, 
Și pentru dreptul ce l-ai dat visării 
De-a se-mplini-n prezent și-n viitor. 

0 operă monumentală, 
a unor profunde 

convingeri revoluționare
In galeria marilor personalități ale istoriei poporu

lui român, in rindurile marilor figuri feminine, mili
tante pentru inalte idealuri umaniste și patriotice se 
înscrie luminoasa prezență a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

De la tinăra muncitoare, conștientă de rolul car
dinal al clasei sale in transformarea revoluționară a 
lumii, pină la savantul cu mari rezultate științifice 
recunoscute oriunde in lume, drumul vieții și al operei 
tovarășei Elena Ceaușescu a fost emblematic, repre
zentativ pentru întreaga forță de muncă și de creație 
a unui popor înzestrat cu toate darurile minții și ale 
sufletului. Profunda inteligență și spiritul pătrunzător, 
militant, luciditatea politică și marile capacități orga
nizatorice au purtat-o către cele mai inalte sarcini și 
responsabilități in domeniul științei și al celor mai 
moderne cercetări, demonstrind întotdeauna un îhalt 
stil comunist de muncă, orientat mereu pe calea pro
gresului in făurirea destinului modern al patriei pe 
care o slujește cu un imens devotament' și dăruire.

Tovarășa Elena Ceaușescu s-a aflat totdeauna alături 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub a cărui luminoasă 
orientare umanișt-revoluționară poporul român dă 
viață celor mai inaintate idei de construcție a statului 
armonios, al civilizației socialiste superioare, al echi
tății și eliberării sociale, al patriotismului, care este 
piatra unghiulară a oricărei activități destinate po
porului, socialismului pe care-l făurim.

Alături de popor, acționind neobosit pentru bună
starea poporului, dăruind prin nobila sa muncă de 
cercetare atitea perspective de aplicare pașnică și con
structivă a științei, tovarășa Elena Ceaușescu mili
tează, zi de zi, pentru prosperitatea națiunii române 
și pentru pacea planetei călăuzind, in același' timp, 
drumul științei și culturii românești contemporane. 
Luminosul său spirit pledează consecvent pentru pro
movarea progresului general al patriei, pentru for
marea și pregătirea noilor generații de cercetători pe 
baza a tot ceea ce este mai nou, mai înaintat in ști
ință, tehnică și cultură, în cunoașterea umană, asigu- 
rind astfel țării cadre temeinic pregătite, in concor
danță cu cerințele actuale ale dezvoltării societății 
românești.

Pentru toate aceste nobile principii și mari realizări 
ale unei vieți exemplare sintem recunoscători tova
rășei Elena Ceaușescu și-i urăm din inimă desăvirșirea 
operei monumentale pe care a ridicat-o cu nestrămu
tată convingere și profund umanism de-a lungul unei 
impresionante activități dăruite cauzei patriei și so
cialismului, a unei vieți pe care-o sărbătorim cu emo
ție in aceste luminoase zile de ianuarie. La mulți ani!

Alexandru BĂLĂCI

Florile iubirii 
și recunoștinței 

noastre muncitorești
Scriu aceste rinduri, pornite din adincul sufletului 

meu, in dimineața zilei de 7 ianuarie, zi dragă tuturor, 
o zl așezată lingă inimile milioanelor de oameni at 
României. Este ziua cind s-a născut tovarășa Elena 
Ceaușescu, nume-simbol, nume de excepție născut 
dintr-o viață de excepție, o'viață de admirabilă dăruire 
de revoluționar și patriot,' de om politic, om de știință 
și de mamă.

Aniversarea zilei de naștere a tovarășei Elena 
Ceaușescu, personalitate politică de certă valoare și 
reputat om de știință, cu merite de necontestat in ela
borarea politicii interne și externe a României, dar 
și in știința contemporană, este o sărbătoare a noastră. 
Pentru că de mult, tovarășa Elena Ceaușescu a intrat 
in conștiința neamului din care se trage și pe care 
prin întreaga sa activitate, cu întreaga sa dăruire il 
onorează. Cind ii pronunțăm numele, avem imaginea 
femeii romane născute in glia strămoșilor, așa după 
cum, cind pronunțăm numele tovarășului său de viață, 
al președintelui nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
avem imaginea românului neaoș, harnic, curajos și 
înțelept, insetat de dreptate și de libertate.

Am avut fericite prilejuri de a mă afla in preajma 
tovarășei Ceaușescv. atunci cind ne-a fost oaspete 
in uzină sau la mari reuniuni internaționale. De fie
care dată făcea dovada nobilelor însușiri care ne ca
racterizează neamul, emanind omenie și căldură, dra
goste pentru cei mulți și grijă pentru toți. Cind tinerii 
o intimpină cu flori și cu urări, ii rid și ochii, și fața, 
și întreaga ființă. Este reacția firească a omului cu 
sufletul curat, reacția ce reflectă dragostea sa mare 
pentru oameni și pentru copii, mai ales, ca femeie și 
mamă ce este. Acesta este temeiul, pe lingă multe 
altele, pentru care o prețuim, o stimăm și o iubim 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, recunoscători pentru că 
trăim in pace, in liniște, in tihnă, fără griji pentru 
căminele și familiile noastre, fără grijă pentru pline, 
fără grijă pentru ziua de miine.

Prezenta sa in conducerea partidului și a țării, ală
turi de cel mal iubit și stimat fiu al poporului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă certitu
dinea aducerii la îndeplinire a planurilor noastre în
drăznețe, a năzuințelor noastre, mai vechi și mai noi, 
și pină la urmă acelea de a fi demn reprezentați in 
istorie.

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, ii dăruim 
florile recunoștinței noastre, dorindu-i, din adincul 
inimii, multă putere de muncă, ani mulți, mulți, mulți 
și tinerețe fără bătrinețe! Sint gindurile sincere pornite 
din adincul ființei unui muncitor din milioanele de 
muncitori ai țării, care vă asigură că, tirmind exem
plul dumneavoastră, nu va precupeți nimic și va face 
totul, alături de colegii de muncă, pentru a pune in 
valoare întreaga capacitate pentru progresul patriei 
noastre dragi, România socialistă.

„La mulți ani!" distinsă fiică a acestui neam, „La 
mulți ani!" spre binele și fericirea noastră a tuturor 
celor care vă omagiază in această măreață zi.

Marian AVRAM
Erou al Muncii Socialiste, 
întreprinderea „23 August', București

Să vină Patria, solemn să-ți spună, 
Cu glasul de cinstire-al tuturor 
Că viața e o splendidă cunună 
Unui destin ce s-a știut dator 
Mereu lingă al Patriei Erou
- Pe românescul veșnic plai de dor - 
Să poarte-n slavă timpul țării nou, 
Visat, zidit de un erou popor,

...Azi, vine Patria, cu demnitate 
Din inimi—milioane să rostească 
Urarea de ani mulți și sănătate, 
Și de iubire naltă, românească l

Nicolae DRAGOȘ
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PRODUSE DE CALITATE ÎNALTĂ,

EFICIENȚĂ ECONOMICĂ SUPERIOARĂ
îndeplinirea Programului privind îmbunătățirea nivelului tehnic și 

calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de 
combustibili și energie și valorificarea superioară'a materiilor prime 
și materialelor in perioada 1983—1985 și pînă in 1990 trebuie să de
termine o creștere accentuată a competitivității produselor românești. 
Aceasta impune ca in fiecare unitate economică, institut 
și inginerie tehnologică să se întreprindă acțiuni hotărite 
carea măsurilor din program.

Propunindu-ne să urmărim cum se acționează în acest 
importante întreprinderi industriale am adresat unor cadre de condu
cere din unitățile respective următoarele întrebări :

1. Ce învățăminte ați desprins din activitatea anului trecut privind 
înnoirea și modernizarea produselor ?

2. Care sînt sarcinile în acest domeniu în 1984 și ce acțiuni au 
fost inițiate pentru înfăptuirea lor ?

3. Ce probleme mai trebuie rezolvate pentru valorificarea tuturor 
rezervelor de ridicare a nivelului

Iată răspunsurile primite :

de cercetare 
pentru apli-
scop în trei

tehnic și calitativ al producției ?

Măsuri tehnico-organizatorice judicioase,
aplicate operativ

1. Anul trecut 20 la sută din pro
dusele cuprinse in nomenclatorul de 
fabricație al unității au fost repro- 
iectate și modernizate, ne precizea
ză tovarășul Dumitru Prodan, secre
tarul comitetului de partid al între
prinderii „ELECTROCONTACT" din 
Botoșani. Eforturile susținute ale 
întregului colectiv în această direc
ție sînt reflectate in faptul că pro
gramul de înnoire, modernizare și 
ridicare a calității produselor pe în
treg anul 1983 a fost înfăptuit cu o 
lună mai devreme. Se cuvine pre
cizat că această veritabilă ofensivă 
a noului a fost determinată de in
dicațiile directe date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu care, vizitind u- 
nitatea noastră ne-a cerut să ridicăm 
rapid nivelul tehnic și calitativ al 
producției. Această largă acțiune a 
pornit de la cerințele concrete ale be
neficiarilor din țară și clienților ex
terni, Specialiștii imitații noastre s-au 
deplasat la principalii noștri benefi
ciari, întreprinderea minieră Rovi- 
nari. Combinatul petrochimic Midia- 
Năvodari, „UNIO“-Satu. Mare și au 
preluat comenzi și oferte. Iar mate
rializarea acestor acțiuni a determi
nat și o creștere substanțială a efi
cientei producției, exprimată intr-o 
depășire a beneficiilor planificate cu 
peste 30 milioane lei.

2. în 1984 ponderea produse-

preocupat ca fiecare proiect să con
tribuie la utilizarea cit mai eficien
tă a materiilor prime și materiale
lor și, in același timp, să asigure 
produse de o calitate cit mai bună. 
Pină la această dată au fost omolo
gate mai bine de jumătate din pro
dusele ce se vor fabrica in anul 
1984. între care aș aminti panoul 
de comandă pentru combina de îna
intare in galeriile miniere, agregatul 
pentru preincălzirea apei in motoa
rele termice, echipamentele pentru 
ascensorul EX, o nouă serie de li- 
mitatoare de cursă, 5 tipuri de trans
formatoare uscate și altele. La ju
mătatea lunii decembrie au fost pre
date în fabricație ultimele proiecte 
pentru sculărie necesare realizării 
noilor produse. De asemenea, s-au 
încheiat și cursurile de perfect 
tionare pentru personalul muncitor, 
astfel incit putem spune că au fost 
asigurate încă din prima' zi a anuiui 
1984 toate condițiile tehnico-organi
zatorice pentru menținerea unui 
ritm susținut de înnoire a produc
ției.

3. Pentru realizarea produselor 
noi nu avem alte probleme de 
soluționat decit cele ce privesc 
întregul proces de producție al 
unității : livrarea ritmică și in 
cantitățile contractate a tuturor ma

ior noi, reproiectate sau moderniza- ' teriilor prime și materialelor de la 
te va înregistra o creștere de 12 Ia 
sută față de anul trecut. Procen
tul nu, spune mare lucru dacă n-am 
adăuga că materializarea Sa înseam
nă, in fapt, un volum de producție 
de aproape 30Q.. milioane.,lej,.-Npram

rile tuturor muncitorilor și specia
liștilor noștri. Urmărim in pri
mul rînd introducerea pe scară 
mai largă a progresului tehnic, pen
tru a asimila in fabricație produse 
competitive. Vor fi puse astfel in 
funcțiune mașini de întins, debitat 
și dezizolat conductori, mașini de 
sertizat, de debitat profile. Prin ex
tinderea sudurii in puncte și reali
zarea confecțiilor metalice asambla
te in șuruburi va crește productivi
tatea muncii, diminuindu-se, totoda
tă, consumurile energetice. La secția 
de confecții metalice avem in pro
gram trecerea la robotizarea- opera-

tiei de sudură, iar la atelierul scu- 
Iărie mărim capacitatea sa printr-o 
dotare la nivelul cerințelor tehnicii 
de virf. Un accent deosebit vom 
pune în continuare pe perfecționa
rea pregătirii profesionale. fiindcă 
sintem convinși că .numai oameni cu 
un larg orizont de cunoștințe pot 
asimila și introduce in fabricație 
tehnologii avansate și produse noi.

3. înfăptuirea programului de ri
dicare a nivelului tehnic al produ
selor este legată și de modul cum 
întreprinderile care realizează repe
rele de conectare pentru aparatura 
electrotehnică și electronică vor în
țelege să-și diversifice nomenclato
rul de fabricație, calitativ și canti
tativ. De asemenea, trebuie să exis
te o corelare între ritmul asimilă
rilor in fabricație și editarea cata
loagelor de produse noi. în ce ne 
privește, obiectivele pentru acest 
an mobilizează toate forțele între
prinderii, de Ia proiectare pînă la 
execuție și’montaj. în prezent, în 
atelierele de proiectare sau la stan
durile de probă ale produselor noi 
și modernizate se muncește, zi de 
zi, cu aceeași intensitate ca și în 
secțiile de fabricație. De o largă 
audiență se bucură inițiativa „fie
care cadru tehnic să rezolve o pro
blemă tehnică", care se dovedește 
stimulativă și eficientă.

