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PRODUCȚIE FIZICĂ

PESTE PLAN

Construirea și punerea in funcțiune la termen și chiar mai devreme a noilor capacități de producție, asigurarea unui ritm susținut de lucru pe toate șantierele de investiții constituie, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul prezentat la Congresul al XIII-Iea al partidului, o sarcină majoră a tuturor factorilor cu răspunderi in realizarea programului de investiții. In mecanismul echilibrat al planului, economia națională contează pe producția fiecăreia dintre noile capacități și, ca atare, in aceste zile se impune o amplă mobilizare a tuturor acestor factori pentru a se

asigura terminarea lucrărilor și intrarea grabnică in funcțiune a obiectivelor cu termene scadente in acest an. Un rol de primă importanță in această acțiune revine, alături de constructori, mentori și beneficiarii de investiții, producătorilor de utilaje tehnologice.In ancheta de astăzi a „Scinteii" ne-am propus să urmărim, pornind de la cerințele reale ale șantierelor și de la termenele prevăzute in contracte, cum iși respectă o serie de unități producătoare sarcinile privind livrarea utilajelor tehnologice destinate unor investiții din industria chimică.
O cerință esențială: LIVRAREA NElNTlRZIATĂȚEHN0L0GICE

Noile capacități — reali
zate cu tehnologii și utilaje 
moderne, de înalt randa
ment platf°rmeIe petrochimice de la Midia, Borzești, Brazi, Timișoara, Pitești, combinatele chimice de la Slobozia, Giurgiu, Rimnicu Vîlcea, Drobeta Turnu-Severin — iată citeva din locurile unde se desfășoară, pe Un front larg, ample lucrări de construcții și ■ montaj pentru finalizarea unor noi și importante capacități de producție ale industriei chimice.— Practic, atit pentru acest cincinal, cit și pentru perioada 1986— 1990 s-a prevăzut, in multe unități ale industriei chimice, realizarea unor importante investiții, precizează tovarășul Constantin Sțăneseu. director in Ministerul Industriei Chimice. Fondurile de investiții sint alocate cu prioritate, așa cum se prevede în actualul plan cincinal și in documentele adoptate de Congresul al XIII-Iea al partidului, pentru construirea sau dezvoltarea unor capacități de producție moderne, care asigură creșterea gradului de prelucrare și valorificare a materiilor prime. Se cuvine să menționez că amplul program de investiții din industria chimică se bazează, in cea mai mare măsură, pe tehnologiile de mare complexitate și inalt randament elaborate in cadrul Institutului Central de Chimie și pe utilajele și echipamentele moderne proiectate si fabricate de industria din țara noastră. Unitățile specializate din industria constructoare de mașini și cele din industria chimică au asimilat in. ultima perioadă o serie de utilaje de mare complexitate și tehnicitate necesare noilor obiective și capacități de producție.— Se poate spune deci că sint asigurate condițiile de bază pentru realizarea programului de investiții pe acest an și pe intregul cincinal ?— Principala problemă de care depinde punerea in funcțiune la termenele planificate a obiectivelor

aflate în construcție pe șantierele chimiei o constituie onorarea la termenele stabilite, de către furnizorii de utilaje tehnologice, a obligațiilor ce le râvin față de beneficiarii din industria chimică. La începutul lunii noiembrie erau scadente citeva mii de tone de utilaje, din care mai bine de jumătate sint necesare unor capacități cu termen de punere în funcțiune in acest an. Din discuțiile
Ancheta „Scinteii" în în
treprinderi producătoare 
de instalații pentru obiec
tive de investiții din indus

tria chimică

avute cu cadre de conducere din unitățile producătoare a reieșit că multe din problemele de aprovizionare care au dus la intirzieri in fabricația unor utilaje s-au soluționat. Așteptăm deci sosirea neîntirziată a utilajelor pe șantiere.
Prioritate cerințelor șan

tierelor, recuperării grabni
ce 0 restanțelor. La Centrala de utilaj tehnologic și rafinării, care reunește principalii furnizori de utilaje ai industriei chimice, discuția purtată cu tovarășul Mihai Marti- nescu, directorul tehnic al centralei, se concentrează asupra măsurilor întreprinse in vederea impulsionării ritmului de fabricație, corespunzător cerințelor de pe șantiere.— Am livrat in acest an șantierelor industriei chimice peste 14 500 tone utilaje tehnologice, realizînd totodată o serie de importante comenzi la export — a precizat tovarășul director. Multe clin utilajele executate, de o complexitate tehnică

deosebită, s-au fabricat pentru prima ; dată în țară. Deoarece tehnicitatea ! utilajelor pe care le realizăm va crește în continuare, ca urmare a participării unităților centralei la în- . făptuirea unor programe de interes I național din domeniul energetic și al I industriei extractive de materii pri- me, în toate întreprinderile s-au luat ; o serie de măsuri tehnice și organiza- !' torice menite să asigure, pe de o ; parte, o calitate superioară a utilaje- i lor, iar pe de altă parte, respectarea . termenelor solicitate de montori pe ' șantiere. In șir de întreprinderi cu mare pondere in producția de utilaje, f cum sint „Gtivița roșie" și Intre-' prinderea mecanică de utilaj chimic din București. întreprinderea de utilaj chimic și forjă’ din Rimnicu Vilcea. și-au ' respectat obligațiile ce j. le-au revgnit. peniru . dotare;.’. noilor capacități programate Sa intre în funcțiuni', in 1984.— Totuși, anumite utilaje nu sint incă realizate la termenele contrate- i: tate. Cind vor fi recuperate rfestan- ' țeie ?— In acest an, programarea fu- ,i bricației a ținut seama, cu priori- tate, de cerințele beneficiarilor. O >j serie de greutăți în aprovizionarea ;i cu materiale, la care s-au adăugat i unele neajunsuri din propria noas- ■ tră activitate, au dus la anumite in- > tirzieri in livrarea unor utilaje. Re- i cent, ’ conducerea ministerului și a centralei a analizat, împreună cu beneficiarii. situația livrării utilajelor pentru obiectivele de investiții care au termen de punere in funcțiune in acest an și s-au stabilit măsuri con- ; crete pentru recuperarea restanțelor. | Ca urmare, in luna noiembrie âm li- I vrat unităților Chimiei 1. 400 tone uti- I laje, cu peste 250 tone mai mult decît j în luna precedentă. In luna decern- . brie vom recupera restanțele la toate j utilajele pentru care avem asigurată i baza tehnico-materială. Specialiști și ! cadrele de conducere din centrală Ji vor fi prezenți in întreprinderile din ||

VÎLCEA. Oamenii muncii din unitățile industriale ale județului Vilcea au livrat suplimentar economiei naționale, in acest an. 6 100 tone PVC. 2 045 tone per- cloretilenâ, 11 179 mc lemn pentru industrializare,< 2 250 mc cherestea. 900 tone piese forjate și alte produse. Din nndul colectivelor fruntașe fac parte cele de la Combinatul chimic Rimnicu Vilcea. întreprinderea forestieră de exploatare și transport. întreprinderea de utilaj chimic și forjă. întreprinderea minieră Rimnicu Vilcea și altele. (Ion Stanciu, corespondentul „Scinteii").SALAJ. De Ia începutul anului și pină in prezent, au fost livrate suplimentar economiei naționale, de unități industriale din județ, printre altele. 15 200 tone cărbune net. 32 000 MWh energie electrică, 1 659 tone oțel brut, 18 000 tone calcar, 35 tone conductoare de bobinaj și confecții in valoare de aproape 18,5 milioane lei. Cele mai mari depășiri a.u înregistrat întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel Zalău, întreprinderea minieră Sărmășag și întreprinderea electrocentrale Zalău. (Eugen leKlaș. corespondentul „Scinteii").j CONSTANTA. Colectivele din '■ ; 17 mari unități economice din >județul Constanța și-au realizat j integral prevederile la produc- ! ția-marfă industrială pe primii j patru ani ai cincinalului. Pină 1 la siir.^tj; unuiui. m aceste unități' s^vâ’ •fKJl'ă. Ă’~^rbi ' ducție suplimentară in valoare de peste 3.6 miliarde. lei, reprezentând energie electrică, produse miniere, materiale de construcții, produse din cauciuc șl material plastic, bunuri de larg consum și altele. Printre unitățile fruntașe Se numără întreprinderea electrocentrale, întreprinderea minieră Dobro- gea, întreprinderea „Energia", întreprinderea de prefabricate din beton celular autoclavizat.(George Mihăescu, corespondentul „Scinteii").

în perioada desfășurării lucrărilor celui de-al XIII-Iea Congres al partidului — eveniment cu puternică rezonanță in conștiința întregii națiuni. cu implicații adinei în prefigurarea viitorului comunist al României — atmosfera de înalță efervescență politică a fost întregită. prin apariția, la Editura politică. a mai multor volume în seria culegerilor de texte din opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, intre care s-a aflat și lucrarea „Dezvoltarea și modernizarea industriei românești".Volumul amintit oferă cititorului posibilitatea să cunoască sub toate aspectele, in profunzime, concepția revoluționarului, a marelui om politic, de înalt prestigiu care, în răstimpul celor aproape două decenii de cind se află in fruntea partidului și a statului, a re- gindit intr-un spirit novator, din perspectiva realităților economiei românești și a concluziilor pe care le oferă întreaga istorie a dezvoltării societății moderne, conceptul de industrializare, de edificare a bazei tehnico-materiale a socialismului in condițiile unei țări aflate in curs de dezvoltare. în volum sint cuprinse ideile de mare valoare teoretică și practică, pătrunse de un puternic spirit revoluționar, patriotic, de o înaltă responsabilitate comunistă pentru destinele poporului român expuse in cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, după 1965, la congresele și conferințele naționale ale partidului, la plenarele C.C. al P.C.R., la consfătuirile de lucru consacrate problemelor activității industriale, cit șl in alte împrejurări.Volumul oferă imaginea intensei activități științifice depuse în acești ani de secretarul -general al partidului pentru a defini un nou făgaș edificării — în spiritul legităților Obiective ale dezvoltării economico- sociale — a unei industrii moderne, capabilă să susțină progresul multilateral al țării, pentru a înlătura unele concepții limitative privind direcțiile și conținutul industrializării socialiste. Astfel, a fost elaborată o strategie a dezvoltării țării de largă cuprindere și clarviziune, în cadrul căreia Industrializarea rapidă

constituie factorul determinant al marilor transformări economico-so- ciale.In concepția secretarului general al partidului, caracterului de lungă durată al industrializării României îi este asociat caracterul de proces complex, multilateral. Industrializarea este Înțeleasă nu doar ca o sim
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plă dezvoltare a industriei in ansamblu sau ca o majorare, cu precădere, a ponderii industriei producătoare de mijloace de producție, ci ca un puternic factor de restructurare a economiei naționale, de integrare și de omogenizare a activităților economico-sociale in complexul economic național, ca un proces subordonat nevoilor societății, condiționat de volumul și structura resurselor economice ale țării, de ni

velul șl exigențele progresului celorlalte ramuri și activități economice. Marile orientări de politică industrială promovate consecvent de secretarul general al partidului, așa cum o dovedesc cu prisosință numeroasele referiri din cuprinsul volumului, au urmărit stabilirea unor raporturi corespunzătoare intre rama- rile producătoare de mijloace de producție și cele producătoare de bunuri de consum'; asigurarea unui echilibru, in dinamică, între industrie și agricultură, intre acestea și celelalte ramuri ale economiei ; promovarea progresului tehnic în consens cu revoluția tehnico-științifică mondială ; creșterea rolului gindirii și cercetării științifice proprii ; dezvoltarea prioritară a ramurilor moderne, de vîrf ; amplasarea industriei pe întreg teritoriul țării și dezvoltarea industrială a tuturor județelor și localităților, pentru soluționarea decalajelor între județe; dezvoltarea bazei proprii de materii prime și energie, utilizarea cu înaltă eficiență a resurselor naturale, a combustibililor și energiei.Această concepție nouă » impus un nou curs politicii partidului nostru de industrializare, în ansamblul căreia accentul principal a fost pus pe efortul propriu al poporului român. materializat in promovarea unei rate Înalte de acumulare, in alocarea unei părți importante din venitul național — circa o treime — pentru fondul de dezvoltare, ca singura alternativă viabilă pentru ieșirea grabnică a României din starea de țară in curs de dezvoltare.Concepția revoluționară promovată de secretarul general ai partidului ilustrează înțelegerea adincă a acelei legități istorice — verificabilă la scară universală — in virtutea căreia epocile de mare înflorire economică s-au grefat întotdeauna pe un intens proces de acumulare. Acuitatea acestei probleme este și mai mare în epoca contemporană, cind revoluția științifico-tehnică oferă atit șansa reală a comprimării etapelor de dezvoltare, a parcurgerii
Ioan ERHAN
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In perspectiva viitorului cincinal - o puternică dezvoltare 
a automatizării si robotizării producției

66 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NATIONAL UNITAR ROMÂN
9

Directivele celui de-al XIII-Iea Congres al partidului, trasind liniile directoare ale dezvoltării economico- sociale a țării noastre pentru următoarea etapă istorică, pun un deosebit accent pe intensificarea factorilor calitativi ai dezvoltării. Intre aceștia, un loc de prim plan ii este rezervat progresului tehnic și tehnologic ca principal mijloc de realizare a unei înalte productivități, „tu obiectiv principal al cincinalului 1986—1990 — se spune in Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congres — il constituie creșterea productivității muncii pe baza organizării mai bune a producției și a muncii, precum și a automatizării, cibernetizării și robotizării producției". Iar Directivele fac precizarea că „Se va trece la realizarea pe scară largă de linii, secții și sectoare complet automatizate și robotizate... Se va pune accentul pe dezvoltarea industriei de mecanică fină, a producției de roboți si manipulatoare".Nu o dată, in ultimii ani. tovarășul Nicolae Ceaușescu

a subliniat necesitatea de a fi concepuți și realizați în România roboti industriali care să satisfacă cerințele creșterii productivității muncii și ale .unui înalt nivel calitativ al produselor. Urmînd această indicație, cercetătorii , și proiectanții din domeniile mașinilor-unelte, ale automaticii și electronicii s-au pus pe treabă și iată că acum ne aflăm in fața unor remarcabile realizări. Roboții industriali construiți la Timișoara, la Institutul „Titan" din București și de către un colectiv al întreprinderii „Automatica" și al Institutului de proiectări pentru automatizări din București sint o probă elocventă a capacității gindirii tehnice românești de a crea mașini de performanță in acest domeniu. Sint realizări prefigurind realitățile de miine ale dezvoltării industriei românești, sint idei și performante tehnice smulse viitorului de către mintea iscoditoare și stăruința inventivă a oamenilor acestui prezent fierbinte. România de miine iși are temeiul in realizările României de azi.î Ce este un robot indus- I trial 1 Mergeți la uzina„Autobuzul" și-1 veți ve- , dea lucrind. Mai sint și . alții, prin alte uzine, dar I noi ne vom ocupa acum de cei de aici, realizare a unui colectiv de entuziaști de la uzina „Automatica" și de la Institutul de proiectări pentru automatizări. în toamna trecută, robotul in cauză a fost obiectul premiului „Aurel Vlaicu" al Academiei Republicii Socialiste România.Deci o obișnuită hală de uzină. Intre mașinile și agregatele ei. una pare și chiar este cu totul aparte. Un trunchi de statura unui om, un braț, citeva tije și articulații, apoi cabluri. cordoane, dulapurile cu centrele de comandă și acționare, tn capătul brațului. duza unui aparat de

sudură autogenă. Alături, pe un suport, o ramă metalică. îndeajuns de complicată. Va trebui sudată. Trunchiul mașinii se răsucește în jurul propriului
precizie și constanță, fără pauze și fără să obosească... Se numește „RIP-6,2" (Robot industrial in coordonate polare cu sarcina utilă de 6.2 kg) și este al

Povestea omenească 
a unai... robot

ax, se oprește, brațul coboară și începe operația de sudură cu o uimitoare precizie și suplețe, urmărind curbe și denivelări, planuri în unghiuri accentuate. răsucindu-și articulațiile asemănător omului. dar cu o mult mai mare

cătuit din trei subsisteme : cel mecanic (pe care l-am văzut in mișcare), cel de acționare și cel de comandă. Dealtfel, robotul în cauză a putut fi văzut de către sutele de mii de vizitatori ai expoziției „Dezvoltarea economică și so

cială a României".Ne interesează aici povestea lui. Care este, in fapt, povestea omenească a unei creații tehnice, povestea unor frumoase ambiții tinerești. Nu. reporterul n-ar greși deloc dacă, umanizindu-le. ar traduce și altfel inițialele RIP ■ Romantism. Inventivitate. Perseverență...Intr-o încăpere largă cu un perete de sticlă, un al doilea (sau un al treilea ?) exemplar al robotului „RIP-6,2“ era, în ziua aceea, înconjurat de un grup numeros de tineri (poate doar doi sau trei să fi trecut de 30 de ani). „RIP" era pregătit pentru un mare examen : omologarea seriei
Mihai CARANFIL

(Continuare în pag. a V-a)

început de decembrie 1984. Răsună iarăși a- dinc in inimi ecoul mulțimilor adunate, cu 66 de ani in urmă, pe Cîmpul lui Horea de la Alba lulia spre a proclama, sub mindre fluturări, de steaguri tricolore, unirea Transilvaniei cu România, spre a înscrie și pe hărțile politice ceea ce era de mult scris in inimi și in cugete — unitatea național-statală a românilor.Ne sint vii in memorie emoționantele manifestări de anul trecut, consacrate jubileului celor 65 de ani de la marea Unire, Încununate prin impresionanta Adunare festivă la care a rostit o amplă cuvjntare secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu — pilduitoare lecție de patriotism socialist, revoluționar, vibrant indemn de a prețui și cinsti trecutul, de a păstra mereu vii in inima și mintea generațiilor de azi și de miine faptele eroice ale înaintașilor, de a venera întotdeauna lupta și jertfa celor care au dus spre împlinire marile idealuri de libertate și unitate ale națiunii. Căci, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. nimic nu poate fi mai de preț pentru un popor decît independența și suveranitatea sa. unitatea sa națională, aspirații supreme ce insuflețesc astăzi întreaga noastră națiune, potențind angajarea acesteia in vasta activitate desfășurată pentru înfăptuirea politicii partidului.O fericită coincidență face ca a 66-a. aniversare a făuririi statului național unitar român să fie sărbătorită la puține zile după ce și-a încheiat rodnica-i lucrare cel de-al XIII-Iea Congres al partidului, care, prin întreaga lui pregătire și desfășurare, a constituit o strălucită ilustrare a unității de gindire și aspirații, de voință și de acțiune a poporului nostru, a dat expresie hotăririi sale neabătute de a întări coeziunea tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această profundă unitate de cuget și simțiri, atestată cu strălucire de cel de-al XIII-Iea Congres, constituie supremul omagiu adus înaintașilor, celor care prin lupta, munca și jertfa lor au apropiat măreața biruință de la 1 Decembrie 1918. celor care au făcut atunci să triumfe încă o dată dreptatea istoriei.Intr-adevăr, dreaptă a fost hotărîrea de la Alba lulia de acum 66 de ani. Căci, prin opțiunea poporului român se dărima un hotar ne

drept, artificial ce despărțise fiii aceluiași popor, Carpații fiind mereu pentru români nu un lanț ce stringe, ci un briu ce încinge, nu un perete de stmcă despărțitor, ci o punte de legătură. De-o parte și de alta a Carpaților trăiau, înfrățiți cu cîmpia, cu riul și cu codrul, fiii aceluiași popor, ce se știau aici din adincuri de vreme, avind aceeași strălucită obirșie, a- ceeași limbă ce-și păstrase, prin vremi pricit de neprietene, pecetea de neconfundat a Daciei și Romei. Fiii aceluiași popor, ce-și așezaseră sigiliul firii lor pe acest plai, impodobi.ndu-1 potrivit nevoilor lor de frumos, fiind la nndu-le puternic înriuriți in felul lor de a fi, de a simți și a gindi de armonia și frumusețea pă- mimului .romanesc.Dreaptă era iarăși înfăptuirea istorică de .la Alba lulia pentru că era încununarea unei lupte necurmate, cu rădăcini ce coborau adine in vreme, fiind practic de o virstă cu insuși poporul român.. Pentru că in inimile și cugetele românilor trăise mereu și se intărise cu fiecare an ce se adăuga la răbojul vremii conștiința originii comune, a apartenenței la același neam. încrederea intr-un viitor mai bun făurit prin luptă și străduință comună.Mai era dreaptă istorica înfăptuire de la Alba lulia pentru că era emanația voinței milioanelor de inimi și conștiințe românești, ferm hotă- rite să realizeze idealul național. Pentru că muncitorii, țăranii, intelectualii, soldații fuseseră, in acea toamnă fără egal a lui 1918, forța de nebiruit ce măturase pe întreg cuprinsul Transilvaniei vechile autorități habsburgice, arătînd astfel prin faptă că nu mai doreau, că nu mai puteau trăi in vechile cadre de stat. Pentru că ei, in ample și Însuflețite adunări, aleseseră delegați pentru slăvită Adunare Națională de la Alba lulia, incredințîndu-le un unic mandat — să voteze numai și numai pentru unirea cu România. Pentru că la 1 Decembrie 1918, alături de cei 1 228 de delegați aleși prin vot universal, de pe întregul cuprins al Transilvaniei, au fost prezenți pe Cimpul lui Horea peste o sută de mii de oameni, spre a arăta că voința lor, ca și a celor rămași acasă, era una singură — unirea Transilvaniei cu România. Votul de la Alba lulia era așadar votul unui întreg popor, purta semnătura tuturor.Și mai era dreaptă istorica înfăptuire de Ia Alba lulia pentru că proclamînd dreptul românilor la viața națională unitară și suverană.

