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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR I

Cu exigență și răspundere
muncitoreasca pentru sporirea

producției și eficienței economice
Trebuie să facem ca adunările generale ale oamenilor 

muncii să asigure dezbaterea largă a sarcinilor ce revin fiecă
rui colectiv, să stimuleze puternic inițiativa creatoare a mase
lor în înfăptuirea exemplară a planului de dezvoltare economi- 
co-socială, să antreneze oamenii muncii în stabilirea celor mai 
eficiente măsuri pentru realizarea unei calități noi în toate do
meniile de activitate.

NICOLAE CEAUȘESCU

LA I.U.T. — BUZĂU :

Depășiri ale planului 
de export

Harnicul colectiv de oameni 
ai muncii de la întreprinderea 
de utilaj tehnologic Buzău, uni
tate reprezentativă a industriei 
județului, a obținut în primul an 
al cincinalului o depășire de 5 
milioane lei la planul de export. 
Și in acest al doilea an al cin
cinalului, muncitorii, maiștrii, 
tehnicienii și inginerii de aici 
sînt ferm hotăriți să-și îndepli
nească și să-și depășească sarci
nile de plan. Astfel, în secția 
cazangerie grea, unde am sur
prins această secvență de mun
că, in perioada care a trecut din 
acest an S-au realizat suplimen
tar 10 tone- utilaj chimic, iar 
planul producției-marfă a fost 
depășit cu 500 000 lei. (Stelian 
Chiper).

Foto : Sandu Cristian

CORELAREA PE PRINCIPII ECONOMICE
A PRETORILOR DE PRODUCȚIE Șl LIVRARE

A BUNURILOR AGROALIMENTARE
întărirea autogestiunli economico- 

financiare și realizarea, pe această 
cale, a autofinanțării fiecărei între
prinderi. deopotrivă din industrie și 
din agricultură, implică în mod obiec
tiv acoperirea tuturor cheltuielilor o- 
cazionate.de fabricarea produselor din 
veniturile proprii obținute din livra
rea acestor produse pe piața internă 
și la export, precum si 
unui beneficiu, 
tră și 
rent de orinduirea socială 
vedește cu prisosință că ignorarea 
legității desfășurării unei activități 
economice rentabile poate avea 
repercusiuni nedorite atît pentru în-

Dr. Decebal URDEA 
directorul. Institutului de finanțe, 

circulație monetară și prețuri

obtincrea
Experiența noas- 

a altor țări — lndife- 
do-

Eveniment de excepțională impor
tanță în viața fiecărui colectiv de 
muncă, adunările generale ale oame- 
ailor’muncii și ale reprezentanților 

■estora, care se desfășoară în peri- 
ida ianuarie-februarie în întreprin- 

jerile industriale, de construcții, 
transporturi și telecomunicații, in 
centralele industriale și unitățile a- 
similate acestora, jn institutele de 
cercetări și inginerie tehnologică, în 
unitățile agricole, de comerț, turism, 
prestări de servicii și instituțiile so- 
cial-culturale, analizează, pe bază 
de bilanț, rezultatele obținute in 
îndeplinirea planului pe anul 1981, 
a bugetului de venituri și cheltuieli, 
precum și măsurile necesare reali
zării în cele mai bune condiții a sar
cinilor ce revin unităților respective 
din planul de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1982. Avind un pro
nunțat caracter de lucru, adunările 
generale ale oamenilor muncii sînt 
chemate să dezbată, în mod critic și 
autocritic, cu înaltă răspundere mun
citorească, in spiritul hotărîrilor ce
lui de-al XII-lea Congțes al parti
dului, al orientărilor și indicațiilor 
formulate de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al II-lea al consiliilor oa
menilor muncii, la Plenara C.C. 
al P.C.R. și la Plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 
din noiembrie 1981, activitatea or
ganelor de conducere colectivă, 
modul în care sînt gospodărite baza 
tehnico-materială și forța de mun
că de care dispune întreprinderea 
respectivă, să asigure afirmarea tot 
mai puternică a democrației și auto- 
conducerii muncitorești, pentru. în
tărirea ordinii și disciDlinei în fie
care unitate economică. In același 
timp, în strînsă concordanță cu no
ile reglementări legale adoptate la 
sfirșitul anului trecut — reglemen
tări care constituie o elocventă .do
vadă a politicii partidului nostru de 
lărgire și adincire a democrației 
muncitorești — adunările generale 
confirmă anual in funcție cadrele 
din conducerea unității, președintele 
și vicepreședintele consiliului oame
nilor muncii, se pronunță asupra 
propunerilor de promovare în func
ții de conducere a cadrelor din uni-

tăți și hotărăsc eliberarea din func
ție a acelor cadre din conducerea 
unității care nu-și indeplinesc co
respunzător sarcinile ce le revin.

Evident, lărgirea atribuțiilor adu
nărilor generale impune creșterea 
răspunderii oamenilor muncii — în 
calitatea lor de proprietari, produ
cători și beneficiari — pentru con
ducerea directă și efectivă a unită
ții, pentru bunul mers al activității 
întreprinderii în care lucrează. Iată 
de ce muncitorii, maiștrii, tehnicie
nii, inginerii și economiștii sint che
mați să participe la adunările gene
rale cu puncte de vedere limpezi, să 
formuleze, intr-un spirit de înaltă 
exigență, față de organizarea și con
ducerea activității economice, critici 
și propuneri menite să asigure în 
fiecare unitate valorificarea deplină 
a _ rezervelor interne de creștere a 
producției și a eficienței economice, 
îndeplinirea tuturor indicatorilor de 
plan pe anul 1982.

Ținîndu-se seama de complexita
tea sarcinilor cantitative și, mai 
ales, calitative ce revin colectivelor 
în acest al doilea an al cincinalului, 
pretutindeni, în toate unitățile se 
impune cu necesitate concentrarea 
dezbaterilor asupra problemelor de 
fond ale planului și asupra măsuri
lor pentru înfăptuirea exemplară a 
prevederilor sale și a angajamente
lor asumate în întrecere. In mod de
osebit adunările generale ale oame
nilor muncii din întreprinderile in
dustriale și, mai ales, din unitățile 
chemate să asigure baza de materii 
prime și energetică a țării trebuie 
să pună accentul pe asigurarea con
dițiilor pentru realizarea ritmică șl 
integrală a planului la producția 
fizică, in structura și sortimentele 
prevăzute, pentru îndeplinirea și de
pășirea planului la producția netă, 
prin fabricarea de produse cu des
facere certă și cu cheltuieli materi
ale cit mai reduse.

De cea mai mare atenție trebuie 
să se bucure în cadrul adunărilor 
generale măsurile impuse de realiza
rea integrală și la termen a pro
ducției destinate exportului, în con
diții de maximă exigență față de 
creșterea competitivității produselor 
românești pe piața externă, a efici-

enței activității de comerț exterior. 
Nici un moment nu trebuie să se 
piardă din vedere că .sarcinile de 
plan din acest an in ceea ce privește 
creșterea producției industriei ex
tractive și a exportului sint mini
male.

In spiritul exigențelor formulate 
de conducerea partidului, ale noului 
mecanism economico-financiar, o 
maximă atenție trebuie acordată 
căilor și măsurilor menite să asigu
re reducerea mai accentuată a con
sumurilor și valorificarea superioa
ră a resurselor de materii prime, 
materiale, energie și combustibil, 
creșterea susținută a productivității 
muncii, înnoirea, modernizarea și 
ridicarea nivelului calitativ al pro
duselor, recuperarea și valorifica
rea tuturor resurselor materiale re- 
foiosibile. Un loc deosebit trebuie 
acordat in cadrul dezbaterilor întă
ririi ordinii și disciplinei in produc
ție — in spiritul legii recent adopta
te — folosirii depline cu* înalt randa-
(Continuare in pag. a Il-a)

DE LA „GRIVIȚA ROȘIE"

IN DRUM SPRE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
-

« «

Utilaje de mare complexitate
Cei care treceau 

miercuri dimineață pe 
Calea Griviței au fost 
martorii unui eveni
ment deosebit de spec
taculos : începerea o- 
perațiilor de transport 
a două utilaje de mari 
dimensiuni fabricate 
la întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița 
roșie" din Capitală. 
Montate pe două trei- 
lere de cite 20 de osii, 
tractate de autore- 
morchere avind o pu
tere de 315 CP fie
care. coloșii, cîntărind 
împreună circa 300 de 
tone, au pornit pe 
drumul de citeva sute 
de kilometri ce-1 vor 
parcurge pină la 
locurile de destinație. 
Aceste utilaje com
plexe probează incă 
o dată uriașa putere 
de creație a indus
triei românești, 
niul constructiv 
poporului npstru, 
ruirea exemplară 

^muncitorului de

go
al 

dă-.
a 

azi

producător de tehnică 
de vîrf, competitivă, 
in uzina unde el este 
și stăpin, și produ-' 
câtor, și beneficiar. 
Camera de cocsare — 
un mastodont din oțel 
cu o lungime de 30 de 
metri și un diametru 
de peste 6 metri, mo
delat de brigăzile lui 
Adrian Barabaș și Eu
gen Biță — va fi trans
portată la Combinatul 
petrochimic Midia- 
Năvodari, iar celălalt 
utilaj-gigant din con
voi — fermentatorul 
de regim ai cărui 
„autori" principali sint 
muncitorii din echipe
le Iui Mircea Pană și 
Aurel Bolboceanu, va 
ajunge la întreprin
derea de biosinteze 
din Calafat. Pină la, 
ieșirea din București, 
autoremorcherele con
duse de șoferii Ion 
Iana și Ștefan Pre- 
descu sînt însoțite de 
echipaje de interven
ție ale I.T.B.-ului '

care deschid calea 
convoiului. Trecerea 
acestuia se face după 
demontarea liniilor de 
alimentare a tramva
ielor și troleibuzelor, 
operație la care parti
cipă 15 autoturnuri 
ale I.T.B., iar la pa
sajele de cale ferată 
de la Pipera și Tu
nari se va demonta li
niă de înaltă tensiu
ne. După graficul de 
parcurs, cele două u- 
tilâje-gigant vor a- 
junge la destinație 
după 30 de zile. Urăm 
succes echipajelor care 
au pornit pe uh drum 
dificil, a cărui par
curgere va proba mă
iestria profesională a 
muncitorilor și i 
cialiștilor de 
„Transchim" -care 
sigură operațiile 
transport.

spe- 
la

■ a- 
de

Dan
CONSTANTIN

Foto : E. Dichiseanu^y

treprinderea producătoare, cit si pen
tru societate în ansamblul său. To
varășul Nicolae Ceaușescu a criticat, 
demult, concepția după care una din 
laturile superiorității economiei so
cialiste ar fi faptul că aceasta și-ar 
putea permite să finanțeze timp în
delungat producții nerentabile. Ase
menea concepție contravine în mod 
flagrant cerințelor dezvoltării noii 
orînduiri. este expresia unei viziuni 
economice rudimentare, iar încălca
rea principiilor rentabilității nu poate 
să nu se răsfrângă mai devreme sau 
mai tîrziu. in mod negativ, asupra 
eficientei economiei naționale în an
samblu. asupra dezvoltării generale 
a societății : „In orinduirea socia
listă — arăta secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — rentabilitatea nu mai 
este o chestiune privată a diferite
lor întreprinderi, ci o problemă fun
damentală a întregii societăți. Orice 
activitate economică trebuie să co
respundă unor cerințe concrete ale 
societății, să răspundă unor nevoi 
reale ale vieții materiale si spirituale 
a oamenilor, asigurind in același 
timp creșterea continuă a avuției na
ționale. sporirea venitului national".

După cum este cunoscut, condu
cerea partidului si statului nostru a 
acționat și acționează cu fermitate 
pentru ca unitățile productive, in
clusiv cele producătoare și prelucră
toare de bunuri agroalimentare. să-și 
asigure beneficiul necesar auto
finanțării, in primul rind pe căi eco
nomice, prin accelerarea dezvoltării 
producției pe baza tehnicii moderne, 
reducerea cheltuielilor de producție 
si, In mod deosebit, a celor materia-

le. sporirea productivității muncii, 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor. în acest sens este de re
levat politica, promovată consecvent, 
de aplicare a unui regim sever de 
economii, de fundamentare științifi
că a normelor și normativelor de 
consumuri și cheltuieli, de neadmi- 
tere in plan decit a costurilor de 
■producție strict necesare, factori 
esențiali în stabilirea preturilor de 
producție și, pe această bază, a pre
turilor de desfacere cu amănuntuL

Practica economică a dovedit că 
prin fundamentarea judicioasă, rea
listă a prețurilor se asigură creșterea 
cointeresării materiale a unităților 
producătoare, stimulîndu-le perma
nent, pe de o parte, în creșterea 
producției și, pe de altă parte, în 
diversificarea și ridicarea nivelului 
ei calitativ. Este limpede legătura 
care există Intre corelarea rațională 
a prețurilor și îmbunătățirea apro
vizionării populației cu bunuri agro- 
alimentare și de altă natură, asigu- 
rîndu-Se temeiul 
creșterea nivelului

In ultimii ani, 
nivelul costurilor _______ __ _
ducătoare și prelucrătoare de bunuri 
agroalimentare au intervenit mutații 
sensibile determinate, în principal, de 
creșterea accentuată a prețurilor ex
terne la materiile prime și țnateria- 
lele din import și de actualizarea u- 
nor prețuri la anumite materii prime 
sau produse ce se realizează în țară 
cu cheltuieli mai mari provenite din 
punerea în exploatare a unor zăcă
minte cu 
substanțe 
cunoscut 
tribuțfa 
muncitor a sporit cu circa 40 la sută.

Pentru a ilustra cum au influențat

material pentru 
de trai.
in structura si 
unităților pro-

conținut mai scăzut de
utile. De asemenea, este *

că în ultimul cincinal re- 
nominală a personalului

(Continuare in pag. a Il-a)
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TRACTORIST - COOPERATOR,
adică un om al satului, puternic legat de viața satului,

de bătălia pentru creșterea recoltei
foarte bun siSintem la Niculitel. în 

preajma Tulcei. comună 
strecurată între dealuri 
dulci, pe care vegetează sub 
zăpezi sutele de hectare de 
vie și dormitează griul în 
așteptarea primăverii. Dar 
dacă pe ogoare totul pare 
liniștiți amorțit. în viata 
oamenilor, în activitatea 
lor așteptarea nu are ce 
căuta. Primăvara este în- 
tîmpinată de pe acum cu 
muncă intensă în atelierele 
de întreținere a mecaniza
telor agricole sau cu stu
diul stiintei agricole. Si 
iată că. de curând, a inter
venit în viata satulpi româ
nesc un eveniment deose
bit : intrarea in vigoare a 
Decretului Consiliului de 
Stat privind îmbunătățirea 
activității de mecanizare si 
reglementarea raporturilor 
dintre stațiunile de mașini 
și unitățile agricole din ca
drul consiliilor unice agro
industriale. Ne-am adresat 
primarului comunei. Dră- 
ghici Clinei, in intenția de 
a surprinde nu atît alcă
tuirile organizatorice noi, 
mai simple si mai eficien
te. cit reflexul lor de 
început în viata oamenilor.

— Mai ales în cazul me- calitate de cooperatori, gata să tragă primele brazde 
canizatorilor — ne-a spus 
primarul — efectul preve
derilor decretului este de 
natură să întărească puter
nic legăturile lor cu satul. 
Intr-un cuvînt : simt altfel 
acum răspunderea muncii 
lor. răspunderea pîinii. Iar 
cooperatorii primesc astfel 
o infuzie de tinerețe, oa
meni mai bine pregătiți, 
mai energici, atît de nece
sari noii revoluții agrare, 
animați de conștiința pîinii 
comune — mai bună si mai 
multă. Dar mai bine să dis
cutați cu mecanizatorii din 
secția noastră. *

Sfatul era 
l-am urmat.

Aurel Jipa 
runtaiele 
tractor. Montează, 
șuruburi, reglează cu ges
turi precise si mă întreb 
cum poate face două lu
cruri deodată : să rponte-

umblă In mă- 
unui motor de 

strânge

E o meserie frumoasă. Mi-a 
plăcut ! Nu-mi pot > vorbi 
de rău vechea meserie pen
tru că îmi place si acum.

— Dacă s-ar ivi prilejul 
ati face-o iar ?

— Păi. se si ivește, des
tul de des ! Ca mecaniza
tor trebuie să te pricepi și

Exemplare dovezi
ale spiritului revoluționar

Mecanizatorii Aurel Jipa și Ștefan Furtună, in noua lor

ale primăverii

au
de

ze si să răspundă la între
bări care, aparent, nu 
legături cu mecanica.

— E greu să explic 
ce am plecat din Niculitel
la Tulcea. la un moment 
dat. Au făcut-o și alții din 
generația mea, atrași de 
avîntul industrial al orașu
lui. și mi-am spus că nu 
trebuie să rămin în urma 
lor. Sintem 5 frați si eu am 
vrut să fac mai mult ca ei. 
să învăț ceva deosebit de 
agricultură. Mi-a plăcut să 
fiu sudor, m-am străduit...

să pui mina. Ehei, dacă to
tul s-ar reduce la a te urca 
la volanul tractorului și s-o 
iei pe ogor, așa, să-i întorci 
numai brazdele...

— Totuși, cum ati 
hotărârea să 
în sat ?

— E adevărat, mă obiș
nuisem. îmi plăcea.* dar le
găturile cu satul nu Ie ru.p- 
sesem niciodată. Cînd am 
înțeles că satul îmi oferă 
exact ce mi-a oferit orașul. 
Si ca meserie, si ca viată. în 
general, m-am hotărât. Aici

luat
vă întoarceți

era rădăcina mea. erau 
neamurile mele, toată co
pilăria și adolescenta. S-ar 
putea spune că m-am în
tors la de-a gata. Să știți 
că nu este așa. Satul are 
nevoie de oameni bine pre
gătiți. cu meserie serioasă, 
cum este, de pildă, si Ște
fan Furtună, tovarășul a- 
cesta al meu. care lucrea
ză si ascultă.

Ștefan Furtună este mai 
tînăr. pare mai tînăr. Zîm- 
beste. Poate că își ascultă 
propria poveste, cu mici ' 
deosebiri.

— întoarcerea în sat a 
fost cu emoții mari — con
tinuă Jipa Mă întrebam 
dacă voi face fată ca trac
torist.

— Păi cum așa ? De ce ?
— Pentru că mie nu-mi 

plac lucrurile făcute oe ju
mătate. îmi intrase în singe 
disciplina uzinei, a muncii 
riguroase. Ca tractorist — 
îmi spuneam — voi 'izbuti, 
pină la urmă, nu se poate 
să nu izbutesc. Dar ăsta 
este doar primul pas. De 
pe urma tracto-ului trebuie 
să iasă pîine si asta este 
ceva mai complicat... Tre
buia. adică, să reinvăt me
seria de țăran. S-o reinvăt 
și chiar să o învăț altfel 
cum o făcusem pe vremea 
cînd mă pregăteam să plec 
la oraș. Și unealta de acum 
era alta, mai complicată, 
capabilă să dubleze, să tri
pleze recolta sau. dacă ră
min un nepriceput, să stric 
cu ea pămîntuj.

— Se poate si asta ?
— Se poate si asta... Cîte 

nu face un 
Asa că m-am 
învățătură. Eu

nepriceput ! 
așternut pe 
cînd mă în-

Diontsle SIN C AN

(Continuare in pag. a V-a)

Am răsfoit din nou 
o carte pe care am e- 
ditat-o, nu cu mulți 
ani în urmă, o carte 
consacrată teribilului 
cutremur din martie 
1977. Cartea a început 
a se tipări exact la o 
lună după „noaptea a- 
ceea“. Țara trăia, a- 
tunci, cu atita intensi
tate dureroasă fiecare . 
clipă, incit prezentul 
părea a se dilata la in
finit, 
acel 
teza, 
sența 
de 
pe 
nii, __ _________
depăși cu bărbăție și 
demnitate. Iar ceea ce 
iese în evidență cu 
extraordinară claritate 
acum, după ce ne-am 
distanțat suficient de 
intimplările din martie 
1977, este efortul de-a 
dreptul supraomenesc, 
gigantic aș spune, al 
secretarului gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Pare a- 
proape incredibil — dar 
paginile cărții-docu- 
ment înfățișează fap-, 
tele cu deplină (și e- 
locventă) obiectivitate 
— cum a izbutit omul 
pe care cu îndreptăți
re și unanimitate l-am 
numit cel mai iubit al 
țării să fie prezent 
pretutindeni, să desfă
șoare o copleșitoare 
activitate organizato
rică, să mingile, să or
done, să aline, să co
mande cu energie și 
să dea sfaturi cu ati
ta căldură omenească, 
ore, zile, nopți in șir, 
acolo unde era mai greu 
și mai greu. Dealtfel, 
cum din bătrini se 
spune, omul la nevoie 
și la greu se cunoaște 
cu adevărat — iar 
omul Nicolae Ceaușescu 
a fost prezent pretu
tindeni unde oamenii 

^aveau nevoie de pre-

Răsfoind, .acum, 
volum, afli sin- 
semnificațiile, e- 

unui moment 
încercare unică, 
care noi. româ- 
am izbutit a-l

zența sa, avind pe 
buze un minunat în
demn, al omeniei so
cialiste : „Intii oame
nii !...“ Cu o supra
omenească activitate și 
un exemplu mobiliza
tor, pe care Țara l-a • 
înțeles și l-a prețuit 
cum se cuvine. Vă 
mai' amintiți — tulbu
rător episod I — spu
sele Floricăi Iorda- 
che, scoasă după 44 de 
ore de sub dărimături, 
spuse naive, simple, 
dar Intr-atit izvorite 
din inimă incit insăș'i

tea, curajul, răspun
derea față de intere
sele generale ale na
țiunii, încrederea ne
strămutată in cauza 
socialismului, in viito
rul luminos al patriei 
noastre sînt unele din 
caracteristicile con
structorilor socialis
mului in patria noas- 

o 
in

»
de Mircea Radu

IACOBAN

simplitatea lor naivă 
le dă valoare de sim
bol : „Și mai 
ceva — 
dumnezeu 
tovarășului 
Ceaușescu, 
azi, poate nu mai 
team de vorbă 
preună !“... Nu-i 
putință să rezum 
in aceste citeva 
duri, ceea ce o carte 
de 260 de pagini detqi 
liază exact. Toate i 
laltă pun în lumin 
muncă titanică, c 
necesitat efo 
măsură 
adev

doresc 
să-i dea 

sănătate 
Nicolae 

fără el, 
stă- 
im- 

cu 
aici, 
rin-

inimă «cu 
românească, 

amintesc pe se
cretarul general al 
partidului la ședința 
comună a Comitetului 
Central, Marii Adu
nări Naționale și Con
siliului Suprem al 
Dezvoltării Economice 
Și Sociale : dirz și stă
pin pe sine, cu o tărie 
și o hotărire ce ne-a 
insuflat-o tuturor ; in- 
tîile sale cuvinte au 
omagiat virtuțile în
tregii noastre națiuni : 
„Trebuie să subliniez 
că dirzenia, tenacita-

tră, manifestate cu 
■ forță de nebănuit 

aceste zile grele".
Mi-am amintit de 

ceastă carte, de acele 
momente ce au dat 
măsura eroismului po
porului român și au 
pus încă o dată in lu
mină excepționalele 
calități organizatorice, 
dar și înalt omenești 
ale secretarului gene
ral al partidului nos
tru, intr-o zi din acest 
ianuarie, cind, trecind 
pe Calea Victoriei, am 
avut a admira splen
dida construcție ce a 
luat locul bătrînelor 
blocuri prăbușite a- 
tunci, in 1977. Văd, în 
noile zidiri, insăși for
ța noastră de renaște
re și dăinuire. Văd, în 
chipul nou al Bucu- 
reștiului, mereu mai 
frumos, pe chipurile 
oamenilor, 
de neliniști, .........
cel mai adevărat că 
truda, dăruirea și stră
dania supraomenească 
a președintelui țării au 
rodit ca griul în
frățit. Iar cartea pe 
care 
rită.

