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SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

---------SCRISOAREA---------
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Mult iubite și stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Un fierbinte omagiu conducătorului iubit al partidului

și statului, o puternică expresie a sentimentelor de dragoste 

și respect, a legămîntului solemn de a-i urma neabătut patrioticele 

îndemnuri, spre binele patriei socialiste

Cu cele mal alese sentimente de stimă ți 
respect, de fierbinte afecțiune tovărășească, 
dorim ca la aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere să vă adresăm, din adîncul inimilor 
noastre, calde felicitări și urări de ani mulți, 
luminoși, în deplină sănătate și putere de muncă, 
viață îndelungată și fericită, spre binele și în
florirea patriei ți poporului nostru, al cauzei edi
ficării socialismului și comunismului pe pămintul 
scump al României.

Ne este tuturor deosebit de plăcut ca în a- 
ceastă zi aniversară — ce s-a înscris in Istoria 
noastră națională ca un înălțător moment săr
bătoresc — să aducem un fierbinte omagiu pro
eminentei dumneavoastră personalități de con
ducător comunist, de revoluționar șl patriot în
flăcărat, militant de frunte al mișcării comuniste 
și muncitorești, neobosit luptător pentru triumful 
idealurilor nobile de independență și libertate, 
de progres social, colaborare și pace în lume.

Împreună cu întreaga noastră națiune, dorim 
să vă exprimăm, cu acest prilej, profundul 
nostru devotament, să dăm glas simțămintelor de 
recunoștință deosebită ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, pentru tot ceea ce ați făcut ți faceți spre 
gloria și prosperitatea patriei noastre socialiste, 
spre înălțarea României, în deplină indepen
dență și suveranitate, pe culmi tot mai înalte de 
civilizație și progres.

In rîndurile partidului, ale tuturor celor ce 
muncesc din țara noastră se bucură de o 
profundă admirație și o înaltă cinstire înflăcărată 
dumneavoastră activitate de militant revoluțio

Felicitări și urări adresate de
Politic Executiv al C.C. al

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a fost sărbătorit, 
marți, cu ocazia aniversării zilei de 
naștere, de membrii Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Ilie Verdeț, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin.'

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Uniunii Sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
pe V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, la ce
rerea acestuia

Ambasadorul sovietic, a arătat că 11 
revine deosebita onoare de a transmi
te tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul aniversării zilei sale de naș
tere, cele mai călduroase și cordiale 
felicitări, cele mai bune urări de să
nătate și fericire, de noi succe
se in activitatea de Înaltă răs
pundere ce o desfășoară spre binele 
poporului român, al cauzei păcii și

Marți. 28 ianuarie, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, , tova-ășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Todor Stoicev 
Todorov, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria la București, la ce
rerea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul 
bulgar a înminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia aniversării zilei 
de naștere, un mesaj din partea tova
rășului Todor Jivkov, secretar general

nar, de conducător de partid, țl de stat care 
și-a consacrat întreaga viață înfăptuirii nobilelor 
țeluri ale socialismului și comunismului, slujirii 
neabătute, cu devotament ți pasiune revolu
ționară, a cauzei clasei muncitoare, a poporului 
- al cărui fiu credincios sînteți.

Lupta dumneavoastră eroică, dăruirea fără 
seamăn cu care ați acționat încă din anii ti
nereții, In condițiile aspre ale ilegalității, împo
triva exploatării ți nedreptății, pentru apărarea 
intereselor fundamentale ale poporului, a inde
pendenței ți demnității țării s-au înscris în istoria 
partidului nostru ca pagini luminoase de ne
pieritoare glprie, care vor lumina ți însufleți ge
nerațiile de azi și de mîine ale țârii în opera 
istorică de înălțare a mărețului edificiu ai so
cialismului și comunismului pe pămintul României.

Este unanim recunoscută și apreciată con
tribuția dumneavoastră, de o Inestimabilă va
loare teoretică șl practică, la elaborarea și reali
zarea cu succes a mărețelor obiective ale edi
ficării noii orinduiri, la fundamentarea și pro
movarea celor mai viabile căi ți soluții în ve
derea propășirii patriei, a înaintării sale ferme 
ți sigure pe calea socialismului, a progresului ți 
bunăstării.

Epoca Istorică Inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului este dominată decisiv de

puternica dumneavoastră personalitate, poartă 
din plin pecetea gindirii și acțiunii dumneavoas
tră revoluționare, fundamentate pe apli
carea creatoare a principiilor materialismului dia
lectic ți istoric, ale socialismului științific, la con
dițiile concrete ale țării noastre. Exprimînd ce
rințele obiective ale dezvoltării țării, aspirațiile și 
idealurile poporului nostru, hotărîrile ți înfăptui
rile istorice ale Congreselor al IX-lea, al X-lea, 
ol X1-lea ți al Xll-ieo au dinamizat puternic e- 
nergiile și forțele creatoare ale întregii națiuni, 
ou osigurat mersul neabătut înainte al poporu
lui nostru pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ideile ți orientările dumneavoastră prețioase, 
pătrunse de o înaltă responsabilitate pentru des
tinele României socialiste, de o mare și înflăcă
rată dragoste de țară și ce popor, și-du găsit 
o minunată materializare in mărețele succese șl 
înfăptuiri pe cară oamenii muncii din România 
le-au obținut in cei aproape 17 ani de cind vă 
oftați in fruntea partidului țl statului nostru - 
cea mai fertilă șl mal bogată perioadă din is
toria românilor.

Prețuim cu toții, In mod deosebit, exemplul 
magistral de responsabilitate pe care-l dați in
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Constantin Dăscălescu, Iop Dincâ, 
Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipaș. Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană. Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu. Aneta 
Spornic. Ștefan Voitec, Ștefan An
drei, Emilian Dobrescu. Petru Enache. 
Mihai Gere. Nicolae Giosan. Suzana 
Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mureșan, 
Elena Nae. Constantin Olteanu. 
Cornel Onescu, Marin Rădoi. Ion 

progresului, din partea tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și a membrilor Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S. De asemenea, 
a fost exprimată dorința conducerii 
P.C.U.S. ca raporturile de prietenie 
dintre Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și, Partidul Comunist Ro
mân. dintre Uniunea Sovietică.și Re
publica Socialistă România să se am
plifice continuu, în interesul popoare
lor sovietice și poporului român, al 
cauzei socialismului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu * 

Ambasadorul R. P. Bulgaria
al C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
prin care sînt adresate conducătoru
lui partidului și statului nostru felici
tări călduroase și urări de noi succe
se in activitatea nobilă dedicată pro
gresului și bunăstării poporului ro
mân. cauzei socialismului și păcii. 
Totodată, în mesaj este exprimată 
convingerea că raporturile de priete
nie și colaborare dintre P. C. Bulgar 
și P.C.R., dintre Bulgaria șl România 
se vor dezvolta si Întări continuu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

Ursu, Richard Winter. Marin Enache. 
în cadrul ceremoniei, care a avut 

loc la sediul Comitetului Central 
al partidului, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a dat citire scrisorii, 
adresate, cu acest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Mulțumind călduros pentru senti
mentele ce i-au f06t exprimate, pen
tru felicitările șl urările transmise, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

mulțumit pentru felicitările adresate 
și a rugat să se transmită tovarășu
lui L. I. Brejnev, conducerii P.C.U.S. 
Un călduros salut și cele mai bune 
urări de sănătate și succese în activi
tate. în același timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că Împăr
tășește pe deplin dorința exprimată 
de secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., de conducerea P.C.U.S. ca 
relațiile dintre partidele, țările și 
popoarele noastre să se dezvolte con
tinuu, In interesul reciproc, al cau
zei socialismului și păcii.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

mulțumit pentru mesaj șl a rugat să 
se transmită tovarășului Todor Jiv
kov un cald salut și cele mai bune 
urări, împreună cu dorința ca rela
țiile de strinsă prietenie și colaborare 
multilaterală statornicite Intre parti
dele si țările noastre să se amplifice 
șl să se adîncească și In viitor, In 
interesul celor două popoare, al cau
zei generale a socialismului, destin
derii și păcii In lume.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Comitetul 
P.C.R.

secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, a rostit, cu a- 
cest prilej, o amplă cuvintare, urmă
rită cu deosebită atenție și sublinia
tă In repetate rînduri cu vii aplauze. 

Membrii Comitetului Politic Exe
cutiv. prezenti la solemnitate, l-au 
îmbrățișat cu deosebită căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceausescu și i-au 
urat, din adîncul inimilor, viată ln-
(Continuare în pag. a IlI-a)

CU DRAGOSTE 

FIERBINTE, CU ÎNALTĂ 

CONSIDERAȚIE, CALDE 

URĂRI DE ANI MULȚI 

SI SĂNĂTATE ADRESATE »
SECRETARULUI

GENERAL AL PARTIDULUI
Tovarâțului Nicolae
Ceaușescu, cu prilejul ani
versării zilei sale de naștere, 
vibrante mesaje de pe 

întreg cuprinsul patriei
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Dragi tovarăși.
Aș dori să vă mulțumesc din 

toată inima pentru felicitările și - 
urările voastre, pentru aprecieri
le pe care le-ați făcut la adresa 
activității mele, în scrisoarea Co
mitetului Politic Executiv. Consi
der aceasta o apreciere a activi
tății partidului nostru, a Comite
tului său Central, o apreciere a fe
lului în care partidul nostru co
munist — forța politică conducă
toare a societății socialiste româ
nești — își îndeplinește rolul său 
în organizarea și conducerea în
tregului popor în măreața luptă șl 
muncă de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România.

într-adevăr, sub conducerea 
partidului, poporul român a obți
nut succese mărețe, de importanță 
istorică, parcurgînd, într-o pe
rioadă scurtă, mai multe etape de 
dezvoltare economico-socialâ. Fap
tul că în deceniul anilor ’70 indus
tria românească s-a dezvoltat de 
peste trei ori, iar agricultura de 
1,6 ori, că nivelul de trai a cres- 

■ cut de aproape două ori, că, în ge
neral, patria noastră a devenit mai 
puternică, mai bogată demon
strează forța creatoare a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a intelec
tualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, a întregului nostru popor, 
care, stăpîn pe destinele sale, își 
făurește în mod liber propriul său 
viitor. Avem, într-adevăr, tot 
dreptul să privim cu satisfacție șl 
chiar cu mîndrie la ceea ce am re
alizat, deși, fiind comuniști, nu 
trebuie să alunecăm pe panta au- 
tomulțumirii, ci să ținem perma
nent seama că, pentru realizarea 
Programului partidului, mai avem 
încă un drum lung de străbătut.

Am început noul cincinal — 
1981—1985 — cu rezultate, pe an
samblu, pozitive, deși trebuie să 
spunem deschis, chiar în aseme
nea împrejurări, că dacă lucram 
mai bine, dacă acționam într-un 
spirit de mai mare răspundere, 
dacă asiguram controlul și buna 
desfășurare a întregii activități, 
puteam — chiar în condițiile grele 
ale anului 1981 — să avem rezul
tate mai bune în dezvoltarea noas
tră economico-socială.

Ne-am propus să acționăm în așa 
fel încîț prevederile planului cin
cinal — inclusiv unele nerealizări 
din primul an — să fie în între
gime înfăptuite. Dispunem pentru 
aceasta de tot ce este necesar și, 
mai presus de toate, avem o mi
nunată clasă muncitoare, țărăni
me, intelectualitate, un minunat 
popor, care înfăptuiește neabătut 
politica partidului nostru comu
nist, convins că aceasta corespun
de pe deplin intereselor sale vi
tale, cauzei socialismului, dezvol
tării bazei materiale a comunis
mului în România, independenței 
și suveranității țării. Este, deci, 
necesar ca anul acesta să facem 
totul pentru ca prevederile planu
lui să fie realizate tn întregime, 
iar acolo unde dispunem de tot ce 
este necesar $1 avem asigurată 

desfacerea producției — mă refer 
îndeosebi la export — să facem 
totul pentru depășirea producției.

Pe primul plan trebuie însă să 
punem problema dezvoltării bazei 
materiale în țară, a energeticii, a 
materiilor prime. Trebuie să fa
cem totul ca, anul acesta, să reali
zăm prevederile dezvoltării bazei 
energetice, pentru a soluționa și 
asigura, cu forțele de care dispu
nem, necesarul energiei pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
țării. Avem toate posibilitățile și 
depinde numai de felul cum vom 
acționa, cum vom organiza activi
tatea în toate domeniile.

Este necesar să facem totul ca 
programele care le avem pentru 
agricultură pe acest an, programul 
de autoaprovizionare să fie în în
tregime realizate. Cu efectivele de 
animale de care dispunem putem 
să obținem — realizînd greutățile 
la tăiere — un plus de carne peste 
ceea ce este prevăzut. Este nece
sar să aplicăm cu toată fermitatea 
măsurile stabilite, să facem în așa 
fel încît anul 1982 să fie un an de 
afirmare puternică a forței țără
nimii, a superiorității agriculturii 
noastre socialiste.

Trebuie să facem totul pentru 
dezvoltarea științei, culturii, învă- 
țămîntului. Nu trebuie să uităm 
nici un moment că dezvoltarea tu
turor sectoarelor, a tuturor ramu
rilor de activitate nu se poate rea
liza decît pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii umane în toate dome
niile. Avem o forță puternică în 
cercetare — aproape 200 000 de 
oameni lucrează în acest domeniu 
de activitate. Avem mulți inova
tori, mulți muncitori de Înaltă 
specialitate și mulți țărani In sta
re să rezolve multe probleme ale 
practicii și tehnologiilor industria
le și agricole. Unind toate aceste 
forțe și acționînd cu toată hotărî- 
rea în promovarea științei și teh
nicii celei mai înaintate, să facem 
astfel încît știința să devină un 
factor tot mai important în întrea
ga noastră dezvoltare economico- 
socială. Nu trebuie să uităm că pe 
plan mondial, pe lîngă multe pro
bleme și multe întreceri — inclu
siv în problema cursei înarmărilor 
— există o puternică întrecere în 
ce privește știința, pentru ocupa
rea unui loc cît mai înaintat în 
realizarea unor descoperiri, a unor 
tehnologii avansate. Cred că nu 
este pentru nimeni un secret că 
rămînerea In urmă în domeniul 
științei șl tehnicii înseamnă con
damnarea la o rămînere generală 
In urmă. De aceea trebuie să fa
cem totul pentru ca știința și teh
nica românească să fie în pas cu 
cele mai noi cuceriri, să-și aducă 
contribuția atît la dezvoltarea so
cietății noastre, cît șl la progresul 
științei, tehnicii șl culturii univer
sale.

Aș dori să Îndrept acum, In a- 
ceastă zi cind mi-ațl adresat aces
te cuvinte calde și urări, glndul 
meu către clasa muncitoare. Tre
buie să fim pe deplin conștienți, 
tovarăși, că forța societății noas
tră socialiste stă tn torța, tn con

știința revoluționară a muncitori
mii — clasa conducătoare a socie
tății noastre.

Să-mi îndrept gîndurile către 
țărănimea noastră, care. întotdea
una a reprezentat o forță impor
tantă în dezvoltarea societății ro
mânești, iar astăzi, în alianță cu 
muncitorimea, reprezintă un factor 
de însemnătate deosebită în dez
voltarea întregii noastre societăți.

Doresc, de asemenea, să-mi în
drept gîndurile către intelectuali
tatea din toate domeniile — care 
este strîns legată și ieșită dealt
fel din rîndurile poporului — și 
care, împreună cu muncitorimea, 
cu țărănimea, cu întregul popor, 
reprezintă o forță importantă pen
tru înaintarea patriei noastre pa 
calea progresului și civilizației.

Vreau să-mi îndrept gîndurile 
către toți oamenii muncii — ro
mâni, maghiari, germani, de altă 
naționalitate — să subliniez, și cu 
acest prilej, că unitatea oameni
lor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, a reprezentat șl repre
zintă forța de granit a dezvoltării 
noastre socialiste. Nu trebuie să 
uităm niciodată că avem datoria 
să facem totul pentru înfăptuirea 
politicii naționale juste a partidu
lui nostru, pentru asigurarea de
plinei egalități în drepturi și par
ticiparea tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, în toate 
domeniile, la conducerea societății 
noastre, la întreaga activitate.

Totodată, nu trebuie să uităm 
că avem obligația față de partid, 
față de poporul nostru, de viito
rul său, să nu facem nici o con
cesie naționalismului de orice fel, 
șovinismului, să combatem ferm 
orice încercare care ar dori să lo
vească în unitatea de granit a po
porului nostru, a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Nu trebuie să uităm 
că, întotdeauna, dușmanii socialis
mului, dușmanii clasei muncitoare 
au folosit șovinismul, antisemitis
mul și alte forme de ațîțare a na
ționalismului pentru a dezbina cla
sa muncitoare și forțele înaintate. 
Cu atît mai mult astăzi trebuie să 
facem totul pentru a respinge ori
ce încercări ale cercurilor reacțio
nare, imperialiste, in acest dome
niu.

Nu avem nici un motiv să nu 
fim mîndri de ceea ce noi am rea
lizat și în domeniul politicii națio
nale. Putem să spunem că Româ
nia este printre puținele țări din 
lume unde s-a realizat adevărata 
egalitate în drepturi, unde oame
nii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, muncesc înfrățiți, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român. (Vil aplauze).

Doresc să-mi îndrept gîndurile 
către minunatul nostru popor, 
care, unit în cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, în
făptuiește neabătut politica gene
rală, internă și externă, a parti
dului nostru. Unitatea poporului 
nostru tn cadrul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste con
stituie chezășia mersului ferm
(Continuare in pag. a III-a)
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Cu dragoste fierbinte, cu înaltă considerație, calde urări de ani mulți 
și sănătate adresate secretarului general al partidului

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul aniversării zilei sale de naștere, vibrante mesaje de pe întreg cuprinsul patriei
în telegrama adresată de COMITE

TUL MUNICIPAL BUCUREȘTI AL 
P.C.R. și CONSILIUL POPULAR AL 
MUNICIPIULUI se arată : în aceas
tă zi de scumpă sărbătoare, cu de
plină și legitimă mindrie patriotică 
ne îndreptăm gîndurile și simțămin
tele de caldă prețuire către omul cel 
mai drag și apropiat, al cărui nume 
reprezintă simbolul a tot ceea ce 
dorim și ne-am propus să înfăptuim, 
mai măreț și mai frumos, cu demni
tate și dreaptă cumpănire, pe dru
mul ce ni l-am ales* pentru făurirea 
viitorului luminos al tării.

Momentele sărbătorești, cu adinei 
și revelatoare semnificații, pe care le 
trăim astăzi sînt aureolate de sen-, 
timentul unic ce-1 poate da fericirea 
de a avea în fruntea țării pe cel mai 
iubit fiu al său. comunistul de ome
nie ce întruchipează cu strălucire 
virtuțile și aspirațiile noastre cele 
mai înalte, a cărui activitate, operă 
și faptă, identificate pe deplin cu 
vocația constructivă șl opțiunile fun
damentale ale națiunii, pun cu putere 
în lumină temeiurile ce au determi
nat decisiv noul destin al patriei.

Din adîncul aceluiași cuget sî 
aceleiași simțiri, oamenii muncii din 
Capitală dau o Înaltă apreciere rolu
lui determinant, meritelor excepțio
nale ce vă revin în imprimarea in 
toate domeniile a spiritului revolu
ționar, profund Înnoitor, care a cata
lizat energiile și forța creatoare a 
națiunii, reflectîndu-se cu vigoare și 
definind cu strălucire dimensiunile 
noii ctitorii socialiste a tării, ale 
epocii care, numită pe drept cuvînt 
„epoca Ceaușescu", marchează cu 
pregnantă dezvoltarea armonioasă a 
economiei naționale. înflorirea fără 
precedent a învătămîntului. științei, 
artei și culturii, lărgirea și adîncirea 
permanentă a democrației socialiste, 
creșterea continuă a nivelului de trai, 
material și spiritual, al celor ce mun
cesc.

însuflețiți de Îndemnurile șl exem
plul dumneavoastră de dăruire pa
triotică, vom acționa cu toată energia 
și priceperea pentru creșterea exi
genței, întărirea ordinii, disciplinei și 
a spiritului de responsabilitate în 
muncă, pentru realizarea unei cali
tăți noi, superioare in toate sectoare
le de activitate, astfel incit să asi
gurăm înfăptuirea neabătută a sarci
nilor și angajamentelor asumate pe 
acest an și pe întregul cincinal, a 
istoricelor hotărâri sl obiective sta
bilite de Congresul al XII-lea al 
partidului.

celei mai bogate șl mai hotăritoare 
perioade din istoria României socia
liste moderne — se subliniază în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BIHOR AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN — v-ați 
pus pecetea de lumină și gîndire pe 
cele mai mărețe file de epopee din 
munca poporului român, eliberat 
pentru totdeauna de umilințe și ser
vituti, dornic să-și făurească o viață 
demnă, liberă și independentă.

Vibrind în gînd și faptă cu între
gul partid și popor la mobilizatoa
rele dumneavoastră îndemnuri de e- 
dificare a unei societăți a demnității 
și omeniei, vă rugăm să primiți, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, odată cu alesele și sincerele 
urări de viață lungă, sănătate și fe
ricire, angajamentul organizației ju
dețene de partid Bihor, că vom munci 
neobosit pentru aplicarea exemplară 
in viață a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, poli
tică pusă în slujba progresului și 
prosperității poporului român, a în
floririi continue a scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.

Sîntem mîndri că pe frontispiciul 
tării noastre este Înscris cu litere de 
aur numele dumneavoastră de ctitor 
și strălucit exponent al noilor des
tine românești, de luptător înflăcărat 
pentru promovarea și apărarea inte
reselor naționale supreme, de făuri
tor al marelui prestigiu de care 
România socialistă se bucură astăzi 
în rindul țărilor lumii — se subliniază 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

Pentru modul strălucit in care con
duceți destinele partidului și poporu
lui, pentru tot ce înfăptuit! pentru 
patria noastră, vă stimăm și vă pre-k 
țuim, mult iubite tovarășe Nicolae! 
Ceaușescu, așa cum de veacuri po- j 
porul nostru și-a iubit marile l 
personalități ale istoriei sale mi- 
lenare, apărătorii de țară, marii eroi \ 
ai națiunii noastre.

Cetățenii județului Argeș au me
reu conștiința vie că puternica Și 
multilaterala dezvoltare a județului 
nostru, bogata sa viață spirituală, 
orașele și satele sale înnoite, tot ce 
înseamnă Argeșul prosper de astăzi, 
se datorește preocupării dumnea
voastră, care ati activat aici in adîncă 
ilegalitate, ca militant al partidului 
comunist și ați îndrumat și condus 
activitatea economico-socială și po
litică în anii socialismului ca și acest 
județ, să se dezvolte 
treaga țară.