cei prezenți în cetatea istorică a neamului românesc au proclamat, deopotrivă, egala îndreptățire a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, arătind lumii că poporul nostru a luptat și a sîngerat pentru a trăi liber, stăpîn pe soarta sa, și nu pentru a deveni din împilat împilator, din oprimat opresor, că voia ca să întemeieze noul stat pe egalitate și frăție, pe încredere și conlucrare reciprocă, pe stimă și respect.Actul istoric de acum 66 de ani a deschis un nou și larg făgaș înaintării țării pe calea progresului social-economic, pe calea întregirii libertății și unității naționale prin libertatea și dreptatea socială. Pe acest drum i-a fost poporului nostru demn și dirz conducător Partidul Comunist Român, care, prin întreaga sa activitate eroică, a dovedit că este ființă din ființa neamului, că este forța politică destinată de istorie sâ conducă națiunea spre împlinirea înaltelor sale aspirații. Pe drumul arătat de partid, avind mereu în frunte partidul, poporul român a înlăturat orinduirea întemeiată pe inegalitate și asuprire, edificind cu succes pe pămintul patriei societatea socialistă, adăugind, astfel, noi și trainice temeiuri unității națio- nal-statale. Cu deosebire în anii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea, de cind în fruntea destinelor națiunii noastre se află marele revoluționar patriot, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cutezătoarele programe de dezvoltare a țării, de perfecționare a raporturilor sociale, de modelare a conștiinței noi, înaintate, și-au aflat sensul lor cel mai înalt. Pe temelia acestor realități, unitatea statal-politică a României s-a întărit și fundamentat prin unitatea de gindire, de simțire și voință a tuturor oamenilor muncii, care văd in patria socialistă mama bună a tuturor fiilor ei. Expresia cea mai grăitoare a unității poporului o reprezintă unanimitatea cu care au fost adoptate hotărîrile Congresului al XIII-Iea și istorica reînvestire a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului nostru.
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istoricului moment al Unirii, aces
tei mărețe izbînzi a poporului, pre
gătită de întreaga noastră istorie, 
care a deschis un nou făgaș de 
existență națiunii noastre.
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Crearea stalului național unitar a constituit o strălucită victorie 

istorică a luptei eroice, îndelungate a maselor populare pentru făurirea 
națiunii române, a marcat împlinirea visului secular al tuturor 
lor de a trăi uniți în granițele aceleiași țări, într-un stat unic, 
independent. Unirea este rezultatul firesc, legic al îndelungatei 
tari istorice a poporului român, al luptei sale pentru dreptul 
liber și stăpin în propria-i țară. Din cele mai vechi timpuri, idealurile 
unirii, libertății și independenței au însuflețit permanent poporul român, 
constituind făclia care a luminat, generație după generație, drumul spre 
dreptate, spre progres, spre o viață mai bună, liberă și demnă.

NICOLAE CEAUȘESCU

♦
români- 
liber și 
dezvol- 

de a fi

Idealul unității, torță prin veacuri\n memorabilele cuvinte, rostite de secretarul general al partidului, la aniversare^ a 65 de ani de la istoricul act al Unirii, sînt sințeftzate adevăruri fundamentale ale trecutului nostru național. Mai întît de toate, faptul că istoria luptei pentru unitate națională se identifică practic cu istoria poporului. Apoi, fațptul că de-a lungul întregii noastre existențe, idealul unității s-a îngemănat strîns» cu setea de libertate și dreptate socială, cu năzuința poporului nostru de a taăi liber ta vatra strămoșească, de a-și fi Sieși singur stăpin. Asemenea idealuri, statornicul și exemplarul efort consacrat împlinirii lor conferă istoriei românești frumusețe unică și, deopotrivă, caracterul unei mari și luminoase lecții dacă tărie unit, nirea acestor sacre drepturi socotește că nici o jertfă nu este prea grea, atunci acel popor va triumfa mal devreme sau mai tîrziu, în dreapta sa luptă, oricât de puternice ar fi vitregiile ce i-ar sta ta cale.Străvechi este idealul unirii noastre, adinei — rădăcinile conștiinței de neam. Siliți de vicisitudinile istoriei să trăiască, veacuri la rînd, în mai multe formațiuni politice, românii au , înțeles devreme adevărul eă „despărțit ori depărtat fratele-i tot frate", că transilvăneni, munteni, moldoveni ori dobrogeni sînt tot români, ramuri alo aceluiași trunchi viguros ; că limba și portul, obiceiurile și doinele le stat totuna, că aceleași le erau grijile și nevoile, că aceleași le erau speranțele și dorurile. Mărturii nenumărate ne stau la îndemînă.Cînd, la 1368, domnitorul muntean Vlalcu Vodă acorda privilegii neguțătorilor brașoveni, el afirma că o face potrivit obiceiurilor „din vechime". Pentru Ștefan cel Mare. Muntenia era „Taltra Valachia", adică „cealaltă țară românească", precum Moldova sa. După cum pentru brașoveni Ștefan al Moldovei era garantul neînfricat al libertă-

asemenea tot mai

aceea că un popor dorește cu să trăiască liber și dacă pentru împli-

ții Iar, fiind așteptat cu mare dor și dragoste spre a-i apăra de primejdiile ce se vădeau la hotare. Adesea, victoriile obținute împotriva armiilor străine ce călcau hotarul încorporau efortul comun și jertfa eroică a ostașilor Transilvaniei, Munteniei șl Moldovei. Și fiecare biruință arătalimpede marea nevoie a unirii forțelor românești într-un singur front comun, arăta că unirea lor era chezășia libertății lor, era izvorul tăriei lor. O mare lecție, care va lumina la cumpăna veacurilor XVI și XVII gindul și fapta lui Mihai Viteazul, tn strălucita epopee a primei uniri politice a țărilor române. Intr-adevăr, trecînd Car- pații, Mihai se sprijinea și pe hotărîrea de luptă a românilor transilvăneni. însuflețiți în ridicarea lor de flamurile cu vulturi ale Viteazului care trecuseră Carpații, ei își îndreaptă loviturile în contra nobilimii, creînd astfel importante defecțiuni în armata Ba- thoreștilor' alții alergară sub steagurile lui Mihai, îngroșînd rîndurile oștirii acestuia. Intrind în Moldova și adueînd-o sub același sceptru, Mihai se întemeia și aici pe legăturile și Înțelegerile pe care le avea cu locuitorii țării românești de la răsărit de Carpați. După multe veacuri, românii de pe întregul pămînt strămoșesc erau .... ..unică ___________ ,___„___înfăptuirea era măreață. Tocmai de aceea potrivnicii și-au înzecit uneltirile pentru a zădărnici consolidarea ei ; tocmai, de aceea, Viteazul însuși a fost asasinat mișelește. Dar neprietenii românilor nu puteau ști că înfăptuirea lui Mihai era precum un arbore cu puternice rădăcini, că unirea realizată de el, deși desfăcută la suprafață, continua să trăiască în adincuri. Adică în inima și conștiința poporului.întreg veacul al XVII- lea avea să stea, de aceea, sub semnul faptei lui Mihai. Și nu numai veacul al XVII-Iea, ci și cele următoare, dobîndind dimensiunile unui program de luptă. La

uniți iarăși sub o ocîrmuire proprie.

adevărat1784,

ridiclnd masele populare la luptă „ca nobilime să nu mai fie", Horea, Cloșca și Crișan le-au ridicat și ta vederea emancipării naționale, năzuind să ajungă la aceasta cu ajutorul fraților de la răsărit și de la miazăzi de Carpați. De aceea, contemporanii au văzut în Horea nu doar un simplu conducător de nemulțumiți, ci cu deosebire un simbol al renașterii Daciei străbune. Pe aceleași strînse legături cu frații din Moldova își întemeia și Tudor Vladimi- rescu, la 1821, „ridicarea norodului" pentru „dobin- direa drepturilor și dreptăților țării", ca, ajutorîn- du-se unii cu alții, să cîștige libertatea mult dorită de-o parte și de alta a Milcovu- lui. Cu dor și dragoste, ca un nou Mihai, era așteptat Tudor și în Transilvania, spre a înlătura jugul nesuferitei iobăgii și al și mai nesuferitei asupriri naționale.Revoluția lut Tudor a fost biruită. Ideile însă nu pot fi înfrînte cu ascuțișul săbiei și nici cu roata călăului. Mai ales cînd cuprind milioane și milioane de inimi și conștiințe. Iar libertatea și unitatea românilor erau asemenea idei, după cum o atestă toate manifestările epocii, toate mișcările sociale si naționale ce împurpurează cerul acestei vrem’. Și. în primul rînd, marea revoluție de Ia 1848. Atunci, în acel an eroic, s-au afirmat idealurile și crezurile poporului prin mari și însuflețite a- dunări populare la Iași, la Blaj, la Islaz, la București, la Lugoj, pe tot atitea „cîmpuri ale libertății". De fapt, țara întreagă era asemenea uriaș cîmp luptei pentru libertate unitate. Peste Milcov peste Carpați. românii întindeau mîinile însuflețiți de același dor înfocat, angajați in aceeași măreață operă de construcție națională — făurirea unei Românii unite, slobode și independente. Și acum însă, reacțiunea externă a ieșit biruitoare. Dar, asa cum spunea Bălcescu. România exista deja, erau orbi cei ce nu o vedeau. Era România din inimi, era tara unită din cele 8 milioane conștiințe românești.

țeni, bucovineni să treacă, adesea cu primejduirea libertății sau a vieții, în țara liberă spre a se înscrie, alături de tinerii de aici, ca voluntari in armata română. Căci numai asemenea trăiri sufletești puteau genera acea amplă mișcare, la scară națională, de donații, de ofrande, datorită căreia au putut fi biruite greutățile legate de echiparea, înarmarea și hrănirea celor o sută de mii de ostași chemați atunci sub drapel. Iar asemenea simțăminte, asemenea trăiri arătau limpede că împlinirea marelui ideal nu era, nu puteți departe.Lupta poporului pentru făurirea statului național unitar a intrat în etapa finală către sfîrșitul anului 1918, în condițiile în care de la un capăt la celălalt al bătrinului continent se clătinau tronuri, se sfărimau sceptre, sub loviturile luptei de eliberare socială și națională a popoarelor. în decurs de numai cîteva zile, în noiembrie 1918, practic pe întreg cuprinsul Transilvaniei au fost înlăturate autoritățile habsburgice, fiind instituite noi organe ale puterii locale, conform voinței obștești. Aceasta arată cu deosebită limpezime că întregul popor nu mai voia să trăiască în vechile alcătuiri politice, că era

național fi prearomân

ferm hotărit să croiască un nou făgaș destinelor sale.O strălucită ilustrare a acestei voințe au reprezentat-o pregătirea și desfășurarea Marii A.dunări Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. în însuflețite adunări, obștea așezărilor românești și-a desemnat pe baza sufragiului universal delegații la adunare, încredințîndu-le mandatul unic de a vota numai și numai pentru unirea Transilvaniei cu România. Zeci și zeci de mii de muncitori și de țărani au ținut să fie însă părtași nemijlociți la istorica înfăptuire, îndreptindu-se pe jos, in căruțe sau în trenuri spre Alba Iulia, în sunetul cin- tărilor patriotice și sub fluturarea steagurilor tricolore. Tabloul țător, ilustrând mal grăitor decit o . orice cuvinte dorul unic ce stăpînea inimile, gîndul• înalt ce înaripa cugetele. Marea nală s-a țimea adoptînd în hotărirea niei cu România. Cu prilejul marii adunări de la Alba Iulia, ca șl în perioada următoare și-au exprimat adeziunea lor cu voința legitimă a națiunii române, cu idealurile ce au fost rostite cu solemnitatea opțiunilor istoyice la. Alba Iulia, oameni ai muncii,

era înăl-pot face
Adunare Natio- situat la înăl- misiunii sala unanimitate unirii Transilva-

/

Pentru o Românie liberă, unită

un al și și își

de

Istoria a confirmat repede că Bălcescu avusese dreptate. 11 ani după revoluție, pe harta politică a Europei și a lumii, apărea un stat nou. realizat prin unirea Moldovei cu Muntenia. Ca toate izbinzile poporului nostru, crearea statului național modern era rezultatul demersului său eroic, al statorniciei și tenacității cu care își apărase dreptul la viața politică de sine stătătoare, al voinței sale nestrămutate de a realiza unirea, in care vedea cheia de boltă a mersului său înainte pe calea propășirii și a progresului.Anii 1856—1859, care' aveau să însemne ultima etapă a luptei românilor pentru unirea celor două țări-surori, pentru realizarea, așadar, a întîiului pas spre unirea deplină a tuturor românilor, Înscriu in cronica lor pagini de fierbinte dragoste de țară.

de atașament față de tul ideal al unirii, de morală, de capacitate de dăruire și abnegație impresionante. In perioada adunărilor ad-hoc, cînd forțele externe ostile Unirii încercau să falsifice voința poporului român, ca un unic om și intr-un unic gînd s-a ridicat întreg poporul, ară- tînd lumii că dorința lui cea mai generală, aceea care încorporează in cel mai înalt grad speranța lui de mai bine, era . Unirea. Și tot ca un singur om s-a înfățișat poporul român în ianuarie 1859, cînd a impus dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în pofida opoziției puterilor străine antiunioniste. Unirea din 1859 era, astfel, pe deplin opera poporului român, care înscria în filele istoriei o nouă dovadă a tăriei pe care o dau unui neam conștiința dreptății cauzei pentru care luptă,

înal- tărle osmoza sa sufletească, unitatea de gîndire și voință. Chiar in epoca înfăptuirii Unirii Principatelor, minți clarvăzătoare au subliniat că aceasta înseamnă temelia pe care se va edifica independența lor. Și istoria a confirmat pe deplin asemenea opinii. România proclamîndu-și la 9 Mai 1877 independența de stat Lunile care au urmat istoricului act au arătat o dată mai mult că poporul român, in pofida frontierelor nedrepte ce-i geau încă trupul, o unică tindeni, ori ta
frîn- era Pretu- Miberăfamilie, ta țara teritoriile aflate sub dominația străină, cauza ostașului român, cauza independenței au fost socotite ca o cauză proprie a fiecăruia. Căci numai asemenea adinei și fierbinți simțăminte puteau determina ca mii și mii de tineri transilvăneni, bănă-

Lucrare de Crăciun Carmen PANAITESCU

personalități progresiste din rîndul naționalităților conlocuitoare — maghiari, sași, secui — convinșise creau astfel, ta spiritul tradițiilor de lucrare reciprocă, condiții favorabile muncii, colaborării și înțelegerii frățești a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate.

căcon-

Partidul Comunist Român
în fruntea luptei pentru apărarea

unității și integrității naționalenou făgaș se deschiUn __________ ____________dea istoriei națiunii române, căci înmănuncherea tuturor energiilor naționale a creat condiții, așa cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru un progres mai puternic al forțelor de chis noi voltării a țării, avîntului rești, revoluționare și progresiste, afirmării sale cu putere în viața social-poli- tică a României, ca promotoare consecventă a aspirațiilor maselor.In primele rînduri ale acestei lupte s-a situat partidul nostru comunist, întreaga sa existentă stind mărturie slujirii devotate a intereselor fundamentale ale maselor populare. Partidul s-a situat cu fermitate în apărarea independenței și integrității teritoriale a patriei, chemind poporul ca. în spiritul glorioaselor sale tradiții, să-și mobilizeze toate energiile, să-șl unească toate puterile spre a apăra mărețele cuceriri ale națiunii române.Rămîn peste timp nepieritoare mărturii patriotismului fierbinte partidului comunist cuvin- te-legămînt precum cele cuprinse în rîndurile unui manifest comunist din octombrie 1935 : „Noi, comuniștii, care iubim fierbinte poporul nostru, pentru a cârtii piine, pentru a cărui libertate, pentru a cărui cultură luptăm fără preget și pentru care știm să dăm jertfele cele mai grele, știm să înfruntăm temnița, știm să înfruntăm gloanțele stă- pinirii..., noi, comuniștii,

producție, a des- perspective dez- economico-sociale creșterii forței și mișcării muncito-

ca ale al

știm să stăm in fruntea mișcării pentru apărarea neatârnării poporului nostru. Noi, comuniștii, chemăm la luptă toate forțele vii ale neamului împotriva forțelor destructive ale fascismului asasin".Cînd asupra țării s-au a- bătut norii njegri de primejdie ai agresiunii fasciste, partidul a subliniat că membrii săi se vor afla in fruntea luptei pentru apărarea țării. Așa cum se a- răta intr-un manifest comunist din martie 1939 : „Partidul Comunist Român dă alarma. Să fie pregătit de luptă intreg poporul român, împotriva cotropitorilor fasciști... P.C.R. declară: Comuniștii vor lupta cu arma in mină in primele rînduri. Uniți-vă cu toții într-un singur front puternic contra lui Hitler și aliaților săi".Respectindu-și legămîn- tul, în aceeași primăvară, partidul comunist a imprimat demonstrațiilor muncitorești de la 1 Mai 1939 un puternic caracter antifascist și antirăzboinic, le-a asigurat o combativitate și o amploare remarcabile, făcînd să se ilustreze cu putere adevăratele simțăminte ale poporului român, voința acestuia de a se opune oricărui Atunci cînd prin Dictat de la Viena, pul țării a fost Transilvania de partidul a chemat cerînd să nu fienici o palmă din pămintul sacru al patriei, a fost sufletul amplei mișcări de protest care a cuiprins întreaga țară.