a-

eliberate 
semnul

am evocat-o me- 
< ilu, din cind in 
cînd, răsfoită din nou. 
Vom afla și acolo o 
exemplară pildă — o- 
ceea a unui om pentru 
■oameni. De ziua că
ruia, odată cu recu
noștința întregii țări, 
ne-am alăturat cu e- 
moție urărilor ei de 
bine, sănătate și bucu
rii pentru fiul ales al 
națiunii noastre socia- < 
liste : „Să ne trăiască 
întru mulți ani !“. J

cazionate.de
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Pentru depășirea planului pe acest an, 

pentru ridicarea calitativă a întregii 

activități economice

NOI CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
INSTITUTUL K PROIECTARE

JUHTEAN UUU
către toate unitățile

de proiectare județene

și al municipiului București
Mobilizați cu întreaga capacitate de muncă crea

toare pentru înfăptuirea sarcinilor cuprinse în istori
cele documente ale Congresului al XII-lea al partidu
lui și în cuvintările secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîți să acționăm cu 
fermitate pentru traducerea în practică la un înalt 
nivel calitativ a programului privind dezvoltarea loca
lităților județului, oamenii muncii din Institutul de 
proiectare județean Dolj cheamă toate unitățile de pro
iectare județene și al municipiului București la între
cerea socialistă pe anul 1932, propunindu-și următoa
rele obiective și angajamente :

1. Depășirea planului de proiectare cu 4,5 la sută, în 
principal prin elaborarea și predarea în medie cu 15 
zile mai devreme, față de termenele de plan și con
tractuale, a documentațiilor tehnico-economice pentru 
obiectivele din planul de investiții, îmbunătățirea or
ganizării procesului de proiectare prin aplicarea noilor 
soluții și proiecte tip și folosirea cu mai mare eficiență 
a capacităților tehnice și de dotare a institutului,

2. Realizarea de economii față de indicii normați cu
5 la sută la costul investițiilor, 3,5 la sută la oțel-beton,
6 la sută la ciment, 4 la sută la consumul de energie 
înglobată și 4,5 la sută la pnergia de exploatare, prin 
ridicarea nivelului tehnic âl proiectelor, utilizarea pe 
scară largă a proiectelor și soluțiilor tipizate, extin
derea folosirii materialelor mai eficiente, precum și a 
materialelor locale, reducerea greutății construcțiilor și 
promovarea tehnicilor d* calcul de optimizare a solu
țiilor.

3. Elaborarea documentațiilor pentru prepararea apei 
calde menajere cu energie solară la 27 obiective, folo
sirea apei tehnologice de răcire din cadrul Combina
tului chimic Ișalnița la încălzirea și prepararea apei 
calde menajere pentru 800 apartamente, precum și pen
tru alte 2 obiective, inclusiv proiectarea instalațiilor de 
biogaz pentru 15 unități zootehnice și elaborarea pro
iectelor directive pentru introducerea încălzirii cu fo
losirea biogazului în cadrul gospodăriilor individuale 
din județ.

4. Creșterea gradului de industrializare cu 5 la sută 
șl a ponderii betoanelor prefabricate cu 10 la sută față 
de realizările din 1981, asigurind creșterea eficienței de 
ansamblu a obiectivelor proiectate, inclusiv in faza de 
execuție — prin soluțiile proiectate și conlucrarea 
strînsă cu Trustul de construcții Dolj.

5. Extinderea gradului de industrializare și de fini
sare din fabrică a elementelor de ponstrucții folosite 
în proiecte la 87 la Sută, prin folosirea judicioasă a 
materialelor în cadrul lucrărilor și în special a celor 
locale și cu consumuri refuse de energie, adaptarea 
lor pentru condițiile concrete de amplasament, acor
darea unei atenții deosebite lucrărilor de finisaj, creș
terea nivelului tehnic ai soluțiilor de detaliu și urmă
rirea executării lucrărilor îrj toate fazele.

6. Creșterea cu 5 la sută a gradului de utilizare a 
proiectelor tip, a numărului și eficienței tehnologiilor 
noi cu 10 la sută și a numărului și eficienței acțiuni
lor propuse pe linia creației tehnico-științifice, cu 5 
la sută.

7. Creșterea la 90 la sută a ponderii proiectelor cu 
calificativ „foarte bine", prin ridicarea nivelului cali
tativ al soluțiilor proiectate, îmbunătățirea confortului, 
funcționalității și indicatorilor tehnico-economici.

8. Depășirea planului de beneficii cu 7 la sută, prin 
folosirea integrală a capacității de proiectare a insti
tutului, valorificarea la nivel mai ridicat a capacității 
tehnice și de dotare existente, participarea la elabo
rarea de proiecte și asistență tehnică pentru lucrări 
din țară și străinătate, precum și prin reducerea chel
tuielilor proprii.

9. Pentru scurtarea duratei de execuție, introducerea 
noilor tehnologii și ridicarea calității execuției pe șan
tiere vom asigura asistență tehnică continuă intr-un 
volum total de 80 000 de ore, cu 10 la sută mai mult 
față de anul 1981.

10 îmbunătățirea soluțiilor de sistematizare și de 
arhitectură, prin proiectarea de perspectivă și pe 
etape în variante, pe modele și machete, acordînd în
treaga atenție funcționalității și cadrului de ridicare a 
calității vieții, ca și volumetriei construcțiilor, detalii
lor și materialelor folosite, in condițiile tehnologiilor 
productive de execuție și ale cerințelor de eficiență. în 
același scop, ne vom sprijini pe dezbaterea largă â 
soluțiilor preconizate cu organele locale, cu oamenii 
muncii, preluind și dezvoltind elementele valoroase ale 
tradiției, studiilor și realizărilor locale.

întregul colectiv al Institutului de proiectare Dolj 
este ferm hotărit să-și consacre capacitatea și puterea 
de muncă pentru Înfăptuirea exemplară a planului și 
a angajamentelor asumate în întrecere, aducindu-și 
contribuția, alături de toți oamenii muncii, la continua 
dezvoltare a țării, la realizarea țelului luminos prefi
gurat de documentele Congresului al XII-lea al'parti
dului.

UNIUNEA COOPERAÎIVHOR
MESTESOGftRESTI H HO 

CONFECTU-INCALTAMINTE, 
PHESTARI NEINUUSTHIALE 

DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
către uniunile și unitățile 
cooperației meșteșugărești 

din întreaga țară
Consiliul Uniunii cooperativelor meșteșugărești con- 

fecții-incălțăminte, prestări neindustriale din munici
piul București, în numele celor aproape 30 000 coope
ratori, al tuturor oamenilor muncii din cooperativele 
asociate uniunii, însuflețiți de obiectivele Congresului 
al XII-lea al P.C.R. și în lumina orientărilor date de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea cu cadrele de bază din sis
temul cooperatist și consiliile populare, adresează uniu
nilor din întreaga țară, tuturor unităților cooperației 
meșteșugărești chemarea la întrecere socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 
1982, propunîndu-și următoarele obiective :

1. Depășirea cu 25 milioane lei a planului producției- 
marfă, îndeosebi în domeniul industriei mici.

2. Depășirea cu 25 milioane lei a planului prestări
lor de servicii pentru populație. In acest sens, rețeaua 
prestatoare de servicii se va extinde cu 20 unități noi 
în vederea satisfacerii cit mai depline a solicitărilor 
cetățenilor.

3. Depășirea eu 8 milioane lei a planului de livrări 
de mărfuri către fondul pieței, prin îmbunătățirea ac
tivității de desfacere în rețeaua proprie de magazine, 
modernizarea și amenajarea unor spații existente, or
ganizarea de tîrguri de sezon, extinderea și diversifi
carea comerțului stradal, astfel ca planul de desfacere 
a mărfurilor cu amănuntul să fie depășit cu 2 mili
oane lei.

4. Vom acorda o atenție deosebită creșterii gradului 
de valorificare a materiilor prime și îmbunătățirii ca
lității produselor și serviciilor, realizînd peste 40 la 
sută produse lux, extra și serii scurte din total livrări 
către fondul pieței.

5. Prin aplicarea fermă a principiilor noului meca
nism economico-financiar, a aut'oconcțucerii și auto- 
gestiunii se va realiza o depășire de 10 milioane Iei 
a planului producției nete industriale și a prestărilor 
de servicii neindustriale, iar prin reducerea cu 2 lei 
a cheltuielilor planificate la 1 000 lei producție-marfă, 
beneficii peste plan.de 5 milioane lei.

6. Reducerea consumului normat de combustibil și 
energie electrică cu 3 la‘ sută.

7. Creșterea cu 2 la sută a productivității muncii 
față de prevederile de plan, prin introducerea pro
gresului tehnic, organizarea temeinică a producției și 
a muncii, introducerea unor tehnologii și metode mo
derne de muncă, folosirea corespunzătoare a bazei 
tehnico-materiale și a forței de muncă, perfecționarea 
permanentă a pregătirii profesionale a lucrătorilor, în
tărirea ordinii «și disciplinei în muncă.

8. Realizarea contractelor la export scadente în acest 
an pînă la. 30 noiembrie, astfel incit pînă la finele acu
lui 1982 să depășim planul lă acest indicator cu cel 
puțin 5 milioane lei. In acest sens vom diversifica 
gama sbrtimentală și vom îmbunătăți calitatea produ
selor destinate exportului, vom prezenta noi produse 
partenerilor externi.

9. Vom extinde munca la domiciliu, astfel ca volu
mul produselor executate prin această formă de lucru 
să ajungă la o pondere de 20 la sută din totalul pro- 
ducției-marfă. O dezvoltare continuă va avea și pro
ducția de artă populară și artizanat.

10. Prin valorificarea materialelor recuperabile și re- 
folosibile, a resurselor locale se va realiza un volum 
de producție-marfă industrială și de prestări de ser
vicii în valoare de peste 260 milioane lei.

11. O atpnție deosebită vom acorda dezvoltării crea
ției tehnico-aplicative și științifice, educării tuturor lu
crătorilor in spiritul, dragostei față de patrie și de mun
că, al grijii față de avutul obștesc, al promovării și 
aplicării in viață și în muncă a normelor eticii și echi
tății socialiste. Vom intensifica întreaga activitate poli- 
tico-educativâ și cultural-artistică în vederea partici
pării active la manifestările înscrise sub egida Festi
valului național „Cintarea României".

însuflețiți de minunatele perspective deschise de cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, de hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1981, strins uniți in 
jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cooperatorii, toți oamenii muncii 
din cooperativele afiliate uniunii noastre sînt ferm ho- 
tăriți să acționeze cu toată energia și puterea lor de 
muncă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin.

(Urmare din pag. I)

CONSILIUL UNIUNII 
COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI 

DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, 
RAMURA CONFECTII-INCALTÂMINTE, 

PRESTĂRI NEINDUSTRIĂLE

factorii la care ne-am referit evo
luția cheltuielilor de producție, este 
sugestiv să arătăm, de pildă, că prin 
îmbunătățirea procesului tehnologie 
și prin alte măsuri de ,mai bună or
ganizare a muncii anul' trecut unită
țile agricole au reușit să reducă 
consumul specific de carburant la 
lucrările de arat, grăpat și discuit de 
la 26,8 litri/ha la 23,4 litri/ha. iar ca 
urmare a majorării prețului carbu
rantului, valoric, cheltuielile de pro
ducție au crescut de la 23,50 lei/ha 
la 45 leî/ha.

Fată de noile condiții, conducerea 
partidului și statului nostru, folosind 
pirghia prețurilor, care trebuie să 
exprime corect, real eforturile și 
rezultatele activității întreprinderi
lor, să contribuie la aplicarea fermă 
a noului mecanism economico-finan
ciar, a stabilit o serie, de măsuri care 
s-au aplicat din prima zi a actualu
lui cincinal, măsuri, care s-au referit 
îndeosebi la actualizarea și îmbună
tățirea corelării, pe principii econo
mice. a preturilor de producție si de 
livrare a produselor către unitățile 
socialiste, precum și a preturilor de 
producție, de contractare și de achi
ziție în agricultură.

Concret, prin aplicarea acestor 
măsuri, pentru a-și acoperi cheltuie
lile de producție, producătorii agri
coli beneficiază de majorarea cu 12 
la sută a prețurilor la produsele pe 
care le livrează, ceea ce, la nivelul 
anului 1981, echivalează cu aproape 
10 miliarde lei. adică mai mult 
decît dublul tuturor majorărilor de 
prețuri intervenite în întreaga pe
rioadă 1970—1980. Preturile de bază 
la o serie de’jproduse agricole au fost 
majorate substanțial astfel : la grîu, 
de la 1 000 lei/tonă la 1 500 lei/tonă. la 
întreprinderile agricole de stat, și de 
la 1 370 lei/tonă la 1 500 lei/tonă, la 
cooperativele agricole de producție ; 
la porumb de la 800 lei/tonă la 1 270 
lei/tonă, la întreprinderile agricole de 
stat, și de la 1 150 lei/tonă la 1 270 lei/ 
tonă, la cooperativele agricole de pro
ducție ; la carne de bovine de la 11 230 
lei/tonă la 14 800 lei/tonă ; la carne 
de porcine de la 10 910 lei/tonă la 
14 500 lei/tonă ; la lapte de vacă de la 
206 lei/hl la 280 lei/hl.

Pentru realizarea obiectivelor ma
jore ale politicii partidului nostru 
privind sporirea substanțială a pro
ducției vegetale și animale, reali
zarea noii revoluții agrare in tara 
noastră, asigurarea bunei aprovizio
nări a Dopulației și satisfacerea cores
punzătoare a celorlalte cerințe ale 
economiei naționale. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărit

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, 
COMITETUL DE PARTID, 

COMITETUL SINDICATULUI, 
COMITETUL U.T.C.

Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc din Pitești, aflat în al U-lea 
an de existentă, se înscrie, prin re
zultatele de prestigiu obținute oină 
in prezent, printre unitățile indus
triale de frunte nu numai ale jude
țului, ci și ale industriei «chimice. De 
șase ani, colectivul și-a realizat $1 
depășit sistematic planul la indica
torii de bază, in condițiile în care, 
de la an la an. și-a asumat sarcini 
sporite, atit în ce privește producția 
fizică, cît și calitatea si eficienta.

Ii propunem secretarei comitetu
lui de partid al întreprinderii, tova
rășa Elena Florea, să ne enunțe unul 
din obiectivele prioritare ale activi
tății combinatului in acest an. Răs
punsul este promot. așa cum tot 
prompt a fost șl răspunsul colectivu
lui la solicitările economiei: diminua
rea importului de articole tehnice din 
cauciuc prin diversificarea producției, 
modernizarea și înnoirea acesteia, cit 
și a tehnologiilor de fabricație. O 
observație de fond: toate aceste im
perative converg intr-un program de 
asimilări ambițios, axat pe două pro
bleme distincte, care polarizează, 
practic, eforturile colecttvului: pe 
de o parte, asimilarea unor produse 
de stringentă necesitate pentru eco
nomia națională, care se aduceau 
sau incă se aduc din import; ne de 
altă oarte. reducerea importului pen
tru producția proprie.

Un program ambițios, riguros fun
damentat. care are ca punct de por
nire rezultatele de prestigiu obținute 
în această privință in primul an al 
cincinalului actual. Astfel, in 1981, 
planul de asimilări prevedea 285 de 
repere noi; s-au asimilat 653. Dar 
pentru anul în curs? Cifrele surprind 

pe un om venit din afara unității, 
dar nu și pe muncitorii și specialiștii 
de aici, deprinși să-și măsoare pu
terile cu cele mai înalte exigențe. Pe 
scurt, se prevede asimilarea a 273 de 
repere; dar se întrevede posibilitatea 
ca numărul lor să crească cu cel puțin 
încă 500. Și spunem numai 500 in 
plus deocamdată, fiindcă acestea sînt 
în curs de analiză pentru omologare.

Am putea nota o serie de alte ele
mente ale acestei curse a autodepă- 

-șirii. Pe ansamblul cincinalului pla
nul prevede ca produsele noi și re- 
proiectate să reprezinte 46 1a sută din 
valoarea producției marfă industrială; 
estimările colectivului se ridică la 
52 de procente. Dar nu se știe dacă 
într-adevăr se... opresc aici. Pentru 
că n-a trecut decit un an din cin
cinal. an in care ponderea planificată 
a produselor noi și reproiectate tre
buia să fie de 17,3 la sută și a atins, 
de fapt. 23.5 la sută.

— Nu am vrea să se creadă că 
sarcinile de plan din anul trecut, ca 
și cele din acest an nu sînt îndeajuns 
de mobilizatoare — ne spunea direc
torul comercial al unității, tovarășul 
Nicolae Ciobanu. In abordarea sarci
nilor de plan, mai ales cele referitoa
re la asimilarea de noi produ.se si 
diversificarea lor. colectivul nostru a 
pornit de la exigentele economiei, de 
la cerința majoră de diminuare a 
importurilor, de la necesitatea de a 
fi cit mai puțin dependent! de im
port.

Dar să ne întoarcem puțin In timp 
și să stăruim asupra cîtorva dintre 
căutările colectivului orientate spre 
reducerea importurilor. Așadar: 16 
ianuarie 1982. Zi importantă pentru 
multi oameni ai combinatului, deopo
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trivă muncitori și specialiști. Testul 
de rezistentă la spargere confirmă: 
încă un produs de înaltă tehnicitate, 
destinat complexelor miniere din a- 
bataje, se poate realiza in țară! Este 
vorba de furtunul de foarte înaltă 
presiune, cu diametrul interior de 
13 mm și cel exterior de 24,5 mm. cu 
caracteristici mult peste media furtu

Inițiativă și creativitate 
pentru diversificarea produselor

r

Din experiența colectivului Combinatului de articole tehnice din cauciuc-Pitești
nurilor realizate pînă acum tn tară si 
competitiv pe plan'mondial. încă un 
succes care înseamnă o economie va
lutară de un milion de dolari anual. 
Acesta era necesarul industriei noas
tre miniere. Un milion de dolari a- 
nual, iată încă o contribuție de pres
tigiu a inteligentei si tenacijătii co
lectivului piteșteari la efortul general 
de reducere a importului.

— în cît timp ati reușit să asimilați 
produsul acesta atît de solicitat de 
minerii din subteran și .cu atîtea di
ficultăți adus din import pînă astăzi?

— Ideea datează de mai mult timp, 
dar nu ne-am gîndit s-o putem ma

Repicareo răsadurilor în serele aso
ciației economice Lovrin

Foto : S. Cristian

Corelarea pe principii economice a prețurilor de producție 
și livrare a bunurilor agroalimentare

terializa atit de repede — ne spune 
inginerul-șef al combinatului, Ni
colae Jianu. Problemele care trebuiau 
rezolvate erau foarte complexe: asi
gurarea tehnologiei, folosirea unui 
utilaj adecvat ș.a. Pînă la urțnă am 
reușit, intr-un timp record: cam două 
săptămini.

— Dar cum s-au petrecut lucru

rile ? înțelegem că tn anul trecut 
nici nu vă gindeați la această asimi
lare ?

— De gîndit ne gîndeam noi mai 
de mult, dar după Plenara C.C. al 
P.C.R. din luna noiembrie 1981 am 
luat această decizie, ne lămurește 
tovarășul Mircea Câmpeanu, direc
torul tehnic. Sînt astfel de momen
te de autoanaliză lucidă în viața 
unei întreprinderi, ca și în viața 
unui om ; și concluzia noastră, a tu
turor, a fost că putem realiza acest 
produs, că este de datoria noastră 
să-1 realizăm. Așa că la 16 ianuarie 
s-au Încheiat primele probe tehno
logice, probele de presiune. Rezul-

Urgențe în agricultură: PREGĂTIREA

PRODUCȚIEI DE LEGUME TIMPURII
Asigurarea numărului necesar de 

răsaduri Dentru culturile timDurli de 
legume si a unei rezerve care să fie 
folosită în cazul în care brumele si 
alti factori climatici nefavorabili ar 
afecta- culturile este de natură să 
permită obținerea de producții mari 
si eșalonate ne o perioadă mai în
delungată. asa cum cer interesele bu
nei aorovizionări a oonulatiei. A- 
cum este timoul cînd se produc răsadurile de legume ; la început cele 
care vor fi Dlantate în solarii, aooi 
cele Dentru culturile din cîmp. Cum 
se desfășoară această acțiune ? Iată 
ce am aflat la Direcția generală e- 
conomică a horticulturii din minis
terul de resort :

Pentru cele 75 000 hectare cu varză, 
tomate, ardei, vinete și alte culturi 
ce se vor cultiva în unitățile agri
cole de stat și cooperatiste sînt ne
cesare 5.5 milioane fire de răsad, la 
care se adaugă o rezervă de 1.3 mi
lioane fire. Ele vor fi Drodu.se în 270 
hectare sere. 620 hectare solarii și 
în 213 hectare de răsadnițe. Progra
mul întocmit de organele de specia
litate prevede cite fire de răsad sînt 
necesare pe culturi, perioadele cînd 
să Se facă semănatul și lucrările de 
repicare. De exemplu, in luna ia
nuarie se însămîntează 241 200 metri 
pătrati Dentru oroducerea de răsa
duri. Potrivit datelor' comunicate la 
Ministerul Agriculturii au si fost în- 
sămințați 157 100 metri pătrați în ve
derea Droducerii răsadului de varză, 
ardei si tomate, această lucrare fiind 
mâi avansată în iudetele Teleorman. 
Buzău. Satu Mare. Mehedinți. Arad. 
Alba. Constanta. Dîmbovița, precum 
si in Sectorul agricol Ilfov. în uni
tățile agricole din iudetul Alba, de 
exemolu. au fost însămîntate toate 
suprafețele prevăzute pentru Dijma 
perioadă. în alte iudete — Mureș. 
Neamț. Vrancea. Olt. Călărași. Ar
geș — nu sînt respectate graficele 
de însămînțare în vederea producerii 
răsadurilor. Desigur, aceasta se 
datorește mentalității unor cadre de

ca începînd cu anul 1982 să se aplice 
noi măsuri de stimulare a producă
torilor agricoli care livrează cereale, 
plante tehnice, cartofi, legume, fructa 
și struguri la fondul de stat, de fu
raje și" semințe. Noile măsuri constau 
în faptul că, pe lîngă prețul de bază 
al produselor agricole, se acordă pri
me de producție sub formă bănească 
pentru cantitățile contractate si li
vrate statului, diferențiate în funcție 
de produs și, în mod progresiv, în 
raport cu cantitatea de produse pe 
hectar livrate statului. Aceste prime 
reprezintă creșteri în medie de 30 la 
sută, puțind ajunge pentru unele pro
duse chiar pînă la 60 la sută fată de 
prețul de bază.