A

In fabricație - mașini competitive
pe piețele externe

1. Planul tehnic al întreprinderii 
„METALOTEHNICA" din Tg. Mureș 
a prevăzut în anul trecut 53 de 
obiective noi. ne spune tovară
șul Ladislau Schuedarek, șeful 
compartimentului de control al ca
lității, Din acest program cîteva

realizări rețin 
Intre acestea 
carea mașinii 
nie cu jacard 
concepție proprie,
performanțe similare cu 
jacard electronic (dar

cu deosebire 
sg numără 
de tricotat
R-50. O

care

atenția. 
fabri- 

rectili- 
mașină de 
realizează 

mașina cu 
Ia un cost

fiecare furnizor. în ce ne privește, 
considerăm anul 1984 ca o perioadă 
de muncă susținută in vederea creș
terii in continuare a calității și com
petitivității produselor pe care le 
vom realiza.

Ritm susținut de innoire a producției
1. Ridicarea nivelului tehnic și îm

bunătățirea calității produselor s-au 
înscris permanent între obiectivele 
de bază ale activității noastre — 
ne-a spus tovarășul "Marin Bănescu, 
inginer-șef al ÎNTREPRINDERII DE 
PANOURI ȘI TABLOURI ELEC
TRICE Alexandria. în 1983 ponde
rea produselor noi și moderniza
te a reprezentat mai bine de 75 
la sută din volumul producției. 
Printre noutățile incluse in 1983 
în nomenclatorul de fabricați'' se 
numără : tablouri electrice pentru 
strunguri automate, prese mecanice, 
mașini de honuit, de lepuit. de rec
tificat, de găurit în coordonate, re
leu electronic cu contact pasager și 
releu electronic de semnalizare prin 
impulsuri, interfoane cu 10—40 de 
posturi, echipamente electrice, pen
tru instalații de irigat prin asper-

siune cu deplasare frontală, stație 
de distribuție — alimentare — co
mandă, reglaj pentru instalații de 
foraj. Pe planul eficienței econo
mice, acest proces de înnoire a pro
ducției s-a reflectat in reducerea 
consumurilor cu 270 tone metal, 
120 000 kWh energie electrică și 115 
tone combustibil convențional. O in
fluență deosebită asupra diminuării 
consumurilor de materii prime au 
avut-o reproiectarea unor produse, 
folosirea materialelor recuperabile, 
extinderea tipizării pină la nivel de 
renere.

2. Traducerea in viață a măsurilor 
cuprinse în programele adopta
te de conducerea partidului cu 
privire la creșterea mai accentuată 
a productivității muncii și la îmbu
nătățirea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor concentrează efortu-

In secția monta] de la

mult mai scăzut, mai ușor de- ex
ploatat și cu economii mari de ma
teriale la beneficiari). De subliniat 
că prin realizarea acestei mașini a 
fost eliminat importul, economisin- 
du-se importante fonduri valutare, 
între realizările de marcă ale colec
tivului se înscriu și mașinile de cu
sut industriale cu viteza de lucru de 
pină la 5 500 împunsături pe minut, 
mașinile de cusut industriale cu 
stop-motor, care determină o creș
tere a productivității muncii cu peste 
40 la sută. Aceasta, ca și alte ma
șini și utilaje din programul de 
innoire și modernizare s-au bucu
rat de bune aprecieri și peste 
hotare. Bunăoară, datorită per
formantelor înregistrate, mașina de 
tricotat R-12 a fost distinsă cu me
dalia de aur la Tirgul internațional 

. de la Plovdiv, aceleași aprecieri în
trunind și instalația de nitrurare in 
plasmă — la Tirgul de toamnă de Ia 
Leipzig și mașina de tricotat băști 
— la Tirgul de la'Milano. Experien
ța anului trecut ne-â demonstrat că 
numai acționind stăruitor, lună de 
lună, sarcinile- privind înnoirea și 
modernizarea producției pot fi în
deplinite integral, asigurîndu-se ast
fel creșterea competitivității produ
selor noastre.

2. Pentru anul 1984, întreprinderea 
_pre un plan de innoire și moderni
zare deosebit de mobilizator. între 
altele sint prevăzute nu mai puțin 
de 10 obiective cu faze de pregătire 
și punere in funcțiune, din care se 
detașează ca importanță stațiile au
tomate de desurfilat după contur, o 
largă gamă de mașini de cusut cu
sătură lanț cu 1, 3 și 4 ace, diversi
ficarea mașinilor de cusut-surfilat 
(cu încă 94 subplase), începerea pre
gătirii de fabricație a mașinii, de 
tricotat, blănuri. Pentru îndeplinirea 
acestor sarcini au fost luate în timp 
util o .serie de măsuri organizato
rice intre care : completarea liniei 
de greifere rotative cu noi mașini 
automate monoscopice (realizate 
prin autoutilare). reorganizarea li
niei de montaj la secția mașini de 
cusut care, prin asigurarea monta
jului selectiv, va duce la ridicarea 
preciziei in execuție a mașinilor de 
cusut Totodată, avind in vedere 
gradul de innoire și modernizare a 
produselor livrate, întreprinderea a 
luat măsuri pentru școlarizarea per
sonalului de servire a acestor ma
șini, acțiune la care, pină acum, au 
participat 320 de muncitori din în
treprinderile beneficiare.

3. Pentru realizarea obiectivelor 
stabilite in programul de innoire, 
modernizare și ridicare a calității 
produselor se impune îmbunătățirea 
fiabilității stop-motoarelor pentru 
mașini de cusut, proiectate de In
stitutul de cercetări produse elec
trice București și executate de în
treprinderea de aparataje electrice 
auto și motoare electrice Sf. 
Gheorghe. De asemenea, trebuie e- 
laborate tehnologiile de recuperare 
a pieselor cu unele defecțiuni în 
scopul diminuării accentuate a con
sumului de metal. Totodată, avind 
în vedere că „lumea micronilor" e 
greu de stăpinit cu AMC-uri înve
chite, întreprinderea a luat măsuri 
pentru înnoirea acestora, iar pentru 
creșterea calității produselor cu 
marca „Metalotehnica", un accent 
deosebit se pune in aceste zile pe 
dotarea intreprinderii cu standuri de 
probe pe întregul flux tehnologic, 
astfel incit nici un produs cu defec
țiuni de. fabricație să nu părăsească 
întreprinderea.
Anchetă realizată de

Întreprinderea de panouri și tablouri electrice din
Alexandria Foto : E. Diehiseanu

D. CONSTANTIN, S. A1LENEI,
S. STEFAN, Gh. GIURGIU

Aspect de la standul de probe al intreprinderii „1 Mai" din Ploiești

LA ÎNTREPRINDEREA J MAI" DIN PLOIEȘTI

Planul de producție - realizat 

cu consumuri minime de energie
La întreprinderea „1 Mai" din Plo

iești, primele zile de lucru din acest 
an atestă nu numai hotărîrea între
gului colectiv de a acționa hotărit 
pentru îndeplinirea ritmică a sarci
nilor de plan, ci și preocuparea lui 
pentru obținerea producției planifi
cate cu consumuri energetice cit mai 
mici. în aceste zile de început de 
an, împreună cu inginerul Florea 
Petricică, de la mecanicul-șef, arn 
trecfct prin sectoarele calde si prin 
citeva secții prelucrătoare din în
treprindere.

Prima constatare : programele zil
nice de încadrare 
in consumuri pre
văzute pe ianua
rie sint cu stric
tețe respectate.
Controlul consu
mului de energie 
electrică și gaz 
metan este făcut 
oră de oră și ra
portat la dispece
ratul central. Cu excepția unor 
locuri, unde am întîlnit unele negli
jențe în folosirea aburului și a aeru
lui comprimat — conducte și ventile 
defecte — in compartimentele de 
lucra se respectă cu strictețe mă
surile stabilite. în unele secții s-ati 
luat din primele zile ale anului noi 
măsuri pentru economisirea energiei. 
Așa, bunăoară, la oțelăria nouă s-a 
redus activitatea la incă un cuptor, 
lucrîndu-se acum, in schimburile 1 
și 2 cu cinci cuptoare, fără să fie 
afectat cu nimic planul de pie
se turnate. Cum s-a. acționat ? în 
sectorul de pregătire a încărcăturii 
metalice s-au luat măsuri pentru 
mai buna organizare a muncii, ast
fel incit toate șarjele, fără excepție, 
să se încadreze in timpul tehnologic 
prevăzut.

„în noul regim de lucru, precizea
ză inginerul Dumitru Enache, șeful 
secției, in luna ianuarie oțelăria se 
va încadra in consumurile stabilite, 
urmind să se realizeze chiar o eco
nomie de peste 120 000 kWh. Obiecti
vul otelurilor este ca și in noile 
condiții să asigure ritmic întreaga 
cantitate de piese turnate".

La tratamentul termic — alt com
partiment cu pondere în consumuri

le energetice — inginerul Gavrilă 
Duma, șeful atelierului, ne-a vorbit 
despre citeva acțiuni întreprinse Ia 
sfieșitul lui 1983, dar cu efecte po
zitive în noul an. Astfel, s-au 
modificat tehnologiile la opt cup
toare, urmărindu-se folosirea in
tegrală' a căldurii reziduale a aces
tora. s-au efectuat noi lucrări de 
etanșare. s-au operat unele schim
bări in procesul de supraveghere și 
manipulare și altele. Aceste măsuri 
se vor concretiza in prima lună a 
anului într-o economie de 21 000 kWh 
și de peste 10 000 mc gaze naturale.

Dealtfel; în pri
mele zile ale nou
lui an s-au și e- 
conomisit 800 
kWh energie elec
trică și 400 mc 
gaze naturale. 
Preocupări ase
mănătoare întil- 
nim și la forjă și 
în turnătoria de

fontă. La secțiile mecanică 1 și 5 se 
montau noi [imitatoare de mers in 
gol la mașinile-unelte. Inginerul 
Florea Petricică ne spune că s-au și 
montat 17 limitatoare și urmează ca 
pină la sfîrșitul lunii să se instaleze 
mcă 60.

Măsuri ferme se iau și pentru re
ducerea la jumătate a consu
mului de energie electrică in 
sectoarele neprelucrătoăre. Dealt
fel, acest obiectiv a și fost re
alizat in atelierele de proiectare, 
precum și la iluminatul halelor. 
Acum se acționează in continuare 
pentru coborirea tuturor circuitelor 
de iluminat de pe fermele înalte ale 
halelor la 2,5 metri deasupra mași
nilor ; în unele secții se așază noi' 
lămpi cu braț direct pe strunguri, 
pe mașinile de frezat, pe alte ma- 
șini-unelte.

Din calculele făcute rezultă că in 
primele cinci zile ale anului s-au 
economisit 250 000 kWh energie eleo- 
trică și 25 000 rac gaze naturale. 
Cifre care atestă că in acest ăn se 
va acționa cu hotărîre pentru redu
cerea consumurilor energetice, rea- 
lizindu-se in același timp producția 
prevăzută si de bună calitate.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scinteii"
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- in<ea avuție a țării— 
tivat integral, spre binele țării!

LUCRĂRILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE
- EXECUTATE INTENS Șl IARNA

în acest an urmează să se 
cultive 35 000 hectare cu orez, 
iar prin aplicarea corectă a teh
nologiei acestei culturi produc
ția la hectar trebuie să crească 
substanțial. îndeplinirea acestei 
sarcini presupune ca, pină la 30 
aprilie, in toate unitățile culti
vatoare să se încheie lucrările 
de amenajări Ia orezăriile noi 
însumind 13 800 hectare, să fie 
modernizate și refăcute cele 
vechi, să se repare utilajele a- 
grifcole și instalațiile de pompa
re a apei. în cele ce urmează ne 
vom referi la pregătirile ce se 
fac acum in unitățile agricole 
din județul Brăila, care dețin 
aproape o treime din terenul ce 
se va cultiva în acest an cu orez.

„Anul trecut, unitățile agrico
le din județul nostru au obținut, 
în medie, 3 515 kg orez la hectar 
— ne-a spus ing. Ion Susanu, 
director general al direcției a- 
gricole. în 1984, suprafața desti
nată acestei culturi va crește cu 
6 800 hectare și, potrivit planu
lui, recolta la hectar va trebui 
să sporească simțitor. Pentru 
realizarea acestor obiective, in 
noile orezarii, lucrările au în
ceput încă din vara trecută, iar 
în cele vechi — de îndată ce 
s-a terminat recoltarea culturi
lor de toamnă". Care este sta
diul lucrărilor in momentul de 
față și ce probleme se pun in 
legătură cu realizarea progra
mului de cultivare a orezului ?

Desigur, prima și cea mai im
portantă problemă se referă la 
amenajarea noilor orezării. Pină 
acum au fost recepționate în to
talitate orezăriile amenajate la 
întreprinderile agricole de stat 
Baldovinești și Siliștea, la coo
perativele agricole, precum și 
parțial cele care aparțin I.A.S. 

Măxineni și I.A.S. Tichilești. în- 
sumînd 4 319 hectare. Muncitor 
rii și specialiștii de pe șantiere
le I.E.E.L.I.F. Brăila continuă în 
ritm susținut lucrările pe restul 
suprafeței, care, potrivit grafi
celor, urmează să fie recepțio
nate la 30 martie. Odată cu 
arăturile au început și lucrările 
de modernizare și întreținere a

Muncă susținută la amenajarea 

orezăriilor din județul Brăila

canalelor din vechile orezării. 
repararea instalațiilor de dirija
re a apei, care urmează să fie 
încheiate inainte de insămințări.