agresor, odiosul din tru- smulsă Nord, la luptă cedată

Va rămîne, de asemenea, peste timp ca strălucită mărturie a patriotismului fierbinte al comuniștilor ampla activitate politică și organizatorică desfășurată de partid in anii dictaturii antonesciene pentru coalizarea pe o unică platformă de salvare națională a tuturor forțelor democratice, antihitleriste din țară, pentru pregătirea și biruința mărețului act de demnitate națională de la 23 August 1944.în focul aspru al bătăliilor împotriva fascismului din deceniul al patrulea al secolului nostru, în rîndu- rile partidului s-au format și călit numeroși militanți revoluționari, a căror viață s-a identificat deplin cu cauza partidului, cu idealurile supreme ale poporului. în rîndul acestor militanți se numără Ia loc de seamă tovarășul Nicolae Ceaușescu, care în toți acei ani grei a desfășurat o amplă și susținută activitate revoluționară pentru mobilizarea tineretului la acțiune antifascistă, pentru unirea tuturor forțelor patriotice și progresiste într-un unic și larg front de luptă împotriva fascismului, pentru apărarea independenței și unității naționale. Această exemplară activitate, pătrunsă de vibrant spirit patriotic, desfășurată la cota înaltă a dăruirii și abnegației revoluționare, i-a adus încă de pe atunci tovarășului Nicolae Ceaușescu dragostea, stima și încrederea tovarășilor săi de luptă, a întregului popor.

puternici, încrezători
în viitorulAnii timpului socialist al țării au însemnat anii descătușării plenare a marilor energii creatoare ale poporului, anii dezvoltării puternice a forțelor de producție, anii ridicării poporului la condiția de singur stăpin al destinelor sale. Și, deopotrivă, anii socialismului au fost anii în care s-a consolidat necontenit unitatea națiunii noastre. La temelia acestei realități stau, înainte de toate, înlăturarea orînduirii întemeiate pe inegalitate și asuprire, edificarea unor noi relații sociale, de egalitate deplină în drepturi și datorii a tuturor fiilor țării.Un moment cu valoare de simbol pe acest drum îl reprezintă Congresul al IX-lea al partidului. Așe- zirip în fața țării obiective cutezătoare, istoricul Congres de decenii poporul puterile unească pentru înfăptuirea lor. Cimentarea continuă a unității națiunii socialiste române se înscria astfel ca un principiu al noii strategii tare a țării.In perioada inaugurată de Congresul prin înfăptuirea unui program de investiții fără precedent in istoria României, a crescut necontenit baza tehnico-materială a socialismului, s-au dezvoltat puternic forțele de producție ; numai în cincinalul actual vor fi date in funcțiune circa 1850 de noi capacități de producție mai importante ; s-a declanșat și desfășurat ta toți acești ani o vastă activitate pentru înnoirea și modernizarea zestrei tehnico-ma- teriale de care dispunem. Toate acestea au făcut să sporească în ritmuri dinamice avuția națională, baza trainică a creșterii bunăstării generale și a fiecăruia dintre cetățenii patriei. Vastul program de

acum aproape două a chemat întreg să-și mobilizeze creatoare, să-și toate energiile
fundamental de dezvol-

al IX-lea,

comunist al Românieiinvestiții realizat în acești ahi a permis conectarea tuturor județelor țării la pulsul unei vieții industriale dinamice, la ridicarea unor mari platforme industriale ta zone altădată încremenite în uitare și înapoiere economică, a determinat crearea in fiecare județ a zeci și zeci de mii de noi locuri de muncă. Acestea toate au asigurat condiții propice în fiecare zonă a patriei pentru afirmarea tuturor aptitudinilor și vocațiilor creatoare, pentru împlinirea personalității umane.Ultimele două decenii au fost martorele unei susținute preocupări a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru adîn- cirea democratismului orînduirii noastre, pentru perfecționarea cadrului instituțional de participare a oamenilor muncii la conducerea societății, la fundamentarea și adoptarea programelor de dezvoltare a țării, la controlul înfăptuirii lor. însemnătatea primordială care se acordă consultării nemijlocite cu făurarii bunurilor materiale și spirituale, cu poporul este cel mai grăitor ilustrată de amplitudinea și consecvența dialogului pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu îl are cu oamenii muncii în cadrul vizitelor de lucru întreprinse în toate județele țării, al conferințelor, consfătuirilor și congreselor organizate sistematic pe plan național.In același timp, s-a desfășurat în această perioadă o amplă• activitate formarea socialiste, fermă în întreaga viață so- cial-politică a țării a spiritului revoluționar, a normelor și principiilor eticii și echității socialiste, por- nindu-se de la adevărul ’ că conștiința înaintată constituie o autentică pîr- ghie de progres, prin aceea că determină angajarea

și . multilaterală îndreptată spre conștiinței noi, spre întronarea

nemijlocită, implicarea profundă a fiecăruia, pe măsura energiilor și puterilor sale, în opera de edificare a orînduirii noi.Iată coloanele puternice, temelia trainică pe care s-a dezvoltat și s-a consolidat viguros in toți acești ani unitatea națiunii noastre socialiste, s-a sudat o legătură vie între inimi și conștiințe, a cărei expresie elocvență a constituit-o chiar în aceste zile desfășurarea lucrărilor Congresului al XIII-lea al partidului. S-a ilustrat o dată mai mult, în cadrul marelui forum comunist al țării, faptul că întreg poporul, toți fiii țării, fără deosebire de naționalitate, văd în politica partidului propriul program de muncă și viață, fiind ferm deciși să înfăptuiască neabătut istoricele adine jesc țării, sale, mai nețărmurită cu care este înconjurat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, votul unanim prin care Congresul l-a reales în fruntea partidului, in consens cu opțiunea întregii societăți, exprimînd convingerea poporului întreg că prim reîn- vestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție în partid există garanții ferme că politica de dezvoltare accelerată aplica în neabătută _____________ _România ureînd astfel noi trepte ale progresului și civilizației socialiste.La 66 de ani de la Marea Unire, supremul omagiu pe care națiunea română îl aduce mărețului act este această unitate de neclintit a poporului nostru în jurul partidului, al secretarului său general, laolaltă cu le- gămîntul de a înfăptui exemplar ceea ce cutezător și temeinic a hotărit Congresul al partidului.

hotăriri adoptate, convinși că ele slu- mersului înainte al sporirii prosperității S-a ilustrat o dată mult încrederea

multilaterală, a țării se va continuare cu consecvență,

XIII-lea alPagină
Silviu

realizată de 
ACHIM
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REINVESTIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN SUPREMA FUNCȚIE
DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI - EXPRESIA VOINȚEI UNANIME

A COMUNIȘTILOR, A ÎNTREGULUI POPOR, GARANȚIA FERMĂ
A RIDICĂRII ROMÂNIEI 1»E NOI TREPTE DE PROGRES Șl CIVILIZAȚIE

„Comuniștii, minerii bazinului carbonifer Șuncuiuș își exprimă marea bucurie generată de realegerea în funcția de secretar general, al Partidului Comunist Român la cel de-al XIII-lea Congres a tovarășului Nicolae Ceaușescu, minerul de frunte al țării, omul politic a) cărui cuvint de pace și democrații? se aude in întreaga lume — se spune in telegrama COMITETULUI DE PARTID AL EXPLOATĂRII MINIERE ȘUNCUIUȘ.Vă promitem, mult stimate tovarășe secretar general, că vom face totul pentru a ne îndeplini sarcinile mobilizatoare care ne stau in față, con- știenți fiind că numai prin munca unită a oamenilor muncii din toate domeniile de activitate vor putea prinde viață botăririle . inaltului forum al comuniștilor".„Voința unanimă a comuniștilor, a Întregului popor român s-a materializat la cel de-al XIII-lea Congres al partidului prin reinvestirea dumneavoastră. cel mai iubit fiu al poporului român, in funcția supremă de secretar general al partidului — se spune in telegrama colectivului de oameni ai muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE VAGOANE DIN ARAD.Vă datorăm cu toții certitudinea prezentului și viitorului, marea epopee a devenirii noastre socialiste. Epoca pe care o trăim este pusă sub semnul binemeritat al personalității dumneavoastră proeminente, simbolul suprem, exemplu strălucit a ceea ce sintem și a tot ce trebuie să fim, să devenim. Toate marile înfăptuiri prezente și viitoare se leagă indisolubil de numele dumneavoastră, care conduceți cu strălucire destinele patriei, ale poporului, in măreața operă de edificare a construcției socialiste și comuniste pe pămîntul patriei străbune.însuflețiți de nobilul dumneavoastră exemplu, vom munci cu și mai multă hotărîre pentru a transforma ideile, orientările dumneavoastră clarvăzătoare in fapte de munții, în realități socialiste, menite să propulseze patria noastră socialistă spre noi culmi ale progresului și bunăstării".„Cu sentimente de insuflețitoare mindrie și bucurie, in unitate deplină -eu vrednica națiune căreia a- parținem și pe. care cu patriotică, abnegație o slujim — se spune in telegrama lucrătorilor din INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA ȘI INGINERIE TEHNOLOGICA AL ARMATEI — exprimăm puternica satisfacție cu care am in- timpinat realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al partidului. S-au împlinit astfel voința întregului nostru popor, dorința unanimă. înflăcărată, de a vă sti și pe mai departe conducătorul gloriosului partid al comuniștilor români, conducătorul Înțelept și drept al națiunii noastre, eminență strălucită, revoluționar exemplar, care v-ați dedicat, ou nețărmurită dragoste de neam și de țară, făuririi unui mare destin, luminos și demn, bravului nostru popor.'Vă rugăm să primiți, stimate tovarășe secretar general al partidului, respectuoasele noastre mulțumiri. expresia recunoștinței noastre pentru aprecierile ce le-ați făcut in Raportul la Congres la adresa Forțelor noastre Armate, pentru înscrierea in Rezoluția Congresului a unor importante obiective privitoare la rolul armatei in viața țării, la grija și atenția ce i se vor acorda și in viitor, pentru Întărirea capacității de apărare a patriei noastre.împreună cu întreaga oștire a țării, noi, lucrătorii din domeniul cercetărilor științifice tehnice militare, ne angajăm să vă urmăm cu toată dăruirea, cu patos revoluționar, in ampla mișcare națională, inițiată și condusă de dumneavoastră, pentru continua modernizare a României socialiste, prin mobilizarea tuturor factorilor și resurselor de progres, in primul rind a științei, cercetării științifice, creației tehnico-știirtțifice. in efervescentă emancipare în țara noastră, in pas cu noua etapă a revoluției tehnico-științifice contemporane".„Realegerea dv. mult stimate tovarășe secretar general, în funcția supremă in partid reprezintă un act de angajare și asumare istorică în urma căruia partidul și poporul nostru, dobindind conștiința deplină că timpurile mari au nevoie de oameni mari — se spune in telegrama COMITETULUI MUNICIPAL BISTRIȚA AL U.T.C. — s-au angajat în- tr-o deplină unitate să împlinească pe pămîntul României minunatele idealuri de muncă, frumusețe, bucurie, dind viața sub conducerea dumneavoastră unui cutezător program de gîndire și acțiune revoluționară.Este o realitate scumpă nouă, tuturor tinerilor din municipiul Bistrița. faptul că întreaga dumneavoastră activitate s-a împletit strins în toți anii cu aspirațiile și munca tineretului. Vă sintem profund recunoscători pentru că ne bucurăm și in municipiul Bistrița de condiții minunate de muncă și învățătură, de afirmare profesională și socială.în deplină concordanță cu indicațiile dumneavoastră, ne revine deosebita sarcină de a fi in primele rinduri ale muncii și luptei, de a milita pentru educarea tinerilor in spirit revoluționar, profund patriotic, de a participa in mod activ la opera de transformare a societății, acolo unde o cer patria, partidul, secretarul său general.Asigurăm solemn partidul, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că tineretul din municipiul Bistrița, asemeni întregului tineret al patriei, făcîndu-și din vibranta chema-

ce pe care i-ați adresat-o crezul său de muncă și viață, va munci cu și mai rpultă pricepere, pasiune, dăruire revoluționară pentru înfăptuirea marilor obiective pe care le-a adoptat Congresul pentru destinele poporului român".în telegrama COMITETULUI DE PARTID DE LA COMBINATUL CHIMIC FAGARAȘ se arată : „Comuniștii, toți oamenii muncii din unitatea n,oăstr'â trăiesc cu1 sărbătorească emoție istoricul eveniment al realegerii dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al partidului, eveniment cu profunde semnificații politice și sociale pentru întregul nostru popor. Fericirea și mtndria că voința noastră unanimă s-a împlinit se vor exprima in fapte, de muncă exemplare ce vor propulsa activitatea combinatului nostru la cotele exigenței și răspunderii comuniste. Vizitele dumneavoastră de lucru în combinatul nostru au constituit pentru noi adevărate izvoare de forță și avînt revoluționar.Puternic mobilizați de hotărîrile istorice adoptate de înaltul forum al comuniștilor, ne finele acestui producție-marfă 150 milioane peste 1 500 tone culare, 200 tone antidăunători, j de mic tonaj în valoare de peste 10 milioane, reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă cu 7,5 lei și reducerea normelor de consum în valoare totală de 3,3 milioane lei".

mim bucuria nemărginită și entuziasmul unanim pentru a vă avea și pe mai departe in fruntea partidului nostru iubit, asigurîndu-vă totodată de profundul nostru, devotament și. nețărmurita noastră dragoste și recunoștință pentru toate realizările mărețe obținute în perioada de la eli>- berarea noastră națională și, socială, îndeosebi pentru epocalele înfăptuiri obținute de poporul nostru in perioada pe care cu justificată mîn- drie patriotică o numim ..Epoca Ceaușescu".Avem convingerea fermă că m înalta funcție in care ați fost, reales, acționind cu aceeași clarviziune, România, cunoaște noi victorii fermitate și socialistă vă ------- T.„. .......«... și realizări, situîndu-se pe culmi și mai înalte ale civilizației, progresului și bunăstării generale, cucerind un. loc frunte și de prestigiu in rindu.1 poarelor lumii".
> angajăm ca pină la an să realizăm o i in valoare de peste lei, concretizată in produse macromole- : anilină, 100 tone produse auxiliare și

în telegrama APARATULUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI se spune : „în aceste momente de înălțătoare mindrie patriotică, animați de profunde sentimente de stimă și de aleasă prețuire, activiștii din aparatul Consiliului de Miniștri vă roagă să primiți din adîncul inimii, cu nemărginită recunoștință, cele mai calde felicitări cu prilejul reînvestirii dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Acest act de unanimă și entuziastă voință a întregii noastre națiuni, exprimată de întregul partid in marele forum al comuniștilor — Congresul al. XIII-lea al Partidului Comunist. Român — reprezintă garanția sigură

„Vă rugăm să ne permiteți să exprimăm deplina noastră aprobare față, de istoricele documente dezbătute de înaltul forum al comuniștilor — se spune in telegrama COMITETULUI DE PARTID DE LA ÎNTREPRINDEREA DE FIER VLA- HIȚA, județul Harghita — și, în consens cu simțămintele tuturor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din întreprinderea . noastră, să dăm o înaltă apreciere modului realist-științific și în același timp profund creator în care partidul,nostru, în frunte cu dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, asigură înfăptuirea neabătută a programului partidului, stabilește liniile directoare ale viitorului plan cincinal 1686—1990 si prefigurează dezvoltarea patriei în perspectiva anului 2000.Prezența dumneavoastră, bite și stimate tovarășe Ceaușescu. cel mai iubit fiu al poporului nostru. în fruntea partidului și a țării reprezintă certitudinea aducerii la indăpllnire a planurilor noastre îndrăznețe, a năzuințelor noastre viitoare. Cu lejul realegerii dumneavoastră această inaltă funcție, vă dărui mflorile recunoștinței noastre, dorin- dti-vă din adîncul inimii noastremultă putere de muncă, ani mulți și tinerele fără bătrinețe",

mult iu-Nicolae și stimat

o.o,®

pri-in

CONGRESUL

cum și de sarcinile reieșite Raportul prezentat la acest mare forum se angajează ferm în înfăptuirea, cutezătoarelor programe de înflorire a României". ,
grama CONSILIULUI OAMENILOR MUNCII DE LA DIRECȚIA SANITARA A JUDEȚULUI BIHOR — dauo . înaltă apreciere politicii ptlttld uliii . . ..... .. nostru , și. ? dumneavoastră p^rsotîâi. Ăiârti, gfc

ăl partidului, expresie a voinței unanime a partidului, a poporului român, constituie și pentru noi, comu- “oiștii.' .toți ' locuitorii comunei,'’ ¥6- ;errriahi și Maghiari — se arâ-
dezvoltarea și înflorirea multilaterală a patriei, ia creșterea bunăstării poporului român".Angajamente mobilizatoare pe tot cuprinsul țării pentru înfăptuirea exemplară a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului - însuflețitor program de muncă și de luptă al întregii națiuni pentru progresul necontenit al patriei pe drumul socialismului multilateral dezvoltat și înaintarea României spre comunism

a înfăptuirii cu succes, a insuflețitoa- relor obiective cuprinse in Raportul prezentat de dumneavoastră și in Directivele dezvoltării sociale a țării, a a patriei noastre socialismului și participării sale rea problemelor contemporane, la înfăptuirea aspirațiilor popoarelor de pace, libertate și înțelegere internațională.Vă asigurăm,.mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că activiștii din aparatul Consiliului de Miniștri — însuflețiți de îndemnurile și exemplul dumneavoastră de dăruire patriotică — vor acționa cu toată energia și priceperea, cu profund devotament și inaltă responsabilitate în vederea înfăptuirii exemplare a hotăririlor adoptate de Congresul al XIII-lea, a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru".

economico- înaintării neabătute pe drumul măreț al comunismului, a active la soluționa- majore ale lumii

„Comuniștii, oamenii muncii, se arată' în telegrama COMITETULUI COMUNAL DE PÂRTII) CIOLPANI, din sectorul, agricol Ilfov, iși exprimă satisfacția față de inaltă apreciere dată de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român activității neobosite pe care o desfășoară secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Expresie firească a voinței ferme a comuniștilor, a întregului popor, reinvestirea în inalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român Nicolae Ceaușescu de-al XIII-lea Congres , garanția fermă și sigură continuarea măreței epoci' cu deplin temei, poporul nostru denumește „Epoca Ceaușescu".Acum, cind dorința fierbinte întregului partid și popor a împlinită, cind Congres al partidului a aleș in fruntea partidului pe cel mai iubit fiu al poporului nostru, neobosit conducător. omul de omenie, revoluționar înflăcărat, ctitorul României socia- Jiste, pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă dorim mulți ani de sănătate și fericire, putere de muncă, să ne conduceți pe drumul luminos al socialismului".

„Comuniștii, toți oamenii muncii, români, maghiari și de aite naționalități din Întreprinderea de ÎNCĂLȚĂMINTE „SOLIDARITATEA" ORADEA, intr-o depiină uni - tate de voință și de acțiune cu toți oamenii muncii din patria noastră, au primit cu nespusă bucurie, cu sentimente de profundă dragoste, stimă și prețuire realegerea dumneavoastră, la Congresul al XIII-lea, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in suprema funcție de secretar general al gloriosului nostru partid.Avem certitudinea că această realegere constituie garanția cea mai înaltă a înfăptuirii marilor. idealuri ale națiunii, a continuării pe un plan superior a procesului revoluționar de dezvoltare multilaterală a țârii, de ridicare pe o treaptă nouă a operei istorice pe care eroicul nostril popor o înfăptuiește în România sub conducerea înțeleaptă, și clarvăzătoare a partidului nostru comunist.Adresîndu-vă din adîncul inimilor noastre sincere felicitări și urări de sănătate, fericire și putere de muncă, ne reînnoim legămîntul că vom urma cu încredere și cu hotărire Partidul Comunist Român, exemplul dumneavoastră de muncă și viață, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, arhitectul României moderne și cîrmaciui destoinic care conduceți cu înțelepciune și cutezanță destinele patriei în mersul ei neabătut pe culmi tot mai înalte ale progresului și civilizației".