In felul acesta, activitatea tuturor 
producătorilor agrieoli este . așezată 
pe principii economice, in concordan
ță cu cerințele noului mecanism eco
nomico-financiar. Avem în vedere 
faptul că prin veniturile suplimen
tare obținute pe calea primelor de 
producție în anul agricol 1981/1982, în 
sumă de circa 14 miliarde lei, atît 

, unitățile agricole de stat si coopera
tiste, cit și gospodăriile populației au 
posibilitatea să-și acopere in între
gime cheltuielile de producție și să 
obțină toate produsele în condiții 
rentabile.

Menținerea vechilor prețuri la pro
dusele agricole, prin neluarea in con
siderare a realităților, a faptului că o 
serie de prețuri ale materialelor și 
produselor necesare agriculturii — 
combustibil, energie. îngrășăminte 
chimice, mașini și tractoare — ca și 
retribuția forței de muncă au crescut 
în ultimii ani, în timp ce preturile 
de contractare și livrare a produse
lor agricole vegetale au rămas în linii 
generale aceleași, ar fi creat un grav 
dezechilibru în economie și nu ar fi 

, permis aplicarea in această ramură 
de bază a principiilor autogestiunii 
unităților agricole și stimularea tutu
ror producătorilor în valorificarea la 
maximum a potențialului agricol de 
care dispunem.

Aceleași rațiuni economice izvorîte 
din principiile autogestiunii și auto
finanțării sînt Valabile și pentru uni
tățile ce prelucrează produsele agri
cole. Ca urmare a faptului că mate
riile prime furnizate de producătorii 
agricoli au preturi mai mari este evi
dent că întreprinderile industriei 
alimentare iși realizează produsele cu 
costuri de fabricație’mai ridicate. La 
aceste influente se adaugă si sporu
rile de cheltuieli determinate de creș
terea preturilor la combustibil, ener
gia și alte materiale cu care se apro
vizionează întreprinderile Industriei 
alimentare, precum șl de sporirea re
tribuțiilor oamenilor muncii dm acest

tatul a fost îmbucurător. Acum pre
gătim următoarele probe, care vor 
fi decisive : proba de impulsuri și 
proba „de foc" la beneficiar. Adică, 
proba de exploatare.

— Vă îndoiți de reușită ?
— Am luat în calcul totul, am ți

nut seama de toate caracteristicile. 
Trebuie să reușim 1

— Ce ne puteți spune despre teh
nologie ?

— La produse noi, superioare tre
buie tehnologie nouă, superioară. 
Ne-am asumat și sarcina îmbunătă
țirii tehnologiei. Sigur, ne bazăm și 
pe sistemul nostru de cooperări, dar 
să știți că, deși sîntem chimiști, ne 
place să credem că sîntem și meca
nici pricepuți. Furtunul acesta l-am 
realizat, deocamdată, pe un utilaj 
necorespunzător, pentru că, nefabri- 
cînd așa ceva pînă acum, nu avem 
în dotare maștna respectivă. In pa
ranteză fie spus, adusă din import, 
aceasta ar costa 250 000 dolari. Așa 

conducere și specialiști din unitățile 
agricole, care afirmă că mai e timp, 
că datele cuprinse" în graficele de in- 
sămințări nu au fost depășite. Dar 
întotdeauna cei care și-au produs 
din vreme răsad bun și viguros au 
obținut producții «timpurii, care le-au 
adus venituri suplimentare ' și au 
contribuit astfel la buna aprovizio
nare a populației.

întîrzierile in asigurarea semințe-1' 
lor este o altă cauză care dbtermină 
aminarea însămîntărilor pentru pro-
-------------------------------------«------  

Se impun măsuri 
practice, imediate pentru 
asigurarea răsadurilor

ducerea răsadurilor. La Direcția ge
nerală a horticulturii s-a prezentat, 
zilele trecute, delegatul Centrului de 
producere a răsadurilor de la Siri- 
neasa. județul Vilcea, pentru a face 
rost de sămință de varză, sămînță 
pe care, in mod normal. întreprin
derea de specialitate trebuia să o ex
pedieze județului și unităților agri
cole. De aci și concluzia că oricât de 
bune ar fi programele de măsuri, 
oricît de amănunțit s-ar eșalona in- 
sămînțărilfc, nu se pot obține rezul
tatele scontate dacă nu se acționează 
energic pentru rezolvarea probleme
lor. dacă organele locale. în lumina 
atribuțiilor sporite pe care le au în 
baza Legii autoaprovizionării. nu iau 
măsuri concrete și nu controlează 
cum se îndeplinesc.

Pentru respectarea programului de 
producere a răsadurilor și. implicit, 
pentru obținerea de producții mari si 
eșalonate de legume, așa cum cer in
teresele bunei aprovizionări, se im
pune ca în toate unitățile agricole 
cultivatoare să fie grăbite lucrări

sector. In prezent, se constată că Ia 
unele produse fabricate de întreprin
derile industriei alimentare, ca și din 
alte sectoare, prețurile de producție 
bazate pe costurile reale sînt superi
oare prețurilor de desfacere cu amă
nuntul ale produselor respective. Ca 
urmare a majorării costurilor de pro
ducție, în anul 1981 o serie de între
prinderi din această ramură nu nu
mai că nu au realizat beneficii, dar 
și-au încheiat activitatea cu pier
deri. Este cazul unor fabrici de za
hăr, de ulei, de industrializare a 
laptelui, al unor unități de achiziții 
și industrializare a legumelor și fruc
telor, al unor ferme și abatoare de 
păsări.

Deși această situație s-a creat încă 
de anul trecut, conduftrea partidului 
și statului nostru a stabilit ca prețu
rile cu amănuntul in vigoare la fine
le anului 1980 să rămînă nemodifi
cate, iar diferențele provenite în 1981 
din majorarea prețurilor de producție 
să se acopere de la bugetul de stat, 
această decizie dovedind încă o dată 
grija permanentă pentru asigurarea 
echilibrului dintre veniturile si chel
tuielile populației. Totodată, prin 
lege s-a stabilit ca majorarea prețu
rilor cu amănuntul să se facă eșalo
nat, începînd cU anul 1982, în cadrul 
indicelui de creștere a preturilor cu 
amănuntul și a tarifelor pentru servi
ciile prestate populației de 8—9 la 
sută prevăzut pentru actualul cinci
nal, corelat cu majorarea planificată 
a veniturilor populației. în felul aces
ta sînt create premisele ca si unită
țile prelucrătoare din industria ali
mentară să-și desfășoare activitatea 
pe principii economice, să aolice efi
cient noul mecanism economico-fi
nanciar.

Este meritul partidului nostru, 
rezultatul politicii sale clarvăză
toare, faptul că a asigurat și asi
gură evoluția strict controlată a pre
țurilor in cadrul prevederilor de plan, 
în strînsă concordantă cu programele 
de creștere a hunăstării oamenilor 
muncii. Realizarea unei judicioase co
relații între costuri, prețuri de pro
ducție și preturi de desfacere cu amă
nuntul, pe baza cunoașterii si respec
tării cerințelor obiective ale econo
miei, este de natură să înlesnească 
punerea în valoare a avantajelor nou
lui mecanism economico-financiar. să 
permită aplicarea fermă a acestuia Si 
în unitățile producătoare si prelucră
toare, să stimuleze puternic creșterea 
producției de bunuri agroalimentare și 
să asigure pe această bază satisfa
cerea in condiții tot mai bune a ne
voilor de consum ale populației.

că, in paralel cu probele produsu
lui, prinde „viață" și mașina de 
care avem nevoie. Ea a fost, repro- 
lectată, iar o parte din repere au și 
Început să coboare dă pe planșetă...

— Cind se va trece la producția 
de serie a furtunului de foarte înal
tă presiune ?

— In cursul acestui trimestru, 
vine răspunsul prompt al directoru
lui comercial. ,

Deci intr-un timp record, Intr-a
devăr. Și aveam să aflăm că în ge
neral aici, la combinatul piteștean, 
este o regulă ca drumul dintre cer
cetare și aplicarea în practică a 
unei idei să fie cît mai scurt posibil.

Consemnăm numele celor ce au 
contribuit la asimilarea acestui pro
dus intens solicitat în minerit : in
ginerii Emil Cocoș șf Leca Nicolae. 
tehnologul Covreag Florlca, maistrul 
Constantin Mircescu, inginerul-șef 
al intreprinderii, Nicolae Jianu, 
muncitorii atelierului de furtunuri.

Dar dacă am vorbit atît despre a- 
ceastă premieră pe care colectivul 
Combinatului de articole tehnice din 
.cauciuc o pregătește, nu înseamnă 
că este singurul produs asimilat aici 
în ultimul timp. Numărul lor se mă
soară cu sutele.

Cu sprijinul Institutului de cerce
tări în domeniul prelucrării cauciu
cului și a maselor plastice și al 
ICEdHIM, cu sprijinul centralei, al 
altor institute și întreprinderi, co
lectivul combinatului din Pitești a 
găsit alte soluții — de asemenea, de 
milioane «— pentru diminuarea im
portului. Iată cîteva dintre acestea, 
dintr-un șir îiftreg, pe care abia pri
dideam să-I notăm în discuția cu 
tovarășul Constantin Divan, șeful 
serviciului tehnic-producție : înlocu

le in legumicultura : asigurarea 
biocombustibilului, repararea tocuri
lor și a ramelor și, bineînțeles, ame
najarea răsadnițelor și însămînțarea 
acestora. Potrivit unor calcule, exis
tă județe — *Olt, Călărași. Timiș, 
Maramureș. Tulcea — al căror de
ficit <Je răsadnițe însumează 160 
hectare. De aceea trebuie să se ac- „ 
tioneze în vederea amenajării de 
răsadnițe semiingropate, fără tocuri, 
și care urmează să fie acoperite cu 
rame prevăzute cu folii de polieti
lenă. Aceste rame au fost confecțio
nate. dar se cete ca în județele res
pective să fie luate măsuri pentru 
procurarea lor ; totodată, este nece
sar să se transporte biocombustibilul 
în platformele de încălzire si să în
ceapă lucrările de amenajare.

In acest an trebuie să se obțină 
o producție mult mai mare de le
gume decit în oricare din anii pre- 
cedenți. Aceasta nu trebuie să se 
realizeze pe seama extinderii supra
fețelor. ci prin creșterea randamen
tului la hectar. Așa cum se sub
linia la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., tre
buie să fie asigurate din vreme 
răsaduri în cantităti îndestulătoare, 
astfel incit să se poată obține recol
te timpurii. Procedîndu-se in felul 
acesta va nutea fi îndeplinită sarcina 
stabilită de conducerea Dartidului ca. 
printr-o bună eșalonare a producției, 
să se asigure legume proaspete înce- 
Dind cu luna martie, cind se recoltea
ză spanacul si varza, si Dină în luna 
decembrie. Pentru îndeplinirea aces
tei sarcini. Dotrivit programului de 
autoaprovizionare. trebuie să se ac
ționeze pentru executarea tuturor 
lucrărilor de sezon în legumicultura, 
să fie rezolvate operativ și cu cea 
mai mare răspundere toate proble
mele, inclusiv cele legate de apro
vizionarea cu materiale și semințe, 
astfel incit să fie pusă o bază ou- 
ternică producției anului 1982.

loan HERȚEG

ADUNĂRILE GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII 
(Urmare din pag. I)
ment a mașinilor, utilajelor șl insta
lațiilor, pentru ca în fiecare între
prindere să se obțină, cu mijloacele 
tehnice, materialele și forța de mun
că de care dispune, o eficiență eco
nomică superioară, beneficii cit mai 
mari. De fapt, in aceasta constă e- 
sența-esențelor noului mecanism e- 
conomico-financiar, a autoconducerii 
muncitorești și- a autogestiunii eco
nomice a întreprinderilor.

Așadar, adunările generale sînt 
chemate să dezbată multiple proble
me, să adopte importante decizii 
— ceea ce impune o bună pregătire 
a desfășurării lor. întreaga acțiune 
de pregătire și desfășurare a adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii trebuie să se desfășoare sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid. Dar răspunderea pentru 
organizarea adunărilor generale, 
pregătirea materialelor, precum și 
pentru asigurarea condițiilor necesa
re bunei lor desfășurări revine comi
tetelor, Sindicatelor și consiliilor oa
menilor muncii. Acestea trebuie să 
asigure ca, prin intermediul dărilor 
de seamă, oamenii muncii să fie in
formați concret, în mod obiectiv și 
deschis, asupra realităților economice 
din întreprinderi, asupra sarcinilor 
care trebuie îndeplinite, fără a se 
ocoli punctele nevralgice, deficien
țele.

în acest sens secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia recent : „Nu 
avem nevoie de adunări generale 
formale ; să organizăm adunări de 
lucru, în care să se dezbată aprofun
dat problemele, obiectivele, măsuri
le, să se ia poziție hotărită față de 
lipsuri". Crearea cadrului și climatu
lui propice dezbaterilor aprofundate, 
deschise, constructive, din care să 
rezulte cit mai multe propuneri șl 
idei valoroase pentru bunul mers al 
treburilor întreprinderilor, constituit 
o condiție hotărîtoare pentru efici
ența adunărilor generale. în cadrul 
dezbaterilor, comuniștii sînt chemați 
să dea exemplu, să vină cu soluții 
judicioase, să folosească larg, cura
jos și principial critica și autocri
tica.

Pretutindeni, în "fiecare unitate e- 
conomică trebuie să se urmărească 
stăruitor ca adunările generale ale 
oamenilor muncii să aibă o desfășu
rare cît mai fructuoasă, materializa
tă prin cit mai multe propuneri și 
inițiative muncitorești valoroase, 
care să îmbogățească programele de 
măsuri in vederea realizării planu
lui pe 1982 la toți indicatorii și a 
angajamentelor asumate în întrece
re, în lumina sarcinilor deosebit de 
importante stabilite de ■ conducerea 
partidului pentru actuala etapă de 
dezvoltare economico-socială a țării.

irea cauciucului de tip etilen pro- 
pilenic din import destinat fabrică
rii chederelor de etanșare uși-par- 
briz la autoturisme cu terpolimer.. 
cauciuc ; înlocuirea acceleratorului 
de vulcanizare „Thiuram" adus din 
import, cu un produs românesc si
milar ; înlocuirea, în proporție de 10 
la sută, a caueiucului natural din 
componența benzilor transportoare 
cu cablu metalic, cu cauciuc poliizo- 
prenic ș.a. Totodată, în prezent se 
studiază, printre altele, cu termen 
de finalizare în semestrul I al anu
lui, înlocuirea parțială a cauciucu
lui sintetic carom, cu cauciuc rege
nerat, ceea ce va diminua foarte 
mult cheltuielile materiale și consu
mul de țiței.

Ce i-a determinat pe oamenii 
muncii de la combinatul din Pitești 
să raporteze că și-au dublat sarci
nile in domeniul asimilării de noi 
produse și reducerea pe această cale 
a importului ? Intre multele expli
cații, una capătă o importanță apar
te : este vorba de atitudinea comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii 
de aici, de la muncitori și pină la 
director, față de cerințele majore 
ale economici. Da, și cei de la com
binatul din Pitești puteau să rapor
teze simplu ne-am îndeplinit pla
nul de asimilări. Dar, așa cum se 
desprinde și din experiența pre
zentată, acest plan reprezintă pentru 
ei numai punctul de pornire pentru 
a-și. măsura capacitatea creatoare și 
organizatorică acumulată in dei 11 
ani de existență a întreprinderii. O 
atitudine muncitorească înaintată, 
un exemplu demn de urmat pentru 
toate obiectivele de oameni al muncii.

Anlca FLORESCU

plan.de
produ.se
Drodu.se
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ÎNALTUL OMAGIU AL ÎNTREGULUI POPOR
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Cu emoție și bucurie, acum, cînd 
cinstim ziua în care s-a născut cel 
mai iubit și devotat dintre fiii țării, 
vă rugăm, mult iubite tovarășe se
cretar general — se menționează în 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. și 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN
— să primiți omagiul nostru fier
binte pentru activitatea neobosită 
pe care o desfășurați în frun
tea partidului și statului în Ve
derea asigurării progresului și înflo
ririi României socialiste, pentru tot 
ce faceți spre binele și prosperitatea 
poporului, spre înălțarea lui, în de
plină libertate și demnitate, pe 
culmile cele < mai înalte ale civiliza
ției comuniste.

Sărbătorirea zilei dumneavoastră 
de naștere ne oferă, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

• prilejul fericit de a vă asigura că 
vom munci și acționa neabătut, strîns 
uniți în jurul partidului, pentru în
făptuirea în condiții de înaltă calitate 
și de eficiență a indicatorilor de plan 
in toate ramurile de activitate și pe 
întregul cincinal, "a mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XII-lea, 
aducîndu-ne, astfel, o contribuție tot 
mai substanțială la propășirea con
tinuă a scumpei noastre patrii, 
România socialistă.

Animați de bunele șl sincerele 
gînduri pe care vi le nutrim, acum, 
cînd sărbătorim împreună cu între
gul partid și popor ziua dumnea
voastră de naștere — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BISTRIȚA-NĂSAUD AL 
P.C.R. — considerăm că lucrul cel 
mai prețios pe care îl putem faoe 
este acela de a ne situa la înălțimea 
încrederii acprdate, exprimată de 
dumneavoastră cu atîta căldură și 
cu prilejul recentei vizite de lucru 
efectuate pe aceste strămoșești me
leaguri, de a răspunde prin fapte 
demne grijii părintești ce o acor
dați înfloririi plaiurilor unde mun
cim și trăim și care, la fel ca în
treaga țară, au cunoscut în acești ani 
profunde transformări înnoitoare.

îngăduiți-ne, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ca 
și cu acest minunat prilej al ani
versării zilei dumneavoastră de 
naștere să' ne exprimăm angaja
mentul ferm de a nu precupeți nici 
un efort pentru Înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
hotăririle Congresului al XII-lea al 
partidului, a prețioaselor dumnea
voastră indicații și îndemnuri.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. șl 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se subliniază între altele : 
Gîndirea dumneavoastră profund no
vatoare, activitatea și opera teoretică 
și practică de neasemuită valoare 
ce și-au pus definitiv pecetea pe 
modul nostru de a fi și munci au 
clădit, în mai puțin de 17 ani, o 
nouă Românie socialistă, puternic 
dezvoltată economic, liberă, inde
pendentă și cu adevărat suverană pe 
propriile sale destine, promotoare 
consecventă a păcii, înțelegerii și 
colaborării între toate popoarele 
lumii.

Urmîndu-vă neabătut exemplul, 
orientările și indicațiile, acționăm 
permanent pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
Programul partidului și hotăririle 
Congresului al XII-lea. Pentru noi, 
botoșănenii, nu există nimic mai de 
preț decît a ne face datoria la cotele 
exigențelor celui de-al doilea an al 
cincinalului calității și eficientei, răs- 
punzind astfel chemării și îndem
nurilor adresate de dumneavoastră, 
mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la plenara din 
noiembrie 1981 a C.C. al P.C.R., 
precum și în Mesajul de Anul nou
— 1982.

Exprimîndu-vă fermitatea angaja
mentului nostru, vă urăm din adîn- 
cul inimilor multă sănătate și feri
cire, tinerețe fără bătrînețe, conti
nuarea cu tot mai mult răsunet 
internațional a nobilei misiuni de 
pace, înțelegere și colaborare ce o 
susțineți și care vă situează între 
cele mai marcante personalități ale 
vieții politice contemporane.

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere constituie pentru toți 
locuitorii județului nostru — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. — 
un minunat prilej de a vă adresa 
cele mai călduroase felicitări, urări 
de multă sănătate, viață îndelungata 
și nesecată putere de muncă, spre 
binele patriei și al întregului nostru 
popor.

Vă aducem, și la această sărbă
toare, prinosul de recunoștință al 
celor cinci sute de mii de locuitori 
ai Buzăului pentru grija deosebită 
ce o acordați dezvoltării multilate
rale a județului nostru, care a cu
noscut, în perioada de cînd dum
neavoastră vă aflați în fruntea 
partidului șf a țării, cea mai puter
nică înflorire din istoria acestor 
meleaguri.

Acum, cînd aniversăm ziua dum
neavoastră de naștere, fiul cel mai 
iubit al poporului român, ne anga
jăm să muncim fără preget pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin din documentele Con
gresului' al XII-lea al partidului, din 
magistrala expunere pe care ați 
prezentat-o la Plenara comună a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale din noiembrie 1981, sporin- 
du-ne astfel contribuția la înălțarea 
României pe noi cvflmi de progres 
și civilizație.

Cu inimile pline de bucurie, cu 
alese sentimente de dragoste și res
pect. la aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere, zi de sărbătoare 
scumpă poporului român, vă adre
săm — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CALA- 
RAȘI AL P.C.R. — cele mai calde 
urări de sănătate și fericire, ani 
multi de viată, noi și mari succese 
în conducerea partidului și a țării, 
victorii strălucite în edificarea socia
lismului. spre binele și prosperitatea 
harnicei noastre națiuni. , ,

Vă mulțumim. împreună cu toți 
locuitorii județului Călărași, pentru 
sprijinul personal pe care l-ați 
acordat și îl acordați, cu generozi- 

■riate părintească, acestui străvechi 
colt de vatră românească. înflo
ririi sale economice, sociale și cul

cu prilejul aniversării zilei sale de
turale. in cadrul dezvoltării armo
nioase a întregii țări. Vă încredin
țăm în același timp că nu ne vom 
cruța forțele pentru a da viață ho- 
tărîrilor celui de-al XII-lea Congres 
al P.C.R., sarcinilor ce se desprind 
din expunerea la plenara comună 
a C. C. al P.C.R. și a Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, considerind că aceasta ex
primă atît conștiința îndatoririlor 
ce le avem față de țară și partid, 
cit și răspunsul nostru concret la 
îndemnurile dumneavoastră pătrunse 
de spirit revoluționar comunist, de 
exemplar patriotism.

La aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere, sărbătoare scumpă 
întregului nostru popor, se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R., ne 
exprimăm, cu aleasă bucurie și sa
tisfacție, mult sțimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, revoluționar con
secvent, înflăcărat patriot, strălucit 
și vizionar conducător, întreaga sti
mă și gratitudine pentru activitatea 
neobosită pe care o desfășurați in 
fruntea partidului și statului nostru 
și ne unim gindul și glasul cu țara 
spre a vă adresa omagiul fierbinte 
și strămoșeasca urare „La mulți 
ani !“.

Recenta chemară la întrecere pe 
care am adresat-o tuturor județelor 
țârii este o expresie a hotărîrii fer
me de a răspunde prin noi succese 
grijii permanente pe care o acor
dați dezvoltării agriculturii și ne 
exprimăm convingerea că anul 1982 
va marca un progres puternic pe 
calea modernizării, ridicării produc
tivității, creșterii producției agricole 
vegetale și animale, înfăptuirii noii 
revoluții agrare. Nu vom precupeți 
nici un efort pentru a realiza exem
plar sarcinile ce ne revin din istori
cele documente ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, indi
cațiile și orientările pe care ni le 
dați în permanență, astfel incit să 
facem din Constanța un ținut mîndru 
și îmbelșugat, cu oameni demni și 
responsabili, pe măsura timpului pe 
care-1 trăim.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. se 
subliniază : Aniversarea zilei dum
neavoastră de naștere constituie și 
pentru noi un nou și minunat prilej 
de a vă adresa, cu căldura sufletu
lui nostru devotat patriei, intr-p u- 
nică simțire și voință cu întreaga 
națiune, cele mai deosebite senti
mente de prețuire șl stimă, de ne
țărmurită recunoștință și dragoste, 
pentru modul strălucit în care con
duceți partidul și statul, spre culmi
le progresului și civilizației, ale 
bunăstării și fericirii.

Noi, ialomițenii, vă adresăm șl cu 
acest prilej cele mai vii mulțumiri 
pentru sprijinul direct și prețioasele 
îndrumări pe care ni le acordați 
permanent, de care se leagă nemij
locit toate realizările obținute de ju
dețul nostru in construcția socialis
tă, impetuoasa sa dezvoltare econo- 
mico-șocială, noua înfățișare a ora
șelor și satelor, viața nouă a locui
torilor săi. Vizitele de lucru care 
le-ațl efectuat în județul Ialomița 
au constituit, de fiecare dată, un 
inestimabil imbold pentru înfăptui
rea tuturor sarcinilor ce ne revin, în 
primul rind pentru realizarea noii 
revoluții în agricultura românească, 
o nouă și rapidă evoluție pe calea 
edificării socialiste multilateral dez
voltate.

In acest moment sărbătoresc, ne 
angajăm solemn, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nimic pentru re
alizarea Programului partidului, a 
sarcinilor cuprinse în inestimabilele 
dumneavoastră indicații și orientări.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : Alături de toți fiii 
țării, dînd glas dragostei fierbinți și 
nețărmuritei prețuiri pe care vi le 
poartă comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Mureș, fără deosebire 
de naționalitate, vă rugăm să primiți, 
din adincul inimilor noastre, cu pri
lejul aniversării zilei dumneavoastră 
de naștere, cele mai calde felicitări, 
cele mal bune urări de sănătate și 
fericire, spre binele întregii noastre 
națiuni socialiste, spre strălucirea și 
măreția patriei.

în- această zi memorabilă de emo
ție și bucurie pe care o trăiește în
tregul nostru popor, vă adresăm cele 
mai profunde mulțumiri, sentimen
tele noastre de aleasă stimă pentru 
grija părintească pe care o manifestați 
pentru dezvoltarea multilaterală a ju
dețului nostru. în pas cu întreaga 
țară. Vizitele dumneavoastră de lucru 
în județul Mureș, care au produs, de 
fiecare dată, o imensă bucurie în rîn- 
dul tuturor oamenilor muncii. înal
tele și valoroasele dumneavoastră 
aprecieri și îndrumări ne-au întărit șl 
mai mult voința și hotărîrea de a ac
ționa cu toată dăruirea și capacitatea 
noastră pentru înflorirea frumoase
lor meleaguri de pe Mureș și Tîrnave.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : Eminent om po
litic și de stat, comunist de 
omenie, devotat trup și suflet 
poporului, al cărui fiu strălucit 
sinteți, personalitate proeminentă a 
vieții politice mondiale, dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă revine meritul 
istoric de a fi jalonat, cu clarviziune 
științifică și cutezanță revoluționară, 
imaginea României socialiste de azi 
și de miine.

Vă raportăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
acționînd în spiritul indicațiilor dum
neavoastră, oamenii muncii din ju
dețul Prahova, mobilizați de organele 
și organizațiile de partid, au înde
plinit cu 11 zile înainte de termen 
sarcinile de plan pe 1981.

Strîns uniți în juruj partidului, 
avînd in persoana dumneavoastră un 
strălucit exemplu de muncă și viață, 
de slujire fără preget a intereselor 
majore ale întregului popor, ne anga
jăm, acum la începutul celui de-al 
doilea an al actualului cincinal, să 
transpunem neabătut în viață hotă- 
rîrile Congresului al XII-lea al parti
dului, sarcinile reieșite din magistra
la dumneavoastră expunere la ple
nara C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Ecdnomice și 
Sociale din noiembrie 1981.

întreaga dumneavoastră viață și 
activitate de militant comunist, în- 
truchipînd virtuțile cele mai nobile 
ale poporului nostru minunat, stau 
mărturie strălucită consecvenței re
voluționare și înaltei responsabilități 
patriotice cu care coordonați mersul 
nostru înainte spre socialism și co
munism, slujind fără preget idealu
rile cele mai scumpe ale națiunii pe 
drumul făuririi noii sale istorii — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. 
și CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Sîntem adine recunoscători că de 
numele și acțiunea dumneavoastră 
cutezătoare se leagă împlinirile mi
nunate ale celor mai rodnici ani din 
întreaga epocă a construcției socia
liste a României.

Ne aflăm la începutul unui nou 
an, in care, așa cum ne cereți, ne 
vom strădui să sporim și mai mult 
zestrea succeselor județului nostru 
prin instituirea unei noi calități în 
toate domeniile, printr-o înaltă efl- 
țiență, prin întărirea ordinii și dis
ciplinei, penti'u a fi la înălțimea 
sarcinilor care rezultă din trecerea 
țării la un stadiu superior de dez
voltare, din transpunerea întocmai în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului nostru comu
nist.

Aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere constituie pentru noi, sălăje- 
nii. ca și pentru toți oamenii muncii 
din tara noastră, un fericit prilej de 
a ne manifesta încă o dată respectul 

• Calde urări de ani mulți și sănătate pentru 
cel mai iubit fiu al națiunii, pentru revoluționarul 
inflăcărat-ctitorul strălucit al operei de edificare 
socialistă a patriei, al unității întregului popor 
in jurul partidului

• Angajamentul solemn al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii: îndeplinirea în mod 
exemplar a sarcinilor actualului cincinal, hotărîrea 
fermă de a urma permanent exemplul înălțător 
al secretarului general al partidului

șl admirația fată de cutezanța dum
neavoastră revoluționară, intransi
gența și puterea de muncă puse in 
slujba celor mai nobile idealuri ale 
poporului român — se arată în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SALAJ AL P.C.R. și CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Vă rugăm, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ne 
permiteți să folosim și acest înălță
tor prilej pentru a vă adresa cele 
mai profunde mulțumiri, sentimente
le noastre de aleasă stimă și' consi
derație pentru grija părintească ce o 
simțim zi de zi în dezvoltarea fără 
precedent a meleagurilor sălăjene si 
să ne angajăm ferm în fata dum
neavoastră. a conducerii de partid, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea exemplară a mă
rețelor obiective și sarcini ce ne re
vin din documentele Congresului al 
XII-lea al partidului, din prețioasele 
indicații date cu prilejul vizitei de 
lucru în județul Sălaj, precum și din 
documentele plenarei comune a C.C. 
al P.C.R. și Consiliului Suprem, al 
Dezvoltării Economice și Sociale din 
noiembrie 1981.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN -SIBIU AL P.C.R. se arată 
între altele: Marile și însuflețitoarele 
idealuri ale poporului și tării nu pot 
fi despărțite de numele și personali
tatea dumneavoastră față de care su
fletul nostru stă deschis în dragoste 
și cinstire așa după cum tot ceea ce 
am înfăptuit mai frumos și mai de 
preț pe acest pămînt românesc este 
pentru totdeauna și nemijlocit legat 
de fapta și gîndirea dumneavoastră 
clarvăzătoare și îndrăzneață, de 
strălucita dumneavoastră personalita
te de conducător încercat pe calea 
afirmării socialiste a întregii națiuni.

Vă asigurăm că, acționînd în strîn- 
să unitate în jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, răspunzînd 
cu fapte de muncă însuflețitoarelor 
îndemnuri pe care ni le adresați, noi, 
toți cei ce muncim în județul Sibiu, 
sîntem ferm hotărîți ca, pe fondul 
succeselor dobîndite în primul an al 
actualului cincinal, să realizăm 
exemplar și să depășim, in spiritul 
exigențelor noii calități, planul și 
angajamentele asumate în conti
nuare, atît în industrie, agricultură, 
cît și în celelalte sectoare de activi
tate. aducîndu-ne contribuția la în
deplinirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al partidului,

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. 
și CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN se arată : Comuniștii, 
toți oamenii muncii din jude
țul Teleorman, călăuziți de e- 
xemplul dumneavoastră luminos, de 
slujire cu înalt devotament, cu ne
mărginită pasiune revoluționară și 
fierbinte patriotism a națiunii noas
tre, a cauzei păcii. înfăptuiesc ne
abătut politica partidului. își consacră 
întreaga' putere de muncă edificării 
socialismului și comunismului pe pă- 
mîntul românesc.

în aceeași simțire cu întregul popor 
sîntem mîndri că în fruntea partidu
lui și statului vă aflați dumnea
voastră. cel mai iubit și stimat fiu al 
națiunii, proeminentă personalitate a 
lumii contemporane, purtătorul idea
lurilor noastre nobile de pace, de in

dependență șl suveranitate, de muncă 
pașnică și libertate, teluri pe care 
le serviți din fragedă copilărie cu 
întreaga viață și putere de muncă.

întîlnirile de lucru cu dumnea
voastră pe meleagurile teleormânene 
s-au încrustat adine în conștiința 
noastră ca file de cea mai densă 
istorie, sfaturile și îndemnurile pe 
care ni le-ați dat prind viată, se în
scriu în marile împliniri contempo
rane. Vă sîntem profund recunoscă
tori pentru tot ceea ce s-a înfăptuit 
în patria noastră. în județul Teleor
man, in anii de cînd partidul șl 
poporul v-au ales să ne conduceți 
tara spre progres și bunăstare.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se 
reliefează : La aniversarea zilei
dumneavoastră de naștere, devenită 
sărbătoare scumpă a națiunii româ
ne, permiteți-ne să vă adresăm din 
adincul inimilor, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din județul Tulcea, oele mai calde 
felicitări, urări de deplină sănătate 
și viată lungă, de noi și strălucite 
succese în activitatea de supremă 
răspundere pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și statului, spre 
binele, fericirea și prosperitatea po
porului român, spre înălțarea pe noi 
culmi de progres și civilizație a 
scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

La acest ceas de sărbătoare, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar. general, că pentru înfăp
tuirea programelor de dezvoltare a 

județului de la porțile Deltei Du
nării, a prețioaselor indicații pe care 
ni le-ați dat cu prilejul vizitei de 
lucru efectuate în județul nostru, în 
anul 1981, vom acționa cu abnegație 
pentru ca întreaga noastră activitate 
să se ridice la înaltele cote ale efici
enței cerute de istoricele hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al partidului;

în aceste clipe de înaltă și nemăr
ginită mîndrie patriotică — se arată 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN VASLUI AL 
P.C.Iț. ,ssi CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN — vă cinstim eroica ac
tivitate revoluționară consacrată, din 
cei mai tineri ani, înfăptuirii celor 
mai scumpe aspirații ale poporului.

Comuniștii, oamenii muncii din 
județul Vaslui nu vor uita nici
odată . că destinul nou, înflori
tor al acestor frumoase melea
guri românești, marile prefaceri 
socialiste dobîndite în perioada care 
a trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului se datoresc înțelepciu
nii și clarviziunii politicii partidu
lui și statului nostru, promovată cu 
fermitate și dinamism de dumnea
voastră, grijii statornice ce ne-o a- 
cordați-. încredințîndu-vă de stima și 
prețuirea noastră profundă, vă ex
primăm, totodată, angajamentul nos
tru solemn de a ne face mereu da
toria pe marele front al muncii, de 
a îndeplini exemplar sarcinile eco- 
nomico-sociale ce ne revin în acest 
an și în întregul cincinal 1981—1985, 
de a contribui mereu mal mult la 
făurirea progresului multilateral, 
prefigurat de Congresul al XII-lea, 
de gîndirea dumneavoastră cuteză
toare.

Cu prilejul zilei dumneavoastră 
de naștere — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VlL- 
CEA AL P.C.R. — comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul nostru, 
asemenea întregii națiuni, își În
dreaptă gindurile pline de adîncă 
recunoștință, de nemărginită dra
goste, stimă, respect și admirație 
către dumneavoastră, cel mai mare 
și mai iubit fiu al neamului, și vă 
urează din adincul inimii viață 
lungă, sănătate șl fericire, spre glo
ria scumpei noastre patrii, pyitru 
mersul nostru sigur și dinamic spre 
cote tot mai înalte de progres și 
civilizație socialistă și comunistă.

Uriașa dumneavoastră activitate 
practică, opera dumneavoastră teo
retică de inestimabilă valoare au 
produs mutații profunde în modul 
de a munci și gîndi al oamenilor, 
minunatul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață reprezintă pen
tru întreaga noastră națiune o stră
lucită afirmare în viața de fiecare 
zi a celor mai alese virtuți ale nea
mului, strălucit Întruchipate în- per
sonalitatea dumneavoastră, amplifica
te de geniul dumneavoastră creator si 
cultivate cu patos fără egal in rin- 
dul poporului din sinul căruia v-ați 
născut și pe care l-ați iubit și îl 
iubiți cu devotament fără margini, 
consacrîndu-vă întreaga activitate, de 
la cea mai fragedă vîrstă, pentru 
împlinirea idealurilor și aspirațiilor 
sale, pentru propășirea și fericirea 
patriei.

Comuniștii, locuitorii acestor stră
vechi meleaguri vă adresează cele 
mai călduroase felicitări, alăturîn- 
du-și sentimentele de bucurie și de

plină mîndrie patriotică celor ale 
întregului popor față de dumnea
voastră. remarcabil conducător de 
partid șl de stat al Republicii Socia
liste România, militant proeminent al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, luptător neobosit pen
tru pace și progres pe planeta noas
tră — se subliniază în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
secretar general, că sîntem an
gajați cu toate resursele, cu în
treaga noastră capacitate și ener
gie în realizarea mărețelor o- 
biective și hotărîri ale Congresu
lui al XII-lea al partidului pen
tru realizarelk sarcinilor de plan pe 
anul 1982 și ale întregului cincinal.

Bucurîndu-ne, asemenea întregului 
nostru popor, de a avea în fruntea 
partidului și statului un eminent 
conducător, exprimîndu-ne deplina 
satisfacție de a fi militant! ai parti
dului și constructori ai socialismului 
în epoca Ceaușescu. vă adresăm din 
inimă — cu ocazia zilei de naștere 
— cele mai sincere și calde urări 
de sănătate, de viată îndelungată și 
fericită alături de minunata dum
neavoastră familie.

La glorioasa aniversare a zilei 
dumneavoastră de naștere, care a 
devenit o sărbătoare scumpă între
gului nostru popor, CONSILIUL 
UNIUNII NAȚIONALE A COOPE
RATIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE, în numele milioanelor de 
țărani cooperatori, al tuturor lucră

torilor ogoarelor — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — vă aduce, mult stimate șl 
iubite? tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
un fierbinte omagiu, expresie a celor 
mai alese gînduri și sentimente de 
stimă, respect și dragoste, împreună 
cu urări sincere de viață lungă, 
sănătate și putere de muncă spre 
binele șl fericirea națiunii noastre 
socialiste, a cauzei edificării celei 
mai drepte societăți pe pămîntul 
României, pentru pacea și colabora
rea cu toate popoarele lumii.

Acum, la începutul celui de-ai 
doilea an al cincinalului calității și 
eficiețiței, anul aniversării a două 
decenii de la încheierea cooperativi
zării, prin grija și preocuparea dum
neavoastră statornice, agricultura 
noastră socialistă se înfățișează ca o 
ramură de bază, prioritară, a eco
nomiei naționale, înscrisă ferm pe 
calea modernizării și intensificării 
producției — calea Înfăptuirii unei 
profunde revoluții agrare, obiectivul 
major pe care l-ați stabilit la cel 
de-al XII-lea Congres al partidului. 
Ansamblul de măsuri recent adop
tate din inițiativa și cu contribuția 
dumneavoastră nemijlocită, privind 
perfectionarea organizării și retri
buirii muncii, ridicarea gradului de 
Cointeresare a producătorilor, îm
bunătățirea activității de mecanizare 
a lucrărilor agricole constituie pîr- 
ghii puternice în creșterea produc
ției vegetale și animale pentru alcă
tuirea fondului central de produse 
agricole și înfăptuirea programelor 
autoconducerii și autoaprovizionării 
teritoriale, în sporirea eficienței eco
nomice și rentabilității fiecărei co
operative și asociații.

Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere, permiteți-ne 
să vă exprimăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, mulțu
mirile cele mai fierbinți, recunoștin
ța fără margini a tuturor femeilor 
României socialiste, care vă datorea
ză dumneavoastră realizarea depli
nei lor egalități și demnități, posibili
tățile neîngrădite de formare și ma
nifestare a personalității lor, crește
rea fără precedent a rolului femeii 
în întreaga viață a societății — se 
arată în telegrama adresată de CON
SILIUL NAȚIONAL AL FEMEILOR.

în munca și viața noastră avem 
în permanentă în față modelul stră
lucit al tovarășei Elena Ceaușescu, 
militant de seamă al partidului, om 
politic și de stat Investit cu înalte 
răspunderi, savant de renume mon
dial, exemplară soție și mamă, care, 
mereu alături de dumneavoastră, 
aduce o contribuție de înaltă va
loare la elaborarea și înfăptui
rea politicii partidului, la con
strucția socialistă, la înflorirea con
tinuă a științei și culturii în patria 
noastră.

Numele dumneavoastră ilustru este 
rostit pretutindeni cu profundă stimă 
și deosebit respect, cu înaltă aprecie
re pentru strălucitele dumneavoastră 
inițiative' de pace, pentru marile efor
turi consacrate înfăptuirii securității 
în Europa și în întreaga lume, trece
rii la măsuri concrete, efective de 
dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, lichidării sub
dezvoltării și înfăptuirii noii ordini 
economice internaționale, pentru tot 
ceea ce faceți în vederea făuririi pe 
planeta noastră a unei lumi mai bune

naștere
și mai drepte. Ca mame, profund 
preocupate de viitorul pașnic al co
piilor, vă exprimăm și cu acest pri
lej cea mai fierbinte recunoștință 
pentru neobosita dumneavoastră ac
tivitate in favoarea păcii, pentru mo
dul strălucit în care întruchipați vo
ința de pace și colaborare a poporu
lui român.

Reprezintă pentru noi toti. cei care 
activăm în sfera artei și literaturii, 
a culturii socialiste — se arată în 
telegrama CONSILIULUI CULTU
RII ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE — 
un minunat prilej de a vă aduce, 
împreună cu întregul popor, la 
aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere, înalt moment sărbătoresc 
al întregii națiuni, cele mai cal
de felicitări și urări de sănă
tate și viață lungă spre binele 
și fericirea noastră, a tuturor, și a 
vă Încredința din nou de devotamen
tul fierbinte, de stima și admirația 
nemărginită ce v-o purtăm, de hotă
rîrea și voința noastră nestrămutată 
de a servi cu fidelitate și abnegație 
cauza măreață a partidului, indepen
dența și libertatea României socia
liste ale cărei interese vitale le ex
primați și apărați cu atîta străluci
re. remarcabilă forță și dăruire pa
triotică și revoluționară.

în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL APELOR se arată : 
Sîntem mîndri că mărețele reali
zări obținute în anii construcției so
cialiste, și cu deosebire în răstimpul 
a mai bine de un deceniu și ju
mătate, de cînd vă aflați la cîrma 
țării, poartă pecetea puternică a gîn- 
dirii revoluționare a celui mai iubit 
fiu al patriei ; transpunerea in via
ță sub conducerea dumneavoastră 
nemijlocită a celor mai cutezătoare 
programe de dezvoltare economico- 
socială din întreaga istorie a țării 
ne dau totodată certitudinea reali
zărilor de viitor.

Ne exprimăm mîndria pentru mo
dul strălucit în care faceți auzit în 
lume glasul de bine al poporului ro
mân, voința sa de pace, de colabo
rare și prietenie, sporindu-i necon
tenit prestigiul, oferind prin proemi
nenta dumneavoastră contribuție la 
crearea unei lumi mai bune și mai 
drepte un model de luptă pentru sal
varea planetei de forțele întunecate 
și atit de amenințătoare ale războ
iului.

Ziua de 26 Ianuarie, ziua dumnea
voastră de naștere, ne oferă un pri
lej deosebit de a vă adresa în nu
mele tuturor oamenilor muncii din 
industria minieră și al Consiliului 
de conducere al MINISTERULUI 
MINELOR cele mai călduroase 
felicitări, urări de sănătate deplină, 
fericire $1 ani mulți plini de succe
se în activitatea dumneavoastră de 
înaltă răspundere. închinată dezvol
tării patriei noastre socialiste fi 
bunăstării întregului popor.

Folosim acest prilej, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
a vă raporta că minerii și ceilalți 
oameni ai muncii din unitățile Mi
nisterului Minelor sint angajați mai 
mult ca oricînd pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan la cărbune și mi
nereuri, asigurind o mai bună orga
nizare a muncii și a producției. în
tărirea ordinii și disciplinei, folo
sirea mal judicioasă a utilajelor și 
instalațiilor din dotare, aplicarea 
consecventă a principiilor mecanis
mului economico-financiar în vede
rea creșterii eficientei activității de 
producție in unitățile miniere.

Oamenii muncii din industria ex
tractivă de petrol și gaze, comuniștii 
și întregul personal din aparatul Mi
nisterului Petrolului folosesc cu 
bucurie prilejul aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere pentru a 
da glas sentimentelor lor de aleasă 
stimă, devotament și prețuire pe care 
le nutresc față de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
de seamă fiu al poporului, revoluțio
nar neînfricat, eminent conducător 
de partid și de stat, care vă dedicați 
întreaga muncă și viață edificării so
cialismului și comunismului în 
România, cauzei păcii și progresului 
în întreaga lume — se arată în tele
grama MINISTERULUI PETROLU
LUI.