încă din primele zile ale a- 
cestui an, pe șantierele viitoa
relor orezării din județul Brăi
la se desfășoară -o intensă acti
vitate. Astfel, la I.A.S. Siliștea, 
după ce a fost recepționată în
treaga suprafață de 636 hectare, 
în prezent se fac ultimele reme
dieri care vor fi finalizate în 
cursul acestei luni. La I.A.S. 
Baldovinești, din cele 1 524 hec
tare destinate orezăriilor, lu
crările de amenajări ■ au fost 
încheiate pe 1 254 hectare. Pe 
celelalte 270 hectare se corectea
ză nivelările, se execută parce
lări, se rectifică panta canalelor, 
se fac ultimele lucrări la stațiile 
de repompare. O situație mai 
aparte există la I.A.S. Tichilești. 
Aici, din cele 2 900 hectare pla
nificate au fost preluate ds 

beneficiar doar 635 hectare, lu
crările fiind mai avansate pe 
alte 800 hectare^ De aceea, au 
fost luate măsuri de suplimen
tare a forțelor mecanice și uma
ne ale constructorilor, astfel in
cit și aici lucrările de amena
jare să se încheie cit mai re
pede. Forțe suplimentare au fost 
concentrate și la I.A.S. Mărgi

neni, unde lucrările se desfă
șoară pe aproximativ 40—50 la 
sută din suprafața de 1 147 hec
tare destinată noii orezării. Aici 
se fac nivelări, se sapă canale 
de distribuție, se amenajează 
sub aspect tehnic-funcțional sta
țiile de pompare. într-un cuvînt, 
se- poate aprecia că lucrările în 
noile orezării se desfășoară în 
ritm susținut.

O atenție mult mai mare tre
buie acordată, încă de pe acum, 
asigurării condițiilor necesare 
pentru obținerea de producții 
mari la hectar. Iar una din a- 
ceste condiții se referă la asigu
rarea rotației culturilor. Referi
tor la această problemă, ing. 
Viorel Ionescu, directorul I.A.S. 
Stăncuța, ne-a spus : „Rotația 
culturilor este unul din factorii 
care asigură creșterea produc
ției de orez. Din datele pe care 
le deținem, dacă nu se asigură 
rotația corespunzătoare, după 

patru ani, producția scade cu 40 
la sută față de anul I, iar după 
5—6 ani — cu peste 50 la sută. 
Tocmai de aceea, în tehnologie 
se prevede că intr-un an se 
pot cultiva cu orez numai 
două treimi din suprafața ame
najată, restul terenului urmind 
să fie ocupat de alte plante. Din 
analiza pe care am intreprins-o 
rezultă clar că mărirea suprafe
ței cu orez, fără să se respecte 
rotația culturilor, duce Ia scăde
rea producției medii la hectar". 
Organele agricole din județul 
Brăila au ținut seama de aceste 
observații. Au fost luate măsuri 
ca in acest an, pe ansamblul 
județului, să se insămințeze cu 
orez 80 la sută din suprafața a- 
menajată și să se elimine mono- 
cultura pe solele unde orezul a 
fost cultivat 8—10 ani în șir. De 
exemplu. I.A.S. Stăncuța, față 
de 5 210 hectare din cele 5 827 in 
1983. va cultiva in acest an 4 600 
hectare. La fel vor proceda și 
celelalte unități.

Au fost luate și alte măsuri 
care vor contribui la asigurarea 
tuturor condițiilor pentru reali
zarea producțiilor de orez pre
văzute, între acestea sint : siste
matizarea și dimensionarea par
celelor incit lucrările să nu fie 
stinjenite și să fie executate la 
timp și cu consum minim de 
combustibil: se repară, în ate
liere specializate, combinele și 
celelalte utilaje, se desfășoară 
cursurile de ridicare a calificării 
profesionale, în care sint cu
prinși 100 de muncitori orezari 
și 250 de mecanizatori, și in
struirea specialiștilor.

Corneliu IFR1M

Potrivit programului național 
de îmbunătățiri funciare, in ur
mătorii doi ani, întreaga supra
față agricolă a județului Tulcea 
urmează a fi amenajată pentru 
irigații. La sfîrșitul anului trecut 
urma să intre în funcțiune sis
temul de irigații Dăieni-Ostrov- 
Pecineaga, care va asigura apa 
pentru o suprafață de 40 495 
hectare. Pină in prezent insă au 
fost recepționate numai 21074 
hectare, pe restul suprafețelor 
lucrările fiind in diferite stadii 
de execuție. Cum se acționează 
pentru recuperarea restanțelor 
la executarea acestui important 
obiectiv de investiții ?

In prezent sint încheiate lu
crările de construcții, de mon
tare a instalațiilor mecanice și 
a echipamentului hidrotehnic la 
stațiile de repompare 8 A și 8 B. 
Tot aici, o-echipă de Ia șantie
rul nr. 3 din satul Făgărașu Nou 
execută ultimele finisări, iar o 
altă echipă, de la întreprinde
rea de instalații și montaj Bucu
roșii. montează echipamentul 
electric. „Toate forțele mecanice 
și umane rămase disponibile de 
la aceste obiective au fost con
centrate Ia celelalte trei stații 
de repompare și opt stații de 
punere sub presiune, unde lu
crările sint rămase in urmă — 
ne-a spus ing. Anghel Vasian, 
directorul I.E.E.L.I.F. Tulcea. 
Pentru intensificarea ritmului 
de construcții și montaj, la toa
te punctele de lucru ale acestor 
obiective au fost dirijate forțe 
suplimentare de la celelalte sis
teme de Irigații din județ, iar pe 
șantierul nr. 2 Ostrov, care exe
cută rețeaua de conducte îngro
pate și canalul CA 4, au fost 
aduse noi formații de utilaje 
grele".

Recuperarea grabnică a res
tanțelor in acest sistem este 
condiționată însă de realizarea 
următoarelor lucrări : racorda
rea la mal a stației plutitoare 
de pompare nr. 2. echiparea cu 
pompe a unei stații similare 
care trebuia predată la montaj, 
potrivit graficelor, la 30 septem
brie (executant — întreprinde

PE ȘANTIERELE DE IRIGAȚII DIN JUDEȚUL TULCEA, ’ ’

Restanțe tare trebuie 
recuperate grabnic

rea de construcții de nave și 
utilaj tehnologic din Tulcea), 
încheierea lucrărilor la celelalte 
stații de pompare și punere sub 
presiune și la amenajările inte
rioare»— canale, conducte și hi- 
dranți, care au fost realizate pe 
numai 80 la sută din suprafețe. 
Analiza stadiului de execuție a 
acestor lucrări evidențiază cite
va probleme de a căror grabnică 
soluționare depinde darea in ex
ploatare la termen a amenajări
lor.

Există o neconcordânță intre 
capacitatea utilajelor și mijloa
celor de transport cu programele 
de lucrări. Referitor la executa
rea canalelor, a construcțiilor hi
drotehnice'și a coloanelor de con
ducte îngropate, pe terenurile 

cu roci dure, unde .au rămas de 
excavat 60 000 de metri cubi, vo
lumul lucrărilor nu este corelat 
cu capacitatea utilajelor exis
tente pe șantiere. „în loc de 30 
de motocompresoare se lucrea
ză numai cu șapte, care asigură 
derocarea doar a 5 000 mc pe 
lună — ne spune ing. Dragomir 
Traicu. director tehnic al

I.E.E.L.I.F. Tulcea. Pentru in
tensificarea ritmului de lucru 
vom organiza două schimburi și 
vom' acționa în vederea supli
mentării utilajelor"'.

Utilajele existente sint folo
site sub capacitate. O parte din 
utilajele terasiere și mijloacele 
de1 transport sint folosite doar 
citeva ore pe zi sau chiar stau 
cu săptăminile. Ca urmare, in 
ultimele trei luni ale anului tre
cut s-a executat doar jumătate 
din volumul planificat de lu
crări, deși in cea mai mare par
te timpul a fost favorabil. A- 
ceastă situație se datorează fap
tului' că baza de aprovizionare 
n-a asigurat toate piesele de 
schimb necesare. Bunăoară, ex
cavatoarele și buldozerele de ti

purile S 1 800 și S 1 500 și nouă 
utilaje de construcții n-au fost 
folosite decit o scurtă perioadă 
pentru că nu s-au procurat se
turile de motor și alte pie
se. iar alte utilaje aparținind 
I.E.E.L.I.F. Tulcea așteaptă să 
fie reparate la întreprinderea 
de utilaj greu pentru construcții 
din Constanța. Sint insă și si
tuații in care utilaje in stare de 
funcțiune nu sint folosite din 
cauza numărului insuficient de 
mecanici. „Pe cele două șantie
re stau 15 buldozere și excava
toare, fiindcă, după constituirea 
intreprinderii de execuție și ex
ploatare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare', mecanicii care 
au lucrat pe ele au fost repar
tizați in alte unități, fără să se 
ia măsuri de înlocuire a lor" — 
ne-a spus ing. Paul Grozavu, 
șeful șantierului nr. 2 Ostrov.

Volumul mare de lucrări res
tante din 1983, precum și buna 
pregătire a realizării amenajă
rii a 32 100 hectare in acest 
an presupun o maximă con
centrare a forțelor întreprinde
rii, intensificarea sprijinului din 
partea unităților agricole bene
ficiare, respectarea prevederilor 
contractuale de către furnizorii 
de utilaje tehnologice și mate
riale. Totodată, direcția de re
sort din Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, orga
nele agricole județene trebuie 
să soluționeze in cel mai scurt 
timp problemele ridicate pe 
șantiere privind corelarea capa
cității utilajelor cu programele- 
de lucru și funcționarea la ca
pacitate normală a întregului 
parc existent.

Lucian CIUBOTARU 
Neculai AMIHULESEI
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HiC
Intiăcăratele chemiri ale președintelui
te Ceausescu Is ilirarea primejdiei

unui raitei nuclear - expresie a răspunderii
pentru destinele intriS umanitâti

- interesele popoarelor, interesele păcii

Lucrările Congresului P. C. German

Mai presus de orice
Am ascultat cu multă atenție și 

profundă emoție Mesajul' de Anul 
Nou adresat națiunii de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mesajul con
stituie. pentru noi toti o puternică 
Si vibrantă chemare la noi fapte 
de muncă în anul in care am in
trat. Urmind neabătut îndemnurile 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, întregul 
nostru colectiv de muncă din sec
ția în care lucrez, a Șantierului 
naval Galați, este hotărît să facă 
din anul 1984 un an de virf al pro
ductivității muncii, al calității si 
eficienței, al asigurării îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor privind ri
dicarea nivelului tehnic al produ
selor — așa cum este prevăzut în 
programele speciale adoptate. Toa
te aceste gînduri și sentimente sînt, 
firește. împărtășite — sînt convins 
că așa este — de toți oamenii mun
cii din tara noastră, de întregul 
popor român, angajat cu toate for
țele sale într-o amplă activitate 
creatoare, menită să ridice patria

Oamenii de știință cunosc bine amploarea pericolului; 
avertismentele lor trebuie luate în seamă

împreună cu toți cetățenii Româ
niei socialiste, am luat cunoștință 
cu profundă admirație de ideile, 
aprecierile și propunerile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu referitoare 
La evoluția situației internaționale, 
expuse în Mesajul de Anul Nou și 
în cuvintarea cu prilejul primirii 
membrilor corpului diplomatic. Cu 
înaltă responsabilitate, președintele 
tării noastre a atras atenția asupra 
agravării situației internaționale, a 
creșterii pericolului unui nou răz- 

j boi,. care s-ar transforma inevita- 
I bil într-un război nuclear. Ca de 

fiecare dată, clarviziunea și obiecti- 
J vitatea analizei — proprii gîndirii 
# șefului statului român — se îmbină 

cu spiritul de inițiativă și capaci
tatea de a formula propuneri con
structive și realiste, cu forța mobi
lizatoare a apelurilor la acțiune 
practică, imediată.