---------------------------------------------------------------------------------------„Cu satisfacție și mindrie patriotică — se arată in telegrama COMITETULUI ORĂȘENESC DE CULTURA ȘI EDUCAȚIE SOCIALISTA CÎMPINA — întregul nostru activ iși exprimă totala adeziune la alegerea stimate și Ceaușescu, de secretar munist Roman.Actul politic de mare responsabilitate istorică din ziua de 22 noiembrie 1984 constituie garanția cea mai sigură a înaintării neabătute a națiunii noastre spre comunism, a împlinirii marilor noastre idealuri de prosperitate și pace. Acest moment sărbătoresc, de îndreptățită mindrie patriotică, dă glas voinței noastre comuniste de a munci și de a face din exemplul dumneavoastră modelul nostru de existență și dăruire revoluționară, de a vă urma neabătut pe drumul glorios pe care ni-1 trasați cu neobosită cutezanță și grijă părintească, clipă de clipă, cu o prezență nemijlocită, hoțăritoare in procesul realizării marilor înfăptuiri cu care fiecare dintre noi se mindrește azi".

re- mult Nicolaedumneavoastră, iubite tovarășe _______în înalta funcție supremă general al Partidului Co-

promotorul acestei politici, care poartă in egală măsură pecetea incandescenței spiritului revoluționar și a vigorii crezului patriotic, gînditor de mare profunzime și originalitate, personalitate din galeria bărbaților iluștri, om politic de anvergură internațională ; doctrina pe care ați fundamental-o și care vă poartă numele se înfățișează ca o sinteză • magistrală a filozofiei de viață a poporului român .și in același timp că o mărturie impresionantă că mările idei dobîndesc o forță materială irezistibilă atunci cînd cuceresc masele. în această clipă solemnă, omagiul nostru se îndreaptă, plin de gratitudine, spre dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae ’Ceaușescu, care ne sinteți far și portdrapel.Vă rugăm să ne permiteți a vă adresa, mult stimate și iubite to- . varășe Nicolae Ceaușescu, cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția supremă d<? partid, un fierbinte omagiu și vă urăm din toată ființa noastră să ne trăiți multi ani, de sănătate, pentru fericirea gului nostru popor și înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".
plini intre-

al Partiduluia tovarășului de către cel constituie pentru căreia, oa fost cel de-al XIII-lea

„Comuniștii, toți membrii cooperatori — se spune în telegrama CONSILIULUI DE CONDUCERE AL C.A.P. ODOREU. județul Satu Mare — vă exprimăm cele măi calde și sincere felicitări cu ocazia realegerii in funcția supremă de secretar general al partidului. Ne expri-

„Comuniștii, oamenii muncii cea mai tinără și modernă tate industrială din comuna tră — se arată MITETULUI DE FILATURA MÎNZI, îndreaptă mentele de dragoste și prețuire, aceste momente sărbătorești, i marele constructor al viitorului comunist, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitor de țară nouă, ce cu înaltă competență, clarviziune politică: și spirit revoluționar conduce de aproape două decenii României socialiste spre înalte culmi de lumină greșului.Cu, prilejul realegerii funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii muncii din tinăra, dar puternica unitate industrială, Filatura de bumbac din Flă- mînzi, ■ își exprimă gostea nețărmurită mai iubit fiu al mâne și mobilizați celui de-al XIII-lea Partidului Comunist

DEjudețul gîndurile
din uni- ttoas- in telegrama CO-PARTÎD DE BUMBACBotoșaniși i LA FLA- - iși senti- !, in către

destinele cele mai ale pro-în înalta
dra- celbu curia, față de națiunii rode Directivele Congres al Român, pre-

„Alături de întregul popor, comuniștii, toți oamenii arată în telegrama DE BAZA P.C.R.I.A.S. CURTEA DE luat cunoștință cu facție și nemărginită bucurie de realegerea dumneavoastră în funcția de secretar- general al partidului la cel de-al XIII-lea Congres.Realegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român reprezintă pentru noi toți, ca și pentru întregul popor român, garanția mersului ascendent pe linia progresului și civilizației socialiste si comuniste, a independenței și suveranității patriei noastre, a păcii și colaborării între toate popoarele lumii..Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, de adeziunea noastră deplină la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru și ne angajăm ferm și cu acest fericit prilej să nu precupețim nici un efort pentru a transpune în viață sarcinile și hotă- ririle adoptate de marele forum al comuniștilor români — Congresul al XIII-lea — pentru progresul și propășirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".

muncii — se ORGANIZAȚIEI DIN CADRUL ARGEȘ — am profundă satis-

„Muncitorii sanitari din județul nostru, români, maghiari și de alte naționalități — se spune în tele-

în telegrama COMITETULUI DE PARTID DIN COMUNA MOVILENI, județul Iași, se spune : „Comuniștii, toți oamenii muna Movileni, județul mărit cu viu și legitim crările Congresului al partidului, care a analiză științifică <fe pină acum din toate domeniile și dezvoltării viitoareUn moment de importanță deosebită pentru partidul nostru, pentru întregul nostru popor l-a -or. sitnlt realegerea dumneavoastră m supre- ma funcție de secretar geneml al partidului. în numele tuturor comuniștilor din comuna noastră dorim să vă adresăm egide și. respectuoase felicitări pentru această reînveș- tire, fiind ferm convinși că vom avea garanția sigură a îrțdepiinirli cu succes a, hotăririlor adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.în această atmosferă de puternică efervescență creatoare, avînd jalonate direcțiile clare de acțiune prin documentele elaborate de marele forum al comuniștilor, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru transpunerea lor în viață, prin fapte eroice de muncă, urmînd neabătut exemplul dumneavoastră personal".

tă în telegrama COMITETULUI COMUNAL DE PARTID FELDIOARA, județul Brașov —• prilej de Îndreptățită mindrie patriotică pentru a ne exprima încă o dată, din adin- cul inimii, dragostea și devotamentul nețărmurit față de dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre Socialiste.în acest moment istoric, înscris cu litere de aur in epopeea devenirii noastre comuniste, in care intr-o impresionantă unitate, partidul si poporul v-au învestit cu cea mai înaltă răspundere pentru prezentul și viitorul patriei, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm cele mai călduroase felicitări .și urări de multă sănătate, fericire și putere de muncă, intru binele și prosperitatea patriei.Oamenii muncii feldioreni sint ho- tăriți să acționeze cu toate torțele pentru realizarea sarcinilor de plan din industrie și agricultură pe acest an, pe anul 1985. cit și pe perioada cincinalului 1986—1990. Urmînd strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, cotnuniștii, toți, locuitorii. comunei Feldioara vor face totul pentru transpunerea in viață a istoricelor hotârîri greșul al XIII-lea rind și mai mult adoptate de Con- al partidului, spo- contribuția lor la

„Actul de consacrare a voinței unanime a partidultri și poporului nostru, prin care Congresul al XIII- lea ?-a reinvestit în suprema răspundere, alegi ndu-vă în fruntea partidului. -- se arată în telegrama COLECI 1V ULUI REDACȚIONAL AL ZIARULUI „SCINTEIA" — constituie un act istoric, o puternică mărturie a unității de gindire și acțiune a comuniștilor, a partidului nostru. Hotărîrea unanimă a Congresului reprezintă simbolul marii prețuiri de care vă bucurați, asemenea marilor Înaintași ai neamului 1 nostru. Reinvestirea dumneavoastră ! în suprema funcție de secretar general al partidului încununează, in același timp, cuj cinste și demnitate, cele aproape două decenii de cînd, aflat la cîrma destinului românesc, ați afirmat puternice trăsături ce dau strălucire distinctă personalității dumneavoastră de eminent conducător, patriot înflăcărat și revoluționar, militant neobosit pentru edificarea socialismului pe pămîntul României, a unei lumi mai bune și mai drepte, a păcii pe planeta noastră.Ne angajăm în fața dumneavoastră să acționăm cu fermitate ca, sub conducerea partidului, urmînd indicațiile și orientările dumneavoastră, ziarul „Scînteia" să militeze cu și , mai multă energie și competență publicistică pentru unirea tuturor eforturilor națiunii consacrate. înfăp- ' tuirii exemplare a luminosului program de mare perspectivă privind dezvoltarea economico-socială a patriei.îngăduiți-ne, încă o dată, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în acest moment de înălțătoare bucurie pentru partid, pentru întreaga țară, prilejuit de realegerea dumneavoastră in suprema funcție de secretar general al partidului, să vă urăm cu dragoste, recunoștință și adine respect, odată cu țara, multă sănătate și fericire, aefeeași clocotitoare putere de muncă în fruntea partidului și a tării, pentru gloria partidului și a României, a acestui timp eroic de mari înfăptuiri și fundamentale transformări revoluționare".spune :muncii din co- Iași, au ur- interes lu- Xin-lea al o profundăfăcutasupra, activității patria noastră in a trasat sarcinile a țării.

„Reinvestirea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au mai fost adresate telegrame și mesaje de felicitare din partea unui mare număr de comitete municipale, orășenești și comunale de partid, organizații sindicale, de tineret și femei, instituții centrale, colective de muncă din întreprinderi industriale, de pe șantierele de construcții, din institute de cercetări și proiectări, unități agricole de stat și cooperatiste, stațiuni de mecanizare a agriculturii, uniuni de creație, instituții de cultură și artă, de invățămint, de ocrotire a sănătății și din unități militare. De asemenea, secretarului general al partidului i-au fost adresate mii și mii de scrisori și telegrame de către oameni ai muncii — muncitori, țărani, intelectuali — din toate domeniile vieții noastre economico-sociale.în toate aceste telegrame, mesaje și scrisori se subliniază că reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu in suprema funcție de partid — elocventă reflectare a voinței unanime a comuniștilor, a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, act politic de importantă fundamentală, in deplină concordanță cu interesele vitale ale clasei muncitoare, ale întregului popor — constituie chezășia sigură a îndeplinirii obiectivelor înscrise in istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIII-lea, puternicul temei al înfăptuirii exemplare a politicii partidului și statului nostru, al obținerii unor noi și strălucite izbinzi pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii sint adresate calde urări de viată îndelungată, sănătate și putere de muncă pentru ca, in fruntea gloriosului nostru partid, să conducă țara și poporul spre culmi tot mal înalte de civilizație, bunăstare și progres.Exprim in du-și totala adeziune și aprobare față de documentele adoptate de Congresul al XIII-lea, față de potitica internă și externă a partidului nostru, comuniștii, toți oamenii muncii se angajează solemn ca, strins uniți in jurul partidului, al secretarului său general, să-și mobilizeze toate forțele, întreaga energie, să acționeze cu dăruire și abnegație revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru infăptuirca cu inaltă răspundere a hotăririlor forumului comuniștilor români, pentru a asigura, și pe mai departe, patriei noastre socialiste, o dezvoltare liberă, independentă, multilaterală, în concordanță cu aspirațiile cele mai înalte ale poporului român.
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în spiritul orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea al partidului

PUTERNICĂ MOBILIZARE ■ A TUTUROR FORȚELOR PENTRU 
REALIZAREA EXEMPLAR"Ft Ft OBIECTIVELOR ECONOMICE

PLANUL - ÎNDEPLINIT INTEGRAL, 1N CONDIȚII
DE ÎNALTĂ CALITATE ȘI EFICIENTĂ!

1

BAZELE PRODUCȚIILOR RECORD
LA CULTURILE INTENSIVE TREBUIE

PUSE ÎNCĂ de pe acum
în întreaga sa existență, Schela de producție petrolieră Poeni — Teleorman nu a înregistrat realizări atit de bune ca in această perioadă de puternică angajare muncitorească, revoluționară, ceea ce dovedește ho- tarîrea întregului nostru colectiv de a munci neabătut, cu dăruire și abnegație, pentru a încheia acest an cu rezultate cit mai bune în producție, răspunzînd astfel chemării însuflețitoare adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu clasei muncitoare, întregului popor, de Ia inalta tribună a Congresului al XIII-lea al partidului.Eforturile noastre, stimulate per- . manent de îndemnurile secretarului general al partidului, se îndreaptă spre. îndeplinirea patriotic de a da patriei cit mai mult țiței. Colectivul din care fac parte a acționat și acționează zi de zi pentru u- tiliizarea cu efi- . ciență maximă a potențialului tehnic și material de care dispune, căutind noi căi și metode de creștere a producției de țiței, în vederea sporirii contribuției noastre la dezvoltarea bazei de materii prime și energetice a țării. Avem acum deplina satisfacție de a raporta conducerii partidului că, în numai un an și jumătate, adică in perioada care a trecut de la : reorganizarea activității din industria petrolului, producția zilnică a schelei noastre a crecut cu aproape 700 i tone de țiței.’Organele și organizațiile de partid din schelă au pus in centrul muncii politice și educative întărirea răspunderii fiecărui comunist, a întregului colectiv, sădind în cdnștiința petroliștilor ideea că sporirea producției de țiței înseamnă azi, mai presus de orice, îndeplinirea unei înalte îndatoriri patriotice. Și petroliștii din această parte a Cimpiei Române înțeleg acest lucru și muncesc fără preget pentru a scoate zilnic din adincuri cantități tot mari de țiței, concludente : prezent cu o de 2 500 tone să sporim ducției.Trebuie acest plus mai mare. __ ___ne-am confruntat cu o serie de greutăți, care au dus la acumularea unor restanțe la extracția de țiței. Ana- lizînd această situație, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii din schelă au întocmit — in lumina . sarcinilor și indicațiilor tovarășului

marelui obiectiv
Un angajament 

muncitoresc 
al colectivului 

Schelei de producție 
petrolieră Poeni

in
mai Rezultatele actuale sint ne înscriem pină în producție suplimentară țiței. Și sintem hotărîți continuare ritmul pro-să recunoaștem însă că de producție putea fi și în prima parte a anului

Nicolae Ceaușescu — un amplu program de măsuri organizatorice și geologo-tehnice. In toate organizațiile de bază din cele 7 brigăzi de producție petrolieră s-a instituit practica de a se face controale operative la sonde, iar concluziile să fie discutate în adunările de partid,' stabilindu-se imediat cele mai potrivite măsuri pentru asigurarea utilizării la întreaga capacitate a potențialului zăcămintelor și echipamentelor de extracție. La conducerea formațiilor de intervenție șl reparații capitale au fost promovați comuniștii cu cel mai înalt nivel politic și profesional, capabili să asigure o organizare temeinică a activității, să imprime o înaltă exigență și responsabilitate in executarea lucrărilor. Prezența acestor oameni destoinici în fruntea sondorilor a făcut ca în acest an să se efectueze aproape 12 000 operații de intervenție și să se execute reparații capitole la circa 100 de sonde inactive, Totodată, s-a asigurat punerea in funcțiune a 60 sonde noi. majoritatea cu 2—3 zile înainte de termen, în același timp, o atenție deosebită am acordat creșterii factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte, prin aplicarea unor tehnologii moderne, cum ar fi injecția de fluide. Urmărind realizarea unor producții tot mai mari de țiței; în condițiile unei eficiențe economice sporite, am recondiționat în atelierele, proprii piese de schimb și subansamble în valoare de 1.4 milioane lei, ceea ce a determinat diminuarea substanțială a cheltuielilor materiale.Știm ce nevoie are țara, acum, mai mult ca oricînd, de petrol. Și noi ne cunoaștem datoria. Am avut cinstea să fiu delegat la marele forum al comuniștilor și, reîntors la locul meu de muncă, am chibzuit cu toți ceilalți tovarăși din unitatea noastră ce trebuie să facem pentru a fi. la înălțimea sarcinilor ce ne revin. Colectivul Schelei de producție petrolieră Poeni se angajează ca pină la finele anului să sporească la 6 000 de tone producția de țiței extrasă peste plan, înscriindu-se astfel între fruntașii întrecerii socialiste pe ramură. Acesta este răspunsul nostru la îndemnurile adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a dezvolta baza de materii prime și resurse energetice a țării.
IMe NAEsecretarul comitetului de partid de la Schela de producție petroliera Poeni

Putenlic mobilizați de orientările și sarcinile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului, de hotăririle adoptate de marele forum al comuniștilor, oamenii muncii de la Întreprinderea metalurgică din Iași — unde se realizează aproape 50 la sută din producția de țevi a țării — acționează fără preget, cu inițiativă și răspundere pentru sporirea și diversificarea producției, pentru creșterea mai accentuată a eficienței vat este noiembrie7 000 tone deosebire ultima aici s-au asimilat în fabricație noi tipuri de țevi subțiri și speciale pentru frigidere și autoturisme „Oltcit", pentru biciclete, cardane, construcții energetice și centrale nucleare, pentru schimbătoare de căldură și captatori solari, pentru buințări.— în total, vomde sortotipodimensiuni de țevi subțiri, asimilarea lor in fabricație înscriindu-se intr-un program prioritar stabilit de conducerea partidului , — ne spune inginerul Onofrei Paras- c.m, directorul întreprinderii. Nu de mult s-au introdus in producția de serie țevi cu diametrul intre 3 și 10 mm, îndeosebi pentru fabricația de frigidere și a unor subansamble necesare autoturismelor „Oltcit". De asemenea, am început să producem și profile îndoite pentru electrozii de depunere a prafului, destinați unităților din industria cimentului și centralelor termoelectrice pe cărbune, profile care se realizează pentru prima dată in țara noastră. Prin asimilarea în fabricație a tuturor acestor noi tipuri de țevi și profile se reduce substanțial importul și, deci, efortul valutar al țării, în vederea sporirii producției de țevi subțiri și profile speciale, recent au fost puse in funcțiune — alături de prima linie pe care s-au făcut experimentările — încă două linii tehnologice. Potrivit programului de dezvoltare a fabricației urmează ca, in continuare, să se monteze și alte linii tehnologice, astfel ca producția să ajungă la cel puțin 1 000 tone pe an.Alte detalii în legătură cu aceste ultime realizări ne prezintă inginerul Paul Toma, directorul tehnic al întreprinderii : „Printre cele mai noi sortotipodimensiuni de țevi subțiri asimilate in fabricație — ne spune

economice. Demn de rele- faptul că numai in luna ei au realizat peste plan țevi și 500 tone profile. Cu se cuvine remarcat că, in perioadă,

TOATE INVESTIȚIILE - ÎN
(Urmare din pag. DMoreni, Buzău și Ploiești pentru a asigura, impreunâ cu conducerile acestor unități, realizarea programelor de măsuri întocmite in vederea executării deplinirii acest an.Așadar, vedere ai asigurat cadrul organizatoric necesar pentru recuperarea rămînerilor in urmă și onorarea, pină la sfîrșițul anului, a tuturor contractelor încheiate. Cum se acționează concret în citeva din principalele întreprinderi producătoare de utilaj tehnologic pentru îndeplinirea in bune condiții, așa cum a subliniat conducerea partidului, a planului la producția fizică ?