Odată cu asigurarea că vom face 
totul, strîns uniți In jurul partidului, 
al dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, pentru dezvoltarea indus
triei extractive de petrol și gaze, 
creșterea rezultatelor și calității 
muncii noastre și realizarea planu
lui pe acest an, vă urăm din adîncul 
inimii sănătate deplină, ani mulți și 
fericiți pentru binele și prosperita
tea poporului, pentru progresul și

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost adresate, de 
asemenea, numeroase telegrame de felicitare de către comitete municipale, 
orășenești, comunale și organizații de bază ale P.C.R., organizații sindi
cale, de tineret și de femei, alte organizații de masă și obștești, minis
tere, instituții centrale, colective de muncă din fabrici, combinate și alte 
unități industriale, șantiere de construcții, institute de cercetări și proiec
tări,. întreprinderi agricole de stat, cooperative agricole de producție, sta
țiuni pentru mecanizarea agriculturii, uniuni de creație, instituții de cultură, 
cercetare și învățăminte presă, unități pentru ocrotirea sănătății și comer
ciale, unități militare, personalități ale vieții politice, economice, cultural- 
șțiințifice, activiști de partid, oameni ai muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, tineri și virstnici, din toate domeniile de activi
tate, reprezentanți ai cultelor.

In toate aceste vibrante mesaje, venite de pe întreg cuprinsul țării, 
sint exprimate dragostea fierbinte și atașamentul profund față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, inalta prețuire și recunoștință față de conducă
torul iubit al partidului și poporului pentru strălucita activitate dedicată 
progresului multilateral al patriei, înfăptuirii luminosului program al edi
ficării socialiste a României. Exprimind din adincul inimilor cele mai alese 
gînduri și simțăminte de dragoste fierbinte, de profundă stimă și respect, 
semnataiii telegramelor, și prin ei toți comuniștii, întregul partid, toți cei 
ce muncesc, întreaga națiune, dau o înaltă cinstire vieții și activității to
varășului Nicolae Ceaușescu consacrate, din anii cei mai tineri, măreței 
cauze a luptei revoluționare pentru împlinirea nobilelor idealuri ale po
porului român, pentru triumful socialismului și comunismului pe pâmintul 
patriei noastre.

In mesajele sosite din toate colțurile țării este exprimat, totodată, an
gajamentul ferm al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționa
litate, de a nu precupeți nici un efori pentru îndeplinirea, în condiții de 
inaltâ calitate și eficiență, a prevederilor actualului cincinal, a orientări
lor de însemnătate vitală date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire 
la dezvoltarea bazei proprii de materii prime și a bazei energetice, în
făptuirea unei profunde revoluții in agricultură, pentru realizarea progra
mului de auțoconducere și autoaprovizionare teritorială, pentru dezvolta
rea științei, inflorirea culturii și artei, pentru realizarea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XII-lea în vederea înfăptuirii istoricului Pro
gram de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

(Agerpres)

viitorul luminos al României socia
liste. ,

Comuniștii, întregul colectiv de 
muncă din MINISTERUL INDUS
TRIEI METALURGICE, cu prilejul 
aniversării zilei dumneavoastră de 
naștere, vă urează din toată inima 
multă sănătate, viață îndelungată, 
succes și noi izbînzi în slujba con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate, a propășirii poporului 
român, a triumfului .păcii în lumea 
întreagă.

însuflețiți de puternicul dumnea
voastră exemplu de dăruire și inalt 
patriotism, de fermitate revoluțio
nară. ne angajăm să folosim întreaga 
noastră capacitate de muncă pentru 
înfăptuirea exemplară a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XII-lea 
al partidului.

Mobilizați de Îndemnurile dum
neavoastră. vom acorda o atenție 
deosebită sarcinilor vizînd creșterea 
valorii njetalului prin sporirea gra
dului de prelucrare a acestuia, sar
cinilor vizînd creșterea eficientei 
ramurii prin reducerea consumuri
lor materiale și în special a con
sumurilor energetice. De asemenea, 
vom acorda o atenție deosebită tu
turor acțiunilor vizînd creșterea 
gradului de asigurare a economiei 
cu metal din producție proprie și 
reducerea importurilor de metal.

Pilduitoarea dumneavoastră acti
vitate revoluționară îndelungată 
pusă în slujba partidului și poporu
lui, calitățile excepționale de stră
lucit conducător comunist, de conti
nuator al gîndirii și luptei marilor 
înaintași ai neamului, contribuția de 
însemnătate istorică pe care ați a- 
dus-o la eliberarea națională și so
cială a patriei, la instaurarea orîn- 
duirii socialiste în țara noastră, ma
rile înfăptuiri ale poporului român 
realizate sub conducerea dumnea
voastră, prestigiul de care vă bucu
rați pe toate meridianele, stima pe 
care v-o acordă popoarele lumii, 
toate acestea — se arată în telegra
ma adresată de MINISTERUL CON
STRUCȚIILOR INDUSTRIALE — nc 
insuflă încredere și optimism, ne 
dau marea satisfacție că sîntem fiii 
unui popor stăpîn pe destinele sale, 
respectat in lume, care își făurește 
o viață liberă și fericită..

Urmînd neabătut exemplul dum
neavoastră, vom adopta în întreaga 
noastră activitate Un stil de muncă 
revoluționar, de luptă neîmpăcată 
împotriva lipsurilor și neajunsurilor, 
pentru întronarea ordinii și disci
plinei pe toate șantierele, pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
din acest an și pe întregul cincinal.

Dînd expresie dragostei profun
de pe care, asemeni întregului nos
tru partid și popor, constructorii de 
mașini V'-b poartă — -se arată in te
legrama MINISTERULUI INDUS
TRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MA
ȘINI — aducem din adîncul inimilor 
noastre un vibrant omagiu persona
lității și activității dumneavoastră și 
dăm glas prețuirii deosebite pentru 
înaltele dumneavoastră calități de comunist și conducător.

Alăturîndu-ne gîndurilor si senti
mentelor întregului popor. în numele 
constructorilor de mașini vă adresăm 
urări de ani multi și rodniei. în frun
tea partidului și statului nostru, ^ga
ranția cea mai sigură a mersului nos
tru neabătut înainte, pe drumul so
cialismului multilateral dezvoltat, pe 
drumul comunismului, al independen
ței și suveranității patriei.

Ne este tuturor deosebit de plăcut 
da, în această zi aniversară — 
înscrisă în conștiința țării ca un 
înălțător1 moment sărbătoresc — să 
aducem un fierbinte omagiu, de 
aleasă prețuire și cinstire pro
eminentei dumneavoastră personali
tăți de conducător de partid și de 
stat, de înflăcărat patriot și revolu
ționar, de militant de frunte al 
mișcării comuniste internaționale șl 
neobosit luptător pentru triumful 
idealurilor de pace, colaborare și 
progres ale umanității — se arată 
în telegrama adresată de MINIS
TERUL ENERGIEI ELECTRICE.

Vă încredințăm șl în acest ceas 
sărbătoresc, omagiat cu profund res
pect de întregul popor, că nu ne 
vom precupeți forțele și puterea 
creatoare, că vom munci cu elan 
comunist și pasiune revoluționară, 
animați de cel mai înflăcărat pa
triotism, pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R., pentru transpune
rea în viâță a prețioaselor dum
neavoastră indicații pentru dezvol
tarea sectorului industriei energiei 
electrice și termice.
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rLa începutul lunii februarie 1982 se va desfășura pe întreg teritoriul țării

RECENSĂMÎNTUL ANIMALELOR DOMESTICE
O acțiune de mare importanță pentru realizarea programelor de dezvoltare 
a zootehniei, pentru satisfacerea cerințelor de consum ale populației

Ce trebuie sa știe fiecare

despre această ampla

acțiune de interes

național.

Fundamentarea măsurilor 
tehnico-organizatorice privind 
dezvoltarea zootehniei și creș
terea producției animaliere, în 
conformitate cu liniile direc
toare ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a României pen
tru perioada 1981-1990, și sta
bilirea unei baze reale pen
tru elaborarea planurilor cin
cinale și anuale și a progra
melor de autoconducere și 
autoaprovizionare teritorială 
impun obținerea unor infor
mații detaliate cu privire la 
structura, caracteristicile și 
potențialul de producție al 
șeptelului. Astfel, sînt nece
sare date care să caracteri
zeze efectivul de animale pe 
specii, numeric, calitativ și pe 
grupe de vîrstă.

Organele care asigură efec
tuarea recensămîntului sînt 
obligate să controleze, la fața 
locului, existența animalelor și 
exactitatea datelor declarate 
de către proprietarii, respec
tiv, deținătorii de animale și 
răspund nemijlocit de înre
gistrarea întregului efectiv de 
animale existent ia data re
censămîntului.

Deținătorii de animale sînt 
obligați să permită și să în
lesnească personalului ce e- 
fectuează recensămîntul și 
organelor de control să veri
fice la fața locului realitatea 
datelor declarate.

Personalul care efectuează 
recensămîntul este obligat să 
înregistreze animalele din gos
podăriile populației pe baza 
declarației proprietarului și a 
verificării numărului de ani
male existent, prin vizitarea 
fiecărei gospodării.

în cazul în care animalul 
nu se află la proprietar, aces
ta este obligat să-l declare, 
iar înregistrarea se face după 
verificarea, la fața locului, a 
existenței animalului respec
tiv la cel care îl deține.

(Din Decretul Consiliului de Stat 
privind efectuarea recensămîntului 
animalelor domestice)

Pentru cunoașterea exactă a realităților din zootehnie 
și dezvoltarea acestei importante ramuri a agriculturii 

noastre, in interesul și spre binele fiecărui cetățean
în cadrul acțiunilor pentru dezvoltarea zootehniei și creșterea 

producției animaliere se înscrie și efectuarea, pe baza prevederilor 
Decretului Consiliului de Stat, a recensămîntului animalelor domestice 
pe întreg teritoriul țării. în acest an, recensămîntul animalelor va 
avea loc la începutul lunii februarie.

Convorbire cu tovarășul Emil PETRACHE, 
adjunct al ministrului agriculturii și Industriei alimentara

— In ce constă însemnă
tatea recensămintului anima
lelor, ce semnificații are el 
în actuala etapă de dezvol
tare a zootehniei noastre ?

— Țin să subliniez că In acest 
an lucrările recensămîntului au o 
semnificație aparte, ele urmind să 
se desfășoare la puțin timp după 
adoptarea unui ansamblu de mă
suri de cea mai mare însemnătate 
expuse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta con
sfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., măsuri menite să asigure 
dezvoltarea mai accentuată a 
acestei ramuri principale a agri
culturii noastre. Așa cum sublinia 
secretarul 'general al partidului, 
trebuie să avem o evidență clară 
a situației din zootehnie, a efecti
velor de animale Pe specii, sexe și 
virste pentru a cunoaște potenția
lul zootehnic de care dispunem, 
pentru a stabili cum să organizăm 
dezvoltarea lui, asigurarea produc
ției de carne, lapte și lină pentru 
buna aprovizionare a populației, 
precum și pentru nevoile indus
triei. Este exprimată cu toată cla
ritatea cerința imperioasă de a res
pecta prevederile legale pentru 
realizarea unei evidențe reale a 
efectivelor de animale în fiecare 
județ și localitate, de a se declara 
și înregistra toate animalele exis
tente, de a preveni orice abateri 
de la normele stabilite.

Recensămîntul animalelor a in
trat în tradiția înregistrărilor în 
țara noastră și in alte țări, ca un 
mijloc important de cunoaștere a 
evoluției numerice și calitative a 
animalelor.

OPERAȚIUNEA DE RECEN
ZARE DIN ACEST AN ARE O 
IMPORTANȚA MULT MAI MA
RE DACA AVEM ÎN VEDERE 
ATÎT MASURILE DE STIMU
LARE MATERIALA A CRES
CĂTORILOR DE ANIMALE, 
A ALTOR AVANTAJE ACOR
DATE DE STAT, CÎT ȘI PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA PLANU
LUI DE DEZVOLTARE A ZOO
TEHNIEI ÎN 1982 ȘI ANII UR
MĂTORI, CA PARTE INTE
GRANTA A PROGRAMULUI 
DE AUTOAPROVIZIONARE A 
FOPUI^AȚIEI.

în acest context, recensămîntul 
animalelor reprezintă o acțiune de 
larg interes atit pentru unitățile a- 
gricole socialiste, pentru toți cres
cătorii, cit și pentru organele agri
cole, centrale și județene, pentru 
consiliile populare.

Recensămîntul este o acțiune In 
Interesul fiecărui deținător/ de ani
male, atit unități agricole coope
ratiste și de stat, cit și pentru gos
podăriile populației. Aceasta, pen
tru că este absolut necesară

CUNOAȘTEREA EXACTA A 
POTENȚIALULUI ZOOTEHNIC 
DE CARE DISPUNEM, A EFEC

TIVELOR DE ANIMALE NU
MERIC ȘI CALITATIV PEN
TRU A STABILI CELE MAI 
EFICIENTE MASURI DE SPRI
JINIRE A CRESCĂTORILOR 
SA ÎNMULȚEASCĂ ANIMALE
LE, SA ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ

particulari. Conducerile unităților 
cooperatiste și de stat care nu au 
declarat un număr de animale su-- 
portă în întregime costul acestora. 
De asemenea, declararea ufaui 
număr mai mare de animale, decit 
cel deținut efectiv constituie in
fracțiune și se pedepsește potrivit 
legii penale. Este deci important 
să fie larg cunoscute sancțiunile 
prevăzute pentru declarații ne
reale, care contravin scopului re
censămîntului și dau o imagine 
eronată asupra evoluției șeptelului. 
Iată de ce se cere ca organele 
agricole, consiliile populare să

• Recensămîntul are drept scop cu
noașterea efectivelor de animale - 
numeric și calitativ - în vederea 
stabilirii celor mai eficiente măsuri 
de sprijinire a crescătorilor pentru 
înmulțirea animalelor, îmbunătățirea 
raselor și obținerea, pe această 
bază, de producții și venituri cît 
mai mari.

• Crescătorii de animale, locuitorii 
satelor și orașelor sînt chemați să 
contribuie la realizarea unei evi
dențe reale a efectivelor de animale 
în fiecare județ și localitate, să 
declare toate animalele existente, 
să respecte întru totul normele 
stabilite.

RASELE ȘI SA OBȚINĂ PRO
DUCȚII și Venituri cît 
MAI MARL

Acest sprijin se referă la produce
rea furajelor, îmbunătățirea pășu
nilor și fînețelor, asigurarea repro
ducătorilor din rase ameliorate, 
acordarea asistenței zootehnice și 
veterinare. La fel de utile sînt ac
țiunile de selecție a animalelor cu 
potențial biologic superior și orga
nizarea cooperării între unitățile 
agricole socialiste și producătorii 
individuali în creșterea și îngră- 
șarea animalelor. De aceea, este 
foarte important ca declarațiile 
asupra animalelor deținute și în
registrarea acestora să fie exacte, 
adică să nu se declare nici mai 
multe, nici mai . puține animale 
decit există in realitate. Dealtfel, 
și intr-un caz și în altul, decretul 
prevede sancțiuni. In conformitate 
cu prevederile legale, acolo unde 
nu se vor declara toate animalele 
se va considera că cele găsite' in 
plus nu au proprietar, acestea ur- 
mînd să fie preluate de către stat, 
fără plată, atit de la unitățile de 
stat și cooperatiste, cît și de la

sprijine permanent activitatea co
misiilor de recensămint, să asigure 
popularizarea largă a normelor sta
bilitate prin afișaj, în adunări ce
tățenești, in adunări generale ale 
cooperatorilor, ale oamenilor mun
cii din agricultură.

— Vi rugăm fă precizați 
cum se va desfășura recen- 
tămîntul și măsurile stabi
lite in acest scop.

— Recensămîntul se face In ace
eași perioadă în toate categoriile de 
unități de stat, cooperatiste și in 
gospodăriile populației. în toate lo
calitățile rurale sau urbane. în 
conformitate cu normele organiza
torice și metodologice elaborate de 
Comisia centrală pentru recensă- 
mintul animalelor,

ÎNREGISTRAREA EFECTIVE
LOR DE ANIMALE ÎNCEPE 
PE ÎNTREG TERITORIUL ȚA
RII ÎN ZIUA DE 1 FEBRUARIE 
1982.

Ca și In ceilalți ani. înregistrarea 
animalelor din sectorul socialist se

face In ferme, iar In sectorul gos
podăriilor populației la domiciliul 
proprietarului. Aceste Înregistrări 
se fac pe baza numărării efective a 
animalelor la fața locului de către 
personalul de recenzare.

Aș dori să precizez că, din punct 
de vedere al concepției, actualul 
recensămint al animalelor nu diferă 
de cele precedente. Sînt de reținut 
însă cîteva particularități. La actua
lul recensămint nu au mai fost pre
văzute caracteristici pe rase, intru- 
cit, după cum este bine cunoscut, 
nu apar modificări deosebite de la 
un an la altul în structura raselor. 
Ținînd însă seama de rolul tot mai 
important al animalelor de muncă 
în agricultură, la actualul recensă
mint au fost resistematizați și 
completați indicatorii privind aces
te animale în scopul cunoașterii lor 
cit mai exacte pe categorii și grupe 
de vîrstă. Totodată, în normele 
organizatorice și metodologice s-au 
introdus precizări detaliate privind 
Înregistrarea animalelor aparțlnînd 
unităților agricole socialiste — în
treprinderi agricole de stat, coope
rative agricole, asociații economice 
intercooperatiste etc., predate pen
tru creștere și ingrășare gospodări
ilor populației.

— Vă rugăm să faceți 
citeva precizări cu privire la 
desfășurarea recensămintu
lui, la ceea ce trebuie să se 
facă acum pentru reușita 
deplină a acestei acțiuni.

— Organele agricole, consiliile 
populare, comisiile teritoriale de 
recensămint au organizat un șir de 
acțiuni de popularizare a norme
lor de desfășurare a recensămîn
tului. În această perioadă, cînd se 
desfășoară adunări generale în 
unitățile agricole socialiste, cind au 
loc cursuri ale învățămîntului agro
zootehnic, diferite ședințe de lucru, 
adunări cetățenești etc., trebuie 
subliniate importanța recensămin
tului și îndeosebi obligativitatea 
deținătorilor de animale de a de
clara corect numărul de animale 
pe care il au și a înlesni număra
rea acestora la fața locului. Pentru 
a se cunoaște numărul real de ani
male, caracteristicile biologice și 
economice ale acestora, pentru a 
asigura o înregistrare corectă, ca
drele de conducere din unitățile 
agricole, specialiștii, întregul per
sonal antrenat la aceste lucrări 
trebuie să dea dovadă de inalt 
spirit de exigență și responsabili
tate, să asigure respectarea norme
lor organizatorice și metodologice 
stabilite.

Este o datorie cetățenească a de
ținătorilor de animale de a- sprijini 
recenzorii pentru inscrierea datelor 
reale despre animalele pe care le 
dețin. Toți locuitorii de la sate și 
orașe sînt direct interesați să con
tribuie la reușita deplină a aces
tei acțiuni, deoarece măsurile ce se 
vor lua pe baza datelor recensă
mintului au un rol esențial in 
fundamentarea direcțiilor de dez
voltare a zootehniei în perioada 
următoare și in înfăptuirea progra
melor de autoaprovizionare a 
populației.

Convorbire consemnată de 
C. BORDEIANU

Ce trebuie să știe fissure

despre această amplu

acțiune de interes

național

Recensămîntul stabilește e- 
fectivul de bovine, porcine, 
ovine, caprine, cabaline, ie
puri de casă, animale pentru 
blană din crescătorii, păsări 
și familii de albine existent 
la începutul anului, în unită
țile socialiste și alte unități 
deținătoare de animale, pre
cum și în gospodăriile popu
lației.

Persoanele, fizice, precum 
și unitățile socialiste, de stat 
și cooperatiste, care au în 
proprietate sau dețin animale 
din categoria celor prevăzute 
la art. 1 sînt obligate să le 
declare pentru a fi recenzate 
în condițiile prezentului de
cret.

In cazul în care persoana 
fizică încalcă obligația prevă
zută la alin. 1, animalele ne
declarate se consideră că nu 
îi aparțin și se preiau, fără 
plată, în proprietatea statului.

Declararea, de către o uni
tate socialistă, de stat sau 
cooperatistă, a unui număr 
de animale mai mic decît cel 
real atrage preluarea, fără 
plată, la fondul de stat cen
tralizat, a animalelor nedecia- 
rate. Persoana vinovată de 
încălcarea obligației de de
clarare va suporta contrava
loarea pagubei aduse unității.

Declararea unui număr mai 
mare de animale decît cel 
deținut efectiv constituie in
fracțiune și se pedepsește 
potrivit legii penale.

>

Comitetele și birourile exe
cutive ale consiliilor populare 
răspund de întreaga activitate 
de recenzare a animalelor din 
unitatea administrativ-teritori- 
ală în care funcționează, sînt 
obligate să asigure aplicarea 
întocmai a măsurilor stabilite 
în acest scop și să controleze 
respectarea strictă a dispozi
țiilor legale privind desfășura- * 
rea recensămîntului.

(Din Decretul Consiliului de Stat 
privind efectuarea- recensămîntului 
animalelor domestice)

CETĂȚENI DE LA ORAȘE Șl SATE!
Să contribuim cu toții, în mod activ, la desfășurarea în cele mai bune condiții 

a recensămîntului animalelor domestice, acțiune de deosebită însemnătate pentru dezvol
tarea economiei naționale, pentru fundamentarea măsurilor de dezvoltare a zootehniei, 
pentru înfăptuirea programului de autoaprovizionare, de sporire a bunurilor agroalimentare I ti 
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COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii

Prezentarea de condoleanțe 
la Ambasada Uniunii Sovietice

Cronica zilei

IS De pe rampa de expediție a 
întreprinderii de itiașini-unelte din 
Bacău a fost livrată partenerilor 
externi mașina de frezat longitudi
nal cu portal care poartă numărul 
1 000. Datorită calităților tehnico- 
funcționale, mașinile-unelte băcăua
ne sînt cunoscute și solicitate în 
numeroase țări ale lumii.

■ La întreprinderea de utilaje 
din Alba lulia a fost introdusă în 
fabricație instalația de confecționat 
șnur din vată minerală. Prima de 
acest gen în țară, instalația este 
destinată echipării întreprinderilor 
de materiale de construcții. Prip 
realizarea acestui produs se reduce 
importul.

■ Un nou ansamblu de locuințe 
- „Victoriei" - cu blocuri elegan
te și confortabile, s-a conturat in 
peisajul urbanistic al municipiului 
Brăila. Aflăm însă că unii cetățeni 
au început să facă modificări la 
apartamente și balcoane după gus
turi și interese personale de natu
ră să știrbească frumusețea clădi
rilor. O „colaborare" nedorită cu 
proiectanții și arhitecții.