într-adevăr, așa cum a subli
niat în repetate rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și cum a reafir
mat și de această dată. Europa, 
străvechi leagăn al civilizației, este 
împinsă, prin noile măsuri adopta
te în ultimul timp, spre abisul nu
clear. Același pericol amenință în
treaga planetă, existența întregii 
omeniri. Ca fizician, cunosc uriașa 
forță distrugătoare a atomului, 

. după cum îi cunosc șî posibilitățile

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 8 ianuarie, ora 20 — 11 ia
nuarie, ora 20. în țară : După o încăl
zire ușoară, în prima parte a interva
lului, vremea se va răci din nou. Cerul 
va fi mai mult noros. Vor cădea preci
pitații sub formă de ninsoare și pe 
alocuri lapoviță și ploaie, îndeosebi în 
primele zile. Vîntul va sufla slab pînă 
Ia moderat, cu intensificări locale la

cinema
© Dragostea și revoluția : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 
18 ; 20, MODERN (23 71 01) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
® Povestea călătoriilor : CENTRAL 
(14 12 24) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20, FLAMURA (85 77 12) — 8,15 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
© Program de desene animate — 
9,30; 11,30; 13,30; 17,30, B.D. la munte 
și Ia mare — 15,15; 19,15 : DOINA 
(16 35 38).
© De dragul tău, Anca : UNION 
(13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 13,45 ; 18 ; 20.
0 Nea Măria miliardar : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• O lebădă iarna : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 18; 20.
© Atenție.Ia gafe : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, DRUMUL SĂ
RII — 14; 16.
Q Serbările galante : DACIA (50 35 94)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
® Brigada diverse în alertă î FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
© Căruța cu mere : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
© Revanșa : FLACĂRA (20 33 40) —
13.30 ; 15 ; 17 ; 19.
@ Vraciul : GRIVITA (17 08 58) — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,45 ; 19,30.
© Gară pentru doi : SCALA 
(11 03 72) — 9,15; 12,15; 16,15; 19,15, 
CULTURAL (83 50 13) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
© S-a oprit un tren : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
© Nu vreau să devin adult : PACEA 
(60 30 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
® Capturați-i la barieră : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 8,30 ; 10,15 ; 14 ; 16 ; 
18 ; 20.
© Inimă sinceră : POPULAR (35 15 17)
— 15 ; 17,15 ; 19,30.
© Cavalerii teutoni : ARTA (21 31 86)
— 10 ; 13,45 ; 18.
© Afacerea Pigot : PATRIA (11 86 25)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45 ; 11;
13,15; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) —. 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
® Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15,45 ; 18 ; 20.
© Pe aripile vîntului î CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 13,30; 18.
© Toate mi se întîmplă numai mie : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; ,15,45 ; 18 ; 20.
© O afacere murdară : FAVORIT 
(45 31 70X — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20, GLORIA (47 46 75)
— 8,45 ; 10,15 ; 14,15 ; 16 ; 18 : 20.
® Capcană neobișnuită : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

noastră pe noi culmi ale civiliza
ției și progresului. <

Noi știm însă că înfăptuirea 
acestor proiecte de viitor este ne
mijlocit legată de asigurarea păcii. 
Iată de ce eu și tovarășii mei de 
muncă sprijinim intru totul iniția
tivele și acțiunile neobosite de 
pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, propunerile constructi
ve ale înaltelor foruri de partid și 
de stat din tara noastră. Așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvintele rostite la cumpăna 
anului, trebuie să se facă totul' 
pentru ca S.U.A. să oprească am
plasarea in Europa a rachetelor cu 
rază medie de acțiune, iar Uniunea 
Sovietică să oprească aplicarea 
contramăsurilor nucleare de răs
puns și, în aceste condiții, să se 
treață la reluarea negocierilor so- 
vieto-americane în vederea ajunge
rii la un acord corespunzător, care 
să ducă Ia eliberarea continentului 
pe care trăim de orice arme nu
cleare, la realizarea unei Europe 

nelimitate de a folosi omului, de 
a-i face viața mai prosperă. Cu cite 
arme există . astăzi in arsenalele 
statelor este suficient să fie dis
trusă viața de pe planeta noastră 
nu o singură dată, ci de zeci de ori. 
De ce atunci ar fi nevoie de noi 
arme? Cită dreptate are președin
tele țării cînd arată că trebuie să 
se spună deschis și cinstit popoare
lor adevărul în legătură cu primej
diile deosebit de grave create prin 
escaladarea înarmărilor racheto- 
nucleare — și că acest lucru trebuie 
să-l facă în primul rînd oamenii de 
știință. Iar adevărul este că actua
la situație face să planeze asupra 
omenirii cea mai mare primejdie 
din întreaga sa istorie : primejdia 
extincției totale.

Tot atita dreptate are tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cînd întreabă de 
ce nu sînt luate în seamă avertis
mentele oamenilor de știință care 
cunosc bine ce înseamnă arma nu
cleară și care atrag atenția condu
cătorilor politici, șefilor de state, 
guvernelor asupra uriașelor perico
le pe care le implică existența și 
cu atît mai mult folosirea acestor 
arme.

Conștienți de răspunderea ce ■ le 
incumbă, aceea de a milita neobo
sit pentru ca realizările științei, 
cuceririle geniului uman să slu
jească numai și numai vieții, feri

început din sud-vest, apoi din nord- 
vest. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus .7 și plus 3 grade, 
mai coborîte în ultima noapte, iar cele 
maxime intre minus 3 și plus 7 grade. 
Ceață locală. în București : Vremea va 
fi în general închisă. Vor cădea pre
cipitații atît sub formă de ninsoare, cît 
și lapoviță și ploaie. Vînt slab pînă la 
moderat, cu intensificări spre sfîrșitul 
intervalului. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 3 și zero grade, iar 
cele maxime între 1 și 4 grade. Ceață, 
mai ales în primele dimineți. (Corne- 
Hu Pop, meteorolog de serviciu).

® Lanțul amintirilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
® Dublu delict : COTROCENI
(49 48 48) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
O Omul păianjen se întoarce : MUN
CA (21 50 97) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
6 Despărțire temporară : VOLGA 
(79 71 26) — 9 j 12 ; 16 ; 19.

teatre 

a păcii șl colaborării. Cred că 
acest lucru este posibil dacă se vor 
pune mai presus de orice intere
sele supreme ale popoarelor, inte
resele păcii.

Exprimind deplina mea adeziu
ne si a tovarășilor mei de muncă 
de la Șantierul naval din Galati 
fată de politica de pace a parti
dului și statului nostru, față de 
inițiativele și acțiunile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrate rea
lizării dezarmării și, în primul 
rînd. dezarmării nucleare, vreau să 
arăt că sîntem gata să ne unim 
forțele cu toti oamenii de bine de 
pe continentul nostru, cu toti cei 
ce iubesc viata și creația pașnică 
pentru a făuri împreună o Europă 
și o lume fără arme nucleare, o 
lume a înțelegerii între națiuni li
bere și suverane.

Marin BUDESCU 
lăcătuș, secția I construcții, 
Șantierul naval Galați

cirii popoarelor, oamenii de știință 
români, reuniți in Comitetul na
țional „Oamenii de știință și 
pacea", sub conducerea, tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de reputație 
mondială, eminent militant pentru 
cauza păcii in lume, desfășoară o 
amplă activitate in acest sens și 
sînt hotărîți să acționeze cu aceeași 
energie și în viitor.

Prin demersul și inițiativele sale 
de profund umanism, președintele 
Nicolae Ceaușescu cheamă la pri
matul rațiunii și la spiritul de răs
pundere. Salvgardarea păcii în Eu
ropa și pe intreaga planetă nece
sită să se facă totul pentru relua
rea negocierilor sovieto-americane, 
în vederea ajungerii la un acord 
corespunzător, care să ducă. în fi
nal, la eliminarea rachetelor și la 
eliberarea continentului de orice 
arme nucleare, la realizarea unei 
Europe unite, a păcii și colaboră
rii. Pentru atingerea acestui măreț 
obiectiv, care răspunde intereselor 
întregii umanități, oamenii de ști
ință români, alături de întregul 
nostru popor, răspunzînd îndemnu
rilor înflăcărate ale președintelui 
țârii. înțeleg să nu precupețească 
nici un efort.

Dr. Otto ACZEL
fizician, Timișoara

t V
PROGRAMUL 1

9,30 Almanahul familiei
10,00 De strajă patriei
10.30 Viața satului (parțial color)
11.45 Lumea copiilor © 12,35 — Telefil- 

moteca de ghiozdan : Pinocchio 
— episodul 6

13,00 Album duminical (parțial color)
18,00 Film serial : viața lui Leonardo 

da Vinci. Episodul 3
18.35 Ecran de vacanță. Desene animate
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.20 Un cintec... un dans (color)
19.50 Film artistic : „Ștefan cel Mare — 

Vaslui 1475“ (color). Producție a 
Casei de filme Cinci

21.50 Telejurnal (parțial color) © Sport 
22,00 Melodii îndrăgite

PROGRAMUL 2
9,30 Popasuri muzeistice

10,00 Muzica ?... nimic mal simplu !
11.30 Din țările socialiste
11,55 Muzică ușoară
12,10 Salonul TV al artelor plastice
13,00 Bucuriile muzicii. Enesciana
13.30 Instantanee
13.45 Mic dicționar de operă și balet. 

Litera „S“ (VIII)
15.05 Pași de viață lungă
15.35 Teatru TV : „Frezlile nu înfloresc 

în iulie4* * de Dorina Bădescu

0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Titanic‘vals — 10; Cavoul de 
familie — 14,30; Salonul — 19.30; (sala 
Atelier): Gimnastică sentimentală — 
15; Act venețian — 19,30.
• Opera Română (13 18 57) : Spărgă
torul de nuci — 11; Nunta Iui Figaro 
(premieră) — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Leo
nard — 10,30; O noapte la Veneția — 
19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri —• 10; Gustul parvenirii — 
15; Luna dezmoșteniților — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Cabala bi- 
goților — 10; O zi de odihnă — 15;
Rezervația de pelicani — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Nu pot să 
dorm — 10,30; Ivona, principesa Bur- 
gundiei — 18.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 10; Măseaua de minte
— 13; Arma secretă a lui Arhimede
— 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 10,30; Baladă cotidia
nă — 19,30.
@ Teatrul „Nottara** (59 31 03, sala 
Magheru) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 10; Sentimente și naftalină — 
— 19,30; (sala Studio) : Trăsura la 
scară — 10,30; Calandria — 19.
© Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 10; Hai
na cu două fețe — 19; (sala Giulești, 
18 04 85) — Cocoșelul neascultător —
11; Năpasta — 18.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se4* (sala Savoy, 15 56 78) : Revista 
revistelor — 16; 19,30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 19,30.
@ Ansamblul „Rapsodia română** 
(13 13 00) : După datina străbună — 
10,30; Un zîmbet și-o floare — 19.
© Teatrul „Ion Vasilescu** (12 27 45) : 
Tache, Ianke și Cadîr — 15,30; 20.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cîntați cu mine un cîntec — 11; Intre 
caftan și smoking — 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) : 
Trei grăsani — 10,30; Pinocchio — 17. 
© Teatrul „Țăndărică** (15 23 77) : 
Anotimpurile mînzului — 10; 12; (sala 
Batiștei) : Tigrul purpuriu căruia-i 
plăceau clătitele — 11.
® Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 10; 16; 19,30.
© Estrada armatei (13 60 64) : Estrada 
în croazieră — 16,30; 19,30.

16.35 Ecran de vacanță. Desene animate
17.00 Serată muzicală TV. Pagini din is

toria artei sonore
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Artiști ai scenei lirice
20,40 România pitorească
21,00 Jaz în nocturnă
21.50 Telejurnal © Sport
22,00 Melodii îndrăgite

LUNI 9 IANUARIE 1984
20.00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.30 Film artistic in serial. „Pentru 

patrie4*.  Producție a Casei de fil
me Trei. Episodul 1

21.20 Curier cetățenesc
21.30 Tezaur folcloric
21,50 Telejurnal (parțial color)

ȘTIRI SPORTIVE
Azi la Palatul sporturilor 

STEAUA - DINAMO
Un meci între handbaliștii 

care au cucerit „Supercupa mondială"
Azi, la Palatul sporturilor și cul

turii din Capitală se va juca meciul 
Steaua — Dinamo, primul eveniment 
handbalistic al anului, o întrecere de 
cel mal înalt nivel, fiindcă din cele 
două formații bucureștene fac parte 
aproape toți jucătorii cu care echipa 
României a cucerit ultima ediție a 
„Supercupei mondiale",

Steaua și Dinamo ocupă in pre
zent primele două locuri din clasa
mentul diviziei A ; Steaua cu 45 
puncte din 15 partide, Dinamo — cu 
42 puncte, din același număr de 
partide ; și golaverajele respective
lor echipe sînt destul de apropiate, 
Steaua 443—346, Dinamo 442—335.

Întîlnirea va începe la ora 11.
*

în handbalul feminin, la Rimnicu 
Vîlcea, un meci in sferturile de fi
nală, ale „Cupei I.H.F.", intre Chimia 
și E. S. Roermond (Olanda).

Meciul va avea loc în Sala spor
turilor și va începe la ora 11.

Fermă condamnare a acțiunilor agresive ale R.SA 
împotriva Angolei

ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — 
Guvernul Etiopiei a cerut încetarea 
agresiunii regimului rasist de la 
Pretoria împotriva Angolei și retra
gerea imediată a trupelor sud-afri- 
cane de pe teritoriul angolez. Expri- 
mindu-și îngrijorarea față de agra
varea situației din Africa australă, 
guvernul etiopian adreșează tuturor 
forțelor iubitoare de pace apelul de 
a-și intensifica sprijinul acordat po
porului angolez pentru apărarea 
suveranității și integrității terito
riale.

MAPUTO — Guvernul Republicii 
Populare Mozambic a adresat state
lor membre permanente ale Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. un apel în 
care le cere să acționeze cu toate 
mijloacele pentru a se pune capăt a- 
gresiunii sud-africane împotriva An
golei — transmite agenția T.A.S.S.

Politica agresivă practicată de re
gimul rasist al Republicii Sud-Afri- 
cane continuă să constituie una din

Proiect de document pentru restaurarea 
și consolidarea păcii în America Centrală

CIUDAD DE PANAMA 7 (Ager
pres). — în vederea accelerării nego
cierilor consacrate realizării și con
solidării păcii în America Centrală, 
miniștrii de externe din Costa Rica, 
Guatemala, Honduras și Salvador au 
elaborat un proiect de document co
mun, cuprinzind o serie de propuneri 
in acest sens. Proiectul de document 
care a fost dat publicității la Ciudad 
de Panama invită țările din regiune 
să semneze un „Tratat de pace gene
ral în America Centrală", în baza 
„Programului de obiective ale păcii, 
democrației, securității și cooperării 
în regiune" adoptat în septembrie 
1983 de țările membre ale Grupului 
de la Contadora (Columbia, Mexic, 
Panama și Venezuela).