Fruntașii dau cel mai 
bun exemplu. Colectivul întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" din București s-a situat lună de lună, in acest an, pe primul loc în întrecerea socialistă pe ramură. Hotăriti să-și mențină o poziție de frunte în întrecere, comuniștii, toți oamenii muncii de aici și-au stabilit un nou obiectiv, deosebit de mobilizator. Iată-1 prezentat de secretarul comitetului de partid din această întreprindere, tovarășul Ilie Bologa :— Puternic mobilizați de hotăririle Congresului al XIII-lea, de îndemnurile însuflețitoare adresate clasei muncitoare, întregului popor, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivul nostru s-a angajat să realizeze planul pe acest an la producția fizică cu cel puțin 15 zile mai devreme. Avem de pe acum un important a- vans în onorarea comenzilor și, prin măsurile int.reprinse recent, vom asigura șantierelor, mai devreme, utilajele solicitate.Iată citeva din măsurile stabilite de consiliu) oamenilor muncii in vederea îmbunătățirii activității de producție: redistribuirea forței de muncă pe cele trei schimburi pentru utilizarea cu indici superiori a capacităților de producție ; organizarea unor brigăzi complexe de fabricație în secțiile primare și la cazangerie ;

comenzilor restante și in- integrale a planului pecel puțin din punctul de conducerii centralei este

urmărirea permanentă a execuției fiecărui utilaj de către responsabilii pe produse și proiectanți! de tehnologii, asigurindu-se respectarea strictă a programelor de fabricație și a probelor de control al calității.
Măsuri mai energice pen

tru terminarea fabricației 
unor utilaje și impulsiona
rea livrărilor. DuPă 10 luni din acest an, Întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic din Moreni mai a- vea de livrat 368 tone utilaje pentru obiectivele de investiții cu termen de punere în funcțiune în acest an. Nu intrăm in amănuntele cauzelor acestei situații criticabile, care determină perturbarea activității pe anumite șantiere, întirzierea terminării unor investiții. Trebuie însă precizat că execuția unor utilaje s-a prelungit cu luni și luni de zile datorită unei pregătiri necorespunzătoare a fabricației. De pildă, ramele pentru întreprinderea de fire artificiale din Lupeni au fost contractate fără ca unitatea să dispună de instalația de metalizare. în alte cazuri, cînd au fost rezolvate problemele de aprovizionare și de dotare cu utilaje, a lipsit sprijinul unor proiectanți. Și, ceea ce este surprinzător, al anumitor proiectanți aflați chiar în sub- ordinea Ministerului Industriei Chimice.— Rezervorul pentru Combinatul petrochimic Midia, bunăoară, este uzinat in proporție de 70 la sută, ne spune subinginerul Iustinian Surcan, șef de atelier. Nu putem continua însă lucrările deoarece proiectantul trebuie să refacă documentația. Așa că așteptăm pină primim noua documentație.Din investigația făcută rezultă însă că nimic nu justifică amînarea cu o lună de zile a elaborării noii documentații de către unii specialiști de la Institutul de inginerie tehnologică și proiectare pentru industria chimică din București. Iar acesta nu este singurul caz de tergiversare a finalizării execuției unor utilaje. In secțiile de fabricație, alte utilaje se află într-o situație asemănătoare. Execuția a 126 tone fitinguri de inaltă pre-

în Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, evidențiind că noua revoluție agrară are ca obiecție' -principal dezvoltarea intensivă a producției, obținerea unor recolte record, sporirea pe această bază a contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a țării, a subliniat : ..Realizarea în acest an, de către unele unități agricole, a unor producții la gria și orz de peste 8 000 kg la hectar, precum și recolte de porumb de 15 000—20 000 kg la hectar demonstrează marile posibilități de care dispune agricultura noastră".Tocmai pornind de la experiența acestor unități, de la necesitatea valorificării susținute a acestor posibilități, de la cerința dezvoltării intensive a producției agricole, din inițiativa și din indicația secretarului general al partidului s-a stabilit ca, in anul viitor, culturile

intensive să fie extinse pe suprafețe mult mai mari, pe aceste terenuri urmind a se obține, in medie la hectar, 20 tone de porumb știuleți, 40—50 tone de sfeclă de zahăr, 30—40 tone cartofi, peste 8 000 kg de griu și orz, peste 3 000 kg de l’loarea-soarelui și soia etc.De bună seamă, realizarea producțiilor mari prevăzute a se obține la culturile intensive în anul 1985 impune, ca o condiție esențială, executarea tuturor lucrărilor pregătitoare la un inalt nivel agrotehnic, corespunzător tehnologiei fiecărei culturi. Deși ne aflăm la începutul lunii decembrie, multe din aceste lucrări sint de mare actualitate. Este și motivul pentru care am invitat la „masa rotundă" a „Scinteii" specialiști din unități agricole și cadre cu munci de răspundere din agricultura județului Teleorman pentru a dezbate posibilitățile realizării unor asemenea producții.
dînsul — se numără și cele pentru autoturismele «Oltcit», cu diametrul de 72,5 mm și grosimea pereților de 1,25 mm, deci foarte subțiri, dar foarte rezistente, precum și o serie de țevi pentru amortizoare, care au toleranțe de numai maximum două sutimi. în plus, aceste tipuri de țevi trebuie să aibă pereții interiori su- perfinisați, in așa fel incit să nu mai necesite alte prelucrări înainte de a fi folosite. Asimilarea in fabricație a tuturor acestor produse a fost posibilă atit ca urmare a activității desfășurate de muncitorii și specialiștii din unitatea noastră, cit și a sprijinului pe care l-am primit din partea filialei din Iași a Institutului de cercetări metalurgice. A? putea spune, chiar, că s-a lucrat ca și cum ar fi fost un singur colectiv de concepție, proiectare și execuție-.Intr-adevăr. îna Il-a, unde se fabrică țevile subțiri și speciale pentru autoturisme, am intîlnit specialiști din cercetare Iu- crind împreună cu cei din întreprindere, urmărind ore întregi, cu atenție și exigență, derularea rolelor de tablă ee urmează să fie introduse în fluxul tehnologic de fabricare a profilelor de electrozi. „Mai întii derulăm rolele de tablă pentru a-i verifica proprietățile fizice — ne spune inginerul Eugen Oprea, șeful secției. Pro- filele de -lectrozi nu trebuie șă aibă niei o deviere, nici cea mai mică răsucire. La fel lucrăm și la pregătirea materialelor pentru fabricația țevilor trase?. In halele de producție, cercetătorul Nicolae Bobosevici și inginerul Eugen Mase, împreună cu maistrul Constantin Bălan, muncitorii Dorin Grămăticu. Nicoiae Maftei, Paul Anton, Eugen Parasca și alții formau o adevărată echipă, complexă,Evident, preocupările muncitorilor și specialiștilor din întreprindere pentru înnoirea și ridicarea calității producției nu se opresc aici. In continuare se desfășoară o activitate intensă pentru diversificarea și extinderea producției de țevi subțiri și profile speciale de electrozi. Spre exemplu, împreună cu specialiștii filialei din Iași a Institutului de cercetări metalurgice și cu cei de la Institutul de sudură și încercări de materiale Timișoara, colectivul întreprinderii studiază și experimentează o nouă tehnologie pentru fabricarea țevilor mari, din oțeluri inoxidabile pentru centralele nuclearo-electrice.

La întreprinderea 
metalurgică din lași, 

un amplu proces 
de diversificare 

a producției

secția
multe alte intre-produce peste 170

Manole CORCACI corespondentul „Scinteii
FUNCȚIUNE LA TERMEN!<-siune pentru Combinatul chimic Giurgiu este condiționată de operativitatea cu care întreprinderea de utilaj chimic din Făgăraș, aflată tot in subordinea Ministerului Industriei Chimice, va livra semifabricatele forjate. De asemenea, serpentina și plăcile tubulare, al căror beneficiar este Combinatul petrochimic Brazi, se realizează în colaborare cu întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău, dar lucrările nu pot avansa deocamdată pentru că întreprinderea de. țevi Roman nu a livrat anumite tipodi- mensiuni de țevi.— Execuția la majoritatea utilajelor restante este, după cum se vede, incepută — ne spune Dan Călărașii, inginerul-șef al întreprinderii. Avem pe flux o importantă producție neterminată, ceea ce influențează negativ indicatorii economici și, în plus, blochează spații de producție.Concluzia ce se desprinde este cit se poate de limpede : pentru finalizarea acestor comenzi se impun e- forturi susținute atit din partea colectivului întreprinderii din Moreni, cit și din partea unor furnizori de materiale și proiectanți.în scopul recuperării grabnice a restanțelor, care la întreprinderea de utilaj tehnologic (lin Buzău însumează circa 500 tone, s-a stabilit pentru, lunile noiembrie și decembrie un program special de fabricație, tițiile cu ți-jine în derea de binalele .Brazi, in luna noiembrie s-au livrat 240 tone utilaje tehnologice. Directorul întreprinderii din Buzău, inginerul Constantin Zaharia, ne-a precizat că la comenzile restante se lucrează, practic, in flux continuu, dispecerii urmărind in fiecare schimb respectarea graficelor de execuție și a condițiilor de calitate prevăzute de proiecte.Și aici, recuperarea integrală a restanțelor este condiționată de livrarea unor materiale și echipamente de la întreprinderea de țevi din Roman, întreprinderea de țevi „Republica" și întreprinderea de

motoare electrice — ambele din Capitală. în concluzie, se poate aprecia că execuția și livrarea in cel mai scurt timp a utilajelor restante se află in centrul preocupărilor cadrelor de conducere și specialiștilor din întreprinderile furnizoare vizate. E- sențial aceste partid pentru problemelor aflate iucă in suspensie, să dinamizeze puternic eforturile colectivelor de oameni ai muncii, astfel incit programele stabilite să fie îndeplinite riguros, iar șantierele chimiei, ia care ne-am referit, să primească neîntirziat toate utilajele necesare finalizării importantelor lucrări de investiții aflate in execuție.

este ca, in fiecare (lin unitătî, organizațiile de să acționeze stăruitor soluționarea imediată a

Ca urmare, pentru inves- termen de punere in func- acest an de la întreprin- fire artificiale Brăila, com- petrochimice Borzești și

Dan CONSTANTIN 
Gheorghe MANEA 
Stei ian CUJPI.R

învățăminte desprinse 
din activitatea 

practicăRedacția : înainte de a intra, in 
fondul problemei aflate in discuție, 
v-arn ruga să vă referiți la rezulta
tele obținute in acest an de unitățile 
agricole din județ la culturile in
tensive ?Mircea Popescu, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană : Anul acesta au fost cultivate în sistem intensiv 47 000 hectare cu porumb, 15 000 hectare cu griu, 10 000 hectare cu sfeclă de zahăr și 500 hectare cu orez. Deși, luate separat, rezultatele diferă mult de la o unitate la alta din motive foarte diverse, totuși concluzia dominantă este că nivelurile de producție stabilite Ia culturile intensive sint cu putință de realizat în toate unitățile agricole. Au dovedit acest lucru un șir de unități : cooperativele agricole Purani, Putineiu. Slobozia Mîndra, Dracea și I.A.S. Turiiu Măgurele —. la p'irumb, Drăgăneștl Vlașca, „8i; Martie", Țigănești, Furculești și ,„ZZ' August" Bragâdiru — la sfecla de zahăr. Moșteni' — la floarea-sloăre-' lui, Slobozia Mîndra și I.A.S. Piatra — la orez. Aceste unități au obținut, pe întreaga suprafață cultivată în sistem intensiv sau pe suprafețe mai mici, producții apropiate sau mai mari decât cele stabilite.Vasile Boncotă, directorul direcției agricole : Desigur, obiectivul esențial pe care ni l-am propus pentru anul viitor este de a nu mai avea doar citeva unități cu producții record, ci ca toate unitățile să realizeze producțiile stabilite la culturile intensive. Cu alte cuvinte, urmărim să se obțină recoltele prevăzute pe toate terenurile cultivate in sistem

lalți. Dar dacă acest factor este lipsa apei in perioadele critice de dezvoltare a plantelor, atunci consecințele pot fi și mai grave, mergind pină la compromiterea culturii. Or, anul acesta, unitățile agricole au întimpi- serioase sub aspectul electrice necesare culturilor. De aici obținerea produc- intreaga suprafață
nat greutăți asigurării energiei pentru, irigarea rezultă că. pentru țiilor stabilite pe cultivată in sistem intensiv, esențiale sint munca plină de răspundere a mecanizatorilor, cooperatorilor și a specialiștilor și, deopotrivă, asigurarea în fiecare unitate agricolă a mijloacelor materiale corespunzătoare.

MASĂ ROTUNDA CU SPECIALIȘTI DIN UNITĂȚI Șl CADRE 
DE CONDUCERE DIN AGRICULTURA JUDEȚULUI TELEORMAN

toate terenurile intensiv.Redacția : Ați 
următoare : care 
determinat ca nu pe toate terenurile 
cultivate in sistem intensiv să se re
alizeze producțiile stabilite 2Vasile Boncotă : Această problemă a constituit obiectul unor analize aprofundate in fiecare unitate agricolă în parte. Au fost depistate mai multe cauze, atit obiective, cit și subiective. Este greu de făcut o ierarhizare în ce privește ponderea lor. Cert este insă un lucru : la culturile intensive, respectarea eu strictețe a fiecărei verigi din tehnologie are un rol hotărîtor in realizarea producțiilor prevăzute. Or, din analizele făcute a rezultat că s-au făcut simțite multe neajunsuri in ce privește pregătirea terenului, calitatea semănatului și, mai ales, întreținerea culturilor.Liviu Catricica, inginerul-șef al C.A.P. Beiu : Este o observație reală. Asemenea neajunsuri au existat și la noi in unitate. Vreau să mă refer insă la o cauză obiectivă, independentă de munca noastră. La porumbul intensiv, cultivat pe 600 hectare, am făcut toate lucrările cerute de tehnologie, cu excepția uneia singure : irigarea culturii. Drept consecință, recolta obținută a fost departe de a compensa cheltuielile făcute pentru asigurarea celorlalți factori de producție.Mircea Popescu : Indiscutabil, la cooperativa agricolă Beiu, ca dealtfel în multe alte unități agricole, experiența acestui an a pus și mai pregnant în evidență faptul că, la culturile intensive, deosebit de important este ca toți factorii de producție să fie asigurați la nivelul optim. Chiar dacă numai un singur factor este asigurat parțial, aceasta determină un aport scăzut al celor-

anticipat întrebarea 
sint cauzele care au

să afinăm profund 14 008 hectare, să facem nivelarea de bază pe 1 300 hectare, să fertilizăm întreaga suprafață cu îngrășăminte chimice și să administrăm amendamente calca- roase pe 4 000 hectare. Asemenea programe referitoare la lucrările speciale ce trebuie executate acum, pentru buna pregătire a acestor culturi, au fost întocmite pentru toate culturile intensive. Practic, toate aceste lucrări sint acum in plină desfășurare.Ion Riciu, președintele C.A.P. Drăgănești-Vlașca : Experiența do- bindită ne-a dovedit că lucrările de bază privind pregătirea terenului din toamnă au un rol decisiv la culturile intensive. Acum acționăm cu țele pentru a încheia grabnic a- răturile adinei, pentru a pregăti și nivelă întreaga suprafață ce o vom îhsămința cu sfeclă de zahăr. Pe jumătate din cele 150 hectare prevăzute administrăm -15 tone de îngrășăminte organice la hectar.Redacția : Experiența a demonstrat 
că un rol determinant in realizarea 
producțiilor stabilite la culturile in
tensive il are densitatea optimă 
a plantelor la. „hectar,, Cp conclu
zii practice s-au desprins pentru 
anul viitor ?Liviu Catricica: Vă propun mai întii să reflectăm la următorul exemplu. La porumbul cultivat in sistem intensiv am asigurat o densitate de 110 000 plante la hectar. Dealtfel, atit cit s-a indicat. Totuși, înttucit nu s-au asigurat în regim optim și ceilalți factori — apa și îngrășămintele chimice — producția a fost cu mult sub așteptări. Pe o parcelă mai mică însă, cu numai 80 000 plante la hectar. bine fertilizată și irigată, s-au recoltat peste 24 tone de ștluleți la hectar.Vasile limpede, avut și ... . _____ _din unități au latitudinea ca, pe baza reglementărilor legale in vigoare, să stabilească densitatea optimă a plantelor in funcție de nivelul de asigurare și a celorlalți factori de producție. Oricum, rezultatele de pe loturile demonstrative ne-au demonstrat că, la porumb, nivelul optim al densității plantelor la hectar este de 65 000—75 000 Ia hibrizii tardivi și de 75 000—80 000 la hibrizii din grupele mijlocii și timpurii.• Redacția : Ce alte ' probleme tre
buie soluționate pentru reușita cul
turilor intensive ?Mircea Popescu : Sint două probleme de strictă actualitate. Prima se referă la asigurarea integrală și in structura cerută a îngrășămintelor chimice necesare fertilizării tuturor suprafețelor prevăzute a fi cultivate

im acțU toate tor-
Programe de lucru 

realiste pentru fiecare 
unitate agricolăRedacția : In ce măsură învățâmin- 

3'3 tele fi concluziile desprinse din ac
tivitatea acestui an sint avute in 
vedere pentru pregătirea temeinică 
a culturilor intensive din anul vii
tor ?Vasile Boncotă : Nu putem să trecem cu vederea că, pină in a- cest an, in unele unități agricole culturile intensive n-au fost privite cu toată răspunderea. Și aceasta poate și din cauză că nu întotdeauna sarcinila repartizate aveau acoperire și prin baza materială a- sigitrată. Tocmai de aceea, pentru anul viitor am. pornit de la . ideea de a crea condiții egale pentru toate unitățile agricole, astfel incit a- oestea să poată in mod efectiv să cultive in sistem intensiv - toate suprafețele planificate Ia fiecare cultură. Un alt criteriu l-a constituit repartizarea de suprafețe care să fie cultivate intensiv, practic, in toate unitățile agricole care au condiții pentru acest sistem de cultură. Bunăoară, cele 32 000 hectare cu porumb Intensiv sint localizate în 139 de unități agricole cite există în județ, cele 7 500 hectare cu floarea- soarelui — în 55 de unități agricole cultivatoare ce dispun de terenuri amenajate pentru irigat sau cu aport freatic, iar cele 11 000 hectare cu sfeclă de zahăr — în toate cele 90 de unități agricole cultivatoare. La fel s-a procedat și în cazul celorlalte culturi în sistem intensiv. Ca atare, programele de culturi intensive prevăzute pentru fiecare unitate agricolă au un caracter realist.Mircea Popescu : La toate acestea se cuvine să adăugăm că la fieca- re cultură in sistem intensiv7 au fost intensiv, care, în total, însumează elaborate la nivel de județ, cit și 15 200 tone de azot, fosfor și potasiu, „„„.„„ix jn sut,btanță activă. Pentru această perioadă, in mod deosebit avem nevoie de îngrășămintele cu fosfor, care, dacă nu sint administrate acum, limitează mult posibilitățile de utilizare a azotului de către plante in timpul vegetației. A doua problemă : pentru efectuarea tuturor lucrărilor speciale prevăzute, unitățile agricole au nevoie de. circa 1 600 tone combustibil, care trebuie asigurat in mod ritmic.Din discuțiile la „masa rotundă" se desprinde concluzia că s-au tras numeroase învățăminte și concluzii din activitatea acestui an, că specialiștii din unități și cadrele de conducere din agricultura județului Teleorman sînt ferm hotărîți și acționează, încă de pe acum, prin măsuri bine gîndite, in funcție de cerințele bunei pregătiri a culturilor intensive din anul viitor, pentru a pune baze solide realizării pe toate suprafețele prevăzute a producțiilor record de porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soa- relui, soia, cartofi șl orez.

pentru fiecare unitate agricolă în parte, programe concrete in ce privește lucrările ce trebuie efectuate in această perioadă, precum și in anul viitor, de la insămințare pină la recoltare. La porumb, bunăoară, in această perioadă decisivă pentru pregătirea temeinică a culturilor intensive, avem stabilit să executăm, pe ansamblul județului, fertilizarea cu îngrășăminte organice a 8 000 hectare, să scarificăm și

Boncotă : Concluzia esteSituații asemănătoare am în alte unități. Specialiștii

Aurel PAPADIUC 
Stan ȘTEFAN

. A/ MUNCII DIN INDUSTRIE $1 AGRICULTURĂ !

In lumina hotăririlor adaptate de Congresul al XIII-lea a {partidului, 
acționați cu toată răspunderea și înalt spirit revoluționar pentru îndeplinirea 
exemplară a tuturor sarcinilor economice, pentru încheierea acestui an 
cu rezultate cit mai bune în producție, pentru pregătirea in cele mai bune 
condiții a producției industriale și agricole din anul viitor, asigurînd astfel 
o baxâ trainică traducerii în viață a mărețelor obiectiva de dezvoltare 
multilaterală a economiei naționale!
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Felicitări adresate Dw gindirea economică a președintelui României Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

tovarășului Nicolae Ceaușescu

CU prilejul realegerii in funcția

dii secretar general al P.C.R.