în legătură 
a tovarășului ___
Iov, membru al 
secretar al C.C. al P.C.U.S.. militant 
de seamă al partidului și statului so
vietic, la Ambasada Uniunii Sovieti
ce din București a avut loc, ioi di
mineața. prezentarea de condoleanțe.

Din partea tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului . Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului de Stat

cu Încetarea din viată 
Mihail Andreevici Sus- 

Biroului Politic.

și Guvernului Republicii Socialiste 
România au transmis condoleanțe to
varășii Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Eugen Florescu și Dumitru Turcuș, 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Cei prezenti au păstrat un moment 
de reculegere în fata portretului în
doliat al defunctului si au semnat în 
cartea de condoleanțe.

Cu prilejul împlinirii a zece ani 
de la deschiderea Bibliotecii ameri
cane din București, ambasadorul Sta
telor Unite ale Americii în țara noas
tră, David B. Funderburk, a oferit, 
joi, o recepție.

în alocuțiunile rostite, ambasadorul 
S.U.A. și Dumitru Aninoiu, ambasa
dor în Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Socialiste România, au 
relevat bunele relații statornicite în
tre cele două țări și popoare, rolul 
esențial al întîlnirilor și convorbirilor 

'româno-ameripane la cel mai înalt 
nivel în dezvoltarea raporturilor bi-

laterale pe multiple planuri. Au fost, 
de asemenea, subliniate importanța 
schimburilor cultural-artistice pentru 
mai buna apropiere și cunoaștere re
ciprocă, .dorința de a se acționa pen
tru amplificarea și pe viitor a coope
rării și colaborării româno-americane 
în toate domeniile de activitate, în 
interesul ambelor țări, al cauzei ge
nerale a înțelegerii, păcii și progre
sului între toate națiunile.

Au luat parte reprezentanți ai unor 
instituții centrale, oameni de știință, 
cultură și artă, membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres)

I
I
I
I

r

O sută de ani

■ întreprinderea de sticlărie și 
porțelan din Dorohoi a asimilat în 
fabricație, de la începutul anului și 
pină în prezent, peste 100 de pro
duse noi. Unele dintre ele combi
nă, pentru prima dată în țară, sticla 
cu porțelanul. Reproiectate, 
produse vor reduce consumurile 
materii prime.

■ In întreprinderea de mașini, 
agregate și subansamble auto din 
Sf. Gheorghe se află în probe teh
nologice o nouă linie de montaj 
pentru cutiile de viteză. Ea va duce 
la o substanțială îmbunătățire a 
calității acestor subansamble impor
tante pentru camioane și alte ti-, 
puri de vehicule grele. , •

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 ianuarie și 1 februarie. In țară : 
Vreme în general închisă. Vor cădea 
precipitații locale mai ales sub formă 
de ninsoare. Vîntui va sufla moderat, . 
cu intensificări în zona de munte șl 
estul țării, unde pe alocuri va viscoli 
zăpada. Temperatura aerului va avea 
oscilații de creștere și scădere mode-

rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 10 și zero grade, 
izolat mal coborîte In depresiuni, iar 
■cele maxime intre minus 5 și plus 5 
grade. Ceață cu depunere de chiciură, 
izolat polei. In București : Vreme in 
general închisă. Vor cădea precipitații 
slabe, mai ales sub fortnă xie ninsoare. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și zero 
grade, Iar cele maxlmg între zero și 2 
grade. Ceață cu depunere de chiciură. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

Craiova : UN NOU ANSAMBLU URBANISTIC

Lucrătorii trustului de construcții Dolj au început execuția noului 
cartier craiovean „Silozului — General Magheru" care pină în anul 
1984 va număra 2 400 apartamente în blocuri cu regimuri diferențiate de 
înălțime. Noul ansamblu de locuințe va dispune de spații comerciale și 
prestatoare de servicii amplasate la parterul blocurilor turn, o creșâ 
pentru copii, terenuri de sport, alte utilități. (Nicolae Pctolescu).

---- r
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noile 
de

In comuna Slâtioara din ju- 
Vîlcea a fost dată in folo- 
prima secție de ceramică uti- 
din această parte a țării. In-

■ S.M.A. Sărmașu este prima 
nitate din. județul Mureș care

I
I
I
I

u- 
a 

reparat aproape toate tractoarele și 
utilajele destinate să lucreze în a- 
propiata campanie agricolă de pri
măvară. Este de remarcat că anul 
trecut secția de recondiționări de 
aici a realizat, prin autodotare, pie
se de schimb în valoare de 2 700 000 
lei.

dețul 
sință 
litară 
tegrată în activitățile de mică in
dustrie ale cooperativei locale de 
consum, noua secție reunește pe 
cei mai buni ceramiști din locali
tate.

■ In unele zone din județul Tul- 
cea, iluminatul stradal, în loc să 
funcționeze noaptea, concurează... 
lumina zilei. Ard becurile ziua, în 
schimb noaptea străzile sînt cufun
date în beznă. Cine face... lumină 
în această problemă ?

Primele concursuri automobilistice ale anului

O O soluție eficientă și origina- 
pentru valorificarea materialelor 

...folosibile au găsit specialiștii de 
U Combinatul de celuloză și hîr- 
tie din Suceava. Flanelele sintetice 
de la mașinile de hîrtie, care și-au 
încheiat ciclul de utilizare, sînt 
transformate în IZOFLAN — un va

loros material de construcții.

H O crescătorie de nutrii pen
tru reproducție a fost înființată, 
prin muncă patriotică, de lucrătorii 
cooperativei de consum din Hîrlău. 
In prezent se amenajează, in co
laborare cu consiliul popular oră
șenesc, o nouă crescătorie și mai 
mare. Se vor crea, totodată, ate
liere pentru prelucrarea produselor 
și subproduselor.

(Urmare'din pag. I)
sin-dîrjesc. izbutesc. Un 

gur lucru mă frăminta. in
tr-un fel : mă întorsesem 
la agricultură, aram, fă
ceam toate lucrările pe 
care ti le cere pămintul ca 
să-și desfacă bogăția, dar 
nu mă simțeam țăran, cum 
m-am simtit eu, la început, 
cind țineam morțiș să mă 
duc la oraș. Din tot sufle
tul sînt legat de pămint. 
dar parcă făceam un 
de service-auto. Erau 
felul de regulamente, 
dispoziții, țineam de S.M.A. 
de acolo luam piinea cind. 
de fapt, piinea o făceam 
dincoace, in C.A.P. Ba. și 
cei din sat. de aici, te’ ți
neau că ești de dincolo, că 
nu le apartii cu trup și su
flet...

— Avea asta o importan
tă asa de mare ?

— Foarte mare — snune 
Jipa. oprindu-se o clină din 
treaba Iui și privi ndu-mă 
cu mirare ca pe unul care 
nu înțelege lucruri elemen
tare. Adică nu simțeam eu 
că dewind cu totul de pă- 
mîntul atesta. Sigur, secția 
noastră este permanentă 
aici, dar altceva este să fii 
cu totul amestecat în tre
burile pămîntului si în 

care 
lui. 

ti spui cuvîntul. în adu- 
■a generală a coopera-

, bucuriile si necazurile 
s? ivesc de pe urma

fel 
tot 
de

Automobiliștii noștri fruntași se 
află în plină pregătire pentru prime- 

‘ le concursuri din acest an. Debutul 
în noul sezon se va produce pe plan 
internațional la 13—14 februarie — 
„Raliul iarna rusă", cel dintîi din 
cele șapte raliuri contînd pentru 
„Cupa păcii", iar pe plan intern la , 
5—6 martie — „Raliul zăpezii", la 
Brașov și în împrejurimi, primă eta
pă din cele opt ale campionatului 
național de raliuri.

Secretarul federației de resort, C. 
Mitrescu, ne-a comunicat că la „Ra
liul iarna rusă" von fi prezente cinci . 
echipaje românești (firește, pe mașini 
Dacia 1 300) — două de la „Unirea 
tricolor" (Eugen Ionescu Cristea —

P. Pîrcălăboiu, FI. Mateescu — FI. 
Nuță), două de la Cluj-Napoca (M.

■ Costineanu — Gh. Barbut M. Mure- 
șan — Daniel Dociu). și unul de la 
Sibiu (M. Bucut — C. Simeanu).

în ce privește „Raliul zăpezii" — 
în organizarea tradițională a foruri
lor locale brașovene — este de aș
teptat, ca de obicei, o participare nu
meroasă, cu echipaje din-aproape în
treaga țară. între concurenții din Ca
pitală — ce vor fi, ca întotdeauna, 
in majoritate pe lista de participa
re _ se vor afla și reprezentanții 
asociației sportive I.T.B., a cărei sec
ție de automobilism, deși în plină 
formare, își ’anunță candidatura la 
locurile fruntașe ale competițiilor din 
acest an.

PROGRAMUL 1
15,90 îndrumări tehnice pentru lucrăto

rii din agricultură
15,30 Emisiune în limba germană
17.20 Dezbateri culturale. Ce spectacole 

și manifestări cultural-educative se 
desfășoară în orașele fără forma
ții profesioniste 7

17.50 1001 de seri
18,00 închiderea .programului
20,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20.50 Un cîntec, o floare — emlslune- 

spectacol
21.20 Roman foileton : „Două generații*. 

Episodul 3

PROGRAMUL 2
15,30 O viață pentru o idee : Iullu Pro

dan (1875—1950)
16,00 De drag și de voie bună — pro

gram muzical-folclorie
16,20 Din cartea naturii : Capturi alese. 

Producție a studioului de film TV 
Partidului, inima și versul 
Stadion 
1001 de seri
închiderea programului

16,45
17,00
17,50
18,00
20.00 Telejurnal
20,25 Umor și muzică în duete
21,20 La Tlsmana într-o grădină — pro

ducție „Sahlafllm"
21.30 Muzică simfonică românească
22,10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

ROMÂNIA-FILM prezintă:

„Destine romantice"
Producție a Casei de filme numârul patru

în cîteva rînduri
• Turneul internațional de hochei 

pe gheață de la Battle Creek (Mi
chigan) a fost cîștigat de echipa 
Universității Moncton (Canada), care 
a întrecut în finală cu 10—4 forma
ția R.P. Chineze.

Tractorist - cooperator
torilor si să fie cuvînt as
cultat și luat în considera
re, sâ fii cu totul aici, unde 
muncești. La întoarcerea 
de Ia oraș, parcă satul nu 
mă primise cu totul. Să 
spună si Furtună dacă nu 
este asa. .El a trăit toate 
acestea că și mine. SI el a 
plgcat din sat. a 
la I.T.A.-Tulcea. 
spună el.

Furtună este 
pentru o clipă. Se vede asta 
pe fața lui. dă să scape cu 
un zimbet. cu zîmbetul lui 
de mare sinceritate, de om 
care gîndeste mai mult de
ci t spune.

— Toate sînt cum le în
fățișează tovarășul Jipa — 
întărește el. La mine a fost 
și mai complicat, dacă stau 
și mă gindesc. Eram toată 
ziua cu trai^ta-n băt. Adi
că făceam naveta. Stiti. e 
o mare singurătate ne om 
în situația asta. Cum se 
zice in proverbul cu două 
luntri. De mecanică odată 
prins, nu m-am mai putut 
despărți. Dar mecanica in
trase si în satul meu. Ba. 
as zioe, o mecanică 
complicată, pentru că 
singură nu-ti ajunge 
nu o unești cu știinta agri
culturii. cum zicea tovară
șul Jipa, Da. mașina tre
buie să fie bună, să mear
gă ceas.

— Degeaba este mașina

fost șofer 
Dar să le

surprins

mai 
ea 

dacă

bună — intervine Jipa apă
sat — dacă griul iese prost!

— Asta asa este, tocmai 
ce vroiam să spun si eu — 
cdde de acord Furtună.

— Vă ziceam eu că a- 
veam sentimentul că satul 
nu mă primise eu totul. A- 
cum. impresia asta s-a ri
sipit. Am studiat recentul 
decret al Consiliului de 
Stat privind îmbunătățirea 
activității de mecanizare si 
am, convingerea că acum 
integrarea-noastră, a me- . 
cariizatorilor. în viata coo
perativei agricole este țo- 

este o simplă 
chestiune administrativă — 
o simt eu este mult mai 
mult : răspunderile noastre 
au crescut dintr-odată. 
Cum s-ar zice, m-am întors 
definitiv acasă și am 
vîntui meu de spus în 
te treburile comunei, 
cuiesc aici, la bloc, 
două camere, confort 
oraș, dar de la fereastra 
mea. cind privesc spre cîmp 
îmi spun cu inima plină : 
iată ogoarele 
le noastre, și 
mă cuprind 
plăcute mie. 
noastre.

— Acum
— Acum 

'mai mari.
recolta viitoare și 
să se simtă anul 
mai mult ca orieînd. rodni-

tală. Nu

cu- 
toa- 
Lo- 
am 
de

noastre si vii- 
simt. asa. cum 
toate grijile, 
ale meseriei

este iarnă... 
sînt grijile 

Doar
si

pregătim 
trebuie 
acesta.

cia cîmpului. Pentru că el 
este al nostru și nefi ai lui. 
cu toată ființa noastră.

I-am relatat primarului 
comunei, tovarășul Dră- 
ghici Clinei, discuția cu cei 
doi mecanizatori, satisfac
ția lor fată de recentele 
măsuri de integrare a lor 
în viața soitului.

■ — Noile reglementări,
după cum vă spuneam, au 
implicații foarte importan
te — a ținut să adauge pri- 
maruL îru.viata oamenilor 
au consecințe de a'dlhcime. 
Le înțeleg satisfacția. Mai 
ales satisfacția celor har
nici. a acelora care au sim
țul pămîntului, care lucrea
ză pămintul nu ca niște . 
meseriași oarecari. ci cu
dragoste, cu dăruire. De
unde lucrează de acolo iau 
piinea și atunci se vor stră
dui să o facă mai bună. 
Prin integrarea mecaniza
torilor în cooperativă, uni
tatea primește o nouă ener
gie tinerească, atit de nece
sară. Energie bine pregăti
tă să practice o agricultură 
intensivă, științifică. în spi
ritul unei discipline munci
torești riguroase. Este un 
aspect caracteristic, dina
mic. al noii revoluții agra
re. întîmninăm primăvara 
cu nerăbdare si cu hotărf- 
rea de a face din 1982 un 
an al recordurilor de recol
tă. Avem toate condițiile.

• Echipa de box amator a S.U.A. 
a sosit la Moscova, în vederea unei 
serii de întîlniri cu reprezentativa 
U.R.S.S. Primul meci va avea io» la 
30 ianuarie la „Palatul sporturilor" 
de la Lujniki din capitala sovietică, 
după care pugiliștii americani vor 
evolua la Leningrad (3 februarie) și 
Donețk (5 februarie). în cele 13 în
tîlniri disputate, incepînd din 1979, 
între selecționatele celor două țări, 
de 12 ori victoria a revenit boxerilor 
sovietici și o singură dată celor ame
ricani.

O „Cupa Europei" la sărituri cu 
schiurile a programat pe trambulina 
de la Liberec (Cehoslovacia) un con
curs, în care victoria a revenit ceho
slovacului Josef Samek, cu 248,3 
puncte (sărituri de 115.5 m și 109 m).
• La 6 februarie, echipa de rugbi

■ a Franței va debuta în actuala ediție 
a „Turneului celor cinci națiuni", 
urmînd să întilnească, la. Cardiff, re
prezentativa Țării Galilor. în lotul 
selecționatei „cocoșului galic" au fost 
incluși, printre alții, cunoscuții inter
naționali Serge Blanco, . Laurent . 
Pardo, Pierre Lacans, Jean-Pierre 
Rives, Robert Paparemborde, Phi
lippe Dintrans și Michel Cremaschl.
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teatre
n Teatrul Național (sala mică) : 
Cheile orașului Breda — 19; (sala A- 
teller) : Idolul șl Ion Anapoda — 19.30. 
a Filarmonica „George Enescu'' 
teneul Român) : Concert 
Dirijor : Serge Zehnacker 
Soliști : Emilia Petrescu, 
Octav Popa — 19,30.
a Opera Română : Evghenl Oneghln 
— 18.
a Teatrul de operetă : My Fair Lady
— 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu . 
drum al zilei către 
Grădina Icoanei) : 
ciale — 19,30.
a Teatrul 
dumnezeu 
a Teatrul
— 20.
a Teatrul
— 19.30.
a Teatrul .. 
Micul infern 
Omul care face minuni 
a Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Echipa de zgomote — 19,30.
a Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tănase" 
(sala Savoy) : Vorba lui Tânase — 
19,30; (sala Victoria) : Idolul femeilor
— 19,30.
a Teatrul „Ion Vasllescu“-Giurgiu : 
Varietăți — 19.30.
a Ansamblul „Rapsodia română” : 
Zi-le d-alea de-ale noastre — 19.
a Teatrul „Ion Creaâgă" : Noaptea 
lui ștefan cel Mare — 17.

• Teatrul ..Țăndărică" : Boroboață — 
10; Anotimpurile mtnzului — 17.
• Circul București : Fantastic circ — 
19.30.
• C.C.E.S. (Ia Palatul sporturilor și 
culturii) : „Melodii ’81“ — concurs de 
muzică ușoară românească. Gala 
laureaților — 18.

—1“ (A- 
slmfontc. 
(Franța). 
Aurelian a

LungulMâgureanu) 
noapte — 19; (sala 
Anecdote provin-

DiavolulMic :
— 18.30.

Foarte Mic :

și bunul

Premiera

de comedie : Există nervi

„Nottara" (sala Magheru): 
19,30: (sala Studio) : 

19.

• Destine romantice : SCALA — 9.30;
11.30; 13.30; 15.30; 17.30; 19.30. FAVO
RIT — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45i
18; 20.
• Saltimbancii :
11,15; 13,30; 15,45 ... _
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 29,13,
— 15.30; 17.45; 20.
• Non stop : COTROCENI — 
17,30; 19,30, COSMOS — 15,30;
19,30.
• Marla MIrabela : MUNCA — 15;
17,15; 19,30. FLACARA — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Oglinda spartă : SALA MICA A 
PALATULUI — 10; 12.30; 15: 17,15; 20.
• Ultima cursă : TIMPURI NOI — 
9.30; 11.30; 13.30; 16; 18; 2«.
• Despărțirea : BUCUREȘTI — 9; 
12.15; 16; 19.15, MODERN — 9; 12; 16; 
19. FLAMURA — 9; 12: 16; 19.
• Bronco Billy : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 17; 19.39. FESTIVAL — 8.30; 11; 
13,30;’16; 18,30; 20,45, MELODIA — 9; 
11.15: 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Un prieten pierdut : BUZEȘTI — 
16; 18; 20.

CENTRAL <- 9; 
18; 20, GLORIA — 

' -- LIRA

15.30; 
17,30;

• Capitolul al doilea : STUDIO — 10; 
12,15; 14.30; 17; 19.30.
fl Astrid, dragostea mea : DRUMUL 
SARtI — 15,30; 17.45; 20.
• Pietonii aerului : FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19,39, POPULAR — 15; 
17,15: 19,30.
• Mașina zburătoare : PACEA — 
15.30; 17.30; 19,30.
o Moscova nu crede In lacrimi : 
VIITORUL — 9; 12,30; 16; 19.
• Ultima vlnătoare : PROGRESUL — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Program de desene animate — 9,15; 
11; 12,45; 14.15, 15,45, Nici măcar n-a(l 
visat — 17,30; 19,30 ; DOINA.
a Principiul dominoului : EFORIE — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Provinciala: GIULEȘTI — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Pe aripile vlntului : LUCEAFĂRUL
— 9; 13,30; 18.
o Trecătoarea : CAPITOL — 9; 
13,30: 15.45; 18; 20.
• Lupii mărilor : VICTORIA 
11,30; 14; 17; 19,30.
e Vulcanul : FEROVIAR — 9; 
13,30; 15,45; 18; 20,15. AURORA 
11,15; 13,30; 15,45; 18 - --------
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Povestea Iul Buddy Holly : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.39; 15,45; 18; 
20.15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15. TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
a Numele meu
9; 12; 16;.19.
a Imigranți in 
CA — 9; 11; 13;
a Hangar 18 
13,30; 15,45 ’
13,30; 15,45; 18; 20.

11,15;

9;

11,15; 
— 9;

20, CULTURAL

e iubire : DACIA

Brazilia : FLOREAS- 
15,30; 17,45; 20.

VOLGA — 9; 11,15;
18; 20,15, ARTA — 9; 11,15;

Scenariul : Tudor Băran ; costumț : Gabriela Ricșan ; decoruri: Magda
lena Mărășescu ; sunetul : Daniel Rusu ; montajul : Anca Dobrescu ; mu
zica : Cornelia Tăutu ; versuri*: Flavia Buref ; imaginea : Alexandru Groza, 
Ion Dobre, Viorel *Todan ; regia : Haralambie Boroș. Cu : Eftimie Popovici, 
Imola Găspăr, Nicolae Dinică, Tamara Crețulescu, Constantin Diplan, 
Ștefan Mihăilescu-Brăila, Cristina Deleanu, Florin Tănase, Dana Mladin, 
Catrind Paroschivescu, Horațiu Mălăele, Dem Rădulescu. Film realizat în ■ 

studiourile Centrului de producție cinematografică „București".

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii pentru 

pentru
turism ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorți 
trimestrul IV 1981

. Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Cîștigurile obținute 
(in ordinea valorii) Valoarea clștigulu!

1. 403-201-44 U.R.S.S, 9 000
2. 402-1-1070 9 000
3. 409-1-1327 •• 9 000
4. <411-270-23 •• 9 000
5. 1448-1-350 9 000
6. 417-183-3 9 000
7. 419-126-9 9 000’
8. 447-1-218 9 000
9. 439-1-293 9 000

10. 461-205-845 •• 9 000 >
11. 462-201-1197 •• 9 000
12. 463-1-832 a« 9 000
13. 459-1-4431 •• 9 000
14. 460-1-1804 0» 9 000
15. 435-1-785 R.D. Germană 6 800
16. 409-211-147 • •• 6 800 5
17. 415-1-877 •• 6 800
18. 417-1-811 6 800
19. 427-1-1229 6 800
20. 436-1-1299 6 800
21. 412-205-55 6 800
22. 431-103-707 6 800
23. 461-208-145 - M' 6 800
24. 462-207-520 6 800
25. 463-201-340 6 800
26. 459-1-5039 e« 6 800
27. 460-1-2523 w ' 6 800
28. 423-526-12 R.S. Cehoslovacă 6 100
29. 405-1-190 «♦ 6 100
30. 410-260-7 6 100
31. 416-287-31 6 100
32. 419-205-69 6 100
33. 445-1-154 6100

6 10034. 443-207-63
35. 453-1-149 6100
36. 460-205-195 6100
37. 462-201-44 6 100
38. 434-103-1761 6 100
39. 459-1-2948 «• 6 100
40. 459-207-744 »• 6100

Total 40 cîștiguri în valoare de lei ’ 293 700

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștigurl 
în materiale de construcții ieșite 
ciștigătoare la tragerea la sorți pen

tru trimestrul IV/1981

Nr. 
crt.