în proiectul de document comun, 
Costa Rica, Guatemala, Hondurasul 
și Salvadorul propun, in domeniul 
asigurării securității regionale, in
ventarierea și stabilirea unei limite 
maxime a efectivelor militare națio
nale și a cantităților și tipurilor de 
armament din regiune, fixarea unui 
termen pentru repatrierea consilieri
lor militari străini din America Cen
trală și crearea unor organisme de 
control privind respectarea celor con
venite.

Obiectivele politicii interne și externe ale noilor 
autorități nigeriene

— expuse de președintele
LAGOS 7 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului Militar Suprem 
al Nigeriei, generalul Mohammed 
Buhati. a decîar-it, in cadrul unei 
conferințe de ’presa, ca noîle’liutori^' 
tăți militare vor acorda o atenție 
deosebită pe plan extern proble
melor africane. Nigeria este ferm 
hotărită să sprijine țările africane 
din „prima linie" și poporul nami- 
bian în lupta sa pentru libertate și 
independentă, a subliniat. Buhări.

AGENDA DIPLOMATICA
• Președintele Siriei, Hafez Al 

Assad, l-a primit la Damasc pe 
Hassein Kazempour Ardebili, 
adjunct al ministrului iranian de ex
terne, care i-a inmînat un mesaj 
din partea președintelui Iranului, 
Seyyed Aii Khamenei, referitor la 
viitoarea reuniune la nivel înalt a 
Organizației Conferinței Islamice, ce 
va avea loc luna aceasta în Ma
roc. ® Președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser Arafat, va 
face în următoarele zile o vizită la 
Amman, unde va conferi cu regele 
Hussein al Iordaniei in legătură cu 
evoluția problemei palestiniene. 
• Ultimele aspecte ale situației din 
regiunea Orientului Mijlociu, cu 
precădere din Liban, au stat in cen
trul convorbirilor dintre premierul 
israelian, Yitzhak Shamir, și trimisul 
special a! președintelui S.U.A. pen
tru Orientul Mijlociu, Donald Rums
feld, sosit în Israel. ® Problemele 
Orientului Mijlociu au fost exami
nate și la Paris cu prilejul primirii 
de către președintele Franței, 
Franțois Mitterrand, a ministrului 
de stat egiptean pentru relații ex
terne, Butros Ghali. Oaspetele a 
remis șefului statului francez un

Fluctuații pe piețele
Continuîndu-și ascensiunea, dola

rul a înregistrat, vineri, pe piețele 
de schimb monetare noi recorduri 
în raport cu celelalte principale de
vize occidentale, informează agenția 
United Press International. Astfel, 
la bursa din Paris, dolarul a fost 
cotat la 8,58 franci francezi, cel 
de-al' doilea record înregistrat in 
această suptămină fată de moneda

Copiii - victime ale adîncirii decalajelor 
economice in lume

— relevă raportul anual al U.N.I.C.E.F.
BRUXELLES 7 (Agerpres). — 

In fiecare zi, in țările in curs de 
dezvoltare mor, din cauza lipsei de 
alimente și a unei asistențe sani
tare necorespunzătoare, 40 000 de 
copii. Alți 40 000 contractează boli 
care ii fac infirmi pentru restul 
vieții. La fiecare trei zile, in lume 
mor un număr de copii aproxima
tiv egal cu cel al persoanelor ce 
și-au pierdut viața in urma explo
ziei bombei atomice de la Hiro
shima.

Aceste statistici au fost date pu
blicității la Bruxelles de James 
Grant, directorul general al 
U.N.I.C.E.F., in raportul anual al 
acestei organizații. Boala care 
provoacă cele mai multe victime 
este dizenteria (anual 5 milioane), 

principalele teme ale ziarelor africa
ne, care în comentariile lor condam
nă ultimele atacuri întreprinse îm
potriva Angolei. Astfel, „Diario de 
Mocambique" estimează că regimul 
de la Pretoria constituie principala 
forță destabilizatoare din regiune. 
Trupele regimului de la Pretoria, a- 
daugă ziarul mozambican, ocupă o 
parte din teritoriul angolez, supunînd 
orașele și satele tării unor incursiuni 
devastatoare. La rindul său. ziarul 
„Uganda Times", din Kampala, scrie 
că „regimul rasist de Ia Pretoria, 
violînd flagrant hotărîrile O.N.U., 
își sporește forțele de ocupație din 
Namibia și își Intensifică teroarea și 
represiunea împotriva populației a- 
cestui teritoriu", Autoritățile rasiste, 
continuă cotidianul, își amplifică ac
țiunile agresive împotriva țărilor de 
pe „linia frontului" cu scopul de a le 
constringe să abandoneze sprijinul 
pe care îl acordă patrioților nami- 
bieni aflati sub conducerea Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest.

în domeniul politic, documentul 
preconizează acțiuni menite să con
ducă spre reconciliere națională și 
spre promovarea mecanismelor și in
stituțiilor democratice naționale.

în ceea ce privește problemele 
economice, documentul propune in
staurarea unor structuri economice și 
sociale juste în America Centrală și 
intensificarea programelor de inves
tiții in domeniile prioritare ale eco
nomiilor naționale.

CIUDAD DE PANAMA 7 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Panama, unde participă 
Ia lucrările reuniunii Grupului de la 
Contadora, ministrul nicaraguan de 
externe, Miguel d’Escoto, a arătat 
că Nicaragua sprijină Programul de 
obiective ale păcii în America Cen
trală propus de țările membre ale 
Grupului de la Contadora — Colum
bia, Mexic, Panama și Venezuela. 
El s-a pronunțat pentru efectuarea 
de pași concreți pe calea traducerii 
in viață a obiectivelor de pace 
propuse, afătînd, totodată, că mă
surile și inițiativele întreprinse in 
această direcție constituie o bază 
reală pentru realizarea păcii, secu
rității și cooperării in America 
Centrală.

Consiliului Militar Suprem
Totodată, a menționat vorbitorul, 
guvernul nigerian va acționa in 
vederea consolidării Organizației 
Unității Africane și a reglementării 
poîitice~ă problemelor cu carS 
confruntate statele continentului.

Pe plan intern, a relevat el, o 
atenție prioritară va fi acordată re
dresării situației economice, urmă- 
rindu-se, îndeosebi, valorificarea su
perioară a resurselor naționale și re
ducerea dependentei de importuri.

mesaj din partea președintelui 
Egiptului, Hosni Mubarak, în legă
tură cu evoluțiile din regiune, în 
special după întrevederea pe care 
a avut-o la Cairo cu președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., 
Yasser Arafat. • Ministrul britanic 
al afacerilor externe, Geoffrey 
Howe, începe duminică o vizită ofi
cială la Cairo, prima etapă a unui 
turneu ce va mai cuprinde Arabia 
Saudită și Siria. ® După convorbiri
le purtate la Tripoli, cu Moammer 
El Geddafi, conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie al Jama- 
hiriei Arabe Libiene, primul minis
tru al Maltei, Dom Mintoff, s-a 
înapoiat la La Valletta. Au fost dis
cutate, în cadrul acestor convorbiri, 
căile de extindere a relațiilor bila
terale și aspecte ale situației din 
Orientul Mijlociu. ® La Havana, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Cuba, Fidel Castro, a 
avut o nouă rundă de convorbiri cu 
ministrul spaniol de externe, Fer
nando Moran, aflat în vizită ofi
cială în capitala Cubei. Discuțiile 
s-au axat asupra problematicii pri
vitoare la America Centrală. (Ager
pres).

valutare din Occident
franceză. De asemenea, recorduri ab
solute au fost înregistrate de dolar 
și in raport cu francul belgian, lira 
sterlină, francul elvețian, marca vest- 
germană. lira italiană, precum și alte 
devize.

Pe de altă parte, cursul aurului a 
coborît la nivelul din august 1982.

(Agerpres)

la care se adaugă poliomielita, tu
berculoza, difteria, tetanosul. Po
trivit raportului, acțiunile între
prinse de U.N.I.C.E.F. și de alte 
organizații internaționale au îmbu
nătățit situația in unele domenii, 
dar este nevoie de o amplă acțiune 
la scară planetară pentru o schim
bare radicală.

Directorul general al U.N.I.C.E.F. 
a scos in evidență creșterea dis
parității intre nivelul de viață din 
țările bogate șl din cele sărace, ca 
urmare a adincirii decalajelor eco
nomice, subliniind necesitatea unor 
acțiuni hotărite pentru a opri 
efectele bolilor și malnutriției asu
pra unei mari părți a populației 
globului.

BONN 7 (Agerpres). — La 
Ntirnberg au continuat, simbătă, lu
crările celui de-al VII-Iea Congres 
al Partidului Comunist German-,

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, delega- 
tilor la congres, tuturor militanților

Cuvîntul de salut
al reprezentantului P.C.R.

Comuniștii români, oamenii muncii 
din România urmăresc cu mult in
teres si simpatie activitatea parti
dului dumneavoastră consacrată a- 
părării intereselor oamenilor mun
cii. înfăptuirii aspirațiilor lor de pro
gres și bmiăstare, luptei pentru 
destindere, dezarmare, înlăturarea 
pericolului unui război nuclear, pen
tru pace, securitate si colaborare în 
Europa și in intreaga lume.

Folosim și acest prilej — a subli
niat vorbitorul — pentru a ne expri
ma satisfacția fată de bunele rapor
turi de prietenie ce se dezvoltă intre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist German. Sîntem con
vinși că aceste legături, bazate pe 
principiile independentei si egalită
ții în drepturi, ale încrederii și sti
mei reciproce, vor continua să se 
dezvolte si în viitor, înscriindu-se 
ca o contribuție însemnată la pro
movarea înțelegerii și colaborării 
dintre cele două țări și popoare, in 
lupta pentru consolidarea păcii și 
întărirea securității si cooperării in
ternaționale.

Vorbitorul a arătat că, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. poporul 
român, angajat in înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea si de Conferința Națională 
ale partidului, depune eforturi sus
ținute în vederea trecerii tării într-o 
nouă etapă de dezvoltare, realizării 
unei noi calități în toate domeniile 
activității economico-sociale. a mun
cii si vieții întregului popor. în 
această direcție, se acordă o atenție 
deosebită creșterii și modernizării 
forțelor de producție, creșterii efi
cientei economice, accentuării carac
terului intensiv al dezvoltării indus
triei si ridicării nivelului său calita
tiv. înfăptuirii noii revoluții _agrare, 
asigurării independentei energetice a 
tării, ridicării nivelului de bunăsta
re materială și spirituală a po
porului.

în același timp, partidul nostru 
acționează in direcția perfecționării 
activității organelor de stat, crește
rii rolului politic conducător al 
partidului și al clasei muncitoare, 
adincirii continue a democrației so
cialiste in toate sferele vieții sociale.

Mentionînd că lucrările Congresu
lui P. C. German au loc in condi
țiile agravării profunde a situației 
din Europa și din intreaga lume, 
reprezentantul P.C.R. a subliniat că 
trecerea la amplasarea noilor rache
te nucleare in unele state din Euro
pa a deschis calea intensificării 
cursei înarmării -atomice, creșterii 
primejdiei de război, a unei catas
trofe nucleare, cu urmări grave 
pentru, viata popoarelor. în această 
situație, inițiativele și acțiunile 
partidului și statului nostru, perso
nal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
vizează necesitatea întreprinderii 
unor măsuri urgente în vederea o- 
pririi amplasării noilor rachete în 
Europa. eliberarea continentului 
nostru de orice fel de arme nuclea
re. întărirea păcii și securității po
poarelor europene și ale întregii 
lumi. Acestor teluri servesc și pro

ORIENTUL MIJLOCIU
® Continuă luptele între tortele rivale din liban • Eforturile 
guvernului libanez în vederea realizării unui acord de dezan
gajare militară între părțile aflate în conflict ® Apel al O.E.P. 

adresat președintelui Consiliului de Securitate al O.N.U.
BEIRUT 7 (Agerpres) — Ciocniri 

puternice s-au înregistrat simbătă în 
majoritatea zonelor fierbinți ale Li
banului, in cursul cărora au fost fo
losite armamente de diferite calibre, 
inclusiv rachete, tancuri și mitraliere 
grele. Dueluri violente de artilerie au 
fost înregistrate pe înălțimile ce do
mină Beirutul intre armata libaneză 
și milițiile druze. De asemenea, 
schimburi de focuri au avut Ioc în 
zona de munte Chouf, la Khalde — in 
vecinătatea aeroportului international 
Beirut — și în regiunea Kharoub, 
aflată mai la sud. S-a precizat că în 
orașul Tripoli, din nordul țării, situa
ția a fost relativ calmă.

De asemenea, o unitate israeliană 
a deschis simbătă focul cu mitralie
rele asupra magazinelor și a automo
bilelor de pe o stradă din orașul Sai
da, din sudul Libanului, a anunțat 
postul de radio Beirut, citat de agen
țiile inernaționale de presă. Potrivit 
postului de radio, în urma tirului, 
aproximativ 10 persoane au fost ră
nite și cel puțin 25 automobile dis
truse. Scopul acestei acțiuni, a că
rei tintă a fost o importantă arteră, 
intens circulată a orașului, a fost de 
a crea un climat de teroare în rîndul 
populației, apreciază postul de radio 
Beirut. Agenția Reuter adaugă, citind 
martori oculari, că, simultan, avioa
ne israeliene au zburat la mare înăl
țime deasupra orașului, devenit, in 
ultimele săptămini, scena unei am
ple rezistente față de ocupația israe
liană.