Urmind luminosul 
exemplu ne luăm 
solemn de a ne : 
mai bine datoria, de a 
neabătut, cu toată responsabilitatea, 
prețioasele indicații și îndrumări pe 
care ni le dați de a ne spori con
tribuția la înfăptuirea mărețului pro
gram al partidului, hotărîrilor celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

în pas cu In

dumneavoastră 
angajamentul 

face pe viitor 
înfăptui

în fruntea partidului și statului ati 
inaugurat cea mai fertilă perioadă 
din istoria națională, ati fundamen
tat in mod științific rolul de condu
cător al partidului, centrul vital al 
întregii națiuni, ne-ati fost și ne 
sinteți în permanentă un sfătuitor 
înțelept, înzestrat cu un exceptional 
spirit de răspundere comunistă, ofe- 
rindu-ne proba vie a capacității de 
a imbogăti știința revoluționară a 
partidului, de a o aplica neabătut în, 
fiecare etapă în mod creator, la con
dițiile concrete ale țării noastre — 
se arată în 
COMITETUL 
AL P.C.R.

Comuniștii, 
băcăuani vă 
mult stimate . 
neral. tovarășei Elena Ceaușescu, 
strălucit om de știință, proeminență 
personalitate a vieții politice, o vie 
și statornică recunoștință pentru • 
sprijinul neprecupețit acordat în 
permanentă dezvoltării multilaterale 
a județului nostru, pentru indicațiile 
șl orientările deosebit de prețioase 
date cu prilejul vizitelor de lucru, in 
care se regăsesc dimensiunile știin
țifice ale politicii constante de înflo
rire armonioasă a României socialiș- 

' te, al cărei artizan înțelept și cuteză
tor sinteți.

Folosim acest moment sărbătoresc 
pentru a ne reafirma, iubite condu
cător. nemărginitul nostru devota
ment. angajamentul ferm că. șub 
flamura gloriosului nostru partid co
munist. călăuziți și îndrumați de 
dumneavoastră, ne vom dărui în 
continuare toată priceperea si capa
citatea de muncă, ne vom înzeci 
forțele pentru ca obiectivele stabilite 
de Congresul al XII-lea al partidu
lui. îndrumările pe care ni le-ați 
dat să rodească tot mai mult in 
aceste frumoase locuri ale Moldovei.

telegrama adresată de
JUDEȚEAN BACAU

toți oamenii muncii 
poartă dumneavoastră, 
tovarășe secretar Re

Identificindu-vă cu aspirațiile po
porului, ale întregii noastre națiuni, 
trăind la temperaturile înaltelor idea
luri vocația de comunist înflăcărat 

^^șj de conducător înțelept, ctitor al

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se 
spune : Aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere, sărbătoare 
scumpă Întregului partid și popor, ne 
oferă minunatul prilej ca, în numele 
comuniștilor, al tuturor locuitorilor 
județului Brașov — români, ma
ghiari, germani — să vă adresăm cu 
deosebită stimă și aleasă considerație 
cele mai calde felicitări pentru mo
dul strălucit in care slujiți cu nese
cată energie și pasiune revoluționară, 
cu nețărmurită credință cauza nobilă 
a socialismului și comunismului in 
patria noastră, a păcii, colaborării și 
progresului social în lume.

Toți cei care muncim și trăim pe 
aceste străvechi meleaguri românești 
vă purtăm cele mai alese sentimente 
de profundă recunoștință și înaltă 
prețuire pentru rolul determinant și 
contribuția fundamentală pe care le 
aveți, în fruntea partidului și statu
lui, în dobîndirea istoricelor victorii 
ale poporului nostru în grandioasa 
operă de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și Înain
tare a României spre comunism.

Reînnoim. în această zi de mare 
sărbătoare, angajamentul solemn al 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii brașoveni ca, urmînd neabătut 
strălucitul dumneavoastră exemplu 
de revoluționar cutezător, de înalt, 
devotament și înflăcărat patriotism," 
să muncească fără preget, cu răs
pundere comunistă pentru Înfăp
tuirea exemplară a hotărârilor Con
gresului al XII-lea al partidului,

s
. în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se subli
niază : într-o deplină unitate de 
conștiință cu întregul popor, comu
niștii, toți oamenii muncii de pe 
străvechile meleaguri ale județului 
Cluj, ferm hotăriți să facă din ani
versarea zilei dumneavoastră de 
naștere o sărbătoare a muncii 
rodnice și libere, un prilej de pro
fundă mindrie patriotică, vă roagă 
să primiți gîndurile și sentimentele 
lor de fierbinte recunoștință, de 
aleasă prețuire și admirație pentru 
pilduitoarea activitate teoretică și 
practică ce o desfășurați in fruntea 
partidului și statului, pentru modul 
strălucit în care conduceți țara și 
poporul in vasta ascensiune socialis
tă și comunistă a patriei.

Contribuția decisivă pe care o 
aduceți la soluționarea problemelor 
complexe ale făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, la 
fundamentarea căilor de trecere la 
o calitate nouă, superioară, în toate 
domeniile, la elaborarea programu
lui de formare și afirmare a omului 
nou, aportul remarcabil la îmbogă
țirea patrimoniului universal al gin- 
dirii social-politice și al practicii 
revoluționare, vă pun în lumină ca 
pe una dintre cele mai proeminente 
personalități ale lumii contemporane.

Puternic însuflețiți de luminoasele 
perspective deschise de hotărîrile 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului, de orientările, indicațiile și 
îndemnurile date de dumneavoastră, 
mult stimate și 
Nicolae Ceaușescu, 
locuitorii județului 
maghiari și de altă 
încredințează, și cu 
hotărîrea . și voința 
a vă urma neabătut, cu înalt devo
tament, de a munci cu dăruire și 
responsabilitate comunistă pentru 
înfăptuirea . exemplară a sarcinilor 
economico-sociale pe anul 1982 și pe 
întregul cincinal, sporindu-și astfel 
contribuția la înflorirea și 
ritatea României socialiste.

florlrea patriei, pentru bunăstarea 
întregului popor.

Comuniștii, toți locuitorii glorioa
selor plaiuri dîmbovițene de istorie 
și legendă, ce poartă astăzi străluci
toarele însemne ale prezentului so
cialist, sînt mîndri și fericiți de a 
vă avea în fruntea partidului și a 
țării pe dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, Ilustru om politic al 
lumii contemporane, bărbatul ales 
de istorie In cea mal tumultuoasă 
perioadă a ei, să ducă cu strălucire 
mai departe neprețuita operă a cti
torilor de neam și de țară, de liber
tate și pace — se menționează în 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN ---------------
P.C.R.

Va rămine 
mile noastre 
ceea ce ați făcut și faceți 
dezvoltarea și prosperitatea acestor 
locuri, asemenea Întregii țări. Vă 
mulțumim, din adîncul inimilor 
noastre, pentru recenta vizită cu 
care ne-ați onorat, pentru orientă
rile și indicațiile de inestimabilă va
loare pe care ni le-ați dat cu acest 
memorabil prilej și vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ele au devenit 
program concret de acțiune ce va fl 
transpus neabătut în viață.

Ne alăturăm cu toată ființa imen
sului șuvoi de sentimente de dra
goste, stimă și admirație, de aleasă 
prețuire și recunoștință, ce pornește 
fără contenire către dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, din toate locali-

dîmbovița al

tntotdeauna vie în lni- 
recunoștința pentru tot 

pentru

iubite tovarășe 
comuniștii, toți 
Cluj, români, 

naționalitate, vă 
acest prilej, de 

lor unanimă de

trăim și muncim pe aceste meleaguri, 
vă sîntem profund recunoscători, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
deoarece tot ceea ce s-a edificat in 
acest frumos colț de țară este strins 
legat de numele dumneavoastră, de 
inițiativa și fapta dumneavoastră, de 
grija dumneavoastră ca pretutindeni 
în tară oamenii muncii să se bucure 
din plin de o ;viată nouă, liberă și fe
ricită.

Vă asigurăm, 
secretar general, 
eforturile pentru 
revin în acest an . _ _

■ cinai 1981—1985 să fie îndeplinite la 
un nivel superior, în condiții de ca
litate și eficientă sporite.

iubite tovarășe 
că ne vom înzeci 
ca sarcinile ce ne 
și în întregul cin-

în ceasul solemn al acestui ianuarie 
aniversar, cînd dumneavoastră, fiul 
cel mai iubit, devotat și prețuit al 
națiunii române, .personalitate re
marcabilă a lumii politice contempo
rane, pășiți lntr-un nou an de viață, 
comuniștii, toți locuitorii străbunelor 
meleaguri ieșene vă adresează din 
adîncul inimilor lor. mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mal calde felicitări, ani multi, 
sănătate, putere de muncă, spre bi
nele patriei și al tuturor fiilor ei — 
se subliniază in telegrama adresată 
de COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI 
AL P.C.R.

Prin uriașa capacitate creatoare și 
organizatorică, prin inestimabila con
tribuție la îmbogățirea tezaurului 
gîndirii materialist-dialectice. prin 
profunda omenie, energia, principia
litatea. consecvența și pasiunea re
voluționară cu care, încă din cea mai

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere înseamnă pentru sindica
te. pentru toți oamenii muncii din 
patria noastră, fără deosebire de na
ționalitate. un fericit prilej de a ne 
reafirma atașamentul deplin fată de 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, adînca recu
noștință față de contribuția dumnea
voastră inestimabilă la elaborarea 
programului de dezvoltare multilate
rală a patriei noastre, de făurire a 
unei vieți libere și îmbelșugate pe 
pămîntul României.

La aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. vă ex
primăm angajamentul muncitoresc 
al organelor și organizațiilor sin
dicale. al tuturor membrilor de sin
dicat. de a acționa cu neclintită ho
tă,rire pentru Înfăptuirea planului pe 
anul 1982 și pe întregul cincinal, 
pentru sporirea avuției naționale, 
dezvoltarea și gospodărirea riguroa
să a resurselor materiale ale tării șt 
ridicarea nivelului de trai al între- 

, gului nostru popor. Ne angajăm în 
’ fața dumneavoastră să acționăm cu 

fermitate pentru îmbunătățirea și 
ridicarea permanentă a muncii noas
tre la noi cote de calitate și eficien
ță în vederea unirii și mobilizării 
eforturilor tuturor celor ce muncesc 
Intr-un puternic șuvoi al faptei și 
creației în întrecerea socialistă.

Sîntem conștienți insă că în 1982 tre
buie să punem în valoare și mai mult 
resursele noastre creatoare și de dă
ruire pentru realizarea prevederilor 
planului, pentru a înainta consecvent 
pe calea progresului și civilizației so
cialiste.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA se spune : Per
miteti-ne ca. în numele oamenilor 
muncii de naționalitate germană din 
tara noastră, să vă adresăm, cu pri
lejul aniversării zilei dumneavoastră 
de naștere, cele mai talde felici
tări și să vă urăm din adîncul ini
mii viață lungă, sănătate deplină, 
numai bucurii și fericire.

Vă exprimăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. recunoștin
ța noastră 
pialitatea 
partidul și 
națională, 
egalități în 
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, în toate domeniile vieții 
politice, economice și sociale, afir
marea neîngrădită a personalității 
umane, fapt ce a condus la întărirea 
prieteniei și frăției tuturor fiilor pa
triei. români, germani, maghiari și 
de alte naționalități, la cimentarea 
unității întregului popor in jurul 
partidului.

fierbinte pentru pririci- 
ș,i consecvența cu care 
statul înfăptuiesc politica 
de asigurare a deplinei 
drepturi a tuturor oame-

Cu nrileiul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere — se arată în 
telegrama COMITETULUI CENTRAL 
AL U.T.C. SI CONSILIULUI 
U.A.S.C.R. — tinăra generație a tării
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Nebiruit stejar
Urcam cu țara spre-albastre culmi de piine 

și de soare 
Purtînd in inimi al vremilor izvod.
E timpu-acesta-nalt curat ca pomii-n floare. 
Prin el noi trecem, stâpini pe-al muncii rod.
In marșul nostru-n frunte-i neînfricat stegar 
Partidul Comunist născut din jertfe de eroi 
Și primul fiu al țârii, nebiruit stejar 
Cu rădăcini de vise suind prin timp spre noi 
Călit în focul luptei, cu dragoste de glie, 
El tuturor ne este un simbol de dreptate 
Și pretutindeni azi, în noua Românie, 
Cînd spunem Ceaușescu, noi spunem 

Libertate.
In zi de*aniversare, cuvînt muncitoresc 
De dragoste fierbinte, cit necuprinsul zării 
Să ne trăiți mulți ani, cit plaiul românesc 
Să înfloriți mereu, ca-n primăvara merii I 

Ioan POT AN G 
muncitor .
întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb Suceava

An de an. aniversarea zilei dum
neavoastră de naștere constituie pen
tru noi. ca și pentru întregul popor, 
încă un fericit prilej pentru a vă 
exprima cele mai vii simțăminte de 
fierbinte recunoștință, de înaltă pre
țuire și neclintit atașament — sen
timente care alimentează cu o foiță 
veșnic vie hotărîrea de a vă urma 
neabătut îndemnurile revoluționare 
•și patriotice, hotărîrea noastră fer
mă de a le transpune în viată spre 
binele României socialiste- — se 
menționează in telegrama adresată 
de MINISTERUL AGRICULTURII 
ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE.

Sîntem ferm convinși că tot ce s-a 
înfăptuit în ultimii 17 ani în țara 
noastră — perioada pe care între
gul nostru popor o consideră cea mal 
fertilă din istoria nouă a patriei — 
este nemijlocit legat de numele, de 
fapta și gîndirea dumneavoastră, 
conducătorul încercat al întregii 
noastre națiuni pe calea progresului 
și bunăstării, a afirmării personali
tății umane și demnității patriei, a 
întăririi libertății, independentei șl 
suveranității României.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că procedăm 
cu energie și intransigentă pentru 
transpunerea în viată a tuturor mă
surilor ne care ni le-ati indicat, mă
suri menite să asigure îmbunătățirea 
calitativă a activității noastre în toa,- 
te verigile organizatorice. începând 
de la conducerea ministerului și tină 
la fiecare fermă agjicolă. prin pro
movarea unui stil de muncă nou. di
namic și eficace, nemijlocit legat de 
producție, de cerințele acesteia, a

l unui stil în care să primeze ordinea 
și disciplina, răspunderea partinică.

tățile patriei, din fiecare casă de om, 
pentru a vă ura „La mulți ani !“, 
cu sănătate și fericire, să conduceți 
partidul și țara către noi izbinzi pe 
drumul construcției socialiste, spre 
binele și prosperitatea poporului, 
spre gloria și măreția patriei noas
tre scumpe, Republica Socialistă 
România.

;teI /tip prospe^Z pM

înscrisă 
națiuni

în această zi aniversară, 
în conștiința întregii noastre 
socialiste ca un înălțător moment 
sărbătoresc — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CO- 
VASNA AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN — adu
cem și noi, cei ce trăim și muncim în 
deplină unitate si frățietate oe aces
te minunate plaiuri ale României so
cialiste, un fierbinte omagiu, aleasă 
prețuire si cinstire proeminentei 
dumneavoastră personalități de revo
luționar si comunist de omenie, dîrz 
conducător de partid si de stat. în
flăcărat patriot si militant strălucit 
al mișcării comuniste internaționale.

înfăptuirile mari si frumoase cu 
care colectivele de oameni ai mun
cii din această parte a tării au în
cheiat primul an al cincinalului efi
cientei si calității ilustrează cu preg
nantă caracterul profund științific al 
politicii partidului si statului nostru, 
umanismul si realismul deplin al 
acesteia, pentru asigurarea egalității 
în drepturi a tuturor fiilor României 
socialiste, pentru asigurarea condi
țiilor minunate de afirmare 
temică a personalității umane, 
tem mîndri că realizările cu 
ne prezentăm la acest moment 
bătoresc centru Întregul nostru
nor. ne fac să oăsim cu si mai multă 
Încredere în noua etană de dezvol
tare si consolidare a ceea ce am În
făptuit, 
declina 
mentul 
externă 
motor strălucit sinteti dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, reliefează hotări- 
rea tuturor oamenilor muncii — ro
mâni și maghiari — din județ de a 
face totul pentru propășirea șl in-

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN DOLJ AL 
P.C.R. se spune : Zămislit din vatra 
de omenie și durată a acestui neam, 
printr-o tulburătoare coincidentă. Jn 
anul marii Uniri de la 1918 și în ia
nuarie al Unirii Principatelor, al în
ceputului de an pururea deschizător 
de speranță — ați strins. aidoma unui 
stejar viguros, sevele unui pămînt și 
ale unei istorii fără pereche, sufletul 
dumneavoastră vibrînd, încă din pri
mii ani ai tinereții, la tot ce 
șemnat ideal românesc.

Prin descătușarea gîndirii, a 
cii libere și creației, odată cu 
greșul al IX-lea al partidului, prin 
programele complexe, cutezătoare de 
dezvoltare a grandiosului Program al 
partidului, expresie a gîndirii dum
neavoastră prodigioase, prin uriașa 
activizare a maselor, afirmarea de
mocrației socialiste, instaurarea con
științei și demnității naționale, a tra
dițiilor și valorilor noastre perene, 
prin făurirea idealului omului de 
’„3 nou — dumneavoastră ati dat po
porului o perspectivă dară a evolu
ției sale spre zările de lumină șl 
prosperitate ale comunismului.

Evoluînd într-o lume atît de com
plexă și zbuciumată ca cea de azi, 
marcată profund de amenințarea nu
cleară, de povara Înarmărilor și de 
criza economică, România socia
listă, gratie politicii științifice, clar
văzătoare a partidului și statului 
elaborată și transpusă consecvent în 
viață sub conducerea dumneavoastră, 
lși menține și în actualul cincinal 
ritmuri evolutive dinamice, Înfăptu
iește, conform hotărârilor Congresului 
al XII-lea al partidului, un program 
impresionant de dezvoltare a indus
triei. agriculturii, a întregii civilizații 
materiale și spirituale, a bunăstării 
poporului.

a in

mun- 
Con-

pu- 
Sîn- 
care 
săr-
no-

ilustrează. în același timp, 
noastră adeziune si atasa- 

total la politica internă si 
a partidului, al cărui pro-

De activitatea dumneavoastră stră
lucită în fruntea partidului si statu
lui se leagă indisolubil cea mai rod
nică perioadă din istoria socialistă a 
țării, tot ceea ce este mal frumos și 
mai cutezător în grandioasa operă ce 
o Înfăptuim pe acest pămtnt străbun 
— se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
GIURGIU AL P.C.R.

Dumneavoastră ați adus și aduceți 
o contribuție hotăritoare la întărirea 
rolului 
munist 
tuturor 
piu de 
rirea continuă a legăturilor partidului 
cu clasa muncitoare, cu țărănimea și 
intelectualitatea, cu masele largi ale 
poporului, pentru perfectionarea me
todelor, a stilului de muncă, pentru 
imprimarea unul spirit profund re
voluționar în întreaga activitate a 
partidului nostru.

Mîndri de imaginea nouă, socialis
tă a județului Giurgiu, noi, cei ce

conducător al Partidului Co- 
Român in societate, oferind 
comuniștilor un înalt exem- 
luptă neobosită pentru întă-

fragedă vârstă, v-ați dăruit eroic cau
zei socialismului, ne sinteti supre
mul exemplu, chipul complex al co
munistului. al conducătorului, al pa
triotului înflăcărat, ridicînd la cele 
mai înalte exigente hotărîrea noastră 
nestrămutată de a vă urma în toate.

Cu deplină îndreptățire, oamenii 
muncii din județul Iași, ca dealtfel 
întregul popor, consideră anii de cînd 
vă aflați în fruntea partidului și a 
statului, ca epoca cea mai densă în 
împliniri din întreaga istorie a pa
triei.

Exprimîndu-ne Hotărîrea fermă de 
a da viată sarcinilor care ne revin 
din documente!^ adoptate de Con
gresul al XII-lea al P.C.R., vă rugăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți de aici, 
de la Iași, din Inima Moldovei, sen
timentele de aleasă si distinsă pre
țuire, alături de mult stimata
varășă de luptă și viață. Elena 
Ceaușescu, de toți cei dragi al dum
neavoastră, spre gloria și măreția pa
triei și a minunatului nostru popor.

to-

Folosim și acest sărbătoresc mo
ment. se reliefează in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TIMIiJ 
AL P.C.R. — spre a vă adresa cele 
mai vii mulțumiri, profunda noastră 
recunoștință pentru strălucita activi
tate pe care o puneți în slujba 
partidului și a poporului, pentru con
tribuția inestimabilă pe care ati 
adus-o șj o aduceți la edificarea 
României socialiste, fată de vasta 
activitate pe care o consacrat! ca 
personalitate proeminentă a mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, a istoriei contemporane, cauzei 
socialismului și comunismului, luptei 
de făurire a unei lumi mai drepte 
și mai bune, in care să triumfe 
înțelegerea șl colaborarea, pacea si 
prietenia intre toate popoarele.

Permiteti-ne, stimate tovarășe secre
tar general, să reînnoim angajamen
tul nostru comunist de a munci mal 
bine, mai eficient pentru înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor social-eco- 
nomice care revin județului Timiș din 
hotărîrile celui de-al XII-lea Con
gres. a sarcinilor și indicațiilor pe 
care ni le-ati trasat în memorabilei» 
vizite de lucru in județul nostru.

împreună cu întregul partid sl 
popor, vă urăm din toată căldura 
inimilor, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. ca alături 
de mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului nostru, eminent om politic 
și savant de renume mondial, să 
trăiți ani multi și fericiți, in deplină 
sănătate și putere de muncă, spre 
binele și gloria Partidului Comunist, 
Român, a poporului, a țării.

în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR DIN ROMANIA 
se spune : în numele celor peste 
șapte milioane de membri de sin
dicat români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, ne adresăm 
dumneavoastră, cu profunde senti
mente de stimă și respect, rugin- 
du-vâ să primiți, la aniverearea zilei 
de naștere, cele mai călduroase urări 
de sănătate, fericire, putere de 
muncă spre a ne conduce pe drumul 
luminos al înfloririi continue a 
României socialiste, spre comunism.

este fericită să vă poată adresa cele 
mai curate gînduri si alese senti
mente de dragoste si recunoștință, 
imnreună cu urarea fierbinte. Dor- 
nită din adîncul inimii, de a ne trăi 
întru multi ani cu sănătate, cu ace
eași neobosită putere de muncă si 
creație. Dentru înălțarea patriei 
noastre scumpe — Republica Socia
listă România — De ceje mai înalte 
culmi de civilizație si progres, cen
tru propășirea si gloria ei nepieri
toare.

Tinerii patriei — români, maghiari, 
germani si de alte naționalități — 
crescuți si formați în anii rodnici sl 
luminoși ai socialismului, recunosc 
în exemplul dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, modelul înflăcăratului 
Datriot. al revoluționarului consec
vent care si-a dus. încă din cea mal 
fragedă copilărie. viata în sluiba 
ihaltelor idealuri ale socialismului si 
comunismului, care a înfruntat greu
tăți de neimaginat in anii ilegalității, 
care nu si-a precupețit nici o clină 
munca, enerftia creatoare pentru în
lănțuirea pe Dămîntul patriei noas
tre a celei mai dreote societăți — 
societatea socialistă.