Numărul li
bretului de 
economii

Valoarea 
cîștigulul

1. 958-218-27 12 000
2. 905-261-231 5 000
3. 945-259-42 5 000
4. 957-209-126 5 000

4 cîștiguri în valoare
tatală de lei 27 000

Titularii libretelor de economii 
ieșite ciștigătoare trebuie să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele și 
filialele C.E.C. pentru a li se elibera 
adeverințele necesare procurării ma
terialelor de construcție.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți pentru tri

mestrul IV/1981

i

Nr. 
crt.

Numărul li
bretului de 
economii

Valoarea 
ciștigului

1. 816-1-1741 13 000
2. , 864-1-785 10 000
3. 808-1-356 10 000
4. 854-1-70 10 000
5. 848-1-222 10 000

5 cîștiguri în valoare
totală de lei 53 000
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Cîștigătorii au obligația să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorti la sucursalele si fi
lialele C.E.C. pentru a li ăe elibera 
adeverința necesară Îndeplinirii for-

malităților In legătură cu efectuarea 
excursiei.

în cazul neprezentării în termen 
sau al neefectuăril excursiei, cîști
gurile se plătesc in numerar.

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigâtoa- 
re pot folosi cîștigurile obținute pen
tru a contracta, în condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde își au 
locul de muncă, construirea de lo
cuințe proprietate personală.

I
I
I
I

» CINE A FOLOSIT 
PRIMA OARĂ FOCUL? 
Iată o întrebare la care au în
cercat să răspundă un grup de 
arheologi ce au efectuat să
pături la Chesowanja. în a- 
propiere de lacul Baringo din 
Kenya. După cum scrie re
vista ..Jeune Afrique". aceștia 
au ajuns la concluzia că in Afri
ca folosirea focului datează de 
peste 1.5 milioane de ani. adică 
cu un milion de ani mai devre
me decit în Europa și Asia. Ei 
au dat la iveală circa 40 de cup
toare de argilă, oseminte arse si 
fragmente de cranii de hominizi. 
Săpăturile de la Chesowanja nu 
au reușit însă să precizeze care 
dintre strămoșii omului a recurs 
primul la foc. Pe locul săpătu
rilor n-a fost descoperită nici o

urmă de resturi fosile ale lui 
..homo erectus’N (strămoșul di
rect al lui ..homo sapiens"). Sin
gurele resturi de hominizi des
coperite sint ale lui ..homo aus- 
tralopithecus". o verigă mai 
veche in lanțul evoluției din 
care omul modem nu descinde 
ia mod direct.
• VIDEOTONOMAT. 

Specialiștii americani au’ realizat 
un nou tip de tonomat prevăzut 
cu ecran TV (vezi imaginea). Pe 
lingă ascultarea discului prefe
rat, vidqotonontatul permite ur
mărirea unor imagini corespun
zătoare bucății muzicale respec
tive. Ecranul poate servi, de 
asemenea, pentru diferite jocuri 
electronice, pentru afișarea re
zultatelor sportive ș.a.

OE PRETUTINDENI
• NAVĂ CU P1NZE 

DE MARE CAPACITATE. 
După cum informează Dublica- 
tia de specialitate .Lloyds List", 
șantierul naval belgian ..Cocke- 
rijj". din Anvers, are în proiect 
construirea unei nave cu oîn- 
ze experimentale, cu un depla
sament de 30 000 de tone, des
tinată transportului de mărfuri 
De rute transatlantice. Vasul va 
fi De deDarte cel mai mare din 
această categorie, amintindu-se 
in acest sens că o navă mo
dernă cu Dînze deia realizată, 
petrolierul iaoonez ..Shin-Aitoka 
Maru“. care si-a început curse
le în 1980. nu are decit 1 500 de

tone. Viitorul vas va avea o 
lungime de 167.5 metri si o lă
țime de 27 metri. Suprafața to
tală a velelor (tesute din fibre 
sintetice) va fi de circa 12 000 
metri nătrati. iar înălțimea ca
targului principal va fi de 85 
de metri. Gradul înalt de au
tomatizare va face necesar un 
echipai de numai 27 de oameni.

• MEDICAMENT CU 
ACȚIUNE LENTĂ. Se ?tle 
că nitroglicerina, unul din cele 
mai puternice explozibile, este 
folosită și în medicină pentru 
combaterea anghinei pectorale 
Există însă un inconvenient, și 
anume faptul că efectele sale 
dispar repede. Pentru înlătu
rarea acestui inconvenient, 
specialiștii americani au pus la 
punct o pastilă pe bază de nitro

glicerină care se aplică în re
giunea inimii bolnavului respec
tiv ; nitroglicerina traversează 
epiderma și intră in sistemul 
circulator, acțiunea sa durind 
timp de 24 de ore.
• SOLUȚIE SALVA

TOARE. într-o clinică de 
obstetrică șl ginecologie din 
Praga a fost realizată recent o 
transfuzie de singe intrauterină 
unui făt care urma să moară 
din cauza incompatibilității de 
RH și insuccesului tratamente
lor aplicate anterior. Starea de 
intoxicare a fătului a țpeeput să 
se constate în a șasea lună și o 
transfuzie ar fi fost singura so
luție pentru salvarea lui. Ope
rațiunea s-a realizat prin per
forarea abdomenului și uterului 
mamei cu un ac de transfuzie,

iar apoi a abdomenului fătului, 
fără să se producă vreo dete
riorare a unui organ vital al 
acestuia, ca și a placentei. După 
succesul primei transfuzii ău 
urmat alte două, iar în primele 
52 de ore după naștere copilului 
i s-au mai făcut cinci transfuzii 
de sînge și astfel viața sa a fost 
salvată.
• ECRAN GIGANT 

DE TELEVIZIUNE. Specia
liștii niponi au realizat un ecran 
gigant de televiziune avînd ca 
dimensiuni 3,50 m/2,60 m. Emi
siunile TV sînt proiectate cu aju
torul a trei tuburi catodice mo
nocrome (roșu, verde și albas
tru). Aceste ecrane gigantice 
sînt prevăzute a fi folosite în ho
teluri, amfiteatre, săli de confe
rință etc.
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„Viața rhea a fost o viată de 
muncă. Nu m-am dat in lături 
de la greu : cum să trăiești alt
fel decit biruind greutățile, tru
dind împreună cu ceilalți ai tăi 
să lași copiilor și nepoților pilda 
unui trai cinstit ?“ — ne-a spus 
Smaranda Negoescu (Bucu
rești, str. Brezoianu hr. 19), care 
a împlinit 100 de ani. Văduvă cu 
trei copii de la 30 de ani. măi
cuța, azi de o seamă cu un secol, 
și-a făcut, cum se spune, un 
nume, bun printre toți locatarii 
din cartier, datorită ireproșabilei 
sale comportări, cinstei si corec
titudinii, spiritului de întrajuto
rare. „Cum să trăim ? Prin 
muncă, nu prin nepăsare. în 
cinste si înțelegere pentru neca
zul aproapelui, să trăim in ome
nie cum auftrăit moșii Și stră
moșii noștri și tot ca ei să fim 
mereu uniți ca degetele de la o 
mină" — ne-a mărturisit bătrî- 
na sărbătorită, căreia ii urăm 
încă o dată un călduros „La 
mulți ani !“.

Un pod de la... 
Stefan cel Mare

La kilometrul 24 + 810, pe 
șoseaua dintre orașul Adjud_ și 
municipiul 
se află un 
pe vremea 
tor Stefan 
original și 
piatră brută. El are o lungime 
de 14 metri, lățimea de 8 metri 
și înălțimea de 11 metri.

Fiind considerat de specialiști 
un veritabil monument al artei 
feudale românești, podul, care 
datează de aproape cinci secole 
și încă va mai dura cit... piatra, 
se află — nici nu se putea altfel 
— pe raza comunei Stefan 
Mare.

Gh. Gheorghiu-Dej, 
pod care datează de 
strălucitului domni- 
cel Mare. Un pod 
durabil, construit d'n

Fata
cu căruciorul

cel

tn fiecare dimineață, de 
poarta casei cu nr. 21 de pe stra
da Libertății din Seini, județul 
Maramureș, iese o tinără intr-un 
cărucior, tn fiecare dimineață, 
la aceeași oră, că poți să-ți po
trivești și ceasul. Este fiica fa
miliei Bogdan, o familie cu 
mulți copii. Tatăl ei este acum 
pensionar, dar încă muncește, 
după puterile lui. Tot după pu
terile ei s-a gindtt și ea. Aure
lia. fata cu căruciorul, să mun
cească, să fie de folos familiei, 
semenilor săi „și mie însămi" — 
cum spune ea. O boală gravă a 

• Udus^o'spenAtfrtihr irr situația de 
a rămine infirmă Și a nu mai 
putea părăsi căruciorul cu care 
umblă. Dar asta n-a impiedi- 
cat-o sâ muncească. Si muncește, 
cu multă rîvnă și ambiție. în 
cadrul cooperativei meșteșugă
rești „Someșul" din localitate, 
unde a găsit' o a doua familie, 
fiind înconjurată cu dragoste și 
respect de toată lumea.

Si cind te gîndești că 
există cite o fată de vîrsta 
perfect sănătoasă, dar care...

Bietele flori!

pe

mai 
ei,

ne„Gingășia unei flori — 
scrie un cititor din Timisoara 
ne face ziua mai frumoasă, mai 
plină de lumină, in ce mă pri
vește, de cite ori le astimpăr 
florilor setea, parcă îmi surid, 
înviorate, in semn de mulțumi
re. Dar cine, nu iubește florile? 
Tocmai de aceea. în această iar
nă, am așezat o parte din cele 
mai frumoase ghivece cu flori în 
holul blocului 55 de Pe strada 
Boemia, unde locuiesc, pentru a 
se bucura de prezența și frumu
sețea lor toți vecinii 'mei. ca și 
cei care ne vizitează. Am 'crezut 
că fac un lucru plăcut Și folosi
tor, dar nu mi-aș fi putut în
chipui că ar exista pe lumea 
asta și... hoți de flori. Cinci din
tre cele mai frumoase flori au 
dispărut cu ghivece cu tot. Cum 
de nu i-o fi tremurat mina?"

De la un coș 
de fum
Au sărit toți oamenii satului, 

cu mic, cu mare. Au venit în 
grabă si pompierii -militari. Cu 
toții au dat o aprigă bătălie cu 
flăcările mistuitoare. Dar, cu 
toată intervenția lor promptă, 
pagubele produse gospodăriei 
lui Vasile P. din comuna Frasin, 
județul Suceava, se ridică la 
peste o sută de mii de lei. Bu
nuri agonisite intr-o viată de 
muncă s-au făcut. în cîteva ore, 
scrum. Și totul, din cauza unui 
cos de fum defect...

De-ale lui Păcală
...Văzînd la gazeta satirică din 

comuna Gălăuțaș-Harghita cari
catura localnicei Marieta N„ 
care, la bufet, fiind „veselă" 
peste măsură, l-a lovit cu scau
nul pe un consătean drept in 
moâlele capului, Păcală și-a 

că numai Tin- 
de-ășa ceva", 
intr-o seară, un 

Joacăbine din 
niște rufe puse

zis : „Credeam 
dală e-n stare

...Auzind că 
anume Vasile 
Vaslui a furat
la uscat. Păcală a exclamat: 
„Prost a jucat".

...Poposind si prin Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii". Păca
lă a citit pe un perete, cu litere 
de-o șchioapă, un anunț pe care 
îl recomandă cu toată seriozita
tea t „Cine sinteți nu contează / 
Dar la noi nu se fumează".
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și corespondenții „Scînteii* j



„Președintele României oferă lumii 
un exemplu de promovare consecventă 

a idealurilor independenței naționale, 
progresului și.. păcii"

Articole în presa irakiană și liberiană 
cu prilejul aniversării zilei de naștere 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Erich Honecker a primit pe președintele 
Marii- Adunări Naționale a României

BAGDAD 28 (Agerpres). — Cu pri
lejul aniversării zilei de naștere a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, co
tidianul politic irakian „Al-Iraq“ a 
publicat un articol omagial sub titlul 
„Irak și România — relații înflori
toare".

Ziarul subliniază că „poporul 
român prieten a sărbătorit pe 
președintele Nicolae Ceaușescu, că
ruia ii revine rolul determinant în 
edificarea României de azi — o tară 
puternică, prosperă, ce deține un loc 
distinct în comunitatea internaționa
lă". In continuare se arată că, sub 
conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, relațiile României cu ță
rile arabe au cunoscut o dezvoltare 
continuă.

In ceea ce privește raporturile 
româno-irakiene, „Al Iraq" sublinia
ză .că acestea pot fi considerate un 
model demn de urmat în domeniul • 
cooperării și conlucrării dintre două 
țări pe care le leagă lupta comună 
împotriva imperialismului și colonia
lismului.

Convorbirile de la București și 
Bagdad dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Saddam Hussein au 
așezat relațiile dintre cele două tari 
pe făgașul ferm al respectului reci
proc, creînd un cadru ideal de dez
voltare a cooperării bilaterale în do
meniile economic, comercial, cultural 
și industrial — relevă ziarul.

Toate forțele iubitoare de pace 
marchează aniversarea zilei de 
naștere a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, animate de o în
credere sporită în capacitatea tării 
prietene de a rămîne un aliat de nă
dejde al cauzei luptei pentru eman
cipare națională și pentru Învingerea 
pericolelor ce amenință omenirea — 
■crie „Al-Iraq“.

Extinderea relațiilor economice dintre■

România și Ungaria
BUDAPESTA 28 (Agerpres). — loan 

Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, a avut convorbiri cu 
Lajos Mehes, ministrul industriei, și 
Adam Juhasz. secretar de stat la Mi
nisterul Industriei din R. P. Ungară.

Ministrul român s-a întîlnit. de 
asemenea, cu Veress Peter, ministrul 
comerțului exterior al R.P. Ungare.

Au fost examinate probleme pri
vind cooperarea si specializarea in 
construcțiile de mașini intre cele 
două țări și au fost stabilite măsuri

Convorbiri româno-olandeze
HAGA 28 (Agerpres) — Tovară

șul Aurel Duma, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne. a fost primit de Max Van 
der Stoel. ministrul afacerilor ex
terne al Olandei, și a avut convor
biri cu K.W. Reinink,. director ge
neral al afacerilor politice din
M.A.E. olandez. In cadrul convor
birilor a fost relevată satisfacția 
celor două părți în legătură cu evo
luția ascendentă a raporturilor ro- 
mâno-olandeze și au fost examinate 
noi căi și mijloace pentru extinde
rea cooperării reciproc avantajoase 
pe multiple planuri. în special in 
domeniul economic.

A fost efectuat, de asemenea, un 
larg schimb de păreri cu privire la 
unele aspecte aotuale ale vieții in
ternaționale. in special în proble
mele păcii și securității în Europa, 
fiind subliniată importanta deosebi

Ziarul inserează, de asemenea, 
fotografia președintelui Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu. președintele 
Saddam Hussein, în cursul întilnirii 
de la București.

MONROVIA 28 (Agerpres). — 
„Felicitări tovarășului Ceaușeșpu — 
campionul păcii mondiale", „Președin
tele României, Nicolae Ceaușescu, 
aniversează ziua de naștere" sint ti
tluri sub care ziarele liberiene „New 
Liberian" și „Daily Observer" publi
că articole însoțite de fotografia to
varășului Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul zilei sale de nâștere.

După ce prezintă date biografice, 
ziarele subliniază că, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
România s-a afirmat pe plan inter
național prin angajarea activă în so
luționarea problemelor de interes 
global. Opinia publică mondială cu
noaște bine rolul determinant al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în ela
borarea și aplicarea în practică a po
liticii externe a României, oferind 
lumii un exemplu de promovare con
stantă a idealurilor independenței, 
democrației, progresului și păcii, 
menționează coticțianele liberiene.

Presa evidențiază concepțiile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
necesitatea dialogului la' nivel înalt, 
promovarea relațiilor de bună ve
cinătate și de colaborare internațio
nală intre toate statele pe baza ega
lității 'în drepturi, a respectului in
dependenței și suveranității naționa
le, a neamestecului în treburile in
terne ale altor țări, rezolvarea numai 
pe cale pașnică a diferendelor dintre 
state, asigurarea păcii mondiale.

Sint menționate inițiativele de pace 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
manifestările pentru dezarmare și 
pace organizate recent în România.

pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării, în special în domeniul 
mijloacelor de transport auto, mate
rial rulant, industriilor chimică și 
alimentară etc.

Apreciind pozitiv faptul că peste 
50 la sută din volumul schimburilor 
de mărfuri dintre cele două țări îl 
reprezintă livrările de mașini și uti
laje, părțile au convenit noi măsuri 
pentru extinderea și diversificarea 
livrărilor reciproce în acest domeniu.

tă a intensificării eforturilor în di
recția stopării cursei înarmărilor, 
opririi amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, pentru re
tragerea și distrugerea celor exis
tente. in condiții de securitate egală 
pentru toți.

O atenție deosebită a fost acorda*- 
tă problemelor reuniunii de la Ma
drid. exprimindu-se dorința de a se 
face totul pentru încheierea ei cu 
succes — cu rezultate concrete care 
să corespundă aspirațiilor popoare
lor europene și să ducă la convoca
rea unei conferințe . pentru măsuri, 
de încredere și dezarmare în Euro
pa, să asigure continuitatea proce
sului de edificare a securității și 
cooperării pe continent.

La convorbiri au participat Traian 
Pop. ambasadorul țării noastre la 
Haga. și Ion Datcu, ambasador în 
M.A.E.

BERLIN 28 (Agerpres). — La 28 
ianuarie, tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, a 
primit pe tovarășul Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, care, 
la invitația tovarășului Horst Sin- 
dermann, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G.. președintele Ca
merei Populare a R.D.G., efectuează 
o vizită de prietenie în această tară, 
in fruntea unei delegații parlamen
tare române.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise tovarășului Erich Ho
necker cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, iar poporu
lui Republicii Democrate Germane 
urarea de noi și importante succese 
în construcția socialismului, de pros
peritate și pace.

Tovarășul Erich Honecker a ex
primat sincere mulțumiri și a adre
sat, la rindul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial, precum 
și urări de multă sănătate si noi 
succese în prodigioasa activitate pe 
care o desfășoară in fruntea partidu
lui și statului, în edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru bunăstarea si fericirea po
porului român.

In cadrul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost evocate cu satisfacție relațiile de 
strînsă prietenie și colaborare rodni
că dintre P.C.R. și P.S.U.G.. dintre 
România și R.D.G.. dintre popoarele 
celor două țări. A fost reafirmată ho- 
tărîrea comună de a dezvolta și 
aprofunda pe multiple planuri rela

Acțiuni și luări de poziție 
în sprijinul păcii și dezarmării

„Un NU holărît 
promotorilor cursei 

înarmărilor!“
ROMA 28 (Agerpres) — „Nu vrem 

arme". „Un NU hotărit celor ce dau 
girul înarmărilor", „Parcuri în locul 
poligoanelor" — sub aceste lozinci 
s-a desfășurat la Roma o manifes
tație împotrivă războiului, organi
zată din inițiativa Federației Tine
retului Comunist Italian, Comitetului 
de coordonare „Studenții pentru pace" 
și a altor organizații democratice 
de tineret. Participanții la manifes
tație și-au exprimat protestul îm
potriva intențiilor cercurilor mili
tare de a extinde suprafața poligoa
nelor de instrucție militară ampla
sate în perimetrul capitalei Italiei.

Glasul martorilor 
oculari ai dezastrelor 

atomice de la Hiroshima 
și Nagasaki

TOKIO 28 (Agerpres). — La Hi
roshima, orașul care la 6 august 19-15 
a fost victima primului bombarda
ment atomic din lume, a văzut lu
mina tiparului primul număr din 
revista intitulată „Siogan", care în 
limba niponă înseamnă „Declarați
ile martorilor oculari". Este vorba 
de o publicație cu caracter antirăz
boinic, al cărei colegiu de redacție 
este format din 40 de oameni de ști
ință, scriitori, activiști sindicali și 
militanți pentru pace din Hiroshima 
și, Nagasaki, dintre care mulți au 
avut de suferit nemijlocit din cauza 
căderilor radioactive ale bombarda
mentelor atomice. Intre altele,, re
vista iși propune să publice mărtu
rii ale supraviețuitorilor acestor 
bombardamente, lucrări artistice de
dicate tragediilor de la Hiroshima și 
Nagasaki, cronici ale manifestărilor 
pentru dezarmare și pace din Japo
nia și din alte țări ale lumii. 

țiile politice, economice, culturale șl 
tehnico-științifice în conformitate cu 
cele convenite cu prilejul intîlnirilor 
la nivel înalt.

în cursul întrevederii au fost abor
date unele probleme Internationale 
actuale, exprimindu-se dorința comu
nă de a depune eforturi susținute 
pentru depășirea situației de tensiune 
existente în lumea contemporană, 
pentru realizarea de pași hotărîti pe 
calea dezarmării, în primul rind a 
dezarmării nucleare, pentru asigu
rarea unui climat de pace si colabo
rare în Europa si în întreaga lume.

La întrevedere au participat to
varășul Horst Sindermann. precum și 
Gheorghe Tache, ambasadorul țârii 
noastre în R.D.G.

★
. In aceeași zi, delegația Marii Adu

nări Naționale s-a întilnit cu to
varășul Werner Krolikowski. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., prlm-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.D.G. In ca
drul întrevederii au fost abordate 
unele aspecte privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor bilaterale, a 
colaborării în domeniile economic, 
tehnico-științific și cultural-artistic.

★
Au început, de asemenea, convorbi

rile oficiale dintre delegația Marii 
Adunări Naționale și o delegație a 
Camerei Populare a R.D.G. A fost 
subliniată cu acest prilej marea răs
pundere pe care o au parlamentele 
și parlamentarii pentru menținerea și 
consolidarea păcii. S-a exprimat con
vingerea că vizita delegației M.A.N. 
în R.D.G. constituie o contribuție la 
adîncirea schimbului de experiență 
între cele două parlamente.

Seara, președintele Camerei Popu
lare a R.D. Germane a oferit un di
neu in onoarea delegației române.

Concluzia seminarului 
„Foametea 

și militarismul"
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

La inițiativa organizației obștești 
„Clericii și laicii împotriva cursei 
înarmărilor", la New York a avut loo 
un seminar avînd ca temă „Foame
tea și militarismul", care face parte 
dintr-o suită mai largă de manifes
tări ale organizațiilor obștești din 
S.U.A. pentru oprirea cursei înarmă
rilor, dezarmare și pace. In cadrul 
seminarului, participanții s-au pro
nunțat pentru stăvilirea competiției 
militare actuale și oprirea risipei u- 
riașe de fonduri pentru crearea unor 
mijloace de distrugere.