Excelenței Sale Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă rog să primiți felicitările mele cele mai vii și călduroase cu ocazia strălucitei dumneavoastră realegeri la conducerea Partidului Comunist Român.Vă adresez urări de fericire și sănătate pentru ca, sub noul dumneavoastră mandat, poporul român și organele sale conducătoare să obțină in continuare noi victorii in construcția socialismului.Vă reînnoiesc cu această ocazie atașamentul meu constant pentru dezvoltarea tot mai largă a relațiilor cordiale, amicale și rodnice intre țările noastre.Cu cea mai înaltă considerație.
Colonel DENIS SASSOU NGUESSO

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii, 
Șef al statului, șef al guvernului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,în numele Consiliului Național al partidului nostru și In numele meu personal, vă transmit cele mai călduroase felicitări și salutări frățești cu prilejul realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Roman la cel de-al XIII-lea său Congres.Cunoaștem rolul istoric pe care partidul dumneavoastră l-a jucat în •liberarea poporului dumneavoastră de sub jugul fascist și apoi in conducerea operei de construire a socialismului în țara dumneavoastră.Ca membru al sistemului mondial socialist, țara dumneavoastră joacă un rol semnificativ în lupta pentru pace, împotriva războiului și pentru progres social, sub îndrumarea și conducerea dumneavoastră competentă.Vă doresc, stimate tovarășe, sănătate și succese in activitatea dumneavoastră.Cu salutări frățești, al dumneavoastră tovarăș,

C RAJESHWARA RAO
Secretar general al Consiliului National 

al Partidului Comunist din India

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe președinte, am aflat cu mare bucurie vestea realegerii dumneavoastră, de către cel de-al XIII-lea Congres, ca secretar general al Partidului Comunist Român.Alegerea dumneavoastră de către delegații la Congres reprezintă o strălucită dovadă de încredere unanimă în capacitățile dumneavoastră militante pentru asumarea dificilelor sarcini ale conducerii partidului și națiunii.în numele Uniunii Naționale a Forțelor Populare din Maroc și în numele meu personal, vă exprim cele mai calde felicitări, precum și cele mai bune urări de succese în activitatea pusă in slujba păcii, libertății și cooperării Intre popoare.
ABDALLAH IBRAHIM

Secretar general al Uniunii Naționale 
a Forțelor Populare din Maroc

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România!| Am aflat cu plăcere de realegerea dumneavoastră în unanimitate și doresc să vă felicit din toată inima, să vă urez sănătate deplină și noi contribuții susținute la cauza păcii și prosperității mondiale.

TAKEO MIKIFost prim-ministru al Japoniei

tv
PROGRAMUL 1

13,30 Telex
13.35 La sfirșit de săptămînă (color)
16,40 Noiembrie — Cronica evenimente

lor politice
17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Gloriosul mesaj al unității, strălu

cind prin veacuri. 66 de ani de 
la făurirea statului național uni
tar român

19.35 Uniți în cuget și-n simțiri (co
lor). Spectacol festiv dedicat ani
versării Unirii din 1918

20.10 Teleenciclopedla

20.35 Teatru TV (color). „Mihai Vi
teazul", de Octav Desslla. Pre
mieră pe țară. Prima parte

21.50 Din toată inima (color). Melodii 
îndrăgite

22.20 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal. înfăptuim hotărîrile 

marelui forum al comuniștilor
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor. Ideea 

unității naționale — trăsătură de
finitorie a literaturii române

20,05 Gala tinerilor concei*tiști
20,40 învățămînt-calitate-eficiență
21.00 Muzică populară
21.20 Orizont tehnico-științific
21.35 De pretutindeni
21.50 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !
22.20 Telejurnal

ORADEA : Realizarea primei benzi de magnetofon 
de fabricație româneascăînsuflețiți de istoricele hotărîri adoptate de Congresul ăl XIII-lea al partidului, oamenii muncii de la întreprinderea de mase plastice „Viitorul*1 din Oradea raportează un sucees de prestigiu în producție : realizarea primei benzi magnetice de fabricație românească pentru frecvență audio. Recenta realizare încununează cercetările efectuate

timp de peste 2 ani de zile. Demn de remarcat este faptul că prima bandă românească de magnetofon se situează la nivelul celor mai bune produse similare din lume. Este un succes pe care colectivul întreprinderii îl înscrie în cronica bogată în realizări a acestui an — anul Congresului al XIII-lea al partidului. (Ioan Laza, coresp. „Scînteii").

0 concepție unitară, de largă perspectivă
privind dezvoltarea și modernizarea

(Urmare din pag, I) mai scurte,acestora în răstimpuri cit și riscul adîncirii decalajelor intre statele avansate și cele rămase in urmă economic, datorită tocmai nealocării resurselor necesare promovării noilor cuceriri ale științei și tehnicii. „întotdeauna dezvoltarea economico-socială a necesitat eforturi din partea fiecărui popor — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. Nici un popor, nici un stat nu au progresat fără eforturi, fără o politică de acumulare care să asigure dezvoltarea forțelor de producție. Ca să fiu insă cit mai precis, trebuie să menționez că uncie țări dezvoltate și-au realizat progresul și pe seama asupririi altor popoare din colonii. Astăzi însă pentru popoarele și țările care pășesc pe calea progresului — cum este și România — dezvoltarea lor nn se poate realiza decit prin eforturi proprii, iar construirea unei societăți socialiste nu se poate înfăptui decit ca rezultat al eforturilor și al muncii fiecărui popor in parte..."Această orientare cardinală a fost pe deplin confirmată de viață, de întreaga dezvoltare a țării in anii ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, cînd România a devenit o țară industrial-agrară, cu o industrie puternică, modernă, cu o agricultură socialistă în plină dezvoltare și cu un nivel de civilizație tot mai ridicat, cum a precizat tovarășul Nicolae Ceaușescu în numeroase împrejurări. Fără marile eforturi de acumulare făcute după Congresul al IX-lea, România nu s-ar fi putut încumeta să înceapă și să ducă la bun sfirșit mari construcții, precum bogata salbă de hidrocentrale și termocentrale ridicate in toate colțurile țării, unde au existat condiții propice, impunătoarele rurgice, chimice constructoare de Dunăre — Marea bucureștean, platformele de foraj marin. Fără marile eforturi de investiții, țara nu ar fi avut nici ati- tea platforme industriale, amplasate practic pe intreg cuprinsul țării, nici ramuri ale tehnicii de vîrf, precum nici atâtea spatii de învățămint, locuințe sau edificii are azi. Un imens sublinierea pe care Nicolae Ceaușescu, lumul de față : însă deschis că, dacă nu am dispune de industria pc care am creat-o in anii construcției socialiste, nu am fi putut și nu am putea face față greutăților deosebite din viața economică mondială, care au influență și in țara noastră".Astăzi, poporul român poate să înainteze cu pași fermi pe calea progresului tocmai datorită faptului că Ia timpul potrivit a fost realizată o justă politică de acumulare, că nu a precupețit nici un efort, în pofida unor greutăți survenite de-a lungul anilor, pentru a edifica o industrie complexă, modernă, multilateral dezvoltată.

combinate side- și întreprinderi mașini. Canalul Neagră, metroul

de cultură cite adevăr conține o face tovarășul cuprinsă in vo- .Trebnie să spunem

Opțiunea dezvoltării promovate de tovarășul Nicolae Ceaușescu a impus o poziție dialectică și față de știință, in sensul orientării hotărite spre promovarea rapidă și pe toate planurile a cercetării științifice naționale, spre lichidarea grabnică a vechilor rămineri în urmă in acest domeniu care, în condițiile revoluției tehnlco-științifice contemporane, păreau a fi mai grave decit cele din domeniul producției industriale. Totodată, s-a extins sfera de aplicabilitate a științei la organizarea și conducerea societății, conferindu- i-se astfel, alături de rolul de forță de producție, și acela de temelie modernă a socialismului.Industrializarea este un proces de lungă durată, care cuprinde întreaga perioadă pe care o străbate o țară de la stadiul de țară în curs dft dezvoltare la țară cu dezvoltare medie și pînă la țară industrială dezvoltată. Cuprinsul volumului a- tpstă că, în funcție de fiecare etapă, secretarul general al partidului a imprimat strategiei industrializării anumite particularități, trăsături specifice. în stabilirea politicii industriale, a direcțiilor și priorităților de dezvoltare pentru fiecare perioadă s-a ținut seama de gradul a- tins in industrializarea țării și de nivelul de dezvoltare a diferitelor ramuri, de resursele proorii și posibilitățile economiei naționale, de direcțiile revoluției tehnico-științifi- ce contemporane și tendințele din economia mondială, de cerințele participării active, eficiente la schimburile economice internaționale. Un element nou al evoluției industriale decurge din faptul că resursele creșterii extensive au fost în țara noastră, în bună măsură, epuizate.în lumina acestei realități, modelul creșterii noastre economice a cunoscut o semnificativă redimensio- nare, în sensul că factorii calitativi ai dezvoltării au căpătat o importanță botăritoare, iar reproducția lărgită de tip intensiv a devenit predominantă, tendință care se afirmă plenar în perspectiva cincinalului viitor — așa cum se desprinde din Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului — avind drept coordonate fundamentale : lărgirea bazei proprii de materii prime și energie, valorificarea superioară, tot mai înaltă, a tuturor resurselor .țârii, ceea ce a impus drept imperative ale etapei actuale reducerea sensibilă a consumurilor specifice în toate ramurile economiei naționale, industriei în murilor și producției în sive și mari terii prime (cu deosebire în cele care lucrează cu resurse importate) șl dezvoltării accelerate a ramurilor care valorifică intens aceste resurse.Decurge de aici ideea că realizarea unei industrii puternice, moderne, multilateral dezvoltate este concepută de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe fondul atingerii unor cote ridicate de eficiență economică, prin reducerea substanțială a cheltuielilor materiale de producție — condiția primordială pentru creșterea mai

precum și restructurarea sensul diminuării rit- chiar a dimensiunilor ramurile energo-inten- consumatoare de ma-

rapidă a venitului național decit a produsului social — prin mărirea eficienței investițiilor, recuperarea și refolosirea materiilor prime și materialelor, creșterea gradului de valorificare a de muncă ale rea accelerată eii. Tovarășul subliniază că, nic în aceste direcții, se vor asigura intensificarea participării industriei românești la circuitul mondial de valori, înscrierea României în rîn- dul statelor dezvoltate din punct de vedere economic, ridicarea constantă a nivelului de trai al întregului popor.Ultima parte a lucrării este consacrată reliefării direcțiilor de acțiune pentru realizarea obiectivelor de perspectivă ale dezvoltării industriei. intre care sint abordate pe larg problemele privind modernizarea structurii industriei, , creșterea gradului de folosire a capacităților de producție, reducerea consumurilor specifice, recuperarea materiilor prime și materialelor, perfecționarea continuă a pregătirii și utilizării forței de muncă din industrie, organizarea științifica a producției și a muncii, creșterea gradului de valorificare a potențialului creativ prin ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, accelerarea introducerii progresului tehnic și tehnologic în industrie, adincirea relațiilor de colaborare și cooperare în producție, în știință și tehnică. A- ceste elemente definitorii ale concepției secretarului general al partidului privind evoluția procesului de industrializare a țării spre o fază nouă, calitativ, superioară, și-au găsit o puternică reliefare în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia Congresul al XIII-lea al partidului. S-a vădit astfel, o dată mai mult, preocuparea constantă a secretarului general al partidului de a îmbina continuu legitățile teoretice ale dezvoltării economico-sociale a societății socialiste cu direcțiile concrete de acțiune, de aplicare a acestor legități la condițiile specifice țării noastre.Ideile, tezele și soluțiile concrete cuprinse in acest volum constituie o nouă expresie ă gîndirii originale, strălucite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, evidențiază capacitatea partidului nostru, a secretarului său general de generalizare teoretică a experienței României în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, preocuparea sa de a contribui la dezvoltarea gîndirii și practicii construcției socialiste și comuniste, la îmbogățirea teoriei revoluționare contemporane.întreaga gîndire și activitate teoretică și practică a secretarului general al partidului constituie cum o dovedește și acest nou de texte — sinteza celor mai aspirații ale poporului român, sia profundelor sentimente de patriotism și devotament cu care ilustrul conducător al partidului și statului nostru slujește interesele României socialiste, cauza socialismului și comunismului.

resurselor disponibile economiei, prin spori- a productivității mun- Nicoiae Ceaușescu acționindu-se stator-

— așa volum nobile expie-

(Urmare din pag. I)

Stimate tovarășe Ceaușescu,Vă mulțumesc cordial pentru felicitările șl cuvintele calde pe le-ați adresat cu prilejul zilei mele de naștere.Folosesc acest prilej pentru a exprima satisfacția noastră dezvoltarea cu succes a relațiilor și colaborării dintre U.C.I. și Comunist Român, dintre cele două țări socialiste vecine, convingerea că ele se vor dezvolta și in viitor în interesul națiunilor șl naționalităților Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și Republicii Socialiste România, în interesul păcii, progresului social și socialismului.
AU ȘUKRIA

Președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

CronicaTovarășul loan Avram, viceprim- ministru al guvernului, a primit, vineri, delegația aviației civile din R.P. Chineză, condusă de Gou Yunz- hong, adjunct al șefului autorității aeronautice din această țară, care se află in vizită in țara noastră cu ocazia împlinirii a 10 ani de la inaugurarea liniei aeriene București — Beijing.în timpul întrevederii au fost evocate bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre cele două țări, evidențiindu-se contribuția ho- tărîtoare a intilnirilor și convorbirilor româno-chineze la cel mai înalt nivel pentru dezvoltarea relațiilor pe multiple planuri dintre țara noastră și R.P. Chineză. în acest context a fost subliniată dorința comună de a dezvolta și aprofunda în continuare colaborarea dintre cele două țări in domeniul transporturilor aeriene.La întrevedere au luat parte Dumitru Puiu, șeful Departamentului Aviației Civile, precum și Li Zewang, ambasadorul R.P. Chineze la București.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții din R.P. Chineză au purtat convorbiri la Departamentul Aviației Civile și au vizitat obiective ale a- viației civile și ale industriei constructoare de mașini din Iași, Suceava, Timișoara, Brașov, Constanța, precum și din Capitală.
La București a fost semnat, vineri. Protocolul privind schimburile de mărfuri pe anul 1985 între Republica Socialistă România și Republica Cuba.Documentul prevede dezvoltarea și diversificarea in continuare a livrărilor reciproce de mărfuri dintre cele două țări.Protocolul a fost semnat, din partea română, de Constantin Stanca, adjunct a! ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea cubaneză de Miguel A. Castillo, adjunct al ministrului comerțului exterior.A fost prezent Rodney Lopez Clemente, ambasadorul Republicii Cuba la București.
vremea

Instltutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 decembrie, ora 20 — 4 de
cembrie, Ora 20. In țară : Vremea va 
fi frumoasă, îndeosebi la deal șl la 
munte, iar cerul va fi variabil. Se vor 
semnala precipitații Izolate, sub formă 
de burniță. Vintul va sufla în general 
slab, cu unele Intensificări în Banat 
și pe litoral din sectorul sud-estlc. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, iar cele 
maxime între 3 și 13 grade. Dimineața 
și seara se va semnala ceață, îndeo
sebi în depresiuni și în lunci. In Bucu
rești : Vremea va fi în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vintul va 
sufla slab. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 3 și zero grade, iar 
cele maxime intre 6 șl 9 grade. Di
mineața și seara se va semnala ceată.

care mifață dePartidul precum și

zileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Benin, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, vineri, în Capitala, o manifestare culturală, in cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia șt Africa, reprezentanți Afacerilor Externe, public.Au fost prezenți ambasadorul R.P. Benin la București, și membri ai ambasadei.
ai Ministerului un numerosPaul Kpoffon,

★La 30 noiembrie a avut loc Is București semnarea înțelegerii de colaborare între Radioteleviziunea română și Radioteleviziunea spaniolă.Documentul prevede dezvoltarea schimburilor bilaterale de programe de radio și televiziune în vederea unei mai bune informări reeiproce, conform necesităților de program ale celor două organisme.Din partea română, înțelegerea de colaborare a fost semnată de Constantin Petre, director general al Radioteleviziunii române, iar din partea spaniolă de Jose Maria Calvino, director general al Radioteleviziunii spaniole.
★La Agenția comercială a R.D. Germane din București a avut loc, vineri, prezentarea pentru presă a noii mașini electronice de scris de tip „Robotron S 6 011". Performanțele acestei noi creații tehnice a industriei de specialitate din R.D. Germană au fost evidențiate de ing. Bernd Witte, director, reprezentantul Combinatului „Robotron" în țara noastră. Noul tip de mașină de scris de birou dispune, pe lingă o gamă largă de îmbunătățiri de dactilografiere, de memorii de format și de constante, care permit redarea automată a textului dactilografiat în sute de exemplare originale. (Agerpres)

LISTA OFICIALAa obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- toare la tragerea la sorți lunară din 30 noiembrie 1984

ȘTIRI SHANDBAL. — Sala Victoria din Ploiești a găzduit vineri seara meciul internațional amical de handbal dintre echipele masculine ale României și R.F. Germania. Partida s-a încheiat cu scorul de 18—16 (11—8) în favoarea sportivilor români. Jocul revanșă va avea loc duminică, 2 decembrie, la Palatul sporturilor din Capitală, cu inoepere de la ora 17,45.ȘAH. — Cu patru runde înainte de încheierea turneului feminin din cadrul Olimpiadei de șah de la Salonic, în clasament primul loc este ocupat de U.R.S.S. — 24 de puncte, urmată de Bulgaria — 20,5 puncte,R. P. Chineză și R.F. Germania — cite 19,5 puncte, România — 19 puncte, Ungaria — 18 puncte (1),S. U.A. — 18 puncte etc. Rezultate din runda a 10-a : U.R.S.S. — India 3—0 : Polonia — Bulgaria•

PORTIVE1.5— 1,5 : R.P. Chineză — România2— 1 : R.F. Germania -7 Spania2.5— 0,5. în turneul masculin conduce. de asemenea, formația U.R.S.S., cu 29 puncte, urmată de S.U.A. — 26 puncte, Anglia — 25 puncte, Suedia — 24,5 puncte (1), Fil'lpine — 24,5 puncte, Iugoslavia și Spania — cite 24 puncte (1), România. Bulgaria șl Ungaria — 24 puncte fiecare etc. Rezultate din runda a 10-a : U.R.S.S. — Bulgaria3— 1 ; S.U.A. — Ungaria 2,5—1,5; Anglia — România 2,5—1,5 ; Spania — Olanda 2—1 (1).TENIS. — în sferturile de finală ale probei de simplu femei, din cadrul turneului internațional feminin de tenis de la Varșovia, Aurelia Gheorghe a învins-o cu 7—5, 6—2 pe Eva Jeredețkaia (Polonia), iar Otilia Pop a ciștigat cu 6—2, 1—6, 6—2 la Iva Kristova (Bulgaria).

zero. Se făceau ultimele probe și măsurători... Se vorbea în cifre și in termeni tehnici... După un sfert de oră, unul se desprinde din grup cu un aer calm, mulțumit. El s-a convins : e in ordine. îl trag mai deoparte. „Cum ați început ?" Alexandru Voinescu zimbește unei amintiri „vechi" ; „Ideea exista mai de mult. Citisem literatură de specialitate. în 1980, un capăt din ideea asta a fost prins în planul tehnic al întreprinderii : să se proiecteze și să se producă cîndva echipamente pentru roboți atunci, ingineri, am zis da, minunată idee, dar pentru care roboți să facem echipamentele ? De ce să nu facem și roboții ? De ce să nu facem toată treaba și nu doar o parte- din ea ? Nu ? Nu era logic ?“ știu. Poate. Nu știu 1 nu era cam temerară trebarea...". „Păi nu, n-a fost o întrebare, a o hotărire a portant e oâ țelegere, timp, bani nice". „Și niciodată „Cînd ești . .o treabă ca asta, nu ai sentimentul riscului. Ci doar ambiția reușitei. De abia acum văd cit a fost de temerară ideea noastră. Nu mai văzusem roboți industriali decit în fotografii. Știam ce și cum trebuie să se facă... Cunoșteam principii și mecanică... Aveam imaginație și voință...".RIP... Rațiune. îndrăzneală. Pricepere... Sint date spirituale ale acestei

industriali... Și noi, ci ți va tineri

cinema
• O lumină Ia etajul zece : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18: 
20.15, FAVORIT (45 3170) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18: 20.
• Horea: VICTORIA (16 28 79) —
9.30: 12; 14.30: 17: 19,30. MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,30: 14; 16.30; 19,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11.30: 14.30; 
17; 19,30.
• Amurgul flutinilor: LIRA (31 71 71) 
— 15.30: 17,30; 19,30.
• Surorile : FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17,15; 19,30.
• Moara lui Călifar t COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; • 19,30, ARTA
(213186) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.