Ca membri ai Uniunii Tineretului 
Comunist si Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, ca 
tineri născuti si crescuți în anii cei 
mai luminoși ai patriei noastre, sîn
tem constienti că avem datoria de 
a fi în crimele 
neabătut pentru 
de dezvoltare 
Datriei. în uzine 
re. de a învăța 
deveni constructori constienti ai so
cialismului. pentru a fi la înălțimea 
cutezătoarelor faDte ce ne stau in 
fată. Vă încredințăm solemn, mult 
stiițate tovarășe secretar general, că 
invatînd' din exemplul dumneavoas
tră, vom acționa hotărît, cu întrea
ga noastră forță de muncă si putere 
creatoare pentru înfăptuirea Progra
mului Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism.

în această zi 
bătoare —■ se 
CONSILIULUI 
CII DE NAȚIONALITATE MAGHIA
RA — aducem un cald omagiu dum
neavoastră. fiului devotat al poporu
lui, înflăcăratului patriot revoluțio
nar. eminentului conducător de 
partid și de stat, dînd glas recunoș
tinței și prețuirii deosebite pe care 
vi le purtăm pentru întreaga dum
neavoastră muncă și viață de slujire 
cu credință și abnegație a clasei 
muncitoare, a întregului popor.

Sîntem constienti că astăzi; dacă a 
devenit o realitate că toti fiii Româ
niei socialiste — români maghiari si 
de alte naționalități — se bucură de 
drepturi egale și depline, trăiesc în
frățiți și muncesc în strînsă unitate 
pentru a da tuturor zonelor patriei 
lor comune noi valori de frumusețe, 
bogăție, lumină și putere, aceasta se 
datorește politicii naționale înțelepte 
a partidului, a dumneavoastră perso
nal, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

De curînd am încheiat primul an 
al actualului cincinal cu noi succese.

rînduri. de a munci 
realizarea sarcinilor 
economico-socială a 
si șantiere, ne bgoa- 
necontenit pentru a

de emoționantă săr- 
arată în telegrama 
OAMENILOR MUN-

Ca activiști ai partidului șl statu
lui in domeniul relațiilor internațio
nale — se spune în telegrama MI
NISTERULUI AFACERILOR ---
TERNE — ne exprimăm 
nostru atașament fată de viziunea 
dumneavoastră unică și originală 
care. în procesele complexe ale evo
luției lumii contemporane, a relevat 
singura cale de natură să asigure 
pacea și progresul omenirii — afir
marea tot mai puternică a indepen
denței naționale, a voinței popoare
lor de a pune capăt politicii impe
rialiste și oricăror forme de domina
ție. asuprire și dictat, de a elimina 
cu desăvirșire forța din viata inter
națională. de 
arme si fără 
bună și mai 
raporturi noi 
să-și hotărască destinele corespunză
tor propriilor năzuințe de bunăstare 
și fericire.

Politica externă pe care ati elabo
rat-o pornind de la această viziune 
înnoitoare și pe care o promovați cu 
strălucire, consecventă și neclintită 
principialitate s-a afirmat ca un fac
tor de seamă, cu o puternică înrâuri
re în politica mondială contempora
nă. a adus României un înalt pres
tigiu internațional, a făcut ca în 
conștiința omenirii numele dumnea
voastră să fie organic legat de lupta 
pentru înfăptuirea celor mai nobile 
aspirații ale omului.

în această zi sărbătorească, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne 
vom călăuzi neîncetat în activitatea 
noastră de luminosul dumneavoastră; 
exemplu de 1 
uptător pentru _______  ______ .
tie națiunii noastre socialiste, de 
iromotor înflăcărat al idealurilor 
iobile ale păcii, prietenie! și colabo
rării egale în drepturi între toate 
lopoarele.

La această solemnă aniversare, de
venită simbol în conștiința întregii 
națiuni, ne este deosebit de plăcut să 
evocăm calitățile de excepție ale 
proeminentei dumneavoastră perso
nalități de conducător revoluționar 
încercat, pentru care slujirea fără 
preget a intereselor poporului consti
tuie scopul suprem al vieții, de pa
triot înflăcărat care a cuprins în pla
nurile de înălțare a României mo
derne vrerile și năzuințele dintotdea- 
una ale neamului, idealurile sale de 
progres, libertate, suveranitate și in
dependență, de gînditor vizionar, cu
tezător și adine, ce înfățișează cu 
optimism vibrant Discurile pe care le 
avem de cucerit, de eminent militant 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, de luptător neobosit 
pentru înseninarea vieții pe planeta 
noastră confruntată cu grave pri
mejdii — se arată în telegrama adre
sată de MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI INVAȚAMÎNTULUL

Ceea ce cu 16 ani în urmă era doar 
proiect îndrăzneț a devenit astăzi 
realitate, ceea ce a fost atunci' nă
dejde s-a transformat acum în certi
tudine, tara noastră înaintînd mal 
mult și mai rapid pe drumul progre
sului și civilizației.

Prezentă, cu flacăra entuziasmului 
tinereții, la sărbătorirea celui mai 
bun dintre fiii patriei, școala româ-

EX-
întregul

st edifica o lume fără 
războaie, o lume mai 
dreaptă Întemeiată pe 
între națiuni libere.

imosul dumneavoastră, 
neînfricat patriot și; 
u interesele supreme'

nească contemporană se angajează 
în fața dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să facă din fiecare unitate de invâ- 
țâmînt un militant ferm pentru o 
nouă calitate, în care se predă și se 
însușește eu bune rezultate cultul 
muncii, in care se educă in spirit re
voluționar. al idealurilor orinduirll 
socialiste, tinăra generație, care să-sj 
iacă crez din înfăptuirea exemplara 
a hotărîrilor Congresului al XII-lea, 
a programului de măsuri adoptat in 
ultimii ani.

In conștiihta tuturor celor ce prețu
iesc libertatea popoarelor si pacea 
lumii, dumneavoastră — personalitate 
de prim rang a contemporaneității — 
vă bucurați de aleasă stimă și con
siderație, datorită fermității cu care 
militați Dentru promovarea unei poli
tici noi, principiale și echitabile în 
relațiile dintre state, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
fără arme și războaie, a păcii si con
lucrării rodnice intre toate națiunile
— se subliniază in telegrama adresată 
do MINISTERUL APARARII NA
ȚIONALE.

Oștirea tării vă poartă o nețărmu
rită recunoștință pentru fundamen
tarea doctrinei militare naționale, 
pentru veghea statornică și neobosită 
la ridicarea capacității de apărare a 
patriei, Întărirea forței combative a 
armatei, consolidarea independentei 
și suveranității noastre naționale.

însuflețiți de luminosul dumnea
voastră exemplu comunist de mun
că și_ viată, vă încredințăm, stimate 
tovarășe comandant suprem, că sîn
tem ferm hotăriți să muncim cu ab
negație și totală dăruire pentru în> 
făptuirea neabătută a politicii into 
ne și externe a gloriosului nost 
partid comunist.

Conștienți de marile răspunderi cu 
care ne-au învestit națiunea, parti
dul, dumneavoastră, tovarășe coman
dant suprem, ne reînnoim solemnul 
legămint de a ne face cu onoare și 
demnitate datoria in posturile ostă
șești încredințate, de a fi gata ori- 
cînd ca. împreună cu întregul popor, 
să ne îndeplinim fără șovăire, la ne
voie chiar cu prețul vieții, orice mi
siune. în numele libertății, indepen
dentei, suveranității și integrității te
ritoriale a patriei sacre — România 
socialistă.

Un nou an glorios se adaugă celei 
mai luminoase Derioade din istoria 
României moderne, inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului. 
De 17 ani gîndul si fapta dumnea
voastră făuritoare de istorie îndreap
tă cu energie si consecventă destinul 
României sore locul ce i se cuvine 
între națiunile lumii. Ati deschis 
tării calea demnă a Drimei creșteri 
economice autentice, prin forțele 
Dropiâi. Din perspectiva viitorului 
comunist ne care îl doriți tării, ati 
restituit' conștiinței naționale dimen
siunile ei vitale, ati dat un suflu nou 
de viată valorilor trecutului nostru 
de muncă si luptă, sinteti mereu 
chezas demnității, independentei si 
suveranitătit scumpei noastre patrii
— se subliniază in telegrama adre
sată de CONSILIUL NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINȚA $1 TEHNOLO
GIE.

Noi. cei ce muncim ne tărâmul 
stiintei si tehnologiei, avem mmdria 
deosebită de a ne trage seva con
vingerilor si acțiunilor noastre din 
concepția dumneavoastră revoluțio
nară asupra rostului stiintei în nro- 
Dăsirea materială si spirituală a na
țiunii. în făurirea socialismului mul
tilateral dezvoltat in tara noastră, in 
îmbunătățirea vieții, a condiției uma
ne De oianeta noastră.

Sub conducerea tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceausescu. Drim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui National nentru Stiintă si Teh
nologie. pornim in acest an hotăriti 
să muncim mai mult si mai bin ’ 
Dentru a spori contribuția progresu
lui cunoașterii, a progresului tehnic 
la consolidarea si dezvoltarea în con
tinuare a mărețelor înfăptuiri ale 
acestei eDOci. la transpunerea in via
tă a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea. a Programului Dartidului 
nostru comunist de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
si înaintare a României spre comu
nism.

în această zi istorică, de mare 
sărbătoare pentru întregul nostru 
partid și popor, marcată de ani
versarea zilei dumneavoastră de 
naștere, vă rugăm, mult iubite si sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. să primiți din 
partea CONSILIULUI CENTRAL DE 
CONTROL MUNCITORESC AL AC
TIVITĂȚII ECONOMICE $1 SO
CIALE, ca expresie a sentimentelor 
noastre de profundă recunoștință, 
respect si prețuire, un fierbinte oma
giu, împreună cu cele mai calde 
urări de sănătate, putere de muncă 
și multi ani de viată și activitate 
creatoare în fruntea partidului si 
statului, alături de tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent și reputat om de 
știință de talie mondială, în slujba 
fericirii și prosperității națiunii noas
tre socialiste, a triumfului aspirațiilor 
de libertate, independentă și pace ale 
popoarelor din lumea întreagă.

Realizările fără precedent obținute 
în dezvoltarea economiei, științei, 
artei și culturii, ridicarea necontenită 
a nivelului de trai material și spiri
tual al întregului popor, perfecțio
narea continuă a relațiilor sociale, a 
democrației socialiste, promovarea 
largă a autoconducerii muncitorești, 
aplicarea fermă a principiilor eticii 
și echității socialiste, creșterea rolu
lui conducător al partidului in viata 
societății noastre sint indisolubil le
gate de numele si activitatea neobosi
tă pe care dumneavoastră o desfășu
rări.

Dînd glas sentimentelor de aleasă 
prețuire pentru tot ceea ce faceri 
spre binele poporului român și in 
interesul păcii in lume, ca activiști 
ai partidului ne angatăm fată de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
și în viitor ne vom consacra toate 
eforturile pentru transpunerea in 
viață a hotărîrilor partidului și sta
tului. a indicațiilor și orientărilor 
dumneavoastră, că vom acționa cu 
hotărâre și responsabilitate comu
nistă pentru înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului- al XII-lea al partidului.
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SĂRBĂTORIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
înainte în înfăptuirea Programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, garanția 
că vom învinge orice greutăți și 
vom merge neabătut înainte.

Trebuie să nu uităm nici un mo
ment că întreaga istorie a dezvol
tării noastre socialiste demonstrea
ză cu putere justețea politicii 
Partidului Comunist Român, care 
aplică creator adevărurile genera
le la condițiile concrete din Româ
nia. Să facem totul pentru a în
tări conținuți rolul conducător al 
partidului — și, de aceea, în acest 
moment îmi îndrept ’gîndurile că
tre comuniști, către membrii de 
partid, către activul nostru de 
partid, care își îndeplinește rolul 
de unire a întregului popor în 
lupta măreață de edificare pe • pă- 
mîntul României a celei mai drep
te și umane societăți din lume.

Intr-adevăr, acum, cînd cercurile 
reâcționare pun în discuție, într-o 
formă sau alta, rolul partidelor co
muniste, trebuie să afirmăm cu 
putere că numai cu un partid re
voluționar, bazat pe socialismul 
științific, pe concepția revoluțio
nară materialist-dialectică și isto
rică, clasa muncitoare, poporul își 
pot făuri destinul în mod liber. 
Lipsurile, greutățile care se ma
nifestă Ori s-au manifestat într-un 
loc sau altul — și care s-au ma
nifestat și la noi — sînt și rezul
tatul unei munci necorespunzătoa
re. Sînt și unele lipsuri inevitabi
le într-o operă atît de măreață, 
dar ceea ce trebuie să reținem 
este faptul că partidul nostru a 
găsit el însuși forța necesară de a 
dezvălui curajos lipsurile, de a lup
ta împotriva lor, de a-și întări con
tinuu coeziunea și unitatea, forța 
organizatorică, politică și ideologi
că și de a merge înainte, condu
cind întregul popor pe drumul so
cialismului, spre viața luminoa
să, spre comunism. (Aplauze pu
ternice). .

Am creat în România un sistem 
larg democratic, care asigură parti
ciparea tuturor categoriilor sociale 
la conducerea1 tuturor ramurilor 
de activitate, a întregii societăți. 
Trebuie să fim pe deplin conștiențl 
că perfecționarea și dezvoltarea 

; acestei democrații socialiste, a a- 
Ș cestui cadru, organizatoric minunat 

constituie o cerință primordială 
pentțu desfășurarea cu succes a 
construcției socialiste și comuniste.

Intr-adevăr, socialismul și demo
crația muncitorească, revoluționară 
sînt de nedespărțit. Socialismul nu 
poate fi conceput fără participarea 

i maselor largi la conducerea tutu
ror» ramurilor de activitate, fără ca 
oamenii muncii, clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, între
gul popor să-și poată spune deschis 
părerea, să participe la luarea de
ciziilor și la înfăptuirea lor.

Este adevărat, esențialul demo
crației îl constituie însăși societa
tea noastră, faptul că am lichidat 
exploatarea omului de către om, 
că proprietatea asupra mijloacelor 
de producție este a oamenilor 
muncii, a poporului, că am realizat 
o repartiție justă a produsului so
cial, că am asigurat un raport re
lativ bun între veniturile mari și 
veniturile mici ; dar trebuie să 
perseverăm și să perfecționăm 
continuu formele noastre — șl eco
nomice, și politice, democratice 
— de conducere a societății socia
liste. Forța societății socialiste 
constă în legătura indisolubilă cu 
masele, și în primul rînd cu clasa 
muncitoare, cu toate categoriile 
sociale. Noi am depășit epoca exis
tenței claselor exploatatoare ; mai 
sînt rămășițe în conștiință, dar ca 
forță organizată, socială — am de
pășit acest lucru. Deci este nece- 

■ sar să înțelegem că, practic, între
gul popor trebuie să participe ac- 

F tiv, în mod democratic, la condu
cerea tuturor sectoarelor de acti- 

‘ vitaite. în aceasta constau forța și 

puterea socialismului. Astăzi, poate 
mai mult ca oricînd, trebuie să 
dăm un răspuns puternic cercuri
lor reacționare, imperjaliste, să 
demonstrăm superioritatea demo
crației noastre socialiste asupra 
democrației burgheze, care se ba
zează pe exploatare, pe asuprire, 
pe inegalitate — atît economică, 
cit și socială și politică.

Este necesar, tovarăși, să dăm o 
atenție mai mare muncii de edu
care politico-ideologică, de ridicare 
continuă a conștiinței revoluționa
re muncitorești, socialiste, a mase
lor, a poporului. Complexitatea 
dezvoltării socialiste a țării, pre
cum și dezvoltarea mondială 
ridică multe întrebări și pro
bleme. Pentru a le înțelege, oa
menii trebuie să aibă o cultură po
litică, o cultură generală înaintată, 
să înțeleagă bine evenimentele, să 
știe care este direcția dezvoltării 
sociale și să înțeleagă că zigzagu
rile care au loc în, dezvoltarea 
aceasta impetuoasă sînt inevitabile 
în lupta puternică dintre forțele 
socialismului și forțele capitalis- 
mului și imperialismului. Sînt 
inevitabile și anumite reculuri — 
și înaintări, și înfrîngeri chiar. Dar 
trebuie să se înțeleagă că toate a- 
cestea nu fac decît să impună mă
suri mai bune pentru mersul îna
inte, că viitorul aparține socialis
mului, comunismului, lumii fără 
exploatatori, fără imperialiști și 
capitaliști. (Aplauze puternice).

Noi nu avem deloc pretenția că 
societatea noastră socialistă a re
zolvat toate problemele, că poate 
să constituie un model unic pen
tru dezvoltare. Nu vrem în nici un 
caz și în nici un fel să reprezen
tăm vreun model pentru cineva. 
Considerăm că fiecare popor tre
buie să ajungă la socialism prin 
experiența proprie, ținînd seama 
de experiența socială, de istoria, 
de tradițiile pe care le are. Desi
gur, există legități generale pe 
care oricine dorește să meargă 
spre socialism trebuie să le înfăp
tuiască. Nu se poate vorbi de so
cialism dacă nu se va lichida 
Inegalitatea economică șl socială. 
Dar cum se va realiza lichidarea 
acestei Inegalități constituie o pro
blemă care revine fiecărei forțe so
ciale, fiecărui popor. Noi ne pro
nunțăm ferm pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor și partid 
de a-și elabora linia generală și de 
a-și soluționa problemele așa cum 
crede el că e mai bine, fără nici 
un amestec din afară.

Este necesar să înțelegem că uni
tatea și solidaritatea internațională 
constituie o necesitate a luptei îm
potriva politicii imperialiste, colo
nialiste, a politicii de forță și dic
tat. împotriva războiului, pentru 
pace. Dar această unitate trebuie 
și se poate realiza în condițiile res
pectării independenței și dreptului 
fiecărui partid și popor de a-și 
alege liber calea dezvoltării, for
mele de dezvoltare — fără nici un 
amestec din afară. Mai mult ca 
oricînd, în actualele împrejurări 
internaționale, este necesar să în
țelegem că toate partidele comunis
te și muncitorești, partidele socia
liste, social-democrate, toate forțe
le care se pronunță pentru socia
lism trebuie să se gîndească, bine 
că au obligația și datoria de a face 
totul nu pentrti ascuțirea contra
dicțiilor dintre ele, ci pentru depă
șirea lor, pornind de la principiile 
revoluționare socialiste, dar res- 
pectînd independența fiecărui 
partid, a fiecărei forțe politico- 
sociale.

Noi considerăm bună șl experien
ța Iui Papandreu, și a lui Mitte
rrand și alte experiențe din Europa 
— și dorim ca, realmente, ele să 
ducă la pași socialiști în dezvoltare, 
așa cum și-au propus aceste țări. 
E o altă cale decît a României, dar 
nu putem să negăm dreptul acestor 
popoare și al altor popoare de a 

construi socialismul sau de a avea 
opțiuni socialiste, ținînd seama de 
tradițiile lor. Considerăm juste și 
salutăm multe opțiuni socialiste din 
țările în curs de dezvoltare, din 
țările lumii a treia. Practic, sînt 
zeci și zeci de popoare care se 
pronunță și afirmă că doresc să 
construiască socialismul, ținînd 
seama de condițiile lor istorice, 
naționale și sociale. Intr-adevăr, a- 
ceasta demonstrează că dezvoltarea 
socială a ajuns la o asemenea am
ploare încît anumite forme înguste, 
care s-au dovedit bune la un mo
ment dat, nu pot să fie impuse 
sau socotite drept cale unică pe 
care se poate merge spre societatea 
socialistă. Iată de ce acum, mai 
mult ca oricînd, ținînd seama de 
amploarea luptei actuale pe plan 
mondial, inclusiv cea ideologică, 
este necesar să facem totul nu pen
tru a ascuțl divergențele și neîn
țelegerile pe diferite probleme 
complexe ale vieții internaționale. 
Sînt păreri deosebite, vor mai fi și 
— într-un anumit sens — nici nu 
pot fi evitate părerile deosebite a- 
supra multor probleme din lumea 
de azi. Trebuie însă să fim con- 
știenți că avem obligația să întărim 
solidaritatea și colaborarea inter
națională. Să acționăm în proble
mele în care avem aceleași intere
se, iar acestea sînt legate în primul 
rînd de asigurarea păcii, de asigu
rarea independenței popoarelor, de 
respectarea dreptului fiecărui po
por la dezvoltare liberă, fără a- 
mestec din afară. (Aplauze puter
nice).

Nu există, într-adevăr, astăzi 
problemă mai importantă decît pro
blema păcii. S-a ajuns într-o a- 
semenea situație, cursa înarmări
lor a luat o asemenea amploare 
incit sînt în pericol viața, existen
ța popoarelor. In Europa, prin am
plasarea noilor rachete și prin 
dezvoltare* celor existente, se 
creează pericolul distrugerii în câ
teva clipe a întregii civilizații,- a 
întregului continent. De aceea, 
partidul și poporul nostru s-au ri
dicat cu hotărâre la lupta pentru 
dezarmare, pentru oprirea ampla
sării de noi rachete și înlăturarea 
celor existente. Considerăm că tre
buie, acum, să intensificăm aceas
tă acțiune, că în următoarele săp- 
tămîni trebuie să-i dăm o nouă 
amploare, să întărim legăturile cu 
masele populare din Europa, pen
tru a determina încheierea cu 
succes a tratativelor ce se desfă
șoară la Geneva între Uniunea So
vietică și Statele Unite. Conside
răm că noi, țările europene, tre
buie să participăm la aceste tra
tative, într-o formă sau alta ; sînt 
în joc viața și existența popoare
lor europene — și acestea nu se 
pot hotărî peste capul lor, fără 
participarea țărilor europene.

Trebuie să intensificăm lupta 
pentru oprirea cursei înarmărilor 
pe plan mondial, pentru trecerea 
la dezarmare generală, și în pri
mul rînd la dezarmare nucleară. 
Trebuie să acționăm cu toată hotă
rârea pentru lichidarea subdezvol
tării, pentru o nouă ordine eco
nomică internațională.

Sînt imposibil de conceput sta
bilitatea economică, pacea în lume 
cînd două treimi din omenire tră
iesc în subdezvoltare, în mizerie. 
Problema subdezvoltării, a noii or
dini economice constituie factorul 
primordial — împreună cu dezar
marea — pentru existența ome
nirii, pentru stabilitate economică, 
pentru progres, pentru indepen
dența națională. (Vii aplauze).

Noi, țările socialistei, trebuie să 
demonstrăm toate acestea prin ac
tivitatea noastră practică, prin re
lațiile dintre noi, să creăm o ima
gine nouă de relații între state
le care au pus capăt inegalități
lor. Trebuie să întărim solidarita
tea și colaborarea tuturor țărilor 
socialiste, cu toate forțele antiim- 
periaiiste și progresiste, să întărim 

solidaritatea cu țările în curs de 
dezvoltare, nealiniate — factor im
portant în lupta pentru pace, pen
tru dezarmare, pentru noua ordine 
economică internațională. Trăim 
într-o lume cu multe orânduiri so
ciale, trebuie să dezvoltăm, deci, 
relațiile și cu țările capitaliste dez
voltate, pe principiile obligatorii, 
dealtfel, în relațiile cu toate sta
tele, ale egalității, respectului in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța. Tocmai a- 
cum, cînd în lume sînt atît de 
multe probleme de soluționat, nu 
trebuie să admitem ca atenția po
poarelor europene să fie atrasă 
spre alte probleme, ci să fie în
dreptată numai și numai în direc
ția opririi amplasării rachetelor și 
înlăturării lor definitive, a reali
zării unor relații noi pe continen
tul european, înfăptuirii principii
lor securității și cooperării într-o 
Europă unită, bazată pe egalita
te, pe respectul orînduirii sociale 
din toate țările. (Aplauze pu
ternice).