Președintele Libanului, Amin Ge- 
mayel, a declarat că guvernul său 
depune eforturi intense pentru a 
ajunge la un acord de dezangajare 
militară între diversele părți aflate 
in conflict in țară, transmite agenția 
Reuter, El a arătat că, apoi, forțele 
guvernamentale ar urma să fie des
fășurate și in 'alte regiuni din Li
ban, care, in prezent, nu se află sub. 
controlul lor. Președintele Gemayel 
a apreciat că astfel se va face pri
mul pas în direcția extinderii auto
rității forțelor guvernamentale pe 
întreg teritoriul țării și spre resta
bilirea suveranității Libanului.

RIAD. — Agenția saudită de presă 
S.P.A. anunță că azi va avea Ioc la 
Riad o reuniune a miniștrilor de 
externe din Arabia Saudită, Liban 
și Siria, consacrată examinării mo
dalităților de reconciliere națională 
în Liban. Vor participa ministrul 
de externe al țării-gazdă, prințul 
Saud Al Faisal, vicepremierul și mi
nistrul libanez de externe, Elie 

• Salem, și vicepremierul și ministrul 

partidului le-a fost transmis. de 
către tovarășul Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
un salut cordial împreună cu un 
mesaj di prietenie, de solidaritate 
și urări de succes in desfășurarea 
lucrărilor congresului.

punerile cuprinse în recenta Decla
rație a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. Consiliului de Stai 
și Guvernului Republicii Socialiste 
România.

în prezent, a spus reprezentantul 
P.C.R.. considerăm că sînt mai ne
cesare ca' oricînd acțiunea unită și 
colaborarea strînsă a tuturor popoa
relor. forțelor ' sociale și politice 
antiimperialiste și progresiste, a ma
selor largi populare, a întregii opi
nii publice pentru a opri escaladarea 
cursei înarmărilor, pentru dezarmare, 
și in primul rînd pentru dezarmare 
nucleară, eliminarea primejdiei unui 
cataclism nuclear, pentru apărarea 
drepturilor supreme ale omenirii — 
la existentă, la Viată, la libertate și 
.pace.

In acest spirit, România este ho- 
tărîtă să participe și în continuare 
la activitatea tuturor organismelor 
europene și internaționale pentru 
dezarmare și. pace, animală de do
rința de a-și aduce contribuția la 
realizarea unei Europe unite, paș
nice. fără arme nucleare, la fău
rirea unei lumi a păcii și colaboră
rii egale între toate națiunile, fără 
deosebire de orînduire socială.

Totodată, a spus vorbitorul, țara 
noastră se pronunță consecvent 
pentru solutionarea pe cale pașnică, 
prin tratative, a tuturor problemelor 
litigioase dintre state, pentru lichi
darea subdezvoltării si înfăptuirea 
unei noi ordini economice interna
ționale, a unor relații economice 
între state bazate pe egalitate si 
echitate.

România acordă, de asemenea, o 
atentie deosebită dezvoltării rela
țiilor cu toate statele socialiste, ex
tinderii legăturilor cu țările in curs 
de dezvoltare, cu țările nealiniate, 
cu toate statele lumii — indiferent 
de orînduirea lor socială — pe baza 
principiilor deplinei egalități in 
drepturi, independentei, suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne si avantajului reciproc, re
nunțării la forță și amenințarea cu 
forța.

Pornind de la necesitatea întăririi 
păcii, asigurării dreptului popoarelor 
la o viată liberă si independentă. 
Partidul Comunist Român acționea
ză cu hotărire pentru întărirea co-, 
iaborării si solidarității cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socialiste și social-de- 
mocrate, cu alte partide și forte de
mocratice, progresiste și antiimperia- 
liste de pretutindeni, considerînd că 
întărirea acestei colaborări si soli
darități constituie o necesitate isto
rică Si răspunde năzuințelor de pace, 
de prietenie, de progres și colabo
rare ale tuturor națiunilor lumiL 
Sîntem ferm convinși că stă în pu
terea popoarelor, actionînd într-o 
deplipă unitate, să împiedice cursul 
spre o catastrofă nucleară, să im
pună dezarmarea șl pacea.

în încheiere, reprezentantul P.C.R. 
a urat succes deplin in înfăptuirea 
hotărîrilor ce vor fi adoptate. în ac
tivitatea viitoare a Partidului Co
munist German, pusă în sluiba in
tereselor clasei muncitoare, a cauzei 
păcii și dezarmării, a progresului și 
socialismului.

afacerilor externe al Siriei, Abdel 
Halim Khaddam.

WASHINGTON. — Aproximativ 
57 la sută dintre americanii ches
tionați in cadrul unui sondaj de 
opinie efectuat de societatea de te
leviziune „ABC" se pronunță pentru 
retragerea contingentului american 
din cadrul Forței multinaționale din 
Liban — informează agenția Asso
ciated Press.

NAȚIUNILE UNITE. — Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) a adresat președintelui Con
siliului de Securitate al O.N.U. un 
apel prin care se cere să fie decla- 
rată ilegală aplicarea legislației 
israeliene in teritoriile arabe ocupa
te. într-o scrisoare a observatorului 
permanent al O.E.P. la O.N.U. se 
arată că parlamentul israelian a 
adoptat, într-o primă lectură, un 
proiect de lege prin care se prelun
gește acțiunea de „stare excepțio
nală" în teritoriile ocupate, iar Mi
nisterul israelian de Justiție este 
împuternicit să aplice în aceste re
giuni prevederile codului civil și ale 
codului penal israelian. Aceste mă
suri, menționează documentul, con
stituie o nouă etapă in procesul de 
anexare a teritoriilor arabe, al dis
criminării la care este supusă popu
lația palestiniană. Ele vin în con
tradicție flagrantă cu principiile 
dreptului international și cu preve
derile rezoluției Consiliului de Secu
ritate.

AMMAN. — Membrii mișcării „Al 
Fatah" deținuți de Israel în închi
soarea de la Ashkelon au dat pu
blicității o declarație in care subli
niază că Organizația pentru Elibera
rea Palestinei este, în continuare, 
unicul reprezentant legitim al po
porului palestinian și conducătorul 
luptei pentru respectarea drepturilor 
sale legitime, transmite agenția 
W.A.F.A.

DAMASC. — Președintele Siriei, 
Hafez Al Assad, l-a primit la Da
masc pe Abdel Salam Jalud, mem
bru al Comandamentului Revoluției 
al Jamahiriei Libiene, aflat într-o 
vizită în capitala siriană. Au fost 
examinate, potrivit agenției S.A.N.A., 
situația pe plan arab și alte pro
bleme de interes comun. Oaspetele 
i-a remis șefului statului sirian un 
mesaj din partea lui Moammer EI 
Geddafi, conducătorul Marii Revo
luții de la 1 Septembrie al Jamahi
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste, privind situația din regiune.



Președintele Nicolae Ceausescu, militant consecvent 
pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru afirmarea 

dreptului suprem al papilarelor la pace, la viată
In ample relatări și comentarii, presa de peste hotare continuă să 

acorde o atenție deosebită inițiativelor de pace aie președintelui Nicolae 
Ceaușescu, mesajului cu prilejul Anului nou adresat de șeful statului ro
mân, luărilor de poziție, propunerilor și demersurilor privind înlăturarea 
completă.din Europa a ormeior nucleare, a oricăror arme, reliefind per
sonalitatea proeminentă a conducătorului , portidului și statului nostru, 
contribuțiile sale, de însemnătate excepțională, la soluționarea probleme
lor cardinale ale contemporaneității. Prezentînd pe larg activitatea neobo
sită a tovarășului Nicolae Ceaușescu — eminentă personalitate a lumii 
contemporane — mijloacele de informare în masă din diferite țări pun 
în lumină înalta responsabilitate și umanismul politicii de pace și colabo
rare internațională a României socialiste, larga audiență, pe toate meri
dianele, a înflăcăratelor chemări la apărarea dreptului suprem, la pace, 
la viață, al tuturor popoarelor.

Sub titlul „Preîntâmpinarea unui 
război nuclear, menținerea păcii 
pentru generațiile viitoare*',  ziarul 
polonez „TRYBUNA LUDU11 publică 
extrase largi din mesajul de Anul 
nou al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

, evidențiind că anul 1983 s-a încheiat 
In România cu succese in dezvol
tarea economică și socială a tării.
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; De asemenea, este subliniată acea 
I parte din mesaj in care președintele 
| Nicolae Ceaușescu relevă agravarea 
! situației internaționale și faptul că 
■ escaladarea cursei înarmărilor con

stituie o amenințare la adresa vieții 
ne Pămint. Ziarul evidențiază dis
ponibilitatea României de a acționa, 
în continuare, cu . hotărire pentru 

' pace, de a colabora mai strins cu 
; toate forțele iubitoare de pace de 
. pe planeta noastră.

Ziarul „NEPSZAVA". din Ungaria, 
o publicat.o relatare consacrată me
sajului transmis întregului popor cu 
prilejul Anului nou de tovarășul 

i Nicolae Ceaușescu, subliniind că 
România a obținut noi realizări in 
domeniul economic. De asemenea, se 
relevă chemarea adresată de to
varășul Nicolae Ceaușescu S.U.A. de 
» opri amplasarea de rachete nu
cleare cu rază medic de acțiune, iar 
Uniunii Sovietice de a opri aplicarea 
contramăsurilor nucleare de răspuns.

Presa centrală din R. S. Ceho
slovacă a prezentat conținutul me
sajului tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, adresat întregu
lui popor cu prilejul Anului nou.

Ziarele „RUDE ‘ PRAVO". „MLA
DA FRONTA11. „LIDOVA DEMO- 
KRACIE" și altele subliniază că 
România a încheiat anul 1983 cu 
succese însemnate in dezvoltarea 
social-economică. Industria a înde
plinit planul, iar in agricultură, 
chiar în condițiile unei secete pre
lungite, s-a obținut o recoltă care 
asigură aprovizionarea corespunză
toare a populației. Ziarele sublinia
ză că s-a reușit depășirea dificultă
ților manifestate in primii doi ani 
ai cincinalului. Pe baza realizărilor 
actuale se vor putea îndeplini cu 
succes sarcinile cincinalului 1981— 

: 1985.
Tn mesajul de Amil nou adresat 

întregului popor — relevă AGENȚIA 
CUBANEZA DE PRESA PRENSA 
LATINA — președintele Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat că. in pofida 
unui an greu in agricultură, datorat 
eecetei prelungite, s-a obținut o re
coltă care asigură buna aprovizio
nare a populației, că au fost obți
nute importante realizări in perfec
tionarea mecanismului economico- 
financiar. Tn 1984*  — a spus șeful 
statului român — va trebui acordată 
o atenție prioritară realizării pro
gramului energetic și de dezvoltare 
a bazei proprii de materii prime, in 
vederea asigurării, intr-un timp cit 
mai scurt, a independenței energe
tice a tării, satisfacerii intr-o măsu
ră tot mai mare, din producție inter
nă, a cerințelor de materii prime și 
materiale.

Făcind o analiză a situației inter
naționale — continuă agenția cuba
neză — președintele Nicolae 
Ceaușescu a considerat, că. in 1983, 
au avut loc noi manifestări ale po
liticii de forță, s-a intensificat cursa 
înarmărilor, s-a înrăutățit situația 
economică si s-au mărit deealaiele 
dintre țările sărace și cele bogate.

Relevînd constatarea șefului statu
lui român că niciodată în istoria Sa 
omenirea nu s-a aflat intr-o situa
ție atit de gravă. Prensa Datina 
subliniază, totodată. îndemnul rea
list pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îl adresează popoarelor, 
mișcărilor pentru pace din Europa 
de a-si face tot mai puternic auzit 
cuvintui, de a cere să primeze ra
țiunea și spiritul de răspundere, in
teresele păcii, ale apărării dreptului 
suprem al omului la viată- la pace. 
Ia libertate. Președintele Nicolae 
Ceaușescu — relevă Prensa Latina 
— consideră că. în actualele împre
jurări internaționale, trebuie făcut 
totul pentru soluționarea oe cale 
pașnică a tuturor conflictelor si pro
blemelor litigioase din Orientul Mij
lociu. din Asia. Africa. America 
Centrală si din alte regiuni ale lu
mii. pentru ca in intreaga viată in
ternațională să fie instaurate princi
piile egalității in drepturi, respectă
rii independentei și suveranității in
ternaționale. neamestecului in trebu
rile interne, nerecurgerii la forță si 
la amenințarea cu forța.

BBBBBBBBBBBBB

DE PRESA
scurt

TINERETUL IN LUPTA PENTRU DEZARMARE Șl PACE. In statul bra
zilian Sao Paulo a fost constituită Mișcarea de tineret antinucleară, din 
care- fac parte reprezentanții a numeroase organizații ale tinerei generații 
a țării. Conducătorii noii mișcări au declarat că vor desfășura o luptă 
susținută împotriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare și pace, pentru 
colaborare echitabilă intre state.I

O ȘEDINȚA a direcțiunii 
P. C. ITALIAN, in cadrul căreia 
a fost adoptat documentul „Cri
tica principială a liniei economice 
a guvernului*',  a avut loc la Roma. 
Relevînd faptul că economia ita
liană traversează in prezent-o criză 
■dificilă, documentul subliniază, in-

Ziairul „VOLKSSTIME". din Aus
tria, subliniază că in mesajul de 
Anul nou, președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. si-a exprimat în
grijorarea față de agravarea situației' 
internaționale, arătjnd că. in cazul 
izbucnirii unui nou război mondial, 
nu ar fi evitabilă o catastrofă nu
cleară. Anul ce se încheie s-a 
caracterizat printr-o înrăutățire con
siderabilă a situației internaționale, 
în mod deosebit, in ultimele luni, 
s-a agravat situația in Europa ca ur
mare a’ trecerii la amplasarea rache
telor nucleare americane cu rază me
die de acțiune, in unele tari vest-eu- 
ropene. Aceasta a dus la retragerea 
de la convorbirile de la Geneva si 
la anunțarea de contramăsuri nu
cleare de către Uniunea Sovietică. 
Ne aflăm la începutul unei noi 
curse a înarmărilor nucleare, care 
periclitează existenta a insesi vieții 

Amplu ecou internațional al chemărilor șefului statului 
român la acțiune hotărîtă pentru oprirea amplasării noilor 
rachete în Europa și reluarea tratativelor de la Geneva, al 
inițiativelor sale constructive pentru soluționarea celorlalte 

probleme ale vieții politice mondiale

pe planeta noastră, a spus președin
tele Nicolae Ceaușescu.