A Zbor periculos : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30. COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Singur de cart : VIITORUL
(10 67 40) — 15,30; 17.30; 19.30.
O Dreptate in lanțuri — 15; Nea 
Măr in miliardar — 17; 19 : FLACĂ
RA (20 33 40).
• Emisia continuă : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15.30: 17.30: 19.30.
A B. D. la munte și la mare : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30-, 
15,45; 18; 20.
A Acțiunea „Autobuzul* : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18:20. 
A Sezon de pace la Paris : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18: 20,15.
A Obiecte fermecate : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11: 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Lovitură fulgerătoare : DOINA —

tinere generații de specialiști. Ce șansă pentru ei să fi crescut intr-o societate care i-a învățat sa gîn- dească așa și care Ie-a pus la dispoziție pentru a deveni sint !Citeva minutediscut cu inginerul Florin fața per- ba- luat ado- în-

mijloacele ceea cemai tîrziti,Moșoiu, un ins cu destinsă, cu un zîmbet manent, pare Că intre gajele maturității și-a și o mare parte din îescență. „Cum am

rit lor în producție. Am aflat că și Institutul de proiectări pentru automatizări își propusese să lucreze la partea de comandă și de acționare a unui robot pus de acord cu ei. Și-am înceiput...“....Răspuns la Imperativele Progresului. (RIP)... Răspundere, Inițiativă, Participare. A urmat drumul realizării practice. Desigur, n-a fost simplu deloc. Care drum, încă

industrial... Ne-am
Iată aici soluția care vă trebuie. Ea poate fi îmbunătățită, adaptată, m-am gindit și cum...“.Cercul entuziaștilor s-a tot lărgit. Răzbătători, Ingenioși, Pricepuți (RIP). ei au trecut peste greutăți cu încredere și cu romantismul tinereții. întreprinderea „Automatica", prin specific, nu are turnătorie. Totuși era nevoie de piese turnate. Unele complicate. Au găsit o întreprindere cu un atelier de mo-

timp s-a mai născut și al doilea tip de robot : „RIP 63“ (robot industrial in coordonate polare cu sarcina de 63 kg), mai nic, mai robust, misiuni mai grele.Am aflat acum momentul de față, 63“ se află și el în
puter- pentru

Povestea omenească a unui... robot
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că, în „RIP curs de omologare pentru seria „zero".O, dar n-am amintit aici despre tinerii de la I.P.A. Unui dintre ei, ing. Radu Lazar, mi-a vorbit despre coincidența de a fi fost repartizat la Institutul de proiectări pentru automatizări și chiar in colectivul cai-e se ocupa de RIP, după ce își dăduse examenul de diplomă cu o lucrare destinată părților de comandă pentru... roboți industriali. Fericită și necesară coincidentă.Iar dacă n-a reușit să vorbească despre multi alții, cum s-ar fi cuvenit, reporterul iși cere scuzele de rigoare. Transcrie, în schimb, numele celor de pe diploma premiului „Aurel Vlaicu" al Academiei : A. Davidoviciu, R. Magda, A. Moangă, M. Laza, I. Mi- halcea, D. Cosmin, M. Mi- hail-Dan, A. Voinescu, F. Moșoiu, E. Oprea, D. Ne- delea, S. Dobrescu, L. Geambașu, P. Orbeșteanu, C. Pînzar, L. Voinescu, M. Sirbu, Șt. Fruștuk. D. Bru- da, A. Liță, R. Lazăr, S. Sersea, M. Dumitrescu, M. Bistran, I. Solomon, M. Pinzar.Autorii lui RIP. Adică cei care au făcut ca aceste inițiale să poată însemna și......Receptivitate, Idei, Pregătire. Sau, mai sintetic : Romantism, îndrăzneală. Participare.

nestrăbătut, e simplu? Dar au găsit înțelegere și sprijin. Și, mai ales, încredere în forțele lor. Colectivul a început să se lărgească, întii. pentru partea de documentare, Ii s-a alăturat o tînără și entuziastă ingineră de mecanică fină, Sorina Dobrescu. Și-au mai venit și alții, cuceriți, de idee. Printre ei, șeful de secție al acestor tineri, inginerul D. Cosmin, receptiv la nou, cu o minte iscoditoare... Au apărut și inerentele și atît de necesarele contraziceri... La o transmisie : roți dințate conice sau mecanism paralelogram ? Zile de discuții, ceasuri de lecturi, hectare de hîrtie acoperite cu schițe și calcule... Un tinăr, încă student pe atunci, Laurențiu Geambașu — acum inginer, secretar adjunct al comitetului U.T.C. de la „Automatica" — a venit cu o carte. „Am căutat mult cartea asta.

delărie unde lucrau cîțiva meșteri mai vîrstnici, dornici să se confrunte cu o treabă „de mare meserie". „Da, se poate face. Frumoasă treabă și frumoase piese !“.Această generoasă concepție și trăire Ie-a insuflat forță acestor tineri, pe care îi am acum in față la sediul comitetului U.T.C. (sediul acesta a devenit locul lor curent de adunare, de discuții — fapt cu adinei și frumoase semnificații), și-a pus pecetea pe chipurile lor luminate de bucuria succesului.RIP-6,2 a fost expus de două ori la Tîrgul internațional București. A „intrat în serviciu" și produce la uzina „Autobuzul", iar lunile lui de muncă spun că e bun, că poate fi multiplicat și pus la treburi care să sporească în multe locuri productivitatea muncii, calitatea și chiar estetica produselor. între

ceput ? Păi a fost simplu. Noi, cîțiva, eram — și sîn- tem, desigur, abia acum sintem cu adevărat — ingineri mecanici. Dar ce mecanică făceam ? Rame simple pentru dulapuri de, automatizări... îndoiam și perforam table... Știam că putem și voiam să facem mult mai mult. ...Și atunci— continuă tînărul inginer— a apărut necesitatea unui plan tehnic cu teme de viitor pentru întreprindere ; era prin ’79. Cineva a propus echipamente pentru roboți industriali. Eu și Voinescu am întrebat : de ce... in viitor? De ce nu chiar de acum ? Și de ce nu toată partea mecanică a unui robot industrial ? în fond, robotii industriali sînt de cea mai strictă actualitate. Secretarul generai al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat în repetate rînduri necesitatea realizării și introduce-

I„Nu dacă încă fost Im- t în- 1 datnoastră, am găsit ni s-au mijloace teh- nu v-ați gindit la riscuri ?“ tînăr, pornind la
că și

14,15; 18; 20, DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13,30; 15,43; 18; 20.
• Mama: DOINA (16 35 38) — 9; 
10,45; 12,30; 18,15.
• Dragoste. pierdută : GRIVTTA 
(17 08 58) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
A Iubire pentru iubire : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17.15; 19.30.
• O undă de tandrețe : DRUMUL 
SARn (31 28 t3) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Ana Pavlova : GLORIA (47 46 75)
— 9; 12; 16: 19. MODERN (23 71 01)
— 9; 13; 16; 19.
• Cavalerii teutoni : AURORA
(35 04 66) — 9: 12,15; 16; 19,13.
• Zonă periculoasă : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
A Adio, dar rămin cu tine : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

A Legenda călărețului singuratic : 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 26.
A Salamandra: BUCUREȘTI (13 61 64)
— 9,15; 11; 13,15; 15,15; 17,30; 19,45.
A Naufragiul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
A Yankeii: LUMINA (14 74 161 — 9; 
12; 16; 19.
A Drumul spre victorie : FEROVIAR 
(30 51 40) — 9; 11,30: 14; 16.30; 19.
A Femeia dispărută : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9: 11,15; 13,30; 15,46; 18; 20. 
A In numele papei rege : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15.45; 
18; 20.
A Imperiul contraatacă : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19.
A Războiul stelelor : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
A Undeva, cindva : VOLGA (79 71 26)
— »; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

A Marfă furată t POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15: 19,30.
A Lupii mărilor : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 15; 
Ploșnița — 20; (sala Atelier) : Cartea 
lui loviță — 19,30; (sala din Piața 
Cosmonauților, 11 07 57) : Papa dolar 
(amînat din 17 XI) — 15; Comedie 
de modă veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Panoramic 
XX" — Prime audiții. Concert sus

ținut de ansamblul „Traiect". Con
ducerea muzicală Sorin Lerescu —- 
18: (Ateneul Român) : Dirijori invi
tați la pupitrul corului filarmonicii. 
Concert coral a capella. Dirijor : 
Roland Bader (R.F. Germania) — 19.
• Teatru] de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nitouche — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
îtomeo și Julieta la sfirșit de noiem
brie — 15; Neînsemnații — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Cabala 
bigoților — 19.
• Teatrul Mic (la sala Palatului, 
14 70 81) : Mitică Popescu — 18.
• Teatrul „Nottara" (59 3103, sala
Magheru) : Pădurea — 18,30; (sala 
Studio) : Acești îngeri triști — 13;
EX — 20.
• Teatrul Giulești (sala Majestie»

Cîștigurile întregi revin obligațiunilor de 200 de lei. în valoarea clș- tigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ieșite cîș- tigătoare.Plata ciștigurilor se efectuează prin sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.La obligațiunile C.E.C. din seriile 000001—099999 care au numerele curente cuprinse între 81—175 la confruntarea cu lista oficială, primul de la serie nu se ia în considerare.
14 72 34) : ..Eseu — 19,30; (sala Ciu
lești, 18 04 83) : Arta conversației 
— 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Băiatul cu stl- 
cleți — 19; (sala Victoria, 50 58 65) î 
Dragoste la prima vedere — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română*1 
(13 13 00) : Concert in haz major — 
16; 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) î 
Pinocchio — 9; Mary’ Poppins — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) ; 
Ninigra și Aligru — 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 15,30; 19.
• Conservatorul „Ciprian Porumbes- 
cu“ (14 26 10) : Concert simfonic. Di
rijor : Aurel Niculescu — 17.
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BELGIA : Amînarea hotârîrii cu privire la instalarea 
noilor rachete pe teritoriul țăriiBRUXELLES 30 (Agerpres). - Guvernul Belgiei a aminat pentru primul trimestru al anului 1985 o- doptarea unei hotăriri cu privire la eventuala amplasare a rachetelor americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul țării, a anunțat primul ministru belgian, Wilfried Martens, după ședința săptămîna- lă a Consiliului de Miniștri, informează agenția France Presse.Partidul Social-Creștin Flamand (C.V.P.), de guvernămint, din Belgia, s-a pronunțat, de asemenea, pentru o amînare a staționării pe

R. F. GERMANIA: Apel 
militare în vederea creării

BONN 30 (Agerpres). — Peste 
400 delegați ai Uniunii sindicatelor 
vest-germane, întruniți la Dort
mund, au semnat un apel care cere 
retragerea rachetelor nucleare cu 
•rază medie de acțiune instalate in

’1

I
i
i

*

teritoriul belgian a noilor rachete nucleare americane cu rază medie, în perspectiva preconizatelor nego- \ cieri dintre U.R.S.S. și S.U.A.Președintele partidului, Frank Swaeien, a declarat presei, in urma unei reuniuni a conducerii C.V.P., că, după opinia social-creș- , linilor, trebuie făcut totul pentru \ a se oferi o șansă noilor nego- i cieri. „Atit timp cit există posibili- . tăți de a se obține un rezultat fa- ’ vorabil, această șansă trebuie fo- i losită".
i

la reducerea cheltuielilor 
de noi locuri de muncă
R.F.G. Totodată, ei s-au pronunțat 
pentru reducerea cheltuielilor mili- 

alocarea mijloa- i 
astfel obținute 

locuri de muncă.

tare ale R.F.G. și 
celor financiare 
pentru crearea de

AUSTRIA: în favoarea 
a unui coridor fără arme nucleareVIENA 30 (Agerpres). — Fostul cancelar federal al Austriei și președintele de onoare al Partidului Socialist Austriac. Bruno Kreisky, s-a pronunțat pentru unui coridor fără arme

realizării în Europa

POSTUGfiLIfl

realizarea nucleare in
Eurâpa, transmite agenția A.P.A. El a apreciat că acest lucru este realizabil, avind in vedere că pe continent există țări în care nu sînt instalate arme nucleare.

Seminar
luptei pentru pace și dezarmare

LISABONA 30 (Agerpres). — In 
capitala portugheză a avut loc un 
seminar consacrat problemelor lup
tei pentru pace și dezarmare, la 
care au participat reprezentanți ai 
celor mai diferite categorii 
populației țării. In cursul 
rilor s-a evidențiat că

consacrat problemelor

ale 
dezbate- 
pericolul

t

unei catastrofe atomice nu a fost 
niciodată mai mare ca in zilele 
noastre, subliniindu-se necesitatea 
intensificării eforturilor pentru în
cetarea cursei inarmărilor și tre
cerea la măsuri eficiente de dezar
mare, pentru salvgardarea păcii pe 
planeta noastră.

JAPONIA: Pentru ca tragediile de la Hiroshima 
și Nagasaki să nu se mai repeteTOKIO 30 (Agerpres). — Organizațiile nipone de luptă pentru pace au anunțat inițierea unei campanii pentru stringerea de semnături în fa-voarea realizării unui acord general și complet vizind interzicerea fabricării de arme nucleare, cum și lor.După această gramul zațiile respective in perspectiva celei de-a 40-a comemorări a tragediilor de la Hiroshima, și Nagasaki, fiind o expresie a dorinței milioa-

pre- incetarea cursei înarmări*cum se arată la Tokio - acțiune face parte din pro- avut in vedere de organi-

nelor de locuitori ai țării ca învățămintele istoriei să nu fie niciodată uitate și ca rată pe întreagaDe asemenea, Ioc un miting la te reprezentanți ții sindicale, de femei și de tineret. Participanții au cerut ca guvernul să respecte cele trei principii nenucleare înscrise in constituția niponă : de a nu avea, de a nu produce și de a nu introduce arme nucleare pe teri tori ui național. Totodată, ei s-au pronunțat pentru declararea capitalei drept oraș fără arme nucleare.

apă-pacea să fie planetă.la Tokio a care au luat ai unor organiza-avut par-
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Convorbiri privind dezvoltarea colaborării economice 
dintre România si R.D.G.IBERLIN 30 (Agerpres). — Werner Krolikowski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., prim-vi- cepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, l-a primit pe Alexandru Necuia, ministrul industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică, aflat intr-o vizită in R.D.G. Au fost abordate probleme legate de dezvoltarea cooperării și specializării in producție, a colaborării tehnico-științifice și creșterii

schimburilor dintre România și R.D. Germană, în conformitate cu înțelegerile stabilite in cadrul întilnirilor la cel mai inalt nivel.Ministrul român a avut, de asemenea. convorbiri cu conducerile u- nor ministere economice. Au fost stabilite, in acest cadru. obiective ale cooperării și specializării în producție. colaborării tehnico-științifice și livrărilor reciproce pentru anul 1985 și in perspectivă.
SESIUNEA ANUALĂ A G.A.T.T,

Pentru așezarea relațiilor comerciale
w «

internaționale pe baze echitabile
Intervenția reprezentantului țării noastreGENEVA 30 (Agerpres). — In cadrul sesiunii anuale a Acordului General pentru Tarife și Comerț — G.A.T.T., ce se desfășoară, în prezent, la Geneva, a luat cuvîntul reprezentantul României, care a expus poziția țării noastre privind așezarea relațiilor comerciale internaționale pe baze echitabile, depășirea crizei economico-financiare actuale, relansarea dialogului economic internațional și edificarea noii ordini economice internaționale, în acest sens s-ar înscrie îndeplinirea programului de acțiune adontat de conferința ministerială a G.A.T.T. din 1982, program menit să amelioreze condițiile de acces pe piața internațională. in special pentru țările in curs de dezvoltare — a arătat reprezentantul român — intrucît au trecut doi ani de la adoptarea aces

tui program și nu s-au făcut progrese substanțiale pentru îndeplinirea lui. Mai mult, țările dezvoltate nu și-au respectat angajamentul de a nu introduce noi măsuri protec- ționiste, fapt care face absolut necesară promovarea' unor măsuri concrete pentru transpunerea in practică . a celor stabilite.Avind în vedere răminerea in urmă in realizarea programului de acțiune adoptat în 1982 și situația critică în care continuă să se afle țările în curs de dezvoltare, reprezentantul României a expus o serie de probleme care iși așteaptă rezolvarea : reducerea și eliminarea restricțiilor cantitative, abolirea măsurilor protecționiste, îmbunătățirea sistemului generalizat de preferințe.

Tirgul internațional 
de la Dakar

Pavilionul României, 
vizitat de președintele 

SenegaluluiDAKAR 30 (Agerpres). — 
S-au deschis porțile celei de-a 
Vl-a ediții a Tirgului interna
țional de la Dakar, la care ex
pun firme din 43 de state, inclu
siv România. Pavilionul Repu
blicii Socialiste România a fost 
vizitat de președintele Senega
lului, Abou Diouf, insoțit, de 
ministrul comerțului. Abdou- 
rahmane Toure, ministrul dez
voltării industriale și artizana
tului, Serigne Lamine Diop, 
precum și de alte persoane ofi
ciale.

Președintele Diouf a dat o 
inaltâ apreciere gamei de pro
duse expuse, nivelului calitativ 
al acestora, exprim indu-și spe
ranța că schimburile comerciale 
intre cele două țări vor cunoaș
te o continuă dezvoltare.