M-am referit la toate acestea, to
varăși, fiind inspirat de scrisoarea 
voastră, șl am dorit să subliniez 
unele lucruri tocmai în legătură 
cu felul în care trebuie șă acțio
năm — atît pe plan intern, cit și 
pe plan internațional — pentru a 
ne îndeplini rolul nostru în fața 
partidului, a poporului, în fața în
tregii omeniri.

Aș dori să mulțumesc încă o 
dată partidului, poporului, pentru 
încrederea pe care mi-au acor
dat-o. Doresc să vă mulțumesc 
vouă, tuturor celor din Comitetul 
Politic Executiv, să mulțumesc 
membrilor Comitetului Central 
pentru activitatea pe care o des
fășoară fiecare în locui său de 
muncă, și să menționez, și în a- 
cest cadru, că de felul cum Co
mitetul Politic Executiv, Comitetul 
nostru Central vor acționa pentru 
îndeplinirea hotărârilor Congresu
lui al XU-lea al partidului, a pro
gramului de dezvoltare, a planu
lui cincinal și & planului pe acest 
an depinde în fond înfăp
tuirea năzuințelor poporului nostru.

Dispunem de tot ce este riecesan 
și sînț încredințat că fiecare din-; 
tre vOi, membrii Comitetului Cen
tral, activul de partid, întregul 
nostru partid își vor îndeplini cu 
cinste misiunea și vor acționa pen
tru unirea întregului nostru popor 
în înfăptuirea Programului parti
dului.

Vreau șă asigur partidul, clasa 
muncitoare, întregul nostru popor 
că și în viitor nu voi precupeți 
nici un efort pentru a-mi îndeplini 
înaltele îndatoriri încredințate de 
partid, de popor — în partid și în 
stat — și voi acționa cu toată ho
tărârea pentru dezvoltarea spiri
tului muncii colective, dar și a 
răspunderii, pentru dezvoltarea de
mocrației de 'partid și muncito
rești, fiind ferm convins că numai 
înmănunchind toate acestea cit 
mai bine vom reuși să îndeplinim 
sarcinile de mare răspundere în
credințate de partid și popor.

Mulțumindu-vă încă o dată, do
resc să urez partidului nostru co
munist, Comitetului nostru Cen
tral succese tot mai mari în acti
vitatea lor, să vă urez vouă, tutu
ror, succese în activitatea pe care 
o desfășurați !

Doresc să urez Întregului nostru 
popor succese depline, viață cit 
mai îmbelșugată, demnă și liberă !

Să facem totul pentru întărirea 
necontenită a independenței și su
veranității României, pentru a o- 
cupa permanent un loc demn în 
rândul țărilor socialiste, în rândul 
tuturor națiunilor lumii !

Urez tuturor comuniștilor, vouă, 
întregului nostru popor succese 
tot mai mari, multă sănătate și fe
ricire ! (Aplauze puternice, pre
lungitei

SCRISOAREA---- .
Comitetului Politic Executiv 

al C.C. al P.C.R.
(Urmare din pag. I)
toate împrejurările, excepționala dumneavoastră capa
citate de a organiza și conduce ampla operă de fău
rire a noii societăți, realismul, și spiritul creator, profund 
științific pe care le manifestați, consecvența cu care 
acționați pentru găsirea căilor și mijloacelor celor mai 
potrivite de soluționare a problemelor de care depinde 
mersul înainte al societății noastre. Țara întreabă cu
noaște cu cit suflet și cu cită dăruire acționați pentru 
progresul economic și social af patriei noastre, pentru 
făurirea unei economii moderne, de înaltă eficiență și 
productivitate, pentru punerea tot mai largă în valoare 
a potențialului material și uman ai societății noastre. 
Apreciem preocuparea dumneavoastră deosebită pentru 
ca tot ceea ce se realizează în patria noastră socialistă, 
sub conducerea încercată a partidului, să servească po
porului, să se materializeze în ridicarea continuă a ni
velului de trai, material și spiritual, al poporului, într-o 
calitate nouă a muncii și vieții tuturor cetățenilor pa
triei noastre socialiste. Sînt profund pilduitoare hotărî- 
rea și consecvența cu care acționați pentru promova
rea principiilor eticii și echității socialiste în toate 
domeniile vieții economice și sociale, pentru asigura
rea tuturor condițiilor necesare împlinirii și afirmării ple
nare a personalității umane în societatea noastră.

Ne mindrim cu toții că avem un asemenea partid 
puternic și unit cum este Partidul Comunist Român - 
care-și îndeplinește cu cinste rolul de forță politică 
conducătoare a societății, centru vital al întregii na
țiuni. Cunoaștem șl apreciem contribuția dumneavoastră 
decisivă la crearea și dezvoltarea unui asemenea 
partid, la întărirea rolului său conducător In societate, 
la perfecționarea continuă a formelor și metodelor sale 
de activitate, la legarea organică, mereu mai strînsă 
cu clasa muncitoare, cu țărănimea și intelectualitatea, 
cu masele largi ale poporului. Dăm o înaltă apreciere 
grijii permanente pe care o manifestați pentru perfec
ționarea metodelor, a stilului de muncă al organelor 
și organizațiilor de partid, pentru promovarea neabătu
tă a principiilor muncii colective, a spiritului revoluțio
nar, de responsabilitate comunistă, de umanism revo
luționar, in întreaga activitate a partidului nostru.

Apreciem, de asemenea,, energia și consecvența cu 
care acționați pentru întărirea continuă a statului so
cialist, pentru perfecționarea activității sale, a relații
lor de producție și sociale din societatea noastră, a 
formelor și metodelor de conducere socială, a democra
ției muncitorești, socialiste, ppntru înfăptuirea politicii 
naționale juste a partidului nostru și crearea cadrului 
oiganizat de participare nemijlocită o clasei munci
toare. țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor 
muncii - români, maghiari, germani și de alte naționa
lități - Io conducerea diferitelor sectoare ale vieții 
economice și sociale, o întregii societăți. Devenit cu 
adevărat stăpîn pe destinele sale, poporul nostru ac
ționează astăzi într-o puternică unitate moral-politică, 
strins unit în juruî partidului, în cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, pentru a-șl făyri liber 
viitorul de bunăstare șl fericire, așa cum îl dorește.

întregul nostru partid dă o înaltă apreciere uriașei 
contribuții pe care ați adus-o și o aduceți la dezvol
tarea gindirii social-politice creatoare, la îmbogățirea 
teza^r^Jpi, țerjretic al partidului cu noi idei, teze și 
concluzii desprinse din prgctjca edificării socialiste în 
România șî a mișcării muncitorești, revoluționare din 
întreaga lume, din analiza' științifică o fenomenelor 
vieții social-politice contemporane.

Constituie un înalt exemplu pentru noi toți, pentru 
întregul partid activitatea multilaterală pe care o des- 
fășurați cu neobosită energie și elan revoluționar, stilul 
dumneavoastră de muncă viu, în directă legătură cu 
masele, contactele și dialogul permanent cu poporul, 
cu cei ce făuresc socialismul în patria noastră.

Slujind cu nesecată energie interesele țării și po
porului român, cauza socialismului în patria noastră, 
v-ați afirmat, totodată, și ați intrat în conștiința uma
nității - spre mîndria noastră, a întregii țări - ca pro
motor al celor mai nobile idealuri de înțelegere, colabo
rare și pace intre națiuni, ca strălucit luptător pentru 
independența și suveranitatea popoarelor.

Partidul, întregul nostru popor apreciază în mod deo
sebit aportul dumneavoastră hotărîtor la elaborarea și 
înfăptuirea politicii externe de pace și colaborare a 
portidului și statului nostru, la întărirea prieteniei și co
laborării României fu toate țările socialiste, cu țările 
in curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire socială.

Este unanim recunoscută și apreciată excepționala 
dumneavoastră activitate pentru promovarea în viața 
Internațională a principiilor noi, democratice; de de
plină egalitate în drepturi, respect al independenței și

suveranității naționale, neamestec în treburile Interne 
și avantaj reciproc, de nerecurgere Ia forță și la ame
nințarea cu folosirea forței.

In actualele împrejurări internaționale, cînd pe plan 
mondial s-a ajuns la o încordare extremă, cînd viața, 
libertatea și independența popoarelor, liniștea și pacea 
întregii lumi sînt tot mai grav puse în pericol, chemă
rile și îndemnurile dumneavoastră de a se face totul
— pînă nu e prea tirziu — pentru a se înlătura pe
ricolul războiului, pentru a se împiedica agravarea si
tuației internaționale și a se păși ferm pe calea re
luării șl continuării politicii de destindere, colaborare
și pace găsesc un profund ecou în conștiința Doooare- , 
lor de pe toate meridianele lumii.

Popoarele, forțele înaintate de pretutindeni cunosc 
și apreciază energia cu care militați pentru soluțio
narea marilor probleme care confruntă omenirea, pen
tru lichidarea stărilor de conflicte și încordare, pen
tru abolirea politicii de forță și amenințare cu forța 
și soluționarea tuturor litigiilor dintre state numai și 
numai pe cale pașnică, pentru lichidarea subdezvol
tării și instaurarea noii ordini economice internațio
nale. Sînt larg apreciate eforturile pe care le desfă
șurați în direcția înfăptuirii securității în Europa, a 
trecerii la măsuri practice, concrete de dezarmare, și 
în primul rind de dezarmare nucleară. Marea inițiativă 
de pace și dezarmare a României - inspirată și des
fășurată la înflăcărată dumneavoastră chemare - a 
afirmat cu putere voința și hotărîrea națiunii noastre 
de a face totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru neamplasarea de noi rachete nucleare pe con
tinentul nostru, pentru retragerea și reducerea celor 
existente, pentru o Europă unită, fără arme nucleare.

Puternica rezonanță în conștiința umanității pe care 
au avut-o marile acțiuni pentru pace și dezarmare 
din România, propunerile și inițiativele dumneavoastră 
au confirmat, încă o dată, imensul prestigiu interna
țional de care vă bucurați, stima și prețuirea pe care 
popoarele lumii vi le poartă ca strălucit luptător pen
tru apărarea dreptului fundamental al oamenilor, al 
popoarelor - la viață, la pace, la existență liberă 
și demnă.

întregul nostru partid și popor apreciază in mod 
deosebit activitatea neobosită pe care o desfășurați
— ca internaționalist ferm și consecvent - pentru dez
voltarea colaborării și solidarității partidului nostru cu 
toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele 
socialiste, social-democrate, cu mișcările de eliberare 
națională, cu forțele democratice, progresiste și antiim- 
perialiste de pretutindeni, in lupta pentru pace și pro
gres social, pentru o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră. .

Dorim, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sd vă asigurăm - și cu prilejul acestui 
moment aniversar - de hotărîrea noastră neabătută 
de a urma înaltul exemplu pe care îl oferiți, în per
manență, nouă, comuniștilor, întregului popor, mun
cind cu abnegație și dăruire revoluționară pentru a 
înfăptui obiectivele istorice stabilite de Congresul al 
Xll-lea și Programul partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism. Ne angajăm cu toții 
să milităm cu toate forțele pentru creșterea continuă 
o rolului conducător al partidului, pentru întărirea uni
tății și coezitmii Sale, făcînd totul pentru a asigura 
înfăptuirea , pe pămîntu! patriei a mărețelor Idealuri 
ale socialismului -și comunismului, pe care te-ați slujit 
și le slujiți cu nemărginit devotament și cărora le-ați 
consacrat întreaga viață.

in aceste clipe de sărbătoare, dînd glas gîndurilor 
și simțămintelor întregului nostru partid, ale comu
niștilor și tuturor oamenilor muncii, care edifică noua 
orînduire în România, vă dorim, cu toată căldura ini
milor, să trăiți în sănătate, să vă bucurați de multă 
putere de muncă, pentru a aduce acestei patrii și 
acestui popor - care vă înconjoară cu căldura dra
gostei și recunoștinței sale — noi și noi victorii, făcin- 
du-l să se inalțe tot mai mîndru, liber și demn intre 
națiunile libere și demne ale lumii 1

Vă dorim, în continuare, mari și strălucite realizări 
în activitatea dumneavoastră de supremă răspundere, 
zile luminoase și bucurii, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu', cu toți cei ce vă sînt dragi și apropiați.

Să rămîneți mereu tînăr, dinamic și plin de ener
gie - așa cum vă știm cu toții - in fruntea partidu
lui și țării, conducind, cu înțelepciunea și hotărîrea 
care vă sint caracteristice, destinele României spre 
orizonturi tot mai luminoase de progres, civilizație și 
bunăstare, spre comunism.

LA MULȚI ANI, IUBITE TOVARĂȘE NICOLAE 
CEAUȘESCU I
București, 26 ianuarie 1982

Felicitări și urări adresate de Comitetul 
Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag. I) 
delungată, tn deplină sănătate, feri
cire si bucurii tot mal mart alături 
de tovarășa Elena Ceaușescu, de 
toți cei ce li sînt dragi și apro
piați, noi și profunde satisfacții in 
activitatea de inaltă răspundere în
credințată de partid și popor, ani 
multi și rodnici in fruntea partidu
lui și statului, pentru a conduce, cu 
aceeași abnegație și pasiune • revolu
ționară, cu aceeași cutezanță, înțe
lepciune șl dinamism, destinele pa
triei, ale națiunii, pe calea luminoa

să a socialismului și comunismului. 
Ceremonia omagială, desfășurată in 

ziua de 26 ianuarie —.zi mereu vie 
in cugetul și conștiință națiunii, ca 
un înălțător moment sărbătoresc — 
a constituit o înaltă expresie a dra
gostei nețărmurite, a stimei si recu
noștinței pe care toti fiii tării, 
români, maghiari, germani și. de 
alte naționalități. Ie manifestă, la 
această scumoă- aniversare, fată de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, condu
cătorul iubit al nartidului si statului. 
Tovarășii din conducerea partidului 
si statului au adus un fierbinte 

omagiu activității strălucite a secre
tarului general al partidului, pre
ședintelui târli, vieții sale de revo
luționar comunist, de patriot în
flăcărat. exemplar dăruite, din anii 
cei mai tineri, luptei pentru Împli
nirea nobilelor idealuri ale poporu
lui, de libertate, independentă și 
progres, pentru Înflorirea neconte
nită a patriei noastre socialiste, 
pentru bunăstarea și fericirea celor 
ce muncesc, pentru afirmarea tot 
mal puternică a României ne arena 
internațională, pentru triumful cauzei 
păcii și socialismului in lume.

AMPLE MANIFESTĂRI OMAGIALE ÎN ÎNTREAGA TARĂ
Sub genericul ..Concepția profund 

originală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, cu privire la edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism" s-a desfășurat simpo
zionul organizat de Comitetul mu
nicipal de partid București ia Ca
binetul pentru activitatea ideologi
că și politico-educativă din Ca
pitală. Participanții au reliefat, 
prin comunicări și referate, contri
buția, de o deosebită importanță, a 
secretarului general al partidului 
la înflorirea multilaterală a patriei. 
Vorbitorii au adus, totodată, un 
cald omagiu președintelui tării cu 
ocazia zilei sale de naștere.

★
tn municipiul Pitești a avut loc. 

marți. la Teatrul „Alexandru 
Davilla" un simpozion cu tema 
„Omagiu vieții și activității revo
luționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit al 
partidului și poporului nostru", or
ganizat de Comitetul județean Ar
geș al P.C.R. Au luat parte acti
viști de partid și de stat, reprezen

tanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, cadre de conducere din 
unități economice și instituții, oa
meni ai muncii și elevi din loca
litate.

Simpozionul s-a încheiat cu un 
spectacol literar-muzical-coregrafic 
intitulat „Omagiem un om, oma
giem o țară".

♦
tn satele și orașele județului 

Hunedoara au avut loc, marți, nu
meroase manifestări omagiale con
sacrate aniversării zilei de naștere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Casa de cultură din Deva a găzduit 
masa rotundă cu tema : „Din gln- 
direa social-politică a președintelui 
României privind politica de pace, 
prietenie și colaborare intemațio- 
nală". iar la căminele culturale din 
Ilia, Dobra, Șoimuș, Rapolt, Tur- 
das, Valișoara, Sarmizegetusa și 
altele au avut loc simpozioane, ex
puneri. dezbateri, medalioane cine
matografice despre viața și activi
tatea revoluționară a secretarului 
general al partidului, urmate de 
recitaluri de poezie patriotică și 
revoluționară. Numeroși cetățeni au 
fost prezenți la deschiderea expo
zițiilor de carte cu operele tovară

șului Nicolae Ceaușescu la biblio
tecile și librăriile din Deva. Hune
doara, Petroșani. Brad. Orăștie și 
Hațeg și la expozițiile de artă plas
tică deschise la cluburile muncito
rești din Valea Jiului.

★
Ample manifestări omagiale au 

avut loc și în municipiul Craiova. 
„Arhitect șl constructor al noii 
societăți, eroic continuator al mă
rețelor bătălii ale poporului român 
pentru independență și libertate so
cială. pentru edificarea socialismu
lui și comunismului" — s-a inti
tulat simpozionul găzduit de Re
gionala de căi ferate Craiova ; 
„Cintînd un om, sărbătorim o țară"
— a fost tema manifestării organi
zate la noul cinematograf din car
tierul „Craiovița Nouă" ; „Poporul
— Ceaușescu — România" — a fost 
genericul spectacolului găzduit de 
clubul sindicatului întreprinderii 
„Electroputere", in timp ce la Cașa 
pionierilor și șoimilor patriei din 
Craiova s-a Încheiat concursul de 
creație literară „Florile inimii la 
aniversarea conducătorului iubit". 
De asemenea, în unitățile de invâ- 
țămînt din județ ău avut loc ac
țiuni politico-educative grupate 

sub genericul „Omagiu conducăto
rului iubit".

★
Baza de cercetări științifice din 

Tg. Mureș a Academiei Republicii 
Socialiste România, în colaborare 
cu Institutul de medicină și far
macie din localitate, a organizat in 
centrul universitar Tg. Mureș un 
simpozion științific cu tema : 
„Concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la dialectica 
creșterii rolului conducător al cla
sei muncitoare și a rolului Parti
dului Comunist Român de forță 
politică conducătoare a societății 
noastre".

*
„Omagiu președintelui țării" a 

fost, genericul sub care la Casa de 
cultură a sindicatelor din munici
piul Slatina s-a desfășurat un am
plu și emoționant spectacol literar- 
muzical-coregrafic, în cadrul căruia 
formațiile artistice de amatori 
fruntașe din localitate au cinstit, 
prin vers, cintec și dans tematic, 
personalitatea și rodnica activitate 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de al cărui nume sînt legate toate 
înfăptuirile contemporane din patria 
noastră, precum și prestigiul mereu 

crescind al României socialiste in 
lume.

★
La Institutul de invățămlnt supe

rior din municipiul Bacău a avut 
loc, marți, simpozionul „Contribuția 
determinantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la perfecționarea învăță- 
mîntului și legarea lui de produc
ție și practica social-politică". Sub 
genericul „Omagiu președintelui 
Republicii" au fost organizate ex
puneri, simpozioane, montaje lite
rare în școli generale și licee, în 
unități sanitare, la Casa de cultură 
a sindicatelor Bacău, precum și la 
mina Comănești, Trustul petrolului 
Moinești, întreprinderea de postav 
Buhuși, In comunele județului.

★
La Galați, aniversarea zilei de 

naștere a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost marcată, marți, 
printr-un emoționant spectacol o- 
magial prezentat pe scena casei 
d'e cultură a sindicatelor de nume
roase formații laureate ale Festiva
lului național „Cîntarea României" 
și de artiști ai teatrelor liric șl 
dramatic din localitate.

în foaierul casei de cultură s-a 

deschis, cu același prilej, o cuprin
zătoare expoziție documentară de
dicată vieții și activității tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

★
Aproape 400 de locuitori din mu

nicipiul Tulcea au participat la 
un spectacol de muzică și poezie 
organizat sub auspiciile comitetu
lui județean de partid și intitulat : 
„Omagiu conducătorului iubit". în 
cadrul spectacolului, poeți și scri
itori locali, împreună cu artiști a- 
matori laureați ai Festivalului na
țional „Cîntarea României" au 
adresat — în numele tuturor lo
cuitorilor plaiurilor tulcene — un 
vibrant mesaj de prețuire și iubire 
fierbinte conducătorului partidului 
și statului.

★
„O viață închinată marilor Idea

luri revoluționare ale poporului 
român" este titlul simpozionului 
organizat la Muzeul Unirii din Al
ba lulia cu ocazia aniversării zilei 
de naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Aceluiași eveniment 
i-au fost dedicate șl alte ample 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice desfășurate în sa
tele și orașele județului Alba.

Sub genericul 
ședintelui 
de partid 
simpozion 
tivități a 
partidului, la care au participat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, cadre de con
ducere din sectoarele economice

„Omagiu
țării". Comitetul județean 
Brăila a organizat un 
consacrat neobositei ac- 
secretarului general al

brăilene, numeroși oameni ai mun
cii.

Cu același prilej a fost vernisată 
o bogată expoziție de fotografii co
lor ilustrînd vizitele de lucru ale 
secretarului general al partidului 
in municipiul și județul Brăila.

★
La Casa de cultură a sindicate

lor din Focșani a avut loc simpo
zionul „Opera politică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, piatră de 
hotar în gîndirea românească", iar 
la întreprinderile de confecții, de 
prelucrare a maselor plastice și la 
filatura de bumbac din localitate 
s-au- ținut 
„Contribuția 
al partidului 
și colaborării

expuneri cu tema : 
secretarului general
la consolidarea păcii
între popoare".
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Pentru sporirea producției și a eficienței activității in industrie, pentru realizarea de recolte mari in acest an

ÎNSUFLETITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
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INTREPRINREREA RE PROSPECTIDNI $1 EXPLORĂRI
GEDLDGiCE „MARAMDRES" RAIA MARE 

către toate unitățile de prospecțiuni 
și explorări geologice

Colectivul de oameni al muncii de la 
întreprinderea de prospecțiuni și explorări 
geologice „Maramureș'* Baia Mare, apli- 
cînd in viață orientările și indicațiile date 
de secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, privind intensifi
carea activității de cercetări geologice In 
scopul creșterii bazei de materii prime a 
țării, raportează că planul pe anul 1981 a 
fost îndeplinit cu 23 zile înainte de termen.

S-au depășit sarcina de punere în eviden
ță de noi rezerve de minereuri cu 4,5 Ia 
sută, planul valoric cu 3 la sută, producti
vitatea muncii cu 6,7 la sută, iar benefici
ile cu 33 la sută.