Niciodată in istoria sa omenirea nu 
s-a aflat intr-o situație atit de gra
vă. România va acționa cu fermita
te, împreună cu toate statele si po
poarele, împreună cu toți cei care 
inbesc viata, pentru a opri acest 
curs deosebit de periculos. pentru 
asigurarea păcii. Trebuie să se facă 
totul pentru ca S.U.A. să oprească 
amplasarea in Eurona a rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
iar Uniunea Sovietică să oprească 
aplicarea contramăsurilor de răspuns.

Sub titlul „Să fie oprită cursa spre 
o distrugere nucleară* 1 — spune pre
ședintele Ceaușescu, cotidianul grec 
„KATH1MERXNI1-1 publică ample 
'pasăje din mesajul de Anul nou 
adresat poporului român de pre
ședintele tării, subliniind: „Președin
tele României, Nicolae Ceaușescu. 
în mesajul de Anul nou, accen
tuează, printre altele, că în 1983 si
tuația internațională s-a inrăutătit 
în mod simțitor și a crescut pericolul 
unui război mondial.

Unul dintre clementele acestei 
înrăutățiri ii constituie instalarea 
noilor rachete americane cu rază 
medie de acțiune in unele țări eu
ropene. Președintele Ceaușescu — 
scrie ziarul grec — relevă necesita
tea ca toate țările să depună eforturi 
pentru a opri cursa periculoasă spre 
o distrugere nucleară și să acționeze 
pentru salvgardarea păcii.

Președintele României a arătat, de 
asemenea, că trebuie sâ fie reluate 
tratativele soviețo-americane pri
vind rachetele cu rază medie de ac
țiune, astfel incit să se ajungă la 
un acord asupra acestei probleme vi
tale. Președintele Nicolae Ceaușescu 
subliniază și faptul câ țara sa va 
acționa neabătut in direcția dezvol
tării colaborării dintre toate țările 
balcanice, și pentru ca regiunea Bal
canilor să devină o zonă fără arme 
nucleare și fără baze militare 
străine".

O relatare similară, intitulată 
„Mesajul președintelui Ceaușescu", 
a fost publicată și de cotidianul 
grec „AVGHI".

Cotidianul . „ELEFTHERI GNOMI11, 
in comentariul „Un eveniment în
semnat", relevă semnificațiile ape
lului adresat de președintele Româ
niei și primul ministru al Greciei 
conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., 
scoțind in evidență faptul că două 
țări care aparțin unor blocuri mili
tare opuse și au orinduiri sociale 
diferite au adresat o scrisoare comu
nă celor două mari puteri, cerin- 
du-le să-și suspende activitățile in 
ceea ce privește dezvoltarea și des
fășurarea armelor nucleare.

Atit forțate și nejustificata insta
lare a. rachetelor americane in Euro
pa, ’ cit și cont.ramăsurile anunțate de 
către sovietici după întreruperea ne
gocierilor de la Geneva — scrie zia
rul grec — grăbesc ritmul competi
ției. rup puntea dintre cele două 
lumi, creează o nouă dezbinare vio
lentă in relațiile Est-Vest și. in linii

tre altele, necesitatea unor reforme 
urgente menite să favorizeze îm
bunătățirea situației in. acest do- 
meni u.

ALEGERI PREZIDENȚIALE IN 
ALGERIA. După cum s-a anunțat 
oficial la Alger, la. 12 ianuarie vor 

generale, imping omenirea pe un 
drum periculos.

Intervenția celor doi conducători 
din Balcani — se subiiniază — in 
corelație cu dorința lor exprimată 
pentru denuclearizarea peninsulei, 
constituie o rază de lumină in întu
nericul războiului rece care acoperă 
astăzi lumea.

Balcanii ar trebui să devină o zonă 
fără arme nucleare și baze militare 
străine — s-a evidențiat in cursul 
intilnirii româno-elene la nivel înalt 
—- scrie și agenția iugoslavă TA- 
NIUG, intr-una din relatările sale 
consacrate acestui eveniment. Deși 
România și Grecia fac parte din 
blocuri militare opuse — notează 
agenția — cei doi interlocutori și-au 
exprimat îngrijorarea .fată de ac
tuala etapă a cursei înarmărilor, în
deosebi in legătură cu rachetele nu
cleare, ceea ce poate (impinge în
treaga lume spre o catastrofă nu
cleară, A fost formulată din nou 
propunerea vizind realizarea unui 
echilibru militar intre cele două 
blocuri la cel mai scăzut nivel po
sibil.

Relevînd marele interes manifestat 
pe plan internațional fată de întâl
nirea de la București, ziarul polonez 
„ZYCIE WARSZAWY" scrie : „Fie
care întâlnire la nivel înalt Est-Vest 
merită atenție in actuala situație 
internațională încordată. Iată moti
vul, pentru care a trezit un larg in
teres .in rindul observatorilor poli
tici recenta vizită de două zile la 
București a premierului Greciei,

Andreas Papandreu. întilnirile dintre 
șefii de guvern și conducătorii de 
state, balcanice, in rindul cărora se 
numără și România, au. totdeauna 
o însemnătate ^deosebită. Deoarece 
această regiune, numită, in trecut, 
nu. fără motiv, „butoiul de pulbere 
al Europei11,..este tin. teritoriu de in
terferență a sistemelor social-poli- 
tice diferite, a tratatelor militare și 
grupărilor economice diferite* 1.

„Cu toate acestea —'■ scrie ziarul 
polonez — de cițiva ani atmosfera 
politică in Peninsula Balcanică s-a 
îmbunătățit, fapt Ia care au con
tribui!, nu in mică măsură, atit 
România, cit și Grecia, In cursul dis
cuțiilor recente, Nicolae Ceaușescu 
și Amdreas Papandrqți au subliniat 
dorința ambelor țări dg a continua 
eforturile în problema transformării 
Balcanilor intr-o zonă a păcii și 
colaborării, lipsită de arme nu
cleare. In legătură cu aceasta, am
bele părți s-au pronunțat pentru 
organizarea unei intilniri la nivel 
inalt a statelor din zonă".

România și Grecia sint hotărite să 
depună noi eforturi, alături de ce
lelalte state din regiune, pentru a se 
impulsiona colaborarea balcanică i» 
toate domeniile și pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a 
Păcii și cooperării, lipsită de arme 
nucleare — scrie agenția CHINA 
NOUA în. relatarea consacrată con
vorbirilor oficiale dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru al Greciei.

Cei doi conducători au apreciat 
că organizarea unei conferințe la 
nivel inalt a țărilor balcanice ar 
avea o semnificație deosebită pentru 
înfăptuirea acestui obiectiv.

Relevînd îngrijorarea celor doi 
conducători față de incordarea deo
sebit de gravă din relațiile inter
naționale, China Nouă subliniază 
cererea lor de a nu se amplasa in 
Europa noi rachete nucleare, de a fi 
retrase și distruse armele nucleare 
existente și de a fi reluate negocie
rile de la Geneva.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
scrie China Nouă — a arătat că, 
deși România și Grecia se află in 
două blocuri militare opuse, ele 
sint de acord că trebuie să se facă 
totul pentru a nu se ajunge la con
fruntare, ci pentru a se' realiza o 
politică de destindere, de colabo
rare și respect al independenței fie
cărei națiuni.

Agenția PRENSA LATINA evi
dențiază că, intre problemele abor
date in convorbirile oficiale dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Andreas Papandreu se 
află și cea referitoare la situația 
creată ca urinare a amplasării in 
Europa occidentală noi rachete 
cu rază medie de acțiune. De ase
menea — scrie agenția — în cadrul 
convorbirilor o atenție deosebită a 
fost acordată apropiatei reuniuni 
balcanice de la Atena la nivel de 
experți. in vederea analizării mo
dalităților de transformare a Balca
nilor intr-o zonă lipsită de arme 
nucleare.

fi organizate in țară alegeri prezi
dențiale. Președintele Algeriei, 
Chadli Bend.iedid. este candidatul 
unic la această consultare electo
rală.

UN AVION AMERICAN de tip 
„SR-71" a pătruns, din nou. în; spa
țiul aerian din zona apelor terito
riale ale R.P.D. Coreene. Îs sud de 
Peninsula Kangryong, informează 
agenția A.C.T.C., subliniind că ase
menea acțiuni de spionaj constituie 
o violare a acordului de armistițiu 
și o încălcare flagrantă a suverani
tății țârii.

SCRUTIN PENTRU DESEMNA
REA ORGANELOR LOCALE IN 
TURCIA, pentru desemnarea de gu
vernatori. primari și consilii muni
cipale și comunale, vor avea loc la 
25 martie. Hotărirea a fost, luată în 
urma adoptării în parlament a unei 
legi referitoare la alegerile locale.

Ecoul' international al Declarației 
celor doi oameni de stat este ilus
trat și de amplele relatări transmise 
de marile agenții internaționale de 
presă.

Reflectind conținutul convorbirilor 
oficiale româno-elene Ia nivel inalt, 
de' la București, agenția FRANCE 
PRESSE a pus in evidență, intr-o 
suită de relatări, preocuparea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. a 
României socialiste, pentru oprirea 
cursului spre agravarea situației din 
Europa, pentru inlăturarea perico
lului nuclear, asigurarea păcii și 
securității internaționale.

De asemenea, in relatările consa
crate Declarației comune româno- 
elene. agenția France Presse pune 
in lumină faptul că cei doi oameni 
de stat s-au pronunțat pentru 
oprirea amplasării noilor rachete 
nucleare americane și, in același 
timp, pentru oprirea realizării con
tramăsurilor nucleare anunțate de. 
către U.R.S.S., pentru reluarea ne
gocierilor de la Geneva privind ra
chetele nucleare cu rază medie de 
acțiune, in vederea ajungerii la uiț 
acord care să ducă la reducerea și 
distrugerea, in final, a tuturor mij
loacelor nucleare de acest tip.

Di rindul său. agenția ASSOCIA
TED PRESS a transmis o serie de 
relatări scoțind in evidență faptul 
că. în Declarația comună, se adre
sează Statelor Unite și Uniunii 
Sovietice apelul de a opri amplasa
rea noilor rachete nucleare in Eu
ropa și, de asemenea, de a se relua 
tratativele de la Geneva. Președin
tele Nicolae Ceaușescu și premierul 
Andreas Papandreu — subliniază 
agenția — se pronunță pentru opri
rea amplasării noilor rachete nu
cleare americane și pentru oprirea 
realizării contramăsurilor nucleare 
anunțate de către U.R.S.S., pentru 
reluarea negocierilor privind redu
cerea și distrugerea, in final, a 
tuturor mijloacelor nucleare cu rază 
medie de. acțiune, realizarea unei 
Europe unite, fără arme nucleare. 
In pofida faptului că cele două țări 
aparțin unor alianțe diferite. ele 
cred neabătut că evitarea unui război 
nuclear țrebuie să fie sarcina 
prioritară a tuturor popoarelor. 
Conducătorii român și grec' con
sideră, de asemenea, că este nece
sar ea țările europene, in special 
cele*  care aparțin-N.A.T.O. și Trata
tului de la Varșovia. _ să aibă o 
poziție mai activă și să contribuie, 
intr-o formă sau alta, la realizarea 
acordurilor corespunzătoare.

'Aceleași idei sint reliefate. si\ de 
agenția REUTER care arată că. iii 
cursul convorbirilor oficiale ro- 
Aiâno-elene de la București, s-a re
levat împotrivirea fată de ampla
sarea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune in Europa, față de 
orice măsuri care duc la creșterea 
încordării iii lume, subliniindu-se 
necesitatea opririi desfășurării noilor 
arme nucleare in Europa și desfiin
țării celor existente, precum si a 
reluării negocierilor de la Geneva 
între Statele Unite și Uniunea So
vietică.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul grec au convenit asupra 
intensificării eforturilor în vederea 
creării unei zone fără arme nucleare 
in Balcani.

într-o amplă- relatare referitoare 
la convorbirile, româno-elene de la 
București, agenția italiană de presă 
A.N.S.A. scoate, cu deosebire, in 
evidentă ideea necesității de a se 
stopa agravarea situației pe conti
nent. prin intensificarea eforturilor in 
scopul opririi amplasării rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune in 
Europa și, în același timp, al opririi 
contramăsurilor nucleare anunțate de 
U.R.S.S. Se evidențiază cerința ur
gentă exprimată cu acest prilej de a 
se relua negocierile de la Geneva 
dintre Statele Unite și Uniunea So
vietică. apreciindu-se că tratativele 
reprezintă singura alternativă la po
litica de război.