O inițiativă a „Ligii 
internaționale a femeilor 
pentru pace și libertate"

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
La New York a fost dată publicită
ții o chemare a influentei organiza
ții obștești din S.U.A. „Liga inter
națională a femeilor pentru pace și 
libertate". în document se apreciază 
că principala problemă a zilelor 
noastre o constituie menținerea și 
întărirea păcii, eliminarea pericolu
lui unei catastrofe termonucleare.

„Liga internațională a femeilor 
pentru pace și libertate" cheamă o- 
pinia publică americană să participe 
activ la pregătirea și desfășurarea 
„Săptămînii naționale de luptă pen
tru pace și dezarmare", care se va* 
desfășura în Statele Unite la începu
tul lunii martie. „Este necesar — se 
subliniază în documentul amintit — 
să se atragă atenția păturilor largi 
ale populației asupra consecințelor 
grave ale cursei înarmărilor nu nu
mai pe planul securității internațio
nale, ci și pentru situația economică 
a Statelor Unite, pentru bunăstarea 
materială a tuturor americanilor".

I----------------------- ------------------------------------------ ------------------------------- 1

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

. CENTENARUL ENESCU. In 
cadrul manifestărilor consacrate '

• marcării centenarului George
IEnescu, la Academia de arte din 

Paris a avut loc o seară oma
gială. Emmanuel de Bondeville,

■ secretar al academiei, ți Marcel 
Mihalovici, compozitor, au pre-

• ' zentat expuneri in care au evocat 
Iin termeni de aleasă simțire 

personalitatea și creația jnarelui 
compozitor român. In cadrul con-

I
 certului .care a urmat au fost in

terpretate lucrări enesciene.

VIZITA DE PRIETENIE. Minis-
I trul de externe al U.R.S.S., An- 
| drei Gromîko, a efectuat o vizi

tă de prietenie în R.D. Germană.

Iin comunicatul transmis de agen-
" ția T.A.S.S. se arătă că în cursul 

convorbirilor dintre cele două

I părți s-a procedat la un schimb 
de păreri cu privire la dezvoltarea 
în continuare a relațiilor bilatera
le, examimndu-se totodată unele

I probleme internaționale actuale.
LA BUDAPESTA au început con-

I vorbirile dintre Frigyes Puja. minis
trul de externe al R.P.U.. și Oskar 
Fischer, ministrul afacerilor exter
ne al R.D. Germane, aflat într-o vi- ' 

Izită de prietenie în capitala ungară. 
Cei doi miniștri — informează agen
ția M.T.I. — au procedat la un

I schimb de păreri în legătură cu 
relațiile bilaterale și au trecut în 
revistă o serie de probleme interna- 

. ționale actuale.

Demisia guvernului 
irlandez

DUBLIN 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Irlanda. Patrick 
Hillery, a dizolvat parlamentul țării 
(Dail). și -a anunțat organizarea de 
noi alegeri parlamentare la data de 
18 februarie. Hotărîrea a intervenit 
după ce guvernul de coaliție (a parti
delor „Fine Gael" și laburist) a fost 
pus în minoritate în timpul votării 
proiectului de buget pentru exerci
țiul financiar viitor. Noua lege a bu
getului .cuprindea măsuri ce s-ar fi 
concretizat în sporirea substanțială a 
fiscalității indirecte în condițiile în 
care rata inflației a fost anul trecut 
în Irlanda de 20,5 la sută, iar cea a 
șomajului de 10 la sută.

Treburile curente ale țării vor fi 
girate de guvernul demisionar, care 
fusese constituit în urma alegerilor 
din iunie 1981.

CONGRESUL AL VIII-LEA 
AL P.C. PERUAN

LIMA 28 (Agerpres). — La Lima 
s-au deschis lucrările Congresului al 
VIII-lea extraordinar al Partidului 
Comunist Peruan.

Ordinea de zi cuprinde dezbateri 
privind activitatea partidului în ac
tualele condiții interne ale țării și 
internaționale, probleme organizato
rice, precum și elaborarea unui pro
gram al partidului. De asemenea, 
congresul va alege noile organe de 
conducere ale P. C. Peruan.

geneva. Convorbiri 
sovieto-americane

GENEVA 28 (Agerpres). — La 28 
ianuarie, la Geneva a avut loc o nouă 
ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S. 
și S.U.A. participante la convorbirile 
privind limitarea armelor nucleare in 
Europa.

COMUNICATUL COMUN pu
blicat la sfirțitul vizitei in Angola 
a secretarului federal pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Vrhoveț, exprimă satisfacția 
părților față de dezvoltarea cu 
succes a relațiilor dintre cele două 
țări. Părțile și-au reafirmat spri
jinul fată de lupta poporului 
namibian pentru independență și li
bertate și a unicului său repre
zentant legitim. Organizația Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.).

INSURGENȚII SALVADORIENI 
au lansat miercuri un puternic atac 
asupra bazei militare aeriene Ilo- 
pango, cea mai mare din țară, si
tuată la 12 kilometri est de capita
lă, transmit agențiile Associated 
Press și United Press Internatio
nal. Aceasta, scrie agenția A.P., 
este cea mai importantă lovitură 
dată de insurgenții salvadorieni în 
ultimele trei luni împotriva unui 
obiectiv strategic al forțelor arma
te ale juntei.

MINIȘTRII FINANȚELOR ȘI 
ECONOMIEI AI ȚARILOR MEM
BRE ALE CONSILIULUI DE .COO
PERARE AL GOLFULUI (C.C.G.), 
reuniți timp de două zile la Riad, 
au hotărit înființarea- unei instituții 
de investiții cu un capital inițial de 
trei miliarde dolari, ale cărei ope
rațiuni nu se vor limita numai la 
Golf. Totodată, au fost constituite 
cinci comitete speciale la nivel de 
experți care vor elabora detaliile 
aplicării acordului economic cuprin

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate a hotărit 
joi convocarea unei sesiuni extraor
dinare de urgență a Adunării Gene
rale a O.N.U. pentru a examina pro
blema anexării de către Israel a 
zonei înălțimilor Golan, teritoriu 
aparținînd Siriei.

Rezoluția, în care se propune 
convocarea sesiunii — prezentată în 
numele țărilor arabe de reprezentan
tul Iordaniei — a fost adoptată cu

In vederea reluării negocierilor intercipriote
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
Jayier Perez de Cuellar, a avut, la 
Națiunile Unite, o convorbire cu mi
nistrul de externe al Ciprului. Nicos 
Rolandis, consacrată examinării evo
luției situației din Cipru. Purtătorul 
de cuvînt. al O.N.U., Franțois Giu
liani, citat de agenția U.P.I.. a anun
țat că au fost evocate stadiul eonvor-

------  ----- a...................

Creșteri de prețuri în țările membre ale C.E.E.
BRUXELLES 28 (Agerpres). — Din 

datele statistice publicate la Bru
xelles de, Comisia C.E.E. rezultă că, 
în cursul anului trecut, creșterea me- 

• die a prețurilor pe planul Pieței co
mune a fost de 12,7 la sută. Creșterea 
cea mai accentuată a fost înregistra-

Dejucarea unei acțiuni teroriste în italia
ROMA 28 (Agerpres). — Poliția 

italiană a reușit să-1 elibereze joi 
dimineață pe generalul american 
James Lee Dozier, adjunct al șefului 
de stat major al forțelor terestre ale
N.A.T.O. de pe flancul sudic. După 
cum se știe, acesta fusese răpit la 
17 decembrie anul trecut, la Verona, 
de membrii organizației teroriste 
autointitulate „Brigăzile roșii". 

7

zător ratificat de șefii de stat ai 
C.C.G. in luna noiembrie 1931.

MEDALIE. Secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
remis Medalia de aur a Națiunilor 
Unite pentru pace predecesorului 
său în această funcție, Kurt Wald
heim. în alocuțiunea rostită, Ja
vier Perez de Cuellar s-a referit 
Ia serviciile aduse păcii de Kurt 
Waldheim in deceniul marcat de 
probleme complexe în care și-a 
exercitat mandatul.

PRIMUL AN AL PRIMULUI I
CINCINAL. Anul 1982 este etapa |
de început a infăptuirii primului 
plata cincinal de dezvoltare econo- |
mică și socială a Republicii Popu
lare Congo (1932—1986), scrie zia- •
rul „Etumba", organul central al 
Partidului Congolez al Muncii. 
Planul demonstrează hot^rirea 
fermă a poporului congolez de a-și 
consolida independența sa econo
mică, precizează ziarul, voința sa 
de a construi o nouă societate, lip
sită de exploatare. .

INVESTIȚIILE STRĂINE în Por- I 
tugalia au crescut cu aproape 
50 la sută în raport cu nive
lul înregistrat in 1980. atingind | 
suma record de 11,6 miliarde escu
dos. S-a precizat că Statele Unite, i 
cu 28 la sută din totalul investițiilor 
străine, s-au situat pentru întîia ' 
oară pe primul loc în acest dome- 
niu, devansînd Franța (25,5 la sută 
din total), aflată în trecut, tradiție- I 
nai, în frunte.

13 voturi pentru, nici unul contra și 
două abțineri (S.U.A. și Marea Brita- 
nie).

TEL AVIV 28 (Agerpres). — Se
cretarul de stat al S.U.A., Alexander 
Haig, care a efectuat o vizită în Is
rael, a avut două runde de convor
biri cu primul ministru Menahem 
Begin. El a conferit, de asemenea, 
cu miniștrii israelieni de externe și 
interne, Yitzhak Shamir și Yosef 
Burg.

birilor intercomunitare și problema 
finanțării Forțelor O.N.U. din Cipru.

Cei doi interlocutori, a menționat 
purtătorul de cuvînt. au apreciat de 
comun acord că trebuie depuse efor
turi susținute pentru revitalizarea 
negocierilor dintre reprezentanții co
munităților greacă și turcă din 
insulă și pentru realizarea de pro
grese concrete în cadrul acestora.

tă în Grecia (22,5 la sută), dar dacă 
se ia in considerare intervalul de un 
an cuprins între finele lunii noiem
brie 1980 și finele lui noiembrie 1981, 
pe primul loc în privința creșterii 
costului vieții se situează Irlanda, cu 
o majorare a prețurilor de 23,3 la 
sută.

Agenția A.N.S.A. precizează că ge
neralul american se afla intr-un a- 
partament situat deasupra unui ma
gazin în centrul orașului Padova, su
pravegheat de mai mult timp de po
litie. Cu prilejul eliberării au fost a- 
restați cinci membri ai grupării te
roriste, care, surprinși, n-au .17 \ 
putut opune nici un fel de rezist^ ’v'

DEZARMAREA NUCLEARĂ - problemă fundamentală a securității in Europa și in lume
Una din direcțiile fundamentale ale gindirii teoretice și acțiunii practice 

ale președintelui Nicolae Ceaușescu o reprezintă, așa cum se știe, necesi
tatea intensificării eforturilor pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea, 
fără întirziere, la înfăptuirea dezarmării. în primul rind a celei nucleare. 
Prin istorica sa inițiativă de pace, conducătorul partidului și statului nostru 
a atras atenția, o dată mai mult, asupra gravelor pericole pe care le pre
zintă pentru viața întregii planete acumularea de noi și noi arme in arse
nalele, și așa suprasaturate, ale statelor — și a chemat la acțiuni unite și

ferme din partea tuturor popoarelor pentru îndepărtarea primejdiei unei 
catastrofe nucleare. „S-a ajuns într-o asemenea situație, cursa înarmărilor 
a luat o asemenea amploare incit sint in pericol viața, existenta popoarelor" 
— arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in cuvintarea rostită cu pri
lejul recentei sale aniversări, subliniind că lupta pentru dezarmare, 
pentru oprirea amplasării noilor rachete nucleare pe continent și înlă
turarea celor existente trtbuic și mai mult intensificată.

Gravitatea situației create ca ur
mare a creșterii neîncetate a arsena
lelor nucleare este evidențiată și de 
concluziile „Studiului de ansamblu al
O.N.U. asupra armelor nucleare" 
elaborat de un grup de experți din 
12 țări, printre care și România.

• In prezent există pe glob 50 000 focoase nucleare, a 
căror putere de distrugere echivalează cu aceea a peste 1 mi
lion de bombe de mărimea celei lansate la Hiroshima, adică 
cu 13 miliarde tone trinitrotâluen (TNT).

© Fiecăruia din cei circa 4 miliarde de locuitori ai globului 
ii revin astfel nu mai puțin de 3 tone TNT.

• Un singur submarin atomic de tipul „Poseidon" sau 
„Trident" transportă la bord suficient armament nuclear pentru 
a transforma în pustiu, în citeva secunde, o suprafață de trei 
ori mai mare decît cea a Europei.

• Din 1945 și pină in prezent au avut loc în lume peste 
1 250 experiențe nucleare, apreciindu-se că de pe urma iradie
rilor produse s-au înregistrat 150 000 decese premature.

• Explozia unei bombe de 10 pînă la 20 megatone deasu
pra unui oraș ca New York-ul ar provoca între 5 și 10 milioane
de victime.

Toate aceste date și altele similare 
au fost înfățișate, dealtfel, pe larg 
in ziarul nostru, ele punind in evi
dență. cu cea mai mare claritate, că 
armele nucleare reprezintă cea mai 
mare primejdie pentru omenire, pen
tru soarta civilizației.

„DESCURAJAREA NUCLEARA": 
O DOCTRINA ABSURDA, FARA 
NICI O CONTINGENȚA CU REALI
TATEA. In cea de a doua parte a stu
diului. autorii se ocupă de doctrinele 
militare, care. în contextul escaladă
rii cursei înarmărilor, n-au încetat si

într-o primă parte a studiului sint 
prezentate pe larg date referitoare la 
numărul focoaselor nucleare exis
tente in lume, la exploziile nucleare 
efectuate din 1945 și pînă astăzi, la 
imensa- putere de distrugere a arse
nalelor nucleare.

ele să prolifereze, în acest fel căutîn- 
du-se justificări, lipsite de orice con
tingente cu realitatea, pentru irosirea 
imenselor resurse.umane și materiale 
în scopuri care n-au nimic comun cu 
progresul și propășirea popoarelor. 
Inițial — se arată în raport — a 
existat tendința situării armelor 
nucleare pe același plan cu cele cla
sice. „descurajarea nucleară" repre- 
zentînd un fel de amenințare cu re
presalii masive. Pe măsură ce a fost 
relevată întreaga putere de distru
gere a armelor nucleare, această doc- 

' trină a fost revăzută, fiind avansată 
în locul ei teoria „ripostei modulate" 
sau „selective". Potrivit acestei teo
rii, un stat poate răspunde unui atac 
advers prin mijloacele pe care le

Concluziile unui studiu al O.N.U. asupra armelor nucleare pun in evidență 
justețea și realismul pozițiilor României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu
consideră adecvate, adică utilizînd 
arme clasice, arme nucleare tactice, 
limitate strict la zona de conflict, ori 
diferite arme strategice. Raportul 
O.N.U. atrage atenția asupra faptului 
că tot mai insistent se recurge la 
astfel de doctrine care încearcă să 
acrediteze posibilitatea declanșării și 
desfășurării unui conflict nuclear 
„restrins". „circumscris la anumite 
zone" și care să nu angajeze distru
gerea totală a statelor participante. 
Dar și cei mai fervenți susținători ai 
acestor teorii ale „războiului nuclear 
limitat" recunosc faptul că „riposta 
nucleară selectivă" nu poate să nu 
antreneze in mod inevitabil o escala
dare a conflictului, cu consecințe ca
tastrofale.

Există o serie de state, subliniază 
documentul. în concepția cărora men
ținerea păcii impune „stabilirea unui 
nivel echivalent al arsenalelor nu
cleare". Dar această capacitate de 
descurajare reciprocă, acest ..echilibru 
al terorii", cum îl numesc respectivii 
teoreticieni, este cum nu se poate mai 
riscant, arată autorii studiului. Ra
piditatea perfecționărilor tehnice în 

domeniul armamentului nuclear este 
atît de mare, îneît pretinsa paritate 
se „rupe" mereu, împingînd cursa în
armărilor înainte și făcind ca acest 
echilibru — care se dorește stabil — 

să fie în permanență instabil. Con
cluzie care pune o dată mai mult in 
evidență realismul poziției României, 
a președintelui României în sprijinul 
unor măsuri imediate pentru sto
parea și reducerea înarmărilor nu-

Nu se poate admite ca unele state să agite spectrul distrugerii în
tregii civilizații pentru a-și asigura propria lor securitate. Nu se poate 
admite să se perpetueze un sistem mondial care să se bazeze pe fap
tul că unele state sint posesoare de arme nucleare, iar altele nu — se
arată pe bună dreptate in studiu.

Acest sistem constituie însăși sur
sa de proliferare a armelor nucleare 
și comportă deci riscurile propriei sale 
distrugeri. Cu argumente de necon
testat, autorii demonstrează că armele 
nucleare nu pot asigura în nici 
un fel securitatea națională a state
lor. ci. dimpotrivă, cursa înarmărilor 
nucleare este o sursă permanentă de 
pericole pentru absolut tot! membrii 
comunității internaționale. Ea impli
că și riscul de proliferare a număru
lui țărilor posesoare de armament 
nuclear.

In afară de țările posesoare de arme 
atomice, se arată hi raport. ,ln pre- 

cleare, pentru realizarea unui echili
bru militar la niveluri cit mai 
coborîte.

La cele arătate mal sus trebuie 
' adăugate și riscurile pe care le pre

zintă un război nuclear declanșat prin 
accident, ca urmare a unor defecțiuni 
tehnice sau a unei erori de apreciere 
umană. Alarma falsă declanșată în 

»S.U.A. la 9 noiembrie 1978, ca și cele 
din 3 și 6 -iunie 1980, ilustrează cum 
nu se poate mai bine pericolele unei 
astfel de situații — se arată în stu
diul amintit.

PACEA NU POATE FI CLĂDITĂ 
PE ÎNARMĂRILE NUCLEARE. Toa
te aceste argumente conduc la con

cluzia că. pentru a fi durabile, pacea 
și securitatea internațională nu pot 
să fie edificate pe acumularea de 
arme nucleare — și nici să fie men
ținute prin echilibrul precar al 
„descurajării atomice".

zent există 20—25 de țări care au ca
pacitatea de a-și crea o forță nuclea
ră sau chiar dispun de o asemenea 
forță rudimentară ; numărul lor riscă 
să sporească continuu, cu prețul ac
centuării Instabilității regionale, al 
subminării securității mondiale.

Pornind de la faptul.că armamen
tele nucleare reprezintă amenințarea 
cea mai gravă pentru soarta omeni
rii. Documentul final al sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
din 1978 a stabilit prioritatea abso
lută a măsurilor de dezarmare nu
cleară. Este profund regretabil și pre- 
ocupant — subliniază studiul — că în 

anii care au trecut de atunci n-a fost 
înregistrat nici un progres real, cursa 
înarmărilor nucleare continuă fără 
încetare, atît din punct de vedere ca
litativ, cit și cantitativ.

ROLUL HOTĂRlTOR AL MOBILI
ZĂRII OPINIEI PUBLICE. Ce tre
buie întreprins pentru a schimba si
tuația actuală, pentru a suscita voința 
politică necesară înfăptuirii dezar
mării ? — se întreabă autorii studiu
lui. Și tot ei răspund : problema 
dezarmării trebuie abordată din 
punct de vedere global și cu partici
parea O.N.U., ca organism care gru
pează marea majoritate a statelor 
lumii. O.N.U. este chemată nu numai 
să stimuleze dezbaterile si negocierile 
statelor în legătură cu dezarmarea, 
dar să contribuie la activizarea într-o 
măsură sporită a opiniei publice, a or
ganizațiilor neguvernamentale pentru 
dezarmare, Ia crearea unui puternic 
curent de opinie în favoarea realiză
rii acestui deziderat vital al vremuri
lor noastre. Sint puse astfel în lumi
nă, o dată mai mult, importanța și 
oportunitatea inițiativei președintelui 
României îndreptate spre mobilizarea 
popoarelor de pretutindeni pentru 
acțiuni' solidare si convergente în fa
voarea opririi cursei înarmărilor, a 
renunțării la proiectele de instalare a 
noi rachete nucleare în Europa, a 
trecerii la dezarmare.
• Pentru ca dezarmarea nucleară să 
fie completă și să aibă un sens, ea 
trebuie înfăptuită într-un context 

Dezarmarea nucleară este cheia păcii, a consolidării securității și 
destinderii, este singura modalitate de a determina o schimbare ra
dicală a cursului vieții internaționale, in consens cu voința popoarelor 
de a trăi într-o lume a păcii, fără arme și războaie. Pentru înfăp
tuirea acestui deziderat fundamental al omenirii România socialistă 
este hotărîtă, așa cum a reafirmat in aceste zile președintele Nicolae 
Ceaușescu, să depună în continuare toate eforturile, să acționeze, îm
preună cu celelalte state și popoare, pentru stoparea, cit mai curînd 
posibil, a nesăbuitei curse a înarmărilor și trecerea la măsuri con
crete și efective de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nu
cleară, corespunzător intereselor supreme ale umanității, apărării 
dreptului fundamental al oamenilor șl națiunilor |a viață, la existență 
liberă și demnă.

Radu BOGDAN

mondial — reliefează în continuare 
studiul. Statele posesoare de arme 
nucleare trebuie să fie primele care 
să-și reducă arsenalele și să limiteze 
în mod sensibil perfecționarea cali
tativă a sistemelor lor de asemenea 
arme ; ele trebuie să înceapă ne
gocierea acestei reduceri pe plan 
bilateral, ținînd, totodată, cont și de 
preocupările celorlalte state pentru 
asigurarea securității lor.

în același timp, autorii arată că tre
buie încurajate eforturile pentru 
crearea de zone denuclearizate la ni
vel regional, pe baza aranjamentelor 
intervenite între statele interesate

Pacea este incompatibilă cu înar
mările nucleare, subliniază în con
cluzie documentul. Pentru ca dezar
marea nucleară să devină o reali
tate trebuie să , se renunțe la 
descurajarea reciprocă bazată pe echi
librul terorii. Organizația Națiunilor 
Unite este o instituție cu caracter uni
versal, care trebuie folosită pentru 
inițierea și desfășurarea unui proces 
eficient de dezarmare. Doar un sis
tem de securitate internațională ba
zat pe stricta respectare a principiilqr 
Cartei O.N.U. și pe, alte instrumente 
de drept international universal re
cunoscute poate reprezenta o bază 
acceptabilă pentru toți. Carta O.N.U. 
și armele nucleare datează din aceeași 
epocă, se spune în document. Calea 
viitorului oipenirii o reprezintă res
pectul integral al Cartei și eliminarea 
armelor nucleare.
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