Puternic mobilizați de sarcinile stabilite 
de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1981, colectivul nostru se angajează să de
pășească prevederile de plan pe anul 1982 
și cheamă la întrecere toate unitățile din 
activitatea de cercetare geologică, mobili- 
zindu-ne pentru : i

1. Depășirea planului de rezerve cu 2 la 
sută la minereuri neferoase și cu 4 la sută 
la roci caolinizate.

2. Depășirea sarcinii de rezerve la mine
reuri de fier-mangan cu 2 la sută.

3. Vom asigura punerea în evidență în 
afara sarcinilor de plan a unor rezerve de 
alte substanțe minerale utile, cum sînt : 
roci feldspatice, bentonite și tufuri vulca
nice.

4. Depășirea cu 3 la sută a planului de 
explorare.

5. Depășirea planului fizic la foraj șl 
suitori cu 2.5 la sută, la săpat galerii cu 
2 la sută și la executarea puțurilor de ex
plorare cu 1,6 la sută.

6. Reducerea consumului normat la ma
teriale și energie, economisind 200 mc lemn 
de mină, 100 mii kWh energie electrică și 
50 tone combustibil convențional, prin : 
folosirea torcretulul ca înlocuitor de lemn 
de mină și pregătirea lemnului de mină 
pentru susținere în mod centralizat de 
echipe specializate, iar la combustibil prin 
organizarea funcționării utilajelor de bază 
potrivit unor programe judicios întocmite 
și eliminarea pierderilor prin manipulare.

7. Vom recupera șl refolosl, peste sarcina 
planificată, 100 tone materiale feroase șl 
1 000 mc lemn de mină și vom recondiționa 
piese de schimb in valoare de cel puțin 1 
milion lei.

8. Reducerea cheltuielilor de execuție a 
lucrărilor geologice cu 6 lei la 1000 lei 
producție.

9. Depășirea beneficiilor planificate cu 
cel puțin 2 milioane lei.

ÎNTREPRINDEREA RE FRIGIDERE GlESTI
cătrtf* toate întreprinderile din industria 1 

mașimlor-unelte, electronică și electrotehnică
Sub semnul voinței nestrămutate de a 

transpune în viață sarcinile mobilizatoare 
cuprinse în hotărîrile Congresului al XII- 
lea al partidului, călăuziți de indicațiile 
prețioase date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
privind folosirea cu maximă eficiență a 
potențialului tehnic și uman de care dis
punem, oamenii muncii de la întreprinderea 
de frigidere Găești, în frunte cu comuniștii, 
au acționat cu hotărîre pentru îndeplinirea 
exemplară și depășirea sarcinilor revenite 
în anul 1981. în acest prim an al cincina
lului calității și eficienței, colectivul între
prinderii noastre a obținut o serie de reali
zări importante — îndeplinirea planului la 
producția netă în proporție de 102 la sută, 
depășirea exportului cu 87 la sută, a livră
rilor la fondul pieței cu 4 la sută, a bene
ficiilor cu peste 3 la sută. De asemenea, 
indicii de utilizare a mașinilor-unelte au 
crescut cu 1.6 la sută peste sarcina plani
ficată, iar cheltuielile materiale planificate 
la 1 000 lei producție marfă au fost reduse 
cu 3,4 lei.

Mobilizindu-ne pentru transpunerea în 
viață a orientărilor și indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1981, colectivul între
prinderii noastre adresează chemarea la 
întrecere. pe anul 1982 tuturor întreprinde
rilor din industria mașinilor-unelte, elec
tronică și electrotehnică, propunîndu-șî 
urmăToarele obiective:

1. Realizarea peste plan a unei producții 
nete și producții marfă vindute și încasate 
de 6 milioane lei, concretizată în principal 
în depășirea producției fizice cu 3 000 fri
gidere și 5 000 compresoare frigorifice.

2. Depășirea sarcinii planificate la export 
cu 2 000 frigidere.

3. Realizarea unei economii de metal de 
50 tone.

4. Reducerea consumului de energie 
electrică cu 20 MWh și a consumului de 
combustibil lichid cu 10 tone combustibil 
convențional.

5. Creșterea indicelui de utilizare a mași
nilor-unelte de la 85 la 88 la sută.

6. Depășirea productivității muncii pla
nificate cu 1 00C lei/persoană.

7. Realizarea prin autoutilare a unor 
mașini, utilaje și instalații in valoare de 
5 000 000 lei.

8. Reintroducerea în circuitul productiv 
șl valorificarea peste sarcinile de plan a 60 
tone materiale plastice, 10 tone aluminiu, 
3 tone cupru.

9. Introducerea și extinderea procedeelor 
tehnologice moderne jn scopul reducerii 
consumului de materiale din Import cu 
1 500 000 lei.

INTREPBINDEHEA DE MORĂRIT $1 PANIFICAȚIE
TELEORMAN

către toate întreprinderile din industria 
alimentară

Antrenați în ampla întrecere socialistă 
pentru realizarea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, oamenii muncii din 
întreprinderea de morărit. panificație si 
produse făinoase din județul Teleorman au 
obținut in primul an al cincinalului succese 
de seamă in producție, depășind prevede
rile planului la producția marfă cu 67 mili
oane lei și la producția netă cu 38 milioane 
lei.

Hotărît să înfăptuiască neabătut sarcinile

10. Depășirea productivității muncii pla
nificate cu 1,6 la sută, prin :

— mecanizarea încărcării materialului de- 
rocat la săparea galeriilor In proporție de 
cel puțin 85 lă sută ;

— mecanizarea încărcării In puțuri șl 
folosirea cofragului alunecător Ia cel puțin 
90 la sută din metrajul săpat ;

— creșterea indicelui de utilizare a fon
dului de timp al personalului muncitor cu 
1 la sută față de anul precedent ;

— calificarea șl perfecționarea pregătirii 
profesionale a unui număr de 600 muncitori 
șl policalificarea a 35 mineri, sondori, elec
tricieni, lăcătuși.

11. Vom asigura,, prin folosirea eu Înalt 
randament a mijloacelor tehnice, realiza
rea unor viteze medii de înaintare in ga
lerii de peste 64 m/front-lună, iar la foraj 
de peste 200 m/instalație-lună.

12. îmbunătățirea condițiilor de muncă 
șl de viață ale personalului muncitor, prin:

— creșterea gradului de securitate a 
muncii, asigurlndu-se controlul și Îmbună
tățirea climatului din subteran, Întreținerea 
căilor de aeraj, a mașinilor și utilajelor 
și respectarea strictă a normelor de pro
tecție a muncii ;

— îmbunătățirea meniurilor la cantină ;
— darea în folosință a unul număr de 

50 apartamente ;
— trimiterea în stațiuni balneo-climate- 

rice a peste 200 oameni ai muncii ;
— dezvoltarea bazei materiale pentru 

activitatea cultural-educativă și sportivă.
în vederea îndeplinirii exemplare a pla

nului și a angajamentelor asumate in între
cere, vom acționa, în spiritul recentelor 
măsuri adoptate de conducerea partidului 
și statului, pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei la fiecare loc de muncă, creșterea 
răspunderii personale în buna gospodărire 
a mijloacelor materiale si financiare, folo
sirea cu maximum de eficiență, în condiții 
de deplină securitate, a tuturor mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, pentru sporirea 
eficienței Întregii activități economice.

Sintem ferm hotărîți să răspundem prin 
fapte la însuflețită chemare pe care ne-a 
adresat-o tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
a pune la dispoziția patriei cit mai multe 
rezerve de substanțe minerale utile, con
tribuind pe această cale la progresul pa
triei noastre socialiste.
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10. Ridicarea nivelului calitativ șl de 
competitivitate al produselor prin moder
nizarea a 25 tehnologii și Îmbunătățirea 
esteticii produselor.

11. Introducerea in fabricație a trei tipuri 
noi de produse din domeniul aparatelor de 
producere a frigului casnic.

12. Reducerea cheltuielilor totale planifi
cate la 1 000 lei producție marfă cu 1,8 lei 
și cu 1,5 lei a cheltuielilor materiale.

13. Extinderea muncii în acord global ds 
la 85 la 87 la sută.

14. Depășirea sarcinii de beneficii cu 
peste 3 milioane lei

15. îmbunătățirea condițiilor de viață și 
de muncă ale oamenilor muticii prin : 
Îmbunătățirea meniului la cantină, folosind 
mai bine posibilitățile proprii — extinderea 
gospodăriei-anexă pentru creșterea porcine
lor de la 20 la 100 capete, a suprafețelor 
cultivate de la 2 ha la 4 ha și amenajarea 
unor terenuri degradate din împrejurimile 
întreprinderii, mărirea suprafețelor de sere 
de la 120 mp la 240 mp, mărirea capacității 
cantinei în scopul extinderii numărului de 
abonați cu încă 300, amenajarea a două 
grupuri sociale în sectoarele de producție 
cu condiții grele de rfiuncă (tratament de 
suprafață, turnătorie fontă), îmbunătățirea 
activităților ce se desfășoară în cadrul 
clubului muncitoresc al întreprinderii pen
tru oamenii muncii și familiile lor, prin 
înființarea a incă 3 cercuri tehnico-aplica- 
tive.pe lingă cele existente, organizarea de 
excursii în tară și în străinătate la care 
vor participa 400 oameni ai muncii, efec
tuarea a peste 30 000 ore muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea incintei întreprin
derii

16. Vom sprijini cooperativele agricole de 
producție din zona orașului Găești la ame
najarea grajdurilor și montarea a 15 000 
adăpători cu nivel constant, proiectate și 
executate in întreprindere. De asemenea, 
se vor efectua 3 000 ore muncă patriotică 
pentru amenajarea gospodăriei de apă și 
introducerea apei în 2 grajduri cu o ca
pacitate de 400 bovine.

17. în cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României" se vor organiza și des
fășura ample acțiuni de masă pentru dez
voltarea creației tehnico-științifice proprii, 
asigurînd dezvoltarea mișcării de invenții 
și inovații, pentru realizarea unei eficiența 
economice postcalculate de minim 6 000 000 
lei.
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stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. si Plena
ra Consiliului Superior al Agriculturii și In
dustriei Alimentare din noiembrie 1981, co
lectivul nostru cheamă la întrecere toate 
întreprinderile de industrie alimentară din 
țară pentru depășirea planului pe 1982, cu 
următoarele obiective :

1. Depășirea planului la producția mar
fă cu 20 milioane lei și la producția netă 
cu 10 milioane lei, prin :

— folosirea rațională a materiilor pri
me planificate ;

— folosirea la maximum a capacități
lor de producție la activitatea de morărit, 
depășind indicele planificat de utilizare a 
mașinilor și instalațiilor cu cel puțin 2 la 
șută ;

— creșterea indicelui , de valorificare a 
materiei prime cu 15 la sută față de plan ;

— sporirea ponderii specialităților de 
panificație cu o valoare nutritivă ridicată, 
utilizindu-se subprodusele din industria 
laptelui și uleiului ;

— introducerea unui număr de 10 pro
duse noi, specialități de panificație și pro
duse zaharoase.

2. Depășirea planului productivității mun
cii, calculată pe baza producției nete, cu 
2700 lei pe lucrător, prin :

— extinderea muncii în acord global 
cu 6 la sută ;

— mecanizarea operațiunilor de încăr
care-descărcare, extinzîndu-se paletizarea 
Si contelnerizarea in toate unitățile de pa
nificație ;

— modernizarea procesului tehnologia 
șl dezvoltarea capacității de producție la 
Fabrica de piine din Roșiori de Vede, da 
la 35 tone la 50 tone în 24 de ore. în ca
drul scatiului existent:

— creșterea indicelui de utilizare a 
fondului de timp maxim disponibil al per
sonalului muncitor cu 2 la sută față de anul 
1981.

3. Reducerea cu 4 lei a cheltuielilor totale 
și materiale la 1 000 lei producție marfă, 
prin :

— diminuarea consumului de energie 
electrică planificat cu 3 la sută ;

— scăderea consumului normat de 
combustibil convențional pe tona de pro
dus cu 2 la sută ;

— recondiționarea peste plan a unul 
volum de piese de schimb în valoare de 
200 mii lei ;

— reducerea cheltuielilor ocazionate 
de aprovizionarea cu materii prime și mate
riale si de desfacere a produselor finite cu 
2,5 la sută ;

— accelerarea vitezei de rotație a mij
loacelor circulante cu 2 zile.

4. îmbunătățirea permanentă a calității 
produselor prin cuprinderea în cursuri de

CONSUN. DNIC AGROINDDSTRIAL DE STAT 
SI COOPERATIST „1 MAI", JUDEȚUL DRAllA

către toate consiliile
> de stat și

Cooperatorii, mecanizatorii, specialiștii 
toți oamenii muncii din Consiliul unic 
agroindustrial de stat șl cooperatist „1 Mai", 
județul Brăila, acționînd cu consecventă 
pentru transpunerea în viată a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea. a prețioaselor In
dicații șl orientări date de tovarășul Nicolae 
tCeausescu, secretarul general al partidului, 
privind înfăptuirea noii revoluții agrare, 
au obținut anul trecut producții medii la 
hectar*%upertbare celor* planificate : 4 030 
kg grîu, 4 620 kg orz, 6 350 kg porumb, 
2 450 kg floarea-soarelul. 16130 kg cartofi 
șl altele. Unitățile din cadrul consiliului au 
livrat la fondul de stat 15140 tone grîu, 
5 120 tone orz. 14 534 tone porumb. 31 632 
tohe legume, 30 800 tone carne, 123 000 hi 
lapte de vacă. 7 185 000 ouă si alte produse 
agroalimentare. La activități industriale 
și prestări de servicii s-a realizat o pro
ducție globală de 33.6 milioane lei, con
tribuind si prin aceasta la realizarea inte
grală a planului de beneficii.

1. In sectorul vegetal vom realiza următoarele producții medii s

Cultura Suprafața
hectare

Plan 
kg/ha

Angajament pesta plan 
kg/ha

— Grîu 5 570 4145 500
— Orz 3 310 4 820 580
— Porumb 5 392 6 560 640
— Floarea-soarelul 1 690 \ 2 640 360
— Soia 1 240 2 750 250
— Sfeclă de zahăr 800 40 850 4150
— Fasole 575 1 410 590
— Legume de cîmp 2 141 16 910 5 090

2. In zootehnie se va acționa energic vițel de la 100 de scroafe — 1 700 purcel iar
pentru realizarea si depășirea efectivelor si de la 100 de oi Și mioare —105 mieL De la
producțiilor planificate. Pe consiliu, efecti- fiecare vacă furajată vam realiza 3 200 li-
vele vor spori cu cel puțin 700 bovine, trl lapte, cu 475 litri peste plan, iar pro-
20 000 porcine, 1 000 ovine sl 15 000 păsări ; ductia medie de ouă pe Răină va fi de 211.
de la 100 de vaci se vor obține minimum 86 cu 15 peste plan.

3. Livrări la fondul de stat i

Produsul U/M Plan Angajament peste plan
— Grîu tone 17 850 2 500
— Orz tone 14 800 1 500
— Porumb tone 32 500 3 000
— Floarea-soarelul tone 4 400 600
— Fasole tone 700 300
— Soia tona 3 330 300
— Sfeclă de zahăr tone 32 680 3 320
— Legume tone 35 210 10 000
— Lapte vacă hl 166 250 25 000
— Carne total tone 36 200 1200
— Ouă mii. buc. 26,5 2.0

Vom pune la dispoziția gospodăriilor 
populației purcel pui. semințe si vom a- 
corda asistentă tehnică. încît acestea să-și 
sporească contribuția la creșterea produc
ției cu 585 tone carne. 11 200 hl lapte. 1 000 
tone legume și alte produse agroalimentare, 
care să satisfacă integral cerințele autoa- 
provizionării si să asigure unele disponibi
lități pentru fondul de stat si pentru piață.

4. Pentru deplina valoriftoare a resurse
lor locale de materii prime si forței de 
muncă, vom extinde st diversifica in toate 
unitățile mica industrie si prestările de 
servicii, producția globală în acest sector 
alungind la 35 milioane lei.

5. Prin creșterea producțiilor în toate 
sectoarele, a livrărilor suplimentare de 
produse la fondul de stat si economisirea 
de combustibil, energie, piese de schimb si 
alte materiale in valoare de circa 1,3 mi
lioane lei. prin aplicarea fermă a noului 
mecanism economico-financiar. în anul 1982 
vom depăși producția globală planificată cu 
6 la sută, producția netă cu 7 la sută si be
neficiul eu 5 la sută.

6. Vom acționa cu perseverentă ca. în 
toate unitățile, conducerile colective să or
ganizeze temeinic producția si munca, ceea 
ce va asigura ridicarea nivelului' de retri
buire al tuturor lucrătorilor din cadrul con
siliului.

Vom desfășura o susținută muncă politi
că. pentru ca totl cooperatorii mecanizato
rii st specialiștii să devină depunători la 
fondul de dezvoltare din cooperativele a- 
gricole.

Conducerile unităților vor fi sprijinite 
pentru a asigura tuturor cooperatorilor și 
celorlalți oameni ai muncii condiții bune 
de muncă si viată. Locurile în cresele si 

perfecționare a cunoștințelor de specialita
te a unui număr de 400 muncitori și cadre 
tehpice, întărirea ordinii și disciplinei, 
participarea activă la concursul profesional 
pe tară „Cea mai bună formație de lucră
tori brutari".

5. Depășirea beneficiului planificat cu 7 
milioane lei, aplicînd ferm noul mecanism 
economico-financiar, principiile autocondu- 
cerii și autogestiunii muncitorești.

6. îmbunătățirea condițiilor de muncă ți
viață ale oamenilor muncii din întreprin
dere, prin : /

— creșterea Indicelui de mecanizare a 
lucrărilor cu 5 la sută față de plan ;

— construirea unei microcantine pen
tru servirea mesei calde de către persona
lul de pe platforma Alexandria și respeo- 
tarea normelor de Drotectie a rnuncii. în ve
derea prevenirii accidentelor și îmbolnăvi
rilor, utilizînd eficient fondurile prevăzute 
în acest scop.

7. Pentru creșterea contribuției întreprin
derii la autoaprovizionarea localităților, în 
lumina exigehțelor formulate de conduce
rea partidului și statului, ne propunem :x

— îmbunătățirea diagramelor de măd- 
niș la morile prestatoare în scopul creșterii 
cu cel puțin 5 la sută a randamentului ds 
făină destinată producției de piine ;

— sprijinirea brutăriilor sătești în apli
carea noilor tehnologii de producere a pîinii 
și specialităților, în vederea reducerii con
sumurilor specifice de materii prime, com
bustibil, energie electrică și îmbunătățirii 
calității produselor ;

— amenajarea unor îngrășătorlî de 
porci la trei unități de producție, livrînd 100 
tone carne în viu la fondul de stat

Sub conducerea comitetului de partid, îm
preună cu organizațiile de sindicat si tine
ret, consiliul oamenilor muncii va milita cu 
toată fermitatea pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor și angajamentelor asumate, 
contribuind la înfăptuirea obiectivelor sta
bilite de Congresul al XII-lea al partidului 
privind creșterea nivelului de trai și a ca
lității vieții întregului nostru popor.
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unice agroindustriale 
cooperatiste

Puternic mobilizați de îndemnurile vi
brante ale tovarășului Nicolae Ceausescu, 
de a se face din anul 1982 o etapă impor
tantă în realiaarea sarcinilor agriculturii pe 
întregul cincinal, de noile măsuri privind 
stimularea unităților agricole, a coopera
torilor si a celorlalți lucrători de la sate 
în creșterea producțiilor ti a livrărilor la 
fondul de stat, mecanizatorii. cooperato
rii. specialiștii ■ din Consiliul unla agroin
dustrial „1 Mai“ adresează tuturor consi
liilor unice agroindustriale din țară o în
flăcărată chemare la întrecere pentru în
deplinirea exemtteră și depășirea sarcini
lor din Planul de dezvoltare a agriculturii 
pe acest an si diri Programul privind auto- 
conducerea sl autoaprovizionarea teritoria
lă pentru asigurarea populației cu pro
duse agroalimentare .si satisfacerea celor
lalte cerințe ale economiei naționale, pro- 
punindu-ne următoarele obiective :

grădinițele existente în unitățile agricole 
cooperatiste vor spori de la 400 la 500 ; nu
mărul cooperatorilor care vor beneficia de 
concedii de odihnă plătite va crește cu 120.

7. Prin măsuri tehnico-organizatorice te
meinic fundamentate vom acționa pentru 
creșterea randamentelor la hectar, a pro
ducțiilor pe animal furajat și sporirea efi
cienței economice în toate unitățile, asigu
rînd : folosirea judicioasă a tuturor supra
fețelor agricole si arabile, inclusiv a celor 
din Incintele gospodărești : amplasarea cul
turilor in sole mari si realizarea unui aso- 
lament adecvat : efectuarea lucrărilor de 
desecare, aplicarea pe 1 950 ha a 58 500 tone 
îngrășăminte organice si fertilizarea cu în
grășăminte chimice a unei suprafețe de 
24 500 ha : repararea sl pregătirea întregu
lui parc de tractoare si mașini agricole ; 
îmbunătățirea structurii soiurilor si hibrizi
lor produși in unitățile de pe raza consi
liului, asigurarea unei densități optime de 
plante la fiecare cultură : aplicarea. Ia toa
te culturile, a numărului de udări prevă
zute in tehnologii : însămîntarea in cultură 
dublă a unei suprafețe de 6 570 ha. din care 
3 250 ha cu porumb pentru boabe și 1 420 
ha cu legume ; recoltarea, transportul si 
depozitarea corespunzătoare a tuturor pro
duselor ; finalizarea programelor de mo
dernizare a tuturor fermelor de vaci : 
Îmbunătățirea asistentei sanitar-veterina- 
re. reducerea la minimum a pierde
rilor prin mortalități șl sacrificări de 
necesitate : pentru sporirea livrărilor de 
produse animaliere, vom organiza o tngră- 
șătorie de taurine cu capacitate de' 800 ca
pete si vom asigura sporirea greutății ka 
livrare a celorlalte categorii de animale.

8. Sub conducerea organelor si organiza

țiilor de partid, vom desfășura o susținută 
activitate politico-educativă și cultural- 
sportivă in rindul cooperatorilor, mecani
zatorilor și specialiștilor. în vederea creș
terii conștiinței socialiste, educării lor in 
spiritul atitudinii Înaintate fată de muncă 
și avutul obștesc, pentru mobilizarea tutu
ror forțelor umane si mijloacelor tehnico- 
materiale de care dispunem la realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan, pentru ca 
peste tot să existe un climat de ordine, dis
ciplină si răspundere in muncă. Prin învă- 
țămîntul politico-ideologic de masă, prin 
celelalte forme ale muncii politico-educa
tive. vom dezvolta la toți lucrătorii din 
consiliu spiritul de Intransigență față de 
orice manifestări de încălcare a legilor, a 
normelor de etică și echitate socialistă.