La București — arată A.N.S.A. — 
s-a discutat, de asemenea, problema 
transformării Balcanilor intr-o zonă 
a păcii si cooperării, lipsită de arme 
nucleare, tn vederea înfăptuirii aces
tui obiectiv, cele două personalități 
politice au convenit asupra impor
tantei organizării unei conferințe la 
nivel inalt a țărilor din regiune. Tot
odată. a fost subliniată necesitatea 
impulsionării colaborării bilaterale în 
acest scop.

Ziarul ..EXCELSIOR11, din Mexic, 
referindu-Se. la recentul dialog ro- 
mâno-elen la nivel -înalt, arată că 
România și Grecia „au cerut S.U.A. 
să se abțină de la instalarea noilor 
rachete nucleare cu rază medie in 
Europa și U.R.S.S. să renunțe la 
contramăsuri nucleare și să revină 
la masa negocierilor de la Geneva11.

Cei doi conducători — relevă coti- 
•dianul — și-au manifestat îngrijo
rarea fată de tensiunea politică 
mondială creată de litigiile acumu
late ce nu și-au găsit o rezolvare, 
față de noile focare de război, față 
de utilizarea violenței si amenin
țarea cu utilizarea ei. față de tenta
tivele de menținere sau reîmpărțire 
a zonelor de influentă și amestec in 
problemele interne ale altor țări.

(Agerpres)

■ ■ H ■ R
T^a scrutin vor avea dreptul să pre
zinte candidați și partidele politice 
care nu au fost înscrise la alegeri
le generale de la 6 noiembrie. 
Agenția Associated Press . reamin
tește că Partidul Patriei, care de
ține majoritatea in parlamentul 
Turciei, a susținut ideea organiză
rii fără intirziere a unor alegeri 
locale.

MALAYEZIA VA ÎNCERCA SA 
RECUPEREZE VECHI MANU
SCRISE DIN PATRIMONIUL NA
ȚIONAL de la fostele puteri colo
niale Marea Britanie, si Olanda, a 
anunțat ministrul malayezian al 
culturii, tineretului și sporturilor, 
Anwar Ibrahim. Potrivit acestuia, 
atit Marea Britanic cit și Olanda 
dețin o cantitate însemnată de ast
fel de manuscrise vechi, ce consti
tuie valoroase relicve istorice, și 
care aparțin patrimoniului cultural 
mal aye cian.

Nouă și elocventă mărturie a prețuirii și interesului 
față de prodigioasa activitate a tovarășei 

academician doctor inginer Elena Ceaușescu 
consacrată progresului științei

ÎN S.U.A. A AVUT LOC PREZENTAREA LUCRĂRII

ELENA CEAUȘESCU:
„ Polimerizarea stereospecifică 

a izoprenului“
.,0 OPERĂ DE ÎNALTĂ VALOARE ȘTIINȚIFICĂ, 0 ILUSTRARE EXCEPȚIONALĂ 

A AFIRMĂRII ROLULUI FEMEII 1N LUMEA CONTEMPORANĂ11
WASHINGTON 7 (Agerpres). - Sub auspiciile presti

gioasei case, editoriale „Pergamon Press", Ic’ New York 
a ovut loc prezentarea, pentru lumea științifică ame
ricană, o lucrării tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu - „POLIMERIZAREA STEREOSPECIFI- 
CA A JZOPRENULUI", publicată în limba engleză.

Participanții la reuniune au adus 
un cordial omagiu omului de. 
știință de renume internațional 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, adresîndu-i calde felici
tări și cele mai bune urări, senti
mentele lor de adincă stimă, ex- 
primind. totodată, prețuirea pen
tru școala științifică românească, 
pentru bogatele sale tradiții, purtă
toare ale unui exemplar mesaj de 
deschidere spre lume și conlucra
re internațională, in spiritul celor 
mai autentice idealuri ale științei. 
Vorbitorii au sub
liniat puternica 
angajare a știin
ței românești in 
programele de 
dez voi tare multi - 
laterală a țârii, 
fată de idealurile 
progresului, inde
pendenței națio
nale, înțelegerii, 
cooperării și păcii 
— obiective fun
damentale ale po
liticii României,, 
călăuzite de con
cepția și acti
vitatea președin
telui Nicolae 
Ceaușescu.

Luând cuvintui. 
Otto Vogi, cunos
cut cercetător a- 
merican în dome
niul polimerilor, 
profesor emerit 
al Universită
ții. Massachusetts, 
profesor lâ cate
dra „Herman F. 
Mark11 a Institu
tului- ■ politehnic 
din New York, a 
scos in evidență 
rolul chimiei, și 
îndeosebi al cer
cetărilor din do
meniul -polimeri
lor. in progresul 
industriilor mo
derne. valoarea 
deosebită a lu
crărilor academi
cianului. doctor
inginer Elena 
Ceaușescu pentru 
chimia și teh
nologia compuși
lor macromolecu- 
lari. „Este o deo
sebită plăcere — 
a subliniat, intre 
altele, profesorul 
Otto Vogi — să 
ne exprimăm a- 
precierea pentru 
știința româneas
că in general și 
școala tie chi
mie macromole- 
culară in special, 
care au înregis
trat succese remarcabile, sub con
ducerea directă a doamnei Elena 
Ceaușescu. Aș putea spune — a 
adăugat el — că cercetarea in do
meniul polimerilor a apropiat oa
menii de știință din Statele Unite 
și România, a creat noi punți de 
legătură, a contribuit la dezvoltarea 
relațiilor tehnico-științifice dintre 
țările noastre, la o mai bună cu
noaștere reciprocă". Profesorul Vogi 
a apreciat că lucrarea academi
cianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu este o operă de refe
rință, care abordează și rezolvă o 
parte importantă din complexa 
problematică a studiului și aplica
bilității polimerilor sintetică.

Isaac Rabi, laureat al. Premiului 
Nobel pentru fizică, a exprimat 
deosebita apreciere pentru inalta 
valoare științifică a cercetărilor 
academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu și a subliniat im
portanța ior practică in cadrul ge
neral al contribuției pe care știin
țele. și in special chimia, o aduc in 
momentul de față Ia dezvoltarea 
economică și progresul material al 
omenirii.

în continuare. Amilcar Ferrari 
(Brazilia), subsecretar pentru ști
ință și tehnologie al Organizației 
Națiunilor Unite, a evidențiat va
loarea excepțională pe care rela
țiile de colaborare in domeniul ști
inței o au in apropierea dintre țări 
și popoare. „Sint impresionat — a 
subliniat vorbitorul — de raportu
rile de colaborare fructuoasă stabi
lite intre România și alte state ale 
lumii, intre oamenii de știință din 
aceste țări. Această reuniune, de 
înaltă ținută științifică, consacrată 
unei personalități de frunte a ști
inței, constituie ea însăși un 
imbold pentru dezvoltarea conlu
crării internaționale pe tărim ști
ințific".

în cuvintui său. Joseph C. Sala
mone. decan al Colegiului pentru 
Știintă Pură și Aplicată al Univer
sității Lowell, datul Massachusetts. 
a adus elogii la adresa dezvoltării 

industriei chimice românești, a ac
tivității de cercetare, inginerie teh
nologică și proiectare din acest 
domeniu. în același timp, profeso
rul Salamone a apreciat că pre
zentarea in Statele Unite a lucrării 
academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu constituie o nouă 
dovadă a legăturilor trainice care 
s-au stabilit intre cele două țări. 
„Consider că. pentru noi. chimiștii 
americani — a arătat vorbitorul — 
acesta este un schimb de expe
riență avantajos, intrucit in cursul

ELENA CEAUSESCU, D.Sc.
ni....... ..................................    ...............

vizitelor pe care le-am efectuat la 
Institutul Central de Chimie din 
România, format și condus de aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. am putut admira talen
tul impresionant al cercetătorilor 
români, atmosfera de muncă și 
eficiență".

Dr. Field Winlow. de la cunos
cuta companie „Beli Telephone", a 
transmis cordiale felicitări autoarei, 
subliniind valoarea excepțională a 
contribuției originale pe care o 
adțice i.n acest domeniu de înaltă 
specialitate, și a arătat că vasta 
cuprindere a tuturor realizărilor, 
semnificative in materie, demon
strată de lucrare, este o mărturie 
autentică a profunzimii investiga
ției științifice și capacității de sin
teză ale academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

La rindul său. dr. Ira Kapp, chi
mist. președinte al companiei 
„Felțon International", a exprimat 
calde sentimente la adresa Româ
niei, a poporului român, deosebita 
apreciere față de eminentul om de 
știință, om politic și militant activ 
pentru pace, academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. „O 
personalitate atit de marcantă cum 
este doamna Elena Ceaușescu, 
profund implicată in viața politică 
și socială a țării sale, in mișcarea 
mondială pentru dezarmare și pace, 
se dovedește, in același timp, a fi 
un remarcabil om de știință" — 
a spus dr. Kap-p. „Aceasta repre
zintă — a continuat vorbitorul — 
o ilustrare excepțională a afirmă
rii rolului femeii in lumea contem
porană, un pilduitor exemplu din 
România, ce ar putea îndemna la 
reflecție pretutindeni".

„Constituie o deosebită satisfac
ție pentru noi faptul că doamna 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu este membru al institu
ției noastre" — a arătat, in cuvin
tui său. Willard Marcy, președinte 
al Institutului american al chimiș- 
tilor. „Călduroasa primire făcută 
lucrării „POLIMERIZAREA STE-

Manifestarea științifică a reunit eminenți oameni de 
știință, profesori universitari, cercetători, conducători ai 
unor instituții americane de specialitate, membri din 
conducerea 'unor importante întreprinderi industriale 
care produc și prelucrează polimeri sintetici, reprezen
tanți de frunte ai mișcării pentru pace a oamenilor 
de știință din S.U.A.

REOSPECTFTCA A IZOPRENU-
LUI". inalta ținută științifică, sub
liniată de toți specialiștii, sint ca
lități ce ne determină să adresăm 
auioarei cele mai călduroase feli
citări".

Dr. Frederick Damraont, pre
ședintele Secției de știință a poli
merilor a Academiei de științe din 
New York, a exprimat satisfacția 
acestui inalt for științific de a 
avea, de peste 10 ani, ca membru 
pe academicianul doctor inginer 
Elena Ceaușescu, distinsă persona

litate, ce se bucu
ră de o largă au
toritate științifică 
in tr-un dom erii u 
ce cunoaște o ra
pidă dezvoltare. 

In alocuțiunea 
sa. Robert N. Mi
randa, vicepre
ședinte al Casei 
editoriale „Perga
mon Press11, a e- 
vidențiat ecoul 
amplu și intere
sul deosebit cu 
care a fost primi
tă această carte 
de publicul de 
specialitate de 
limbă engleză din 
toate țările lumii. 
Vorbitorul a ară
tat că. recent, 
„Pergamon Press" 
a publicat. in 
limba franceză, 
un nou volpm 
din scria mono
grafiilor realizate 
de academicianul 
doctor inginer 
Elena Ceaușescu. 
ce ilustrează con
vingător consec
vența efortului 
creator și prodi
gioasa activitate 
științifică ale au
toarei. .

Dr. Xi Fu. cer-j 
cetător in dome-*  
aiul chimiei și 
profesor la Insti
tutul politehnic 
din New York, a 
arătat că dorește 
să prezinte reuni - 
unii ecoul pe 
care personalita
tea multilaterală 
a eminentului sa
vant român l-a a- 
vut în institute, 
științifice din alte 
părți ale lumii — 
cum este. Institu
tul de chimie al 
Academiei de ști
ințe din Republi
ca Populară Chi
neză — cave au 
fost onorate de 

întâlnirile și conlucrarea cu acade
micianul doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

Dr. Edmond Immcrgut. editor la 
„Gordon Breach, Hansa Ver,lag11, 
din R. F. Germania, a subliniat că 
apariția unci cărți de calitatea ce
lei de față reprezintă un eveniment 
de prim ordin pentru lumea știin
țifică internațională. „In calitate de 
chimist, a arătat: vorbitorul, cunos- 
cind dinamica extraordinară a 
acestui domeniu relativ nou pe 
harta științifică, am cele mai înal
te aprecieri față de contribuția 
personală pe care academicianul 
doctor inginer Elena Ceaușescu o 
aduce Ia progresul științific și teh
nologic al chimiei macromolecu- 
lare".

In încheiere, a luat cuvintui 
Martin Rubin. profesor emerit 
la Universitatea Georgetown, care 
a subliniat că. in cursul unei 
'recente vizite efectuate in Româ
nia. a fost impresionat de re
marcabilele succese pe care indus
tria și cercetarea științifică le-au 
înregistrat in ultimii ani.

Ca expresie a prețuirii deosebite 
pentru importanta contribuție adusă 
la dezvoltarea științei și tehnolo
giei chimice, profesorul Martin 
Rubin a rugat sâ fie îuminată aca
demicianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu Diploma Federației In
ternaționale de Chimie Clinică, 
prestigios for științific internațio
nal cu îndelungată activitate, care 
reunește reprezentanți din peste 40 
de țări ale lumii. K

La reuniune au luat parte pro
fesorul Arthur Lall, de la Acade
mia internațională pbntru pace, 
profesorul Braham Randolph, de la 
Universitatea din New York. dr. 
Pierce Baker, de la Institutul „Cor
ning Medical Scientific11. Eugen 
Costin, vicepreședintele, companiei 
..Felton International11, Thomas 
Hughes, vicepreședinte al*  compa
niei „Jim Martin Tyre11, un nu
meros public.