întilnire 
chino-coreeanăBEIJING 30 (Agerpres). — Kim Ir Sen. secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, a efectuat o vizită neoficială in China, la invitația C.C. al P.C. Chinez — informează agenția China Nouă, citind purtătorul de cuvînt al Secției pentru relații externe a C.C. al P.C. Chinez. Kim Ir Sen a avut convorbiri cu Deng Xiaoping, Hu Yaobang și alți conducători chinezi, a adăugat purtătorul de cuvînț. Cu acest prilej părțile au procedat la un larg schimb de păreri asupra dezvoltării, in continuare, a relațiilor prietenești dintre cele două partide și țări și a problemelor internaționale de interes comun, realizindu-se un acord complet in problemele discutate, menționează agenția.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII CENTRAFRICANE

Excelenței Sale
General de armată ANDRE KOLINGBA

Președintele Comitetului Militar de Redresare Națională, 
Șef al statului BANGUICu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a proclamării Republicii Centrafricane, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Centrafricană se vor dezvolta tot mai mult, in interesul popoarelor român și centrafrican, al păcii, independenței naționale, colaborării și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

AMMAN 30 (Agerpres). — Trimisul Agerpres, Constantin Oprică, transmite : La Amman s-au încheiat lucrările celei de-a XVII-a • sesiuni a Consiliului Național Palestinian (parlamentul).Declarația' politică adoptată de cea de-a XVII-a sesiune a C.N.P. salută lupta dirză a populației palestiniene din teritoriile ocupate și completa sa adeziune față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), unicul reprezentant legitim al poporului palestinian. Este subliniată, totodată, necesitatea consolidării unității poporului palestinian și a O.E.P.Documentul exprimă acordul față de organizarea unei conferințe internaționale pentru pace în Orientul Mijlociu, sub auspiciile O.N.U.. cu participarea membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate și a tuturor părților aflate in conflict. O.E.P.. se subliniază, va trebui să participe la această conferință ca parte egală.Documentul menționează că la baza relațiilor O.E.P. cu statele arabe se află principiile atașamentului față de cauza dreaptă și lupta poporului palestinian, față de drepturile poporului palestinian, inclusiv cel al autodeterminării și formării unui stat propriu, independent, sub

conducerea O.E.P. Totodată, C.N.P. lansează un apel la solidaritatea arabă, pe baza rezoluțiilor adoptate de reuniunile arabe la nivel inalt.Declarația politică se pronunță pentru dezvoltarea .și întărirea relațiilor de prietenie ale O.E.P. cu țările socialiste, cu cele nealiniate și islamice, cu mișcările de eliberare națională și cu toate statele care se opun imperialismului, colonialismului și rasismului.NAȚIUNILE UNITE - La sediul din New York al O.N.U. a avut loc o ședință solemnă consacrată marcării Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian. Luind cuvîntul, secretarul general ai O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a pronunțat pentru o reglementare atotcuprinzătoare, justă și durabilă a problemei Orientului Mijlociu, pentru convocarea in acest sens a unei conferințe internaționale, la care să participe toate părțile interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, singurul reprezentant le- gi’.im al poporului palestinian. O a- semenea conferință, a precizat vorbitorul, trebuie să soluționeze și problema drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, inclusiv dreptul său la autodeterminare.

Colocviu 
internaționalGENEVA 30 (Agerpres). — La sediul din Geneva al Națiunilor Unite s-au încheiat lucrările colocviului „Dialogul dezvoltării in anii ’30 — continuarea stagnării sau un nou consens". Participanții la reuniune, oameni de știință și economiști, au discutat probleme ale relațiilor economice internaționale actuale, au efectuat un schimb de opinii privind ultimele tendințe in politica comercială și necesitatea instaurării unei noi ordini economice internaționale.

La t decembrie, poporul centrafrican sărbătorește împlinirea a 26 de ani de la proclamarea republicii, evocind cu acest prilej unul dintre cele mai importante evenimente ale istoriei sale naționale. Actul din 1958. survenit pe fondul unui puternic avint al mișcării de eliberare pe continentul african, a marcat, sfirșitul dominației coloniale și începutul unor eforturi susținute in vederea lichidării înapoierii economice moștenite din trecut, a făuririi unei vieți noi.Republica Centrafricană (suprafața : 623 000 kmp ; populația : 2.6 milioane locuitori) este, după cum. se știe, un stat fără ieșire la mare, fiind situat in inima continentului african. Lo

cuitorii se ocupă in majoritate cu agricultura. Se cultivă bumbac, cafea, arahide, arborele de cauciuc, cereale ș.a. în subsolul țării există importante bogății minerale, pe primul loc situin- du-se diamantele, a căror comercializare furnizează jumătate din valoarea exporturilor.Ca urmare a preocupării de a valorifica in folosul propriu toate aceste bogății, in anii ce au trecut de la proclamarea republicii au foșt luate o serie de măsuri care au dus la punferea bazelor unei industrii naționale șl la dezvoltarea altor sectoare e- conomice. Astfel, au fost construite o uzină de înnobilare a minereului de uraniu, fabrici textile, de prelucrare a produselor ali

mentare, s-au întreprins lucrări de amenajare a unor cursuri de apă. s-a extins rețeaua rutieră.In spiritdl politicii saie de solidaritate activă cu popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de. sinestătătoare, reafirmată puternic in documentele Congresului al XlII-lea al P.C.R.. România socialistăurmărește cu simpatie eforturile depuse de poporul centrafrican pentru consolidarea independenței politice și pentru făurirea •unei vieți noi. Intre Republica Socialistă România și Republica Centrafricană s-austatornicit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare,. in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.
O declarație a ministrului afacerilor externe 

al R. P. Polone

Festivitățile de la TiranaTIRANA 30 (Agerpres) — Cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a eliberării Albaniei de sub dominația fascistă și a victoriei revoluției populare. la Tirana au avut loc o paradă militară și o demonstrație a oamenilor "muncii — relatează agenția A.T.A. Prin fața tribunei oficiale, unde erau prezenți conducători de partid și de stat, au trecut, mii de muncitori, țărani și intelectuali care țiu prezentat realizările lor in construcția . socialistă și și-au exprimat hotărirea de a acționa in continuare pentru obținerea de noi succese.

VARȘOVIA 30 (Agerpres) — Orice încercare de a perturba ordinea te- ritorial-politică in Europa înseamnă subminarea a inseși bazelor colaborării și securității europene create cu atita trudă — a . relevat. Stefan Olszowski, ministrul, afacerilor externe al Polorției, intr-o cuvîntare rostită la Jablonna, la o întilnire internațională a ziariștilor. De aici — a arătat el — decurge pericolul pe care-1 reprezintă tendințele de revizuire a ordinii postbelice in Europa.

Situindu-ne pe o poziție critică față de aceste tendințe periculoase — a spus ministrul polonez — ne pronunțăm pentru măsuri concrete îndreptate spre ieșirea din impasul in care se află de cîțiva ani relațiile dintre Polonia și R.F.G. Polonia este gata să continue neabătut procesul de normalizare a relațiilor pe baza acordurilor din 7 decembrie 1970 in interesul ambelor state, al', destinderii și. colaborării in Europa. Calea spre îmbunătățirea relațiilor dintre Polonia și R.F.G. rămine deschisă.
NAȚIUNILE UNITE

Apel la intensificarea sprijinului acordat poporului 
namibian pentru obținerea independenței

„România socialistă, președintele Nicoiae Ceausescu acționează consecvent
pentru împlinirea aspirațiilor de pace și progres ale tineretului de pretutindeni"

hternatlonal Youth Year 
1985

După cum s-a relatat, seminarul international „Tineretul și dezvoltarea'', ale cărui lucrări s-au desfășurot sub imboldul generoaselor idei cuprinse in Mesajul pe cate tovarășul Nicoiae Ceaușescu l-a adresotparti- cipanților, și-a încheiat, joi. lucrările. Reprezentanți a numeroase organizații internaționale din sistemul O.N.U., de tineret, studenți și copii, ai unor organizații și organisme naționale cu preocupări în domeniu! tinerei generații - clin 36 de state de pe toate continentele - au exprimat in cuvinte calde vii mulțumiri pentru Mesajul țelului statului român, satisfacția fată de conținutul deosebit- de valoros al acestui document, pentru atmosfera de rodnică conlucrare și înțelegere, de dialog prietenesc in care au avut loc dezbaterile importantei manifestări organizate sub auspiciile Comitetului National Român pentru Anul Internațional al Tineretului (A.I.T.).Publicăm, in continuare, opinii ale participanților ia seminar împărtășite ziarului nostru.

ale A.I.T., va oferi ocazia exprimării voinței hotărite de pace, prietenie și solidaritate a tinerilor. Doresc să subliniez caracterul roflnic al dezbaterilor dig seminar, posibilitatea dea expune preocupările noastre în domeniul tineretului Și de a asculta opinii interesante din partea altor participanți.in încheiere, as dori să exprimăm sentimentele noastre prietenești, , care iși au o trainică temelie in raporturile frățești dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, in frecventele intîlniri dintre tovarășii Todor Jiykov și Nicoiae Ceaușescu. Pe asemenea
„0 importantă inițiativă 

în pregătirea «inului 
Internațional 

al Tineretului»,,
FRANZ EBERHART, reprezentant al 

UNESCO, directorul Centrului euro
pean al UNESCO pentru invățâmîn- 
tul superior :„Mesajul cu care ne-a onorat președintele României a reprezentat un moment deosebit, care a oferit parti - cipanților la seminar un punct de vedere deschis asupra problemelor din lumea conteipporanâ.In ceea ce privește impresiile despre lucrările seminarului de la Brașov, vă pot spune că a fost o reuniune foarte bine organizată, ca dealtfel toate acțiunile întreprinse de România in sprijinul pregătirii A.I.T. Aș dori să relev participarea deosebit de largă și semnificativă, . care constituie un răspuns la o inițiativă at.it de importanta pe care Comitetul național român pentru A.I.T. a int.ru- prins-o. Discursul rostit de ministrul român pentru problemele tineretului, președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., Nicu Ceaușescu. ca și alte intervenții au oferit o bază pentru discuții fructuoase asupra temei aflate în atenția reuniunii noastre.Ca reprezentant al UNESCO, îmi exprim satisfacția -pentru sprijinul pe care România îl acordă înfăptuirii idealurilor de pace și înțelegere internaționale care animă activitatea UNESCO. Referindu-mă la experiența Centrului european pentru invățămint superior, al cărui director sint, aș dori să subliniez că activitatea centrului capătă o tot mai largă recunoaștere europeană, iar acest lucru n-ar fi fost posibil fără sprijinul guvernului român’'.

Noi, in Egipt, sintem preocupați de elaborarea unor programe largi care să atragă tineretul — categorie care reprezintă peste 60 la sută din totalul populației țării — la soluționarea unor probleme de interes național, cum este de pildă problema construcțiilor de Locuințe. După cum. prin organizarea unor caravane care străbat districtele țării sub deviza A.I.T. „Participare. — Dezvoltare — Pace", prezentăm un larg evantai de activități. cultural-educative. Asemenea acțiuni sint inspirate din Programul de măsuri și activități pentru A.I.T.. elaborat de Comitetul Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., al cărui președinte este reprezentantul României, Nicu Ceaușescu".

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — In plenara Adunării Generale a O.N.U. au început dezbaterile asupra situației din Namibia, ocupată ilegal de Republica Sud-A- fricană. Intre documentele supuse dezbaterilor se află rapoartele secretarului general al . Națiunilor Unite, al Consiliului O.N.U. pentru Namibia și raportul asupra modului in care este transpusă in practică Declarația privind acordarea independenței . țărilor și popoarelor coloniale. In fața Adunării se află, de asemenea, cinci proiecte de rezoluție cu privire la problema Namibiei.Luind cuvîntul in cadrul acestor dezbateri. Andimba Toivo ya Toivo, secretar general al Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). a făcut apel la Națiunile .Unite să joace un rol mai

activ in e£prturile de obținere a independenței de către Namibia. El a cerut, de asemenea, Consiliului .de Securitate să treacă la eliminarea obstacolelor care stau în calea realizării acestui obiectiv și să impună Africii de Sud sancțiuni globale și obligatorii. Vorbitorul a declarat că Statele Unite devin tot mai mult implicate in conflictul colonial din Namibia, oferind forțelor ocupante o pretinsă legitimitate in teritoriu.Vorbind in numele grupului țărilor africane la O.N.U.. P. B. Engo (Camerun) a atras, la rindul său. a- teriția asupra înrăutățirii situației din Namibia, unde R.S.A. menține o armată de 100 000 de oameni și un aparat polițienesc puternic, care reprimă orice manifestări de protest împotriva ocupației ilegale a Namibiei.
AGENȚIILE DE PRESA 

e scurt

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SClNTEII" IN RlNDUL PARTICIPANȚILOR 
LA SEMINARUL INTERNATIONAL „TINERETUL Șl DEZVOLTAREA"

„Mesajul președintelui 
României deschide 

noi orizonturi problematicii 
tineretului"

ROGER GRANDBOIS, vicepreșe
dinte al Comitetului național francei 
pentru UNICEF :„în legătură cu Mesajul adresat de președintele Nicoiae Ceaușescu, mi-au atras atenția in mod deosebit., ca o expresie a conștiinței exacte asupra problemelor care confruntă in prezent lumea contemporană, soluțiile originale propuse acestor probleme. In cuvinte precise, de pe o poziție principială, președintele României a dat o largă deschidere temelor aflate pe ordinea de zi a seminarului. Departe de a se mărgini la fapte și fenomene generale, conjuhcturale, Mesajul a oferit noi orizonturi problematicii care preocupă tineretul lumii. Este, pe scurt, un document emoționant, constructiv.Aș dori să subliniez eforturile organizatorilor români, ale organizațiilor de tineret din România pentru a face din această manifestare de la Brașov o reușită exemplară din toate punctele de vedere. S-au dezbătut probleme importante care privesc tineretul, participarea sa la înlăturarea subdezvoltării, crearea unei atmosfere de colaborare rodnică pe linie de tineret. Totodată, am avut ocazia să împărtășim din experiența pe care am acumulat-o in domeniul tinerei generații, pentru a inviora și

mai mult programele în sprijinul tinerilor, in perspectiva A.T.T. A fost o atmosferă plăcută, de lucru, care, fără îndoială, va permite îmbogățirea patrimoniului comun de experiențe și opinii valoroase".
„Apel responsabil 

la mobilizarea împotriva 
pericolului nuclear"

PETKO KOLEV, leprezentont al 
C.C. al Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist din R. P, Bulgaria :„Delegația noastră a ascultat cu deosebit, interes Mesajul adresat de tovarășul Nicoiae Ceaușescu participanților la seminar și am fost impresionați de conținutul său. Din Mesaj se degajă apelul responsabil la mobilizarea tuturor popoarelor, a tinerei generații de pretutindeni pentru a se pune capăt amenințărilor de război și a îndrepta uriașele resurse care in prezent se irosesc în cursa înarmărilor spre soluționarea problemelor economice și sociale.Salutind inițiativa României socialiste privind proclamarea A.I.T., noi vedem in acest eveniment un bun prilej pentru acțiuni menite să genereze soluții problemelor care fră- nuntă tineretul lumii și, în acest sens, sintem de acord că nu există problemă mai importantă decît înlăturarea pericolului unui holocaust nuclear. Festivalul mondial al tineretului și studenților care va avea loc anul viitor la Moscova, ca una din cele mai importante manifestări

baze, tinerii Bulgariei socialiste și ai României socialiste dispun de condiții dintre cele mai bune pentru a-și amplifica colaborarea".
„Preocupare permanentă 

de a asigura tinerei 
generații condiții 

de dezvoltare pașnică"
HOSNY SHOUKRY SALEH, direc

tor tn Consiliul suprem pentru tineret 
și studenți, secretar al Comitetului 
național de coordonare pentru A.I.T. 
din Egipt :„îmi exprim satisfacția pentru posibilitatea de a participa la seminarul „Tineretul și dezvoltarea", organizat in România, țară al cărei președinte, după cum se știe, este bine cunoscut pentru preocuparea permanentă de a asigura umanității, tinerilor din întreaga lume pacea și progresul de care au absolută nevoie. înscriin- du-se pe linia unor asemenea eforturi, reuniunea la care am fost prezent a fost o ocazie deosebită de a schimba opinii asupra uneia din temele generoase ale devizei sub care se va desfășura in anul viitor A.I.T. Abordînd aspecte variate privind statutul tineretului în contextul sporirii participării sale la lichidarea subdezvoltării, la progresul mai rapid al tuturor popoarelor, nu am putut omite din dezbateri necesitatea promovării păcii, a infăptuirii dezarmării.

„Expresie a solidarității 
cu popoarele angajate 

pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare"

PEDRO SEBASTIAO TETA, din 
partea Tineretului M.P.L.A. - Partidul 
Muncii din Angolo ■„Pentru mine, ca tinăr angolez care mi-am terminat studiile in România, cuvintele adresate de tovarășul Nicoiae Ceaușescu participanților la seminar sint o. confirmare a modului exemplar in care, de la înalta tribună a Congresului, al XlII-lea al P.C.R., secretarul general al partidului s-a angajat să acționeze in spirit revoluționar pentru promovarea intereselor vitale ale poporului român, ale tuturor popoarelor. Mesajul confirmă, de asemenea, modul strălucit in care președintele României militează pentru apărarea păcii, se pronunță pentru oprirea cursei inarmărilor. pentru trecerea la măsuri concrete de dezarmareDiscutind aici cu colegii de generație veni ți de pe toate meridianele. ne exprimăm hotărirea de a face tot ce este posibil pentru a bara drumul războiului. Pentru noi, ceijdin Africa, confruntați cu efectele subdezvoltării, cu o povară insuportabilă a datoriilor externe, poziția și acțiunile întreprinse pe plan internațional de România, de președintele Nicoiae Ceaușescu ne sint de un real sprijin, ele exprimă prietenia, solidaritatea Partidului Comunist Român cu popoarele continentului african, cu celelalte popoare care pășesc pe calea dezvoltării de sine stătătoare". Anchetă realizată de

Ioan T1MOFTE

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI DE SOLIDARITATE A POPOARELOR
AFRO-ASIATICE (O.S.P.A.A.), consacrată problemelor referitoare la instaurarea unei noi ordini internaționale în domeniul informațiilor, și-a început lucrările la Kabul. Participă delegați din peste 40 de țări și reprezentanți ai unor organizații internaționale.O NOUA RUNDA DE CONSULTĂRI SOVIETO-AMERICANE, in problema neproliferării armelor nucleare, a avut loc la Moscova in perioada 28—30 noiembrie. Părțile au convenit sâ continue schimbul de păreri in această problemă.

PA RTIDUL SOCIAL-CREȘTIN 
D(N NICARAGUA a anunțat că 
dorește sa participe lo. dialogul na
țional. angajat, la începutul lunii 
noiembrie, intre Frontul Sandinist 
de Eliberare Națională șl alte for
mațiuni politice nicaraguane. Erick 
Ramirez, membru al conducerii 
partidului, a subliniat că această 
liotărire ar putea contribui la sta
bilizarea situației in țară. ,IN COMITETUL POLITIC SPECIAL AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. s-au încheiat dezbaterile referitoare la situația din Orientul. Mijlociu. în ultima sa ședință, comitetul a adoptat opt, rezoluții prin care sint condamnate acțiunile și politica Israelului in teritoriile ocupate.

CU PRILEJUL ANIVERSARII 
PROCLAMĂRII R.P. BENIN — 
Ziua națională — șeful statului be-

Kerekou, a eviden- 
însemnate obținute

ninez, Mathieu 
flat realizările 
in anii independenței in ce privește 
consolidarea unității naționale și 
activitatea economico-socială.TN PERSPECTIVA SCRUTINULUI DIN INDIA pentru Camera Populară a Parlamentului. Partidul Comunist din India a lansat un apel, in care se arată că alegerile vor avea loc in condițiile agravării serioase a situației internaționale și a creșterii pericolului unei catastrofe nucleare. Programul cti care comuniștii indieni se vor prezenta la alegeri evidențiază marea importantă a promovării India a- unei politici de nealiniere. de către pace șiANTICI-AZI ÎN reînnoireaALEGERI GENERALE PATE VOR AVEA LOC AUSTRALIA pentru membrilor Camerei Reprezentanților și a unei jumătăți din Senat. Alegerile au fost convocate din inițiativa guvernului laburist in speranța consolidării poziției sale. Rezultatele ultimelor sondaje de opinie arată că 67 la sută din persoanele chestionate au declarat că vor vota in favoarea candidaților laburiști.A DOUA RUNDA DE NEGOCIERI DIN SALVADOR. La Ayagualo, 

lingă San Salvador, au început convorbirile din cadrul celei de-a doua 
runde de negocieri intre reprezentanții Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională — Frontul Democratic Revoluționar (F.M.L.N.-F.D.R.) 
din Salvador și cei ai regimului salvadorian. Ele sint consacrate continuă
rii eforturilor destinate stabilirii unei agende de lucru și a unui calendar 
al întilnirilor viitoare, pe tema soluționării situației conflictuale interne 
și democratizării vieții politice salvadoriene.
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