Pentru ridicarea nivelului de pregătire 
profesională, în acest an vor urma cursu
rile de conducere a tractoarelor și minui-

RAZA DE APROVIZIONARE TEK0-MATERIA1A 
BUZĂU

către toate bazele de aprovizionare 
tehnico-materială și întreprinderile județene 

pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile

Dtnd expresie hotărirli unanime de a în
deplini exemplar toți indicatorii planului 
pe 1982, colectivul de oameni ai muncii 
din Baza județeană de aprovizionare teh
nico-materială Buzău. în frunte cu comu
niștii angajați cu toate forțele pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R., acționînd în 
spiritul indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, la Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1981, cheamă la Întrecere socia
listă toate unitățile de profil din sistem, 
angajîndu-se să realizeze următoarele 
obiective :

1. Depășirea planului de aiprovizio-
nare-desfacere prin depozit cu 5 la sută.

2. îndeplinirea Întocmai a obligațiilor 
asumate prin contractele economice în
cheiate cu beneficiarii.

3. Depășirea sarcinii planificate de pre
luare și valorificare a stocurilor disponi
bile din întreprinderi cu 10 la sută.

4. Realizarea ritmică și integrală a li
vrărilor de materiale și materii prime în 
conformitate cu normele stabilite și con
tractele încheiate.

5. Gospodărirea mal judicioasă a mate
rialelor și folosirea rațională a spatiilor 
de depozitare prin : creșterea gradului de 
încărcare cu 6,5 tone/mp, ca urmare a 
Îmbunătățirii coeficienților de utilizare a 
suprafețelor șl volumelor; depozitarea 
materialelor în flux pe sortotipodimen- 
eiuni și calități î marcarea, etichetarea șl 
inscripționarea tuturor materialelor care 
se stochează în depoeite.

6. Stabilirea el marcarea fluxurilor de 
vehiculare și de circulație, amenajarea 
spațiilor neutilizate la depozitare și culti
varea lor cu legume, furaje.

7. Creșterea volumului mărfurilor expe
diate față de sarcina de plan în sistem 
paletizat cu 10 la sută, pachetizat cu 5 la 
sută șl conteinerizat cu 8 la suta.

8' Prin aplicarea noului mecanism eeo 
nomico-financiar se vor realiza : depășirea 
planului de beneficii cu 5 la sută ; redu
cerea cheltuielilor la 1 000 lei desfacere cu 
1 la sută ; accelerarea vitezei de rotație 
planificată a mijloacelor circulante cu 
trei zile, reducerea consumului de energia 
electrică cu 6 mii kWh fată da cifra pla
nificată.

8. Creșterea productivității muncii cu 3 
la sută prin : policalificarea și ridicarea 
calificării oamenilor muncii pe categorii 
de meserii ; îmbunătățirea indicelui de 
lucru prin Întărirea ordinal și disciplinei

către toate unitățile de inginerie tehnologică 
și proiectare

Colectivul de oameni al muncii din 
IPROMET — Institutul de inginerie tehnolo
gică și proiectare pentru secții- și uzine me
talurgice București — puternic mobilizat în 
înfăptuirea programului de dezvoltare a 
siderurgiei românești, stabilit de documen
tele Congresului al XII-lea, a desfășurat 
în anul 1981 o activitate susținută, obți- 
nind importante succese pe linia moderni
zării tehnologiilor, mecanizării și introdu
cerii de noi procedee pentru elaborarea de 
oțeluri cu caracteristici superioare, pentru 
recuperarea resurselor secundare si a ener
giei și realizarea de utilaje și instalații în 
concepție proprie.

, Stimulați de rezultatele obținute, de sar
cinile ce ne revin din documentele Plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1981. oamenii 
muncii din IPROMET cheamă la întrecere 
pentru depășirea planului pe anul 1982 
colectivele de muncă din toate unitățile 
de inginerie tehnologică și proiectare din 
țară. angajîndu*-se să realizeze urmă- *• 
toarele :

1. Creșterea contribuției ingineriei teh
nologice și a proiectării in concepție pro
prie la .realizarea cincinalului 1981—1985, 
prin materializarea următoarelor obiective, 
peste sarcinile de plan : w

— definitivarea și omologarea instalații
lor tehnologice pentru tratarea otelului în 
vid prin degazare și decarburare avansată, 
creînd posibilitatea de a elabora oțeluri cu 
caracteristici tehnice superioare și elimi
narea importului acestor produse ;

— finalizarea proiectării instalațiilor 
pentru insuflarea pulberilor în oțel lichid 
în oală de 100 tone capacitate ;

— Încheierea proiectării de utilaje, echi
pamente și instalații pentru tehnologia de 
desulfurare a fontei lichide pentru capa
citățile modul de 600 000 și 1 000 000 tone 
fontă pe an ;

— elaborarea proiectelor de execuție șl 
a detaliilor de execuție pentru recupera
rea căldurii la cuptoarele de feroaliaje de 
la Combinatul metalurgic Tulcea. ceea ce 
vă permite încălzirea a 12 000 de aparta
mente :

— elaborarea de detalii de execuție pen
tru utilaje in concepție proprie, care să 
elimine importurile, organizarea activității 

rea mașinilor agricole peste 150 coopera
tori : alti 120 vor absolvi cursurile de pre
gătire in meseriile de fierari, zidari, dul
gheri : toți cooperatorii, mecanizatorii și 
lucrătorii din unitățile de stat vor urma 
Invătămintul- agrozootehnic de masă.

împreună cu ceilalți factori educaționali 
de la sate vom organiza manifestări cultu- 
ral-artistice și sportive de masă la nive
lul unităților, localităților si consiliului unic 
și vom asigura participarea lucrătorilor de 
pe ogoare, a tuturor sătenilor la manifes
tările din cadrul Festivalului național 
„Cintarea României" si la întrecerile spor
tive organizate sub genericul ..Daciadei".

ADUNAREA GENERALA A CONSILIULUI 
UNIC AGROINDUSTRIAL DE STAT 

Șl COOPERATIST „1 MAI", 
JUDEȚUL BRĂILA

în muncă ; creșterea indicelui de utilizare 
planificat a parcului auto și a celorlalte 
utilaje cu 4 la sută, prin sporirea volumu
lui de mărfuri transportate cu parcul pro
priu și mecanizarea îndeosebi a lucrărilor 
care necesită un volum mare de muncă 
manuală ; extinderea muncii in acord la 
toate locurile de muncă unde este posibilă 
această formă:

10. Efectuarea Întreținerilor și repara
țiilor la utilajele și mijloacele din dotare 
conform graficelor și de bună calitate.

11. Recondiționarea de piese și folosirea 
acestora Ia reparații, cu 25 la sută mai 
mult decit *s-a prevăzut in plan.

12. Pentru valorificarea cit mai eficientă 
a materialelor refolosibile recuperate de 
la întreprinderile din județ, se va orga
niza, in cadrul bazei, o secție de micro- 
producție, care va realiza o producție de 
cel puțin 1 milion lei

13. Crearea tuturor condițiilor necesare 
realizării investițiilor planificate pe anul 
1982 și participarea cu forțe proprii pentru 
punerea în funcțiune a tuturor lucrărilor 
cu 45 zile înainte de termenul planificat, 
iar a utilajelor independente cu 60 zile.

14. Implementarea tuturor subsisteme
lor cuprinse în planul de punere in func
țiune pe anul 1982 și exploatarea cu re
zultate calitativ superioare a lucrărilor 
existente pe calculator.

15. în scopul stimulării Inițiativei crea
toare și a spiritului de întrecere socialistă, 
sub conducerea organizației de partid 
consiliul oamenilor muncii cu sprijinul 
organizațiilor de sindicat. O.D.U.S. și 
U.T.C., va acționa pentru extinderea ini
țiativelor „Contul colector de economii" 
și, „Cei mai gospodărit depozit".

16. Intensificarea muncii educative în 
rindul personalului bazei in scopul asigu
rării unei serviri exemplare a beneficiarilor.

17. îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și viață ale oamenilor muncii prin : ame
najarea unui cabinet de protecție a muncii 
model și asigurarea echipamentului de 
protecție și de lucru pentru toți oamenii 
muncii din bază ; eliminarea accidentelor 
de muncă prin aplicarea măsurilor de pre
venire a acestora ; sporirea suprafețelor 
destinate pentru vestiare cu îhcă 100 de 
locuri ; dezvoltarea prin muncă patriotică 
și materiale recuperate a bazei materiale 
pentru activitatea cultural-educativă și 
sportivă.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCH,
BIROUL ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R., 

COMITETUL SINDICATULUI, 
BIROUL ORGANIZAȚIEI U.T.G

de proiectare vizînd producția de roboți 
industriali destinați sectorului metalurgic;

— elaborarea și înscrierea unui număr 
de 20 de brevete de invenții, aparținind 
unor specialiști din cadrul institutului, 
care să fie aplicate în industrie.

2. Elaborarea de detalii de execuție pen
tru linii tehnologice și uzine siderurgioe 
care vor fi livrate în străinătate, respec- 
tindu-se în totalitate programele stabilite 
și depășirea planului pe 1982.

3. îmbunătățirea activității de proiectare 
a investițiilor prin eliminarea importuri
lor :

— elaborarea documentațiilor tehnloe 
pentru toate obiectivele prevăzute în pla
nul de investiții. în exclusivitate pe baza 
tehnologiilor și utilajelor în concepție 
proprie ;

— participarea efectivă la execuție, mon
taj, probe, rodaj și punere in funcțiune pe 
platformele combinatelor și uzinelor, pros
tind un volum de 100 000 de ore de asis
tență tehnică.

4. Creșterea eficientei economice a acti
vității de proiectare prin :

— scurtarea duratei de elaborare a pro
iectelor cu 50 000 ore-oin față de prevede
rile contractuale :

— creșterea productivității muncii cu cel 
puțin 2 la sută peste prevederile de plan, 
prin extinderea metodelor modeme de lu
cru și de calcul utilizarea optimă a fon
dului de timp ;

— depășirea beneficiului planificat cu 
cel puțin 5 la sută, pe seama reducerii 
cheltuielilor materiale și a creșterii pro
ductivității muncii.

Sub conducerea organizației de partid, 
întregul colectiv de ingineri și tehnicieni 
din IPROMET este ferm hotărit să-șl con
sacre toată puterea de muncă in scopul 
realizării angajamentelor asumate, contri
buind astfel la îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al XII-lea al partidului de ri
dicare a României pe noi culmi de civili
zație și progres.

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.G
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cele 

mal cordiale felicitări și sincerele mele urări de sănătate, fericire personală, 
de noi și tot mai mari succese în edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România vecină și frățească.’

Acum cîteva zile s-a încheiat întîlnirea care a avut loc în cadrul 
frecventelor noastre contacte. Desfășurată intr-o atmosferă de prietenie, 
cordialitate și Stimă reciprocă, ea va da noi impulsuri dezvoltării continue 
a colaborării bulgaro-române.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre Partidul 
Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară 
Bulgaria șl ~ ~
permanent, 
«ocialiste, al

Stimate tovarășe Ceausescu.
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez. în 

numele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia sl In numele 
meu. cele mai cordiale felicitări si urări de multă 
în munca dumneavoastră de mare răspundere sore 
poporului român prieten din România vecină.

sănătate si noi succese 
binele sț DrosDeritatea

KRAIGHERSERGHEI
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Cu ocazia celei de-a 64-a aniversări a zilei dumneavoastră 
doresc să vă adresez, scumpe prietene, in numele Comitetului 
Partidului Muncii din Coreea, al 
Coreene, al poporului coreean 
felicitări.

Poporul coreean dă o Înaltă

Guvernului Republicii Populare 
și al meu personal, cele mai

de naștere 
Central al 
Democrate 
călduroase

Republica Socialistă România se vor dezvolta și aprofunda 
in interesul coeziunii și unității de acțiune a comunității 
păcii, socialismului și progresului in lume.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist 
Președintele Consiliului 

al Republicii Populare

Bulgar, 
de Stat 
Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

apreciere marilor realizări pe care poporul 
frate român le obține, sub conducerea dumneavoastră, In lupta pentru apă
rarea cu fermitate a suveranității țării și pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, contribuției pe care o aduceți, in mod activ, la cauza 
păcii.

Convins că relațiile de prietenie șl colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre se vor consolida și dezvolta șl mai mult în viitor, folosesc 
acest prilej pentru a vă exprima cele mal bufte urări de sănătate și fericire 
și să vă doresc sincer, dumneavoastră și poporului român, succese tot mai 
mari în activitatea de transpunere in viață a hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării dumneavoastră, vă rog să nrimiti. domnule pre
ședinte. felicitările mele cordiale si cele mai bune urări de fericire si să
nătate.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia aniversării zilei de naștere vă adresez cele mai cordiale 

felicitări șl cele mai bune urări de sănătate deplină și noi succese în munca 
dumneavoastră de mare răspundere.

Folosesc acest prilej spre a exprima satisfacția pentru dezvoltarea re
lațiilor prietenești și colaborării dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
și Partidul Comunist Român, dintre țările noastre socialiste vecine. Dau o 
inaltă apreciere contribuției pe care dumneavoastră personal ați adus-o și 
o aduceți la dezvoltarea relațiilor și colaborării iugoslavo-române.

Sîntem convinși că dezvoltarea în continuare a relațiilor și colaborării 
noastre este in interesul trainic al popoarelor din Iugoslavia și poporului 
român, al colaborării internaționale pe bază de egalitate, ai păcii și socia
lismului In lume.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dr. DUȘAN DRAGOSAVAȚ
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Fericitul eveniment al aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre 
Îmi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa felicitările cele mal 
calde și urările cele mai sincere de sănătate șl fericire personală, de prospe
ritate mereu crescîndă poporului României.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi Excelentei Voastre expresia celei 
mai înalte considerațiunL •

Cu nrileiul aniversării dumneavoastră. Dermiteti-mi să vă exprim urările 
mele cele mai sincere de fericire personală si DrosDeritate.

ANDREAS G. PAPANDREU
Primul ministru al Republicii Elene

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
■ Președintele Republicii Socialiste România

Dragă prietene, k
’•Ju fericita ocazie a aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi face 

o deosebită plăcere să vă adresez, în numele meu și al poporului Republicii 
Arabe Egipt, felicitări din inimă împreună cu cele mai bune urări de sănă
tate și fericire.

Poporul egiptean mi se alătură in a vă exprima profunda noastră apre
ciere pentru rolul dumneavoastră pozitiv in impulsionarea înaintării proce
sului unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu, în interesul prosperi
tății popoarelor din zonă, al păcii și securității internaționale.

Vă rog să binevoiți a accepta cele mai sincere salutări și cele mal bune 
urări pentru dumneavoastră, precum și urări de progres și prosperitate con
tinue pentru poporul prieten al României.

Cu cea mai inaltă stimă și considerație,

MOHAMMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a aniversării zilei dumneavoastră de naștere Îmi este 
deosebit de Plăcut să transmit Excelentei Voastre sincerele mele felicitări, 
insolite de cele mai bune urări de sănătate, de succes continuu sl fericire.

HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte.
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, doresc să vă adre

sez. in numele doamnei Marcos si al meu personal, salutări cordiale si cele 
mai bune urări de sănătate, fericire personală si pace.

Adresindu-vă urarea de viată Îndelungată la conducerea marelui dum
neavoastră ponor, in fruntea statului român, vă doresc, totodată, multă pu
tere de muncă si denlin succes in eforturile dumneavoastră dedicate oăcii 
si iustitiei Internationale.

*

*

Bunul dumneavoastră prieten,
FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Româi}, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceausescu.
în numele meu personal si al socialiștilor italieni vă adresez cele mal 

calde urări cu nrileiul aniversării zilei de naștere. încredintindu-vă de sen
timentele prietenești pe care eu și Partidul Socialist Italian le avem față de 
dumneavoastră șl de România.

Cu cordialitate.
BETTINO CRAXI

Secretar general 
al Partidului Socialist Italian

’ ‘̂a.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă președinte,
Exprimind cele mal sincere mulțumiri pentru ospitalitatea de care 

ne-am bucurat în România, eu și delegația P.S.D.I., și relevînd amintirea 
vie a recentei noastre întîlniri pentru marea sa semnificație politică, îmi 
permit să vă adresez, cu deosebită căldură, urări pentru aniversarea zilei de 
naștere.

Pentru construirea păcii șl reluarea destinderii, pentru respectarea 
suveranității naționale, apărarea drepturilor și garantarea libertăților cetă
țenilor, este de depus o intensă activitate. Spre aceste obiective și interese 
comune se îndreaptă eforturile noastre, pentru a favoriza în Europa un 
nou dialog intre toate popoarele.

Cu cordialitate și prietenie.

PIETRO LONGO
Secretar general al Partidului Socialist 

Democratic Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia fericitei dumneavoastră zile de naștere, vă doresc să conduceți 
poporul român spre noi progrese pe calea socialismului și comunismului.

LEETORAJ CHUNDRAMUN
Președintele

Partidului Comunist din Mauritius

■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii India, ambasadorul acestei 
țări la București. Kanwar Gajendra 
Singh, a oferit, marți, o recepție.

Au participat Ion Pățan, viceprim- 
ministru, ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe, Neculai 
Agachl, ministrul industriei metalur
gice. Dumitru Bejan, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale,. Virgil Teodorescu, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. Gheorghe Dolgu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ni- 
colae Eremia, președintele Băncii ro
mâne de comerț exterior, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, per
sonalități aîe vieții culturale și ști
ințifice. ofițeri superiori, alte per
soane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați In țara noastră, 
membri ai cornului diplomatic.

★

în Capitală, la sala „Dalles", s-a 
deschis, marți, o expoziție de design 
din Marea Britanie. Obiectele expuse 
relevă locul important pe care-1 ocu
pă designul în economia britanică.

Criticul de artă Viorel Oprea și 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, Paul Cecil Henry Holmer. au 
relevat, în alocuțiunile rostite la ver
nisaj, evoluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie, colaborare și cooperare 
pe multiple planuri dintre România șl 
Marea Britanie, lărgirea și diversifi
carea raporturilor cultural-artistice 
bilaterale, contribuția acestora la mai 
buna cunoaștere și apropiere reci
procă.

La festivitate au asistat Ion Găle- 
teanu. secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste. Mih- 
nea Gheorghiu, președintele Asocia
ției de prietenie România—Marea Bri
tanie, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, oameni de artă și cul
tură. specialiști.

(Agernres)
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CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE DEPINDE DE MUNCA NOASTRĂ,
J-

IAR NOILE REGLEMENTĂRI NE STIMULEAZĂ SĂ MUNCIM ClT MAI BINE
CUVÎNTUL celor care produc ÎNTREBĂRI Sl RĂSPUNSURI9

Cei harnici au, intr-adevăr, 
de ce să se bucure 

, inii și fapte notate in aceste zile intr-o comună 
din Teleorman

Avem condiții să sporim substanțial 
recoltele

cu privire la proiectul Legii retribuirii muncii in unitățile 
agricole cooperatiste

Proiectul Legii retribuirii muncii în 
unitățile agricol® cooperatiste, parte 
integrantă a măsurilor întreprinse de 
conducerea partidului în vederea în
deplinirii obiectivelor Congresului al 
XII-lea al partidului, a sarcinilor ce 
decurg din înfăptuirea noii revoluții 
agrare, a stirnit în lumea satelor o 
Însuflețire pe deplin justifica
tă. Cțivîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. este citită, 
studiată si comentată cu interes în 
comunele județului Teleorman, din 
care am cules secvențele ce urmează.

...Sîntem in comuna Pocoschia din 
apropierea municipiului Alexandria. 
In fata consiliului popular, gazeta 
de stradă, apărută într-o ediție spe
cială. prezintă noile documente. Ală
turi, prin citeva articole, sînt aduse 
In atenția locuitorilor comunei păreri 
autorizate ale unor economiști și in
gineri privind avantajele oferite lu
crătorilor din agricultură prin noul 
act normativ.

— Nu ne putem declara mulțumiți 
doar cu faptul că oamenii au luat 
cunoștință de proiectul Legii privind 
retribuirea muncii in unitățile coo
peratiste — ne spune Petre Țone, se
cretar adjunct cu probleme de pro
pagandă al comitetului comunal de 
partid. în zilele următoare vom or
ganiza pe fiecare formație de lucru 
dezbaterea și aprofundarea acestor 
documente. Ne-am propus să facem 
în așa fel Incit fiecare lucrător din 
agricultură să înțeleagă oe deplin că 
materializarea in practică a noilor 
prevederi nu se realizează prin de
clarații de intenții, prin lozinci. Este 
vorba de un serios proces de analiză 
a activității de oină acum, de chib
zuință matură asupra a ceea ce tre
buie întreprins pentru ca fiecare om 
al muncii să beneficieze de noul ca
dru creat prin ridicarea producțiilor 
la nivelul exigențelor actuale. •

Un exemplu elocvent l-am întilnit 
la ferma zootehnică, unde vicepre
ședintele cooperativei agricole, Dom- 
nica Românu. cu ziarul în mină și 
cu citeva calcule economice, organi
zase o discuție cu lucrătorii de aici.

— Noi, în anul trecut, am depășit 
planul la lapte de vacă cu 730 hl — 
ne spune îngrijitorul Marin Dumitru. 
Personal, am cîștigat în medie peste 
2 000 de lei pe lună. Dar a avea o 
retribuție egală cu cea a muncitori
lor din I.A.S., atunci cind rezultatele 
sînt la fel, a ne bucura de toate drep
turile, materiale și sociale, de care 
beneficiază ei este un act de echi

tate. Este, in fapt, un stimulent real 
pentru obținerea de producții rfiari.

Păreri asemănătoare am consemnat 
si de la alti ineriiitori. printre care 
Constantin Vișan, Tudor Giurgiu, 
Marin Ciobanu. Larg și răsunător 
ecou iși găsește in conștiința țărani
lor noul proiect de lege ! Ne-a do
vedit-o și un alt fapt : Alexandru 
Pândele, de mulțl ani muncitor nave
tist într-o întreprindere alexăndrea- 
nă, venise să solicite încadrarea în 
sectorul zootehnic. Era primul. Vor 
fi. desigur, și alții.

Lectura proiectului de lege, dar mai 
ales calculele economice au constituit 
punctul de plecare al unor dezbateri 
rodnice și în ferma de legume. Se
cretara organizației de partid. Paula 
Căzănaru, vorbea cu însuflețire des
pre relația strînsă dintre calitatea 
muncii și bunăstare : „Pentru a reali
za planul de 1 600 tone legume și a 
obține venituri sporite va trebui să 
executăm mai bine decît pină acum, 
și' la timp, toate categoriile de lu
crări". Și cum vorbele nu râmîn 
vorbe, cooperatorii de aici au împrăș
tiat pină acum aproximativ 600 tone 
de îngrășăminte organice pe suprafa
ța destinată tomatelor. „Este un sis
tem foarte drept de apreciere a mun
cii cooperatorilor. Legea asigură, bi
neînțeles celor harnici, venituri sub
stanțiale — a ținut să adauge co
munista Alexandrina Lazăr. Concret, 
după calculele făcute cu șefa de fer
mă, conform cantității și calității 
muncii, tarifelor diferențiate pe lu
crări, fiecare dintre noi poate bene
ficia în plus de 4 000—5 000 de lei 
pe an".

Pentru încheierea acestor Însem
nări, concludente ni se« par cuvintele 
președintelui cooperativei agricole, 
Constantin Grămadă :

— Dovada cea mai convingătoare 
că înțelegem rostul noilor reglemen
tări vor fi faptele concrete de zi cu 
zi. Avem in grijă 3 600 de hectare de 
teren arabil de pe care va trebui să 
obținem recolte superioare cu circa 
50 la sută fată de realizările anului 
trecut. De aceea, ne considerăm to
tal mobilizați în a lua măsuri ferme 
pentru îmbunătățirea organizării 
muncii și instaurarea unui spirit de 
deplină ordine și disciplină în pro
ducția agricolă, asa cum ne cere se
cretarul general al partidului. Aceas
ta este, de fapt, calea belșugului, a 
bunăstării noastre, a tuturor.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii*

Proiectul noii legi are meritul de 
a stabili intr-un mod unitar, pe de
plin echitabil, normele de retribuire 
a cooperatorilor in funcție de în
deplinirea tuturor sarcinilor ce le 
revin. Și, așa cum se precizează in 
proiectul legii, în cuvîntarea rostită 
de secretarul general al partidului 
la recftita consfătuire de lucru ce a 
avut loc la C.C. al P.C.R., pentru 
obținerea unor retribuții superioare . 
de către cooperatori, prima și sin
gura condiție este realizarea planu
rilor stabilite, a unor producții su
plimentare celor planificate. Dar 
iată cum se vor reflecta toate aces
tea in activitatea noastră, pornind 
de la ceea ce vom propune a- 
dunărif generale a Cooperatori
lor. Pentru anul curent indicatorii de 
plan prevăd realizarea unei produc
ții medii ia hectar de 3 200 kg griu, 
3 600 kg orz, 3 700 kg porumb, 22 000 
kg sfeclă de zahăr și 17 000 kg legu
me de cîmp. Posibilitățile sint insă 
mult mai mari la fiecare cultură. 
Obținînd in plus la fiecare hectar 
cultivat cel puțin 200 kg griu. 400 
kg porumb, 9 000 kg sfeclă de zahăr.

Este normal, este drept ca tot satul 
să muncească

Proiectul Legii retribuirii muncii 
in unitățile agricole cooperatiste dat 
publicității și care se aplică experi
mental de la 1 februarie se înscrie 
în ansamblul actelor normative me
nite . a configura cadrul legislativ și 
organizatoric cel mai prielnic dezvol
tării agriculturii, stimulării partici
pării oamenilor muncii de la sate la 
obținerea unor producții cit mai 
mari, la realizarea autoconducerii si 
autoaprovlzlonării. Noua reglemen
tare creează posibilități mai mari de 
cointeresare a tuturor coooeratortlor, 
inclusiv a celor care îndeplinesc func
ții de conducere și de execuție tehnice 
Si economice. în realizarea unor pro
ducții agricole substanțial sporite. 
Pentru că ridicarea continuă a nive
lului de trai este condiționată direct 
de rezultatele muncii, de îndeplini
rea planului de producție, este nor
mal. este drept și în spiritul tradiții
lor poporului nostru ca toată lumea 
să muncească. Din propria experien
ță de președinte al cooperativei 
agricole spun că oamenii «lucrează 
mai cu tragere de inimă si mai mult 
spor atunci. cind nu-i îndemni 
numai cu vorba, ci și cu fapta. Noi 
asa am procedat și rezultatele au 
fost foarte, bune. Ca președinte, re
tribuția mea de bază știu că poate 

1 000 kg legume, vom putea benefi
cia de următoarele sporuri de retri
buție pentru cooperatori: 800 000 lei 
.pentru producția de griu și porurnb 
ce se va livra suplimentar la fon
dul de stat ; 650 000 lei pentru spo
rurile de producție la sfeclă de za
hăr și legume. La acestea se vor a- 
dăuga sumele provenite din zooteh
nie, din cultura viței de vie, ca și 
din alte sectoare. Sînt doar • ci
teva dintre aspectele concludente 
privind avantajele ce le aduce pro
iectul noii legi privind retribuirea 
muncii in unitățile agricole coopera
tiste, modul in care ne gindim noi 
să le aplicăm. Subscriind intru totui 
prevederilor acesteia, exprim deose
bita stimă șl prețuire a consătenilor 
mei față de cel mai iubit fiu ăl po
porului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inițiatorul proiectului 
noii legi.

Mihai B1RLIGA
Erou ol Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Roma, 
județul Botoșani

ajunge acum pină la maximum de 
2,5 ori venitul mediu realizat de coo
peratorii care lucrează nemijlocit in 
producție și execută întregul volum 
do muncă aprobat de adunarea gene
rală, precum și in raport cu valoarea 
producției fizice planificate. Asta în
seamnă, desigur, că împreună cu 
consiliul de conducere trebuie să mă 
ocup mai stăruitor, direct si eficient 
de realizarea producției vegetale si 
animale, să organizez mai bine 
munca, să găsim noi posibilități ca 
toți cooperatorii să lucreze cel puțin 
300 de zile pe an. De mare impor
tantă practică mi se pare preve
derea ca personalul care îndeplinește 
funcții de conducere să execute lu
crări agricole reprezentînd 25—50 la 
sută din volumul de muncă stabilit 
pentru cooperatorii care lucrează 
nemijlocit în producție. Aceasta dă 
posibilitatea nu numai ca in perioa
dele de virf ale campaniilor agrico
le numărul brațelor de muncă să 
crească simțitor, dar și spiritul de 
cooperare, exemplul personal să fie 
mai stimulative.

loan MOȘANU
președintele cooperativei agricole 
de producție Delenl, 
județul Vaslui

în dorința de a răspunde 
întrebărilor primite la re
dacție în legătură cu for
mele și modalitățile con
crete de organizare a pro
ducției și a muncii in coo
perativele agricole ne-am 
adresat tovarășului Gheor
ghe Pascu, șef serviciu in 
Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare.

— Mai intti. citeva preci
zări cu privire la rolul pe 
care ii are echipa in des
fășurarea activității sub
unităților de producție.

— Experiența de pină a- 
cum dovedește că echipa 
organizată, in acord global 
reprezintă nucleul de mun
că ce corespunde cel mal 
bine condițiilor și sarcini
lor ce revin agriculturii 
noastre cooperatiste. în 
funcție de profilul activi
tății, de gradul de mecani
zare a lucrărilor agricole, do 
condițiile de relief, la nive
lul fiecărei subunități se pot 
organiza 3 categorii de for
mații : echipe de mecaniza
tori — in cazul unor cul
turi ale căror lucrări sînt 
complet mecanizate și chl- 
mizate ; echipe mixte de 
mecanizatori și cooperatori 
— la culturile unde se apli
că tehnologii partial meca
nizate. în această formă 
de conlucrare mecanizatorii 
și cooperatorii nu numai 
că acționează împreună, dar 
răspund Solidar de realiza
rea producției planificate : 
echipe de cooperatori — 
care se organizează pentru 
activitățile unde marea ma
joritate a lucrărilor se exe
cută manual (in zootehnie, 
la recoltarea tinetelor etc.). 
Trebuie spus insă că Îm
părțirea nu poate fi socoti
tă exclusivă, pentru că în
totdeauna cu formația de 
mecanizatori, de pildă, mai 
lucrează 3—4 cooperatori, 
care alimentează și urmă
resc funcționarea semănă
torilor, deservesc mașinile 
de administrat îngrășămin
te sau instalațiile de com
batere a buruienilor și dău
nătorilor etc., cum dealtfel

șl echipa de cooperatori 
este ajutată de către un me
canizator sau doi in exe
cutarea unor lucrări.

— Ce importanță pre
zintă dimensionarea optimă 
a formației de lucru și de 
ce trebuie tinut seama in 
determinarea mărimii aces
teia ?

— Cu toate că aceasta 
constituie problema cea mai 
importantă pentru buna 
desfășurare a muncii unei 
echipe, nu se pot și nici 

Cum se organizează 

producția și munca 

in C.A. P.

nu trebuie stabilite anumi
te „rețete" general-valabi- 
ie. Dimensiunea ideală a 
unei formații este aceea 
care in condițiile date de 
subunitățile respective asi
gură. prin munca pe care 
o desfășoară, cele mai mari 
producții și oferă, totodată, 
un cîmp larg de desfășurare 
a mijloacelor mecanice, in
clusiv a celor de transport.

— în proiectul de lege se 
precizează insă clar că mă
rimea echipei trebuie să se 
încadreze in limitele stabi
lite de Ministerul Agricul
turii.

— Această precizare tre
buie Înțeleasă mai mult in 
scopul de a se evita gigan
tismul și mai ales fărimi- 
țarea excesivă. Tocmai in 
această idee. Ministerul A- 
griculturii a elaborat anu
mite schite-cadru de di
mensionare a formațiilor de 
lucru finind seama de spe
cificul zonei, al tehnologii
lor, de structura culturilor, 
de dispersarea terenului etc. 

Pentru zona de șes, Ia cul
tura de cimp, unde se a- 
plică o tehnologie complet 
mecanizată, dimensiunea 
optimă a unei formații mix
te ar trebui să cuprindă cel 
puțin 4—5 mecanizatori pină 
la cel mult 8 și minimum 

15—20 pină la maximum 35— 
40 cooperatori. în legumi- 
cuitură, echipa ar trebui să 
elba in componentă mini
mum 30—35 și maximum 
40—50 cooperatori. Există 
mal multe variante de di

mensionare a formațiilor de 
lucru pentru flecare sector 
de activitate. Ele insă aii 
numai un caracter orienta
tiv și Impun doar respec
tarea unor anumite limite 
pentru a nu se ajunge la 
exagerări. Singura in mă
sură să stabilească dimen
siunea acestora, compo
nența lor este adunarea fer
mei, respectiv a brigăzii 
sau sectorului respectiv.

— Ce atribuții revin echi
pei in procesul de realiza
re a producției agricole ?

— întreaga activitate * 
echipei este legată de o a- 
numită suprafață de teren, 
precis delimitată, pe care 
trebuie să o lucreze ce! pu
țin pe durata unul Ciclu de 
producție, respectind întoc
mai normele agrotehnice 
impuse fiecărei culturi. în 
zootehnie, echipele au in 
răspundere un anumit nu
măr de animale și este in
dicat să aibă o permanen
tizare de durată pentru « 
putea beneficia de efectele

Îngrijirii animalelor. La 
bâza raporturilor de conlu
crare dintre echipă și con
ducerea cooperativei, res
pectiv a fermei, stă anga
jamentul încheiat între șe
ful formației, șeful secției 
de mecanizare și șeful da 
fermă. în principal, acesț 
angajament — semnat de 
toți componențli echipei — 
cuprinde culturile și pro
ducțiile prevăzute a se rea
liza la hectar și pe ansam
blul suprafeței repartizate, 
materiile și materialele ce 
se asigură de conducerea 
cooperativei (Îngrășăminte, 
semințe, substanțe pentru 
combaterea buruienilor și 
bolilor etc.), precum și mij
loacele mecanice necesare 
efectuării la timp și in bune 
condiții a tuturor lucrărilor, 
în angajament sint stabili
te si tarifele ce revin la 
tonă, cîștigurile pe care le 
pot realiza cooperatorii, dt 
și condițiile de acordare a 
retribuției. Prevederile noii 
reglementări stimulează mai 
ales efortul și preocuparea 
pentru îndeplinirea și depă
șirea producțiilor stabilite, 
sanctionînd sever indiscipli
na, deficiențele de organi
zare, erorile de ordin agro
tehnic. în acest context, deo
sebit de stimulativă pentru 
creșterea producției, pentru 
cointeresarea cooperatori
lor este prevederea potri
vit căreia in cazul in care 
echipa iși îndeplinește sar
cinile ce-i revin și reali
zează producțiile angajate, 
retribuirea ei se tace in
dependent de rezultatele 
obținute de celelalte for
mații. de fermă sau de coo
perativă. în toate situațiile 
însă, retribuirea se face di
ferențiat, pe cooperatori, 
corespunzător muncii fie
căruia. prin aceasta asigu- 
rîndu-se transpunerea in 
fapt a principiului socialist 
al repartiției dună cantita
tea și calitatea muncii 
prestate de fiecare om.

Convorbire realizată de
IosU POP



Expresie a interesului deosebit față de personalitatea președintelui Raporturi prietenești, colaborare dinamică■
României, față de politica internă și externă a țării noastre

intre România și Bulgaria

în Italia a apărut un nou volum din seria
Declarațiile tovarășului Todor Jivkov

NICOLAE CEAUSESCU:
„Scrieri ✓✓

în editura Italiană „Editori Riuniti" din Roma a 
apărut cel de-al XI-lea volum din seria „Scrieri alese" 
ele tovarășului Nicolae Ceaușescu, care înmănunchea
ză 6 culegere amplă de extrase din cuvîntări, expuneri, 
interviuri și alte lucrări consacrate de președintele 
României în decursul anului 1980 unor aspecte de larg 
interes ale politicii interne și internaționale a par
tidului si statului nostru.

i Structurat în 15 capito
le tematice, volumul se 
deschide cu un portret 
înfățișîndu-1 pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România. Un 
prim capitol — consacrat 
problemelor privind par
tidul, statul, societatea 
românească — prezintă 
extrase semnificative din 
cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul împlinirii a 15 
ani de la Congresul al 
IX-leâ al partidului nos
tru, cititorul italian pu
țind astfel constata din
tru început rezultatele 
deosebite obținute prin 
munca plină de abnegație a 
popor 
forțelor de producție, în 
perfecționarea raporturi
lor sociale, in creșterea 
avuției naționale, pre
cum și în ce privește ni
velul de trai material și 
cultural. Unitatea po
porului nostru in jurul 
partidului comunist, ro
lul politic conducător al 
partidului sint subliniate 
prin fragmente alese din 
lucrări, prin grija edito
rului.

Se evidențiază, totoda
tă, dezvoltarea și perfec
ționarea democrației so
cialiste în patria noastră, 
principiul conducerii co
lective pe care se bazea
ză activitatea in toate 
domeniile vieții politico- 
sociale, organizarea eco
nomiei socialiste si reali- , zările deosebite ale 
României în îndeplinirea 
planului cincinal 1976— 
1980, cifrele cuprinse in 
documente și principalii 
indicatori ai dezvoltării 
economico-sociale pe peri
oada 1950—1980 fiind o 
mărturie în plus a nive
lului atins de tarii noas
tră in toate domeniile.

După importantele ca
pitole dedicate gindirii 
politice novatoare a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu asupra proble
maticii construcției so
cialiste in țara noastră, 
rolului P.C.R. în proce
sul de edificare a socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate în Româ
nia, un spațiu amplu este 
consacrat dezvoltării cer
cetării științifice și teh
nice în slujba producției, 
problemelor energetice și 
rolului cercetărilor geolo
gice în actualul context 
economic internațional, 
agriculturii ca factor im- 

^portant in economie, toa-

te acestea dovedind ca
racterul științific al poli
ticii partidului, pusă în 
slujba propășirii țârii.

Alte capitole conțin re
feriri ample la cultura șl

țara noastră acordă o im
portanță deosebită activi
tății internaționale în
dreptate spre promovarea 
unei politici de destinde
re si de largă colaborare, 
creșterii contribuției sale 
la soluționarea marilor 
probleme ale epocii con
temporane.

Un spațiu important în 
cadrul capitolelor privi
toare la relațiile Interna
ționale ale țării noastre 
este consacrat raporturi-

NICOLAE CEAUSESOU>
!?•

■ ” Scrittî scelti
..A 1980

întregului nostru 
in dezvoltarea ■

■ ■ L;

creația artistică româ
nească aflate In slujba 
întregului popor, la dez
voltarea școlii și a învă- 
țămîntului de toate gra
dele, la importanța și 
substanța revoluționară 
ale științei istorice nu nu
mai in ce privește studi
erea trecutului, ci și pen
tru o mai bună înțelege
re a prezentului, a sarci
nilor de viitor strins le
gate de întregul proces 
de dezvoltare a poporu
lui, a întregii noastre na- 
țiuni. ...■

Din cuvîntările. inter
viurile și luările de pozi
ție selectate de editor se 
desDrind. totodată, nreo- 
cuparea exprimată de 
președintele Nicolae
Ceaușescu -fată de agra
varea situației internațio
nale. analiza științifică a 
evoluțiilor contemporane 
la scara întregii planete, 
poziția profund realistă a 
României socialiste față 
de marile probleme ale 
lumii. Analizind raportul 
de forțe pe plan interna
țional, problematica noii 
ordini economice și politi
ce mondiale, președintele 
României subliniază încă 
o dată cu pregnantă că in 
actuala stare de tensiune

lor de colaborare ale 
României cu celelalte țări 
socialiste, cu statele în 
cura de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, cu toate 
statele lumii, principiilor 
politicii externe româ
nești, subliniindu-se că în 
actualele condiții este ne
cesar să facem totul pen
tru a situa la baza rapor
turilor dintre state prin
cipiile deplinei egalități 
în drepturi, respectării 
independenței si suvera
nității naționale, neames
tecului in treburile inter
ne, renunțării la forță, și 
la amenințarea cu forța — 
pentru afirmarea lor ho- . 
tărită pe plan mondial.

Raporturilor Partidului 
Comunist Român cu miș
carea comunistă și mun
citorească internațională 
le este consacrat un ca
pitol care relevă, între 
altele, rolul forțelor îna
intate ale omenirii în 
menținerea părți, activi
tatea pe care o depune 
România pentru a contri
bui la soluționarea tutu
ror problemelor interna
ționale în interesul secu
rității, al destinderii și al 
păcii, pentru realizarea 
unei lumi mal drepte șl 
mai bune, în care fiecare

națiune să fie liberă și 
independentă.

Alte capitole din lucra
re, analizind situația in
ternațională, se referă la 
acțiunile românești în fa
voarea păcii și a dezar
mării, pentru suprimarea 
focarelor de tensiune in
ternațională. la politica 
României față de proble
mele continentului nostru, 
pentru întărirea colaboră
rii și a securității în Eu
ropa. accentuîndu-se fap
tul că de securitatea eu
ropeană depinde securita
tea mondială. Extrasele 
alese de editor pun în 
evidență activitatea neo
bosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu consa
crată dezangajării milita
re. dezarmării, extinderii 
colaborării pe continent 
— condiții esențiale ale 
securității și’ păcii. Spu- 
nînd un „NU" hotărft in
stalării de noi rachete 
nucleare în Europa, pre
ședintele Ceaușescu ex
primă, totodată, convin
gerea fermă că numai 
unite popoarele continen
tului nostru vor putea 
rezolva problemele dezar
mării în Europa, vor con
tribui Ia dezarmarea ge
nerală. în acest 
este abordată și 
matica reuniunii 
Madrid a statelor 
pante la Conferința pen
tru securitate și coopera
re în Europa.

Capitolul final al volu
mului de „Scrieri alese" 
înfățișează pe larg per
spectivele României so
cialiste. pornind de la 
Programul Dartidului nos
tru. nentru nerioada 1981 
—1985. care — se subli
niază — reprezintă cea 
de-a doua etaDă a edifi
cării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Apărut în condiții gra
fice excelente, volumul 
este bogat ilustrat cu fo
tografii ce înfățișează mo
mente din activitatea des
fășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. întîl- 
niri ale sale cu persona
lități politice din diferite 
țări ale lumii-

Apariția jn Italia a ce
lui de-al XI-iea volum 
de „Scrieri alese", ce vine 
să continue suita de ac
țiuni editoriale similare 
atit din Italia, cit și din 
alte țări este menită să 
dea cititorului 
imagine și mai 
stadiului actual 
voltare politică, 
că și socială a României, 
a DersDectivelor 
ilustrînd. totodată.
vent Dresticiul si aorecie- 
rea de care se bucură 
România in lume, perso
nalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, con
tribuția sa Ia cauza liber
tății popoarelor, a păcii și 
colaborării Internationale^^

SOFIA 26 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat editurii „Pergamon- 
Press". informează agenția B.T.A., 
Todor Jivkov. președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, referin- 
du-se la raporturile 
tre popoarele bulgar 
lațiile sale deosebit 
tovarășul Nicolae 
ședințele României, 
cia acestor relații nu rezujtă numai 
din vecinătatea geografică sau din 
tradițiile seculare de colaborare in 
lupta pentru eliberarea națională si 
socială pe care au dus-o fiii celor 
două popoare. în 1948 s-a semnat un

prietenești din- 
si român, la re
de cordiale cu 
Ceaușescu. pre- 
arată că trăini-

Tratat de prietenie, colaborare sî a- 
sistentă mutuală intre cele două țări, 
iar in 1970 el a fost reînnoit. Aceas
ta este 
laborări 
garia si 
nia.

„Aș fi bucuros, a spus Todor Jiv
kov, dacă la această dezvoltare a re
lațiilor noastre am contribuit și eu. 
impreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — prin discutarea sinceră 
a problemelor de interes comun, prin 
spiritul constructiv al intiinirilor 
noastre, care, potrivit tradiției, au 
loc des".

bază politică a actualei co- 
dinamice dintre R.P. Bul- 
Republica Socialistă Româ-

Convorbiri româno - belgiene
— To- 
secre

BRUXELLES 26 (Agerpres). 
varășul Aurel Duma, ministru 
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, a avut o întrevedere, la 26 
ianuarie, cu Leo Tindemans, minis
trul relațiilor externe al Belgiei.

în cadrul întrevederii, precum și 
In cursul convorbirilor cu Alfred Ca- 
hen, director general politic 
M.A.E. belgian, a fost 
factia celor două părți 
evoluția ascendentă a . 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Belgia, scoțîndu-se in evidentă 
dorința ambelor părți de a identifica 
noi căi și mijloace în vederea dez
voltării în continuare a colaborării 
reciproc avantajoase dintre qele două 
țări.

In cursul convorbirilor a fost efec
tuat un amplu schimb de păreri cu 
privire la unele probleme internațio
nale si căile de dezvoltare a conlu-

din 
reievată satis- 
în legătură cu 
relațiilor de

crării româno-belglene in acest do
meniu.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor europene, securității și 
cooperării pe continent, subliniin- 
du-se dorința celor două părți de a 
se face totul pentru încheierea cu 
rezultate pozitive, de substanță, a lu
crărilor reuniunii de la Madrid, care 
să stabilească convocarea conferinței 
de încredere și dezarfnare în Euro
pa, să asigure continuitatea procesu
lui de edificare a securității și coope
rării, ceea ce ar fi în concordanță cu 
interesele popoarelor europene, ar 
contribui la reluarea procesului des
tinderii. de întărire a independentei 
și suveranității țărilor europene, de 
dezvoltare a colaborării și conlucră
rii dintre ele.

La consultări au participat Iulian 
Văcărel, ambasadorul României la 
Bruxelles, și Ion Datcu, ambasador 
în M.A.E.

Mauno Koivisto, ales

Manifestare omagială la Pireu
ATENA 26 (Agerpres). — O seară 

festivă dedicată zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pre
cum și Unirii Principatelor Române 
a fost organizată de filiala din Pireu 
a Casei de cultură a prieteniei ele
no-române. Au fost prezenți llias 
Iliou. președintele partidului Uniu
nea Democrată de Stingă (E.D.A.), 
G. Kyriakakos, primarul Pireului, 
K. Christodoulides. președintele 
Consiliului municipal, oameni de 
cultură și artă, un numeros public. 
Semnificația acestor evenimente a 
fost evocată pe larg de președinte
le acestei instituții, deputatul Con
stantin Kanavakis, de secretarul 
general al Casei de cultură a prie
teniei eleno-române din Atena, 
Theodoros Katrivanos, autorul cărții 
„Demiurgul României noi", precum 
și de ambasadorul țării noastre în 
Grecia. Ion Brad. Cu participarea 
regizorului Gheorghe Vitanidis șl a 
actorului George Constantin a fost 
prezentat filmul „Burebista".

în încheierea manifestării, partl- 
telegramă 
Republicii

cipantii au adoptat o 
adresată președintelui

★
— Aniver- 
la Unirea 

a prilejuit
VIENA 26 (Agerpres). 

sarea a 123 de ani de 
Principatelor Române 
organizarea unei manifestări la se
diul cultural al Asociației „Unirea 
— prietenii României In Austria".

In alocuțiunea rostită in fața 
unui numeros public, Vinzenz 
Przypolski, președintele asociației, 
a evidențiat importanța evenimen
tului aniversat, relevind că sub 
conducerea președintelui Nicolae

Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in care se spune: 

Poporul elen cunoaște marea 
dumneavoastră activitate consacrată 
prosperității poporului român. $tim, 
de asemenea, că in persoana dum
neavoastră patria noastră are cel 
mai bun prieten. Cunoaștem că sin- 
teți- un neobosit luptător pentru 
pace, independentă națională si că 
vocea dumneavoastră este vocea 
țărilor mici și mijlocii care luptă 
împotriva oricăror intervenții 
străine. Primiți, vă rugăm, urările 
noastre pentru aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere și vă ru
găm să fiți convins că poporul elen, 
împreună cu poporul român, conti- 
nuind și dezvoltind tradiționala lor 
prietenie, vor acționa cu fermitate 
pentru ca pacea să domnească In 
Balcani și in întreaga lume.

Din tot sufletul vă urăm, dum
neavoastră. conducător național, 
demn și prestigios, promotor al 
reînnoirii sociale a Republicii Socia
liste România, multă sănătate si fe
ricire personală, pentru binele po
porului român și al întăririi tradi
ționalei prietenii eleno-române.

★
Ceausescu poporul român continuă 
sd cultive o glorioasă tradiție.

BRUXELLES 26 (Agerpres). — 
Cu prilejul sărbătoririi a 123 de ani 
de la Unirea Principatelor Române, 
filiala regională Charleroi a Aso
ciației culturale Belgiă-România a 
organizat in localitatea Morlanwelz 
o seară culturală românească. Au 
participat oficialități locale, un nu
meros public.

Contacte în problema Namibiei
. LUANDA 26 (Agerpres). — Iosip 
Vrhoveț, secretar federal pentru a- 
facerile externe al Iugoslaviei, aflat 
într-o vizită oficială de prietenie in 
Angola, a avut, la Luanda, o con
vorbire cu Sam fQujoma, președinte
le Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). După 
cum relatează agenția Taniug, cu 
acest prilej, conducătorul mișcării 
de eliberare din Namibia a prezen
tat interlocutorului său ultimele e-

voluțil ale situației din acest terito
riu al cărui popor luptă pentru ob
ținerea drepturilor sale legitime. La 
rîndul său, Iosip Vrhoveț a subliniat 
că Iugoslavia va sprijini in conti
nuare lupta dreaptă a poporului na- 
mibian pentru libertate și va acțio
na pentru transpunerea în practică a 
rezoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. cu privire la Na
mibia.

context 
proble- 

de la 
partici-

italian o 
precisă a 
de dez- 

economi-

sale. 
eloc-

franța: Legea

PARIS 26 (Agerpres). — Primul 
ministru al Franței, Pierre Mauroy, a 
prezentat, marți. Adunării Naționale 
noul proiect de lege asupra naționa
lizărilor. Agenția France Presse in
formează că acest text legislativ. Îm
potriva căruia opoziția a depus o mo
țiune de cenzură, a fost modificat ți- 
nind cont, pe de o parte, de obiec
țiile Consiliului constituțional, cane 
contestase, la 16 ianuarie, validitatea 
a trei dintre dispozițiile proiectului

HELSINKI 26 (Agerpres). — Mau
no Koivisto a fost ales, marți, pre
ședinte al Finlandei, de către cei 301 
mari electori reuniți la Helsinki. La 
rîndul lor, aceștia fuseseră desem
nați de electoratul chemat la urne la 
18—19 ianuarie a.c. în favoarea can
didaturii lui Mauno Koivisto — pro
pusă de Partidul Social-Democrat — 
s-au pronunțat în total 167 mari elec
tori, cei 145 aleși pe listele P.S.D. și 
o parte dintre marii electori ai Uniu
nii Democratice a Poporului Finlan
dez, care include și Partidul Comu
nist

Mandatul noului președinte este de 
6 ani. El îi succede la conducerea 
statului lui Urho Kekkonen, care a 
demisionat în octombrie anul trecut 
din motive de sănătate, după ce a 
deținut magistratura supremă în stat 
timp de 25 de ani.

25 
în 
fi-

președinte al Finlandei
Mauno Koivisto s-a născut la 

noiembrie 1923 în orașul Turku. 
1956, dobindește titlul de doctor in
lozofie, iar trei ani mai tîrziu este 
numit director al Băncii muncitorești 
de economii, funcție pe care 
nut-o pînăîn 1967.

în perioada 1966—1968 este 
tru al finanțelor în guvernul 
de Rafael Paasio.

în 1963 devine prim-ministru, ră- 
mînînd în această funcție doi ani. în 
primăvara anului 1979, Mauno Ko
ivisto a format un guvern de coali
ție, reunind reprezentanți ai Parti
dului Social-Democrat, Partidului de 
Centru, Uniunii Democratice a Po
porului Finlandez și Partidului Popu
lar Suedez. Din octombrie 1981 a asi
gurat președinția Finlandei cu titlu 
interimar.

â deți-

minis- 
condus

Poziția R. P. D. Coreene 
privind reunificarea pașnică a țării
PHENIAN 26 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la „propunerile de unificare 
a tării" făcute de autoritățile sud- 
coreene, Kim Ir, vicepreședinte al 
R. P. D. Coreene, președintele Comi
tetului pentru reunificarea pașnică 
a patriei, a declarat. în cadrul unei 
convorbiri cu reprezentanții presei, 
că așa-zisele „alegeri generale" pre
conizate de partea sud-coreeană re
prezintă doar o formulă goală, care 
ignoră realitatea — transmite agen
ția A.C.T.C. Aceste „alegeri genera
le" — a arătat Kim Ir — nu se pot 
desfășura după o procedură demo
cratică reală atîta vreme cit în Co
reea de Sud se află trupe străine și 
se menține un sistem de guvernare 
care reprimă cu brutalitate si în
temnițează oe toți democrații ce sus
țin drepturile legitime ale maselor 
populare, activitatea politică a aces
tor persoane fiind interzisă prin 
lege. Este, prin urmare, absolut ne
cesar să înceteze represaliile, să fie 
eliberați prizonierii politici si să se

acorde populației libertăți democra
tice depline.

Vorbitorul a arătat că R.P.D. Co
reeană este Rata să se intilnească cu 
autoritățile sud-coreene cit mai cu- 
rind posibil, dacă ele dovedesc că au 
adoptat măsuri de eliminare a aces
tor obstacole ce blochează calea spre 
reunificarea națională.

naționalizărilor
Adunării Naționale 

inițial, Iar, pe de altă parte, de 
servațiile majorității deputatilor 
cialiști și comuniști.

Sursa citată menționează, pe de 
parte, că deputății majorității 
din totalul de 491 ai Adunării
tionale) nu vor avea nici o dificul
tate in respingerea moțiunii de cen
zură a opoziției, ceea ce va antrena 
adoptarea imediată a proiectului 
amintit, ce va fi Înaintat apoi Sena
tului.

ob-
so-

altă 
(328 
Na-

CONGRESULUI AL VIII-LEA EXTRAORDINAR 
AL PARTIDULUI COMUNIST PERUAN

Dragi tovarăși.
In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, to

varășul Nicolae Ceaușescu, avem plăcerea să adresăm un cald salut tovă
rășesc delegațiilor la cel de-al VIII-lea Congres extraordinar al Partidului 
Comunist Peruan, comuniștilor peruani, tuturor oamenilor muncii din Peru, 
împreună cu mesajul nostru de prietenie și solidaritate internațională.

Comuniștii români, toți oamenii muncii din Republica Socialistă Româ
nia urmăresc cu interes și sentimente de solidaritate activitatea desfășurată 
de Partidul Comunist Peruan pentru înnoiri revoluționare in viața societății 
peruane, pentru apărarea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, 
ale tuturor oamenilor muncii peruani.

Folosim acest prilej pentru a reafirma satisfacția noastră față de bunele 
raporturi de prietenie și colaborare statornicite intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Peruan și ne exprimăm convingerea că aceste 
raporturi bazate pe stimă, încredere și respect reciproc se vor dezvolta con
tinuu, în interesul partidelor și popoarelor noastre, al cauzei păcii și des
tinderii internaționale, al dezarmării gbnerale. și in primul rind al dezar
mării nucleare, al cooperării, colaborării și ințelegerii intre popoare.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin in desfășurarea lucrărilor con
gresului dumneavoastră, in Înfăptuirea hotăririlor pe care le veți adopta cu 
acest prilej.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SEIMULUI R. P. POLONE
VARȘOVIA 26 (AgerpTes). — La 

Varșovia s-au încheiat lucrările se
siunii Seimului R.P. Polone. După 
cum relatează agenția P.A.P.. Seimul 
a exprimat sprijinul fată de cuvîn
tarea . președintelui Consiliului Mili
tar pentru , Salvare Națională, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, ge
neral de armată Wojciech Jaruzelski.

De asemenea, au fost adoptate Le
gea privind regimul juridic special 
în perioada stării de asediu și o se
rie de alte acte normative.

La propunerea președintelui Con
siliului de Miniștri, au fost efectuate 
unele schimbări in componenta gu
vernului.

Cuvîntarea tovarășului Wojciech Jaruzelski
VARȘOVIA 26 — Trimisul Ager- 

pres. Ștefan Zaldes. transmite : In 
cuvîntarea rostită la sesiunea Sei
mului R.P. Polone, general de ar
mată Wojciech Jaruzelski, președin
tele Consiliului Militar Pentru Sal
vare Națională, președintele Consi
liului de Miniștri, s-a referit la mo
tivele si obiectivele creării Consiliu
lui Militar pentru Salvare Naționa
lă, subliniind că, în calitatea sa de 
administrator al stării de asediu. 
Consiliul Militar sprijină autoritățile 
constitutionale ale statului, creează 
acestora condițiile necesare centru 
îndeplinirea funcțiilor lor intan
gibile.

Abordînd in continuare problema 
datei ridicării stării de asediu, vor
bitorul a arătat că aceasta depinde 
de condițiile reale, de apariția pre
miselor restabilirii cursului normal 
al vieții. Elementele stării de ase
diu sînt treptat atenuate sau com
plet anulate si dacă nu vor apărea 
situații imprevizibile, dacă nu vor fi 
comise acțiuni ilegale, restricțiile 
stării de asediu vor fi atenuate în 
mod serios sau complet anulate spre 
sfîrsitul lunii viitoare, a spus vor
bitorul.

El a evidențiat că proclamarea stă
rii de asediu a pus capăt destrămă
rii structurilor statului socialist. Ca 
urmare, reformele nu au fost ami
nate si s-a reușit evitarea denatu
rărilor, care, în condițiile haosului șl 
dezordinii ce domneau oină nu de
mult ar fi amenințat aplicarea re
formelor. Tocmai acum se creează 
condiții Pentru o democratizare a 
vieții sociale. Apar garanții structu
rale ce împiedică repetarea greșeli
lor si denaturărilor dinainte de au
gust 1980. Principalul inițiator al re
formelor si al creării acestui sistem

de garanții este Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez.

Vorbitorul a subliniat că P.M.U.P.. 
Partidul Țărănesc Unit si Partidul 
Democratic conlucrează activ ; rapor
turile lor de aliati s-au îmbogățit 
substantial. Aceasta se vădește în 
activitatea Prezidiului guvernului. în 
ședințele Consiliului de Miniștri.

Polonia va fi întotdeauna. nga- 
jată in politica de pace și v 'li
dere. Trebuie subliniat că tot,a ță
rile socialiste ne-au acordat In a- 
ceste zile grele ajutor internaționa
list, a spus W. Jaruzelski.

In continuare, el s-a referit pe larg 
la problemele economice ale țării. 
Economia poloneză, a spus vorbito
rul. trece printr-o profundă criză. 
Putem ca prin propriile forțe să 
creăm condiții de viață mal bune 
Încă în viitorul apropiat.

Subliniind importanța colaborării 
economice cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste, W. Jaruzelski 
a spus că perspectiva relațiilor eco
nomice Internaționale ale Poloniei 
trebuie găsită în direcția partenerilor 
noștri de nădejde, a vecinilor ime- 
diați, a întregului sistem al C.A.E.R.

în ultima parte a cuvîntării, W. 
Jaruzelski și-a exprimat convingerea 
că peste un an dificultățile cele mai 
Vizibile vor fi depășite. O perioadă 
de doi. trei ani ne va permite să 
restabilim echilibrul, cu o singură 
condiție : să nu fie tulburată liniștea 
din țară, să pornim cu hotărire la 
treabă, să ne gospodărim mal bine. 
Acesta este apelul pe care îl adre
sez întregului popor de la înalta tri
bună a Seimului, a declarat vorbito
rul. Sînt convins c& ne vom situa la 
Înălțimea sarcinii, că ne vom salva 
patria — Polonia.

A

ORIENTUL MIJLOCIU
• Cerere pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale 
Israel a Înălțimilor

a O.N.U. Jn problema anexării de către 
Golan • Reuniunea Comitetului Executiv 

al O.E.P.
(Agerpres).NAȚIUNILE UNITE 26

— Grupul țărilor nealiniate din ca
drul O.N.U. a cerut Consiliului de 
Securitate ținerea unei sesiuni ex
traordinare a Adunării Generale în 
problema anexării de către Israel a 
înălțimilor Golan — transmit agen
țiile internaționale de presă. Cererea 
este însoțită de un proiect de rezo
luție pe baza căruia - Consiliul de 
Securitate ar urma să dispună con
vocarea Adunării Generale.

Consiliul de Securitate urmează să 
se întrunească miercuri spre a exa
mina proiectul de rezoluție, pentru 
adoptarea lui fiind necesară o majo
ritate de nouă voturi din 15. Fiind 
vorba despre o rezoluție cu caracter 
procedural, problema utilizării drep
tului de veto nu se pune.

în comunicatul dat publicității, 
grupul țărilor nealiniate a condamnat 
Israelul pentru refuzul de a anula 
legislația privind anexarea înălțimi
lor Golan și. totodată, și-a exprimat 
neliniștea în legătură cu vetoul opus 
recent de S.U.A. unei rezoluții a

Consiliului de Securitate, prevăzlnd 
măsuri menite să determine Israelul 
să renunțe la anexarea respectivului 
teritoriu.

ÎNCETAREA DIN VIAȚĂ 
A ICI MIHAIL SUSLOV

MÎJSCOVA 26 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția T.A.S.S.. la 25 
ianuarie a Încetat din viată după o 
scurtă și grea boală, în virată de 
d.e ani, Mihail Suslov, membru 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
P.C.U.S.

79 
al 
al

BEIRUT 26 (Agerpres). — La Bei
rut a avut loc o reunine a Comite- 

• tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, sub cbn- 
ducerea lui Yasser Arafat. A fost 
examinată situația din regiune, ca 
urmare a anexării de către Israel a 
înălțimilor Golan. Totodată, partici- 
panții au analizat situația din teri
toriile arabe ocupate și din sudul 
Libanului.

PARIS. — Președintele Franței, 
Francois Mitterrand, va efectua o 
vizită oficială in Israel, In perioada 
3—5 martie, a anunțat un comunicat 
al serviciului de presă al Palatului 
Elysâe, citat de agenția France 
Presse. Sursa citată menționează că 
aceasta va fi prima vizită a unui șef 
de stat francez In Israel, de la crea
rea acestui stat. In 1948.

Ciprul trebuie să fie 
un stat liber, 

independent și
ATENA 26 (Agerpres). 

ședințele Ciprului, Spyros 
nou, aflat in vizită oficială la Atena, 
a avut convorbiri cu primul ministru 
al Greciei. Andreas Papandreu, in 
cursul cărora au fost examinate evo
luția relațiilor bilaterale și problema 
cipriotă.

Lntr-o declarație făcută presei, pro- 
ședințele Kyprianou a relevat nece
sitatea demilitarizării insulei. El s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru „un 
Cipru liber, independent, federal, dar 
unit, suveran și avind integritate te
ritorială". precizează agenția France 
Presse.

Kypria

e scurt

AL

situatla necesară de a căuta 
surse de energie. In special de 
tură nucleară".

Ell- 
și 
în

San

noi 
na-

Națională (F.M.L.N.) 
armate salvadoriene. 
in zona Injiboa si

GENȚIILE DE PRESA
tea a sase persoane si rănirea altor 
aproximativ 30 de călători. Acciden
tele s-au produs in apropierea ora
șului Parma, din nordul țării.

1

I

O PARADA MILITARĂ a foit 
organizată mărfi la Delhi cu prile
jul aniversării proclamării republi
cii '— Ziua națională a Indiei. Au 
fost prezenți președintele Indiei, 
Neelam Sanjiva Reddy, primul mi
nistru Indira Gandhi, alte oficialități 
indiene.

ALEGERE. După cum transmite 
agenția M.E.N., șeful statului egip
tean, Hosni Mubarak, a fost ales, 
la 26 ianuarie, în funcția de pre
ședinte al partidului Național De
mocrat — de guvemămint. El 11 
succede în această funcție Iul 
Anwar El Sadat, fondatorul parti
dului.

FORȚELE INSURGENTE DIN 
SALVADOR au atacat, in ultimele 
24 de ore, obiective militare din 
capitala tării — transmite agenția 
I.P.S. între timp. în partea de est 
a tării continuă schimburile de 
focuri între detașamente ale Fron
tului Farabundo Marți pentru 
berare 
forțele 
special 
MigueL

ȘOMAJUL ÎN MAREA BRITA- 
NIE. Pentru prima dată In istoria 
Marii Britanii, numărul șomerilor a 
depășit, in ianuarie 1982. 3 mili
oane persoane. Potrivit statisti
cilor guvernamentale publicate 
marți, rata șomajului a sporit in 
această lună la 12,7 la sută (de la 
12,2 la sută luna trecută), totalul ce
lor aflați in căutarea unui loc de 
muncă ridicindu-se la 3 070 621.

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
ISLAMICE PAKISTAN, Zia-ul 
Haq. care se află intr-o vizită ofi
cială la Paris, a declarat, intr-o 
conferință de presă, la sfîrsitul 
convorbirilor avute cu președintele 
Franței, Francois Mitterrand, că 
„tara sa nu dorește să achizițione
ze un arsenal nuclear", informează 
agenția France Presse. în context, 
Zia-ul Haq a menționat că „Pakis
tanul nu are nici capacitatea si nici 
intenția de a nroduce arme atomi
ce". Pe de altă parte, șeful statului 
pakistanez a relevat că „tara sa. 
ca si alte țări în curs de dezvoltare 
importatoare de petrol, se află in

COMITETUL ELIBERĂRII 
ORGANIZAȚIEI UNITĂȚII AFRI
CANE (O.U.A.), reunit la Kinshasa, 
și-a exprimat profunda îngrijorare 
fată de creșterea masivă a număru
lui mercenarilor din țările occiden
tale recrutați pentru acțiuni agre
sive deschise împotriva statelor 
africane independente. La reuniune 
au participat peste 200 de delegați 
din 23 de state ale continentului, 
precum și reprezentanți ai Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). De asemenea, 
delegații au condamnat unanim ac
țiunile agresive permanente ale 
Africii de Sud Împotriva Angolei, 
precum și represiunile continue Ia 
care sînt supuși patrioțli namiblenl 
de către reprezentanții regimului 
de la Pretoria.

ANCHETA IN JURUL UNUI 
ACCIDENT AVIATIC. Primele 
cercetări în cadrul anchetei privind 
prăbușirea, la 13 ianuarie, a avio
nului „Boeing 737“ la Washington, 
in riul Potomac, relevă că apara
tul a avut o decolare mal lungă 
cu 15—16 secunde decit In cazurile 
obișnuite. De asemenea, s-a con
statat că la scurt timp dună deco
lare. aparatul a început să piardă 
din înălțime, lovindu-se. după cum 
se știe, de podul de pe strada nr. 
14,din Washington. Cauzele acestor 
evoluții neobișnuite, care au con
dus la accidentul soldat cu 78 de 
victime, nu au putut fi încă stabi
lite.

nit a serie de măsuri pentru inten
sificarea schimburilor și a coope
rării in materie, in special intre ță
rile in curs de dezvoltare, si au ho- 
tărit să pună neintirziat in practi
că cele ÎS proiecte regionale si 
două internaționale aprobate cu a- 
cest prilej, drept pentru care s-a 
stabilit fi alocarea in acest scop a 
unui fond de 910 000 dolari pe anul 
1982.

NUMARUL LOCUITORILOR CA
PITALEI THAILANDEI — Bang
kok — a fost la 1 ianuarie 1982 de 
5 331 402. Potrivit datelor statistice 
oficiale, ritmul anual de creștere a 
populației orașului este de aproxi
mativ 180 000 persoane.

O SERIE DE COLIZIUNI ÎN 
LANȚ, survenite luni pe „Autostra
da Soarelui* (Italia), din cauza 
vremii cețoase, s-au soldat cu moar-

COOPERARE PENTRU DEZVOL
TAREA MIJLOACELOR DE CO
MUNICARE ÎN MASA. La Acapulco 
au luat sfirșit lucrările celei de-a 
Il-a sesiuni a „Programului inter- 
guvemamental pentru dezvoltarea 
mijloacelor de comunicare in masă" 
(P.I.D.C.). Participanta, reprezen- 
tind 35 de țări membre, au conve-

EXPORT DE ARMAMENT. Po
trivit publicației „Philadelphia In
quirer". care citează date comuni
cate de reprezentanți oficiali ai 
Pentagonului, in anul financiar în 
curs. început la 1 octombrie 1981, 
volumul exporturilor de armament 
ale Statelor Unite ale Americil va 
atinge un nivel record de aproape 
24 miliarde dolari, respectiv, de 
trei ori mal mult decit în exerci
țiul financiar trecut

PENTRU ÎNARMĂRI. Aflat la Ma-
', cunoscutul

fonduri pentru copii, nu r““±r 
nila cu prilejul unui festival cinematografic internațional, 
actor britanic Peter Ustinov a lansat un apel In favoarea Fondului O.N.U. 
pentru copii (UNICEF), cerind guvernelor tuturor țărilor si sporească 
contribuțiile de care vor putea beneficia copiii ?i td renunțe in acest 
scop la o parte a cheltuielilor destinate înarmărilor. Actorul a declarat 
cd a întocmit un raport asupra proliferării armamentelor, exprimând ne
liniștea față de această evoluție. Ustinov a declarat, totodată, că el con
sideră activitatea pe care o desfășoară In favoarea UNICEF drept „ceva 
mai important decit a juca In noi filme".
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