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Dezvoltarea armonioasă, echilibrată 
a economiei tării, a fiecărui județ 
-temelia afirmării egalității depline

în drepturi a tuturor cetățenilor patriei
Acum, cînd ne mai desparte doar 

o singură lună de sfîrșitul anului, 
cind ne aflăm în preajma Confe
rinței Naționale a partidului, toată 
forța muncitorească a României 
socialiste, oamenii muncii români, 
maghiari, germani, sirbi și de alte 
naționalități se arată a fi stăpîniți de 
un puternic elan creator, de un 
înalt patos în muncă ; de pe întreg 
cuprinsul țării, din toate domeniile 
producției materiale sosesc vești îm
bucurătoare ce anunță rodnice fapte 
de muncă, strădanii încununate de 
succes in realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă.

Această putemjcă efervescență 
în muncă, extinsă la scara întregii 
economii demonstrează din plin că 
economia țării funcționează ca un 
organism viguros, armonios, în toa
te componentele sale, că oamenii 
muncii și-au asumat drept finali
tate supremă a activității — înfăp
tuirea obiectivelor trasate de Con
gresul al XII-lea al partidului. Ca
pacitatea economiei noastre de a 
găsi soluții și răspunsuri viabile 
unor probleme complicate, com
plexe, generate in bună măsură de 
consecințele crizei economice mon
diale, ne îndreptățește să eviden
țiem, încă o dată, justețea politicii 
economice a partidului nostru, ca
racterul ei profund științific, capa
citatea de a adopta la timp -cele 
mai potrivite soluții, care țin sea
ma de cerințele legilor economice 
obiective, de'posibilitățile șl nece
sitățile economiei noastre în plină 
dezvoltare, asigurîndu-se valorifi
carea superioară a resurselor ma
teriale, a potențialului tehnic și 
uman. Se vădește mai mult ca ori- 
cînd, în acest context economic 
general, că opțiunea neclintită a

partidului nostru pentru industria
lizarea socialistă a țării a fost o 
hotărîre bine gindită, singura in 
măsură să ducă țara pe drumul 
progresului și bunăstării, să asigu
re economiei puterea reală pentru 
a soluționa problemele complexe 
cu care se confruntă, iar mpdul de 
traducere in viață a acestei opțiuni 
s-a dovedit unul . 
pe deplin ratio
nal.

Industrializarea 
a fost concepută 
de partid nu ca 
un proces gene
ral. in sine, care 
să confere tării 
doar simpla pu
tere industrială? 
ci ca o acțiune de 
largă anvergură. . 
cuprinzînd toate 
zonele, județele si 
localitățile pa
triei, pentru a-i 
conferi echilibrul 
temeinic intre 
toate celulele sale 
componente. A-
ceastă concepție și-a găsit o strălu
cită întruchipare in hotăririle istori
ce ale Congresului al IX-lea al parti
dului. care a asigurat elaborarea și 
aplicarea unei strategii unitare și in 
ceea ce privește dezvoltarea econo
mică și soc al-culturală armonioasă 
a tuturor județelor, considerată, in 
mod justificat’, singura alternativă 
pentru înfăptuirea unei depline 
egalități in drepturi a tuturor oa
menilor muncii, indiferent de na
ționalitate, pentru creșterea gene
rală a nivelului de trai. De atunci 
toate momentele importante din 
viața partidului nostru — Congre
sele. al X-Iea, al XI-lea și al XII-

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe tovarășii Gyorgy Aczel, membru al Biroului Politic, 

secretar al C.C. al P.M.S.U., și Varkonyi Peter, 
secretar al C.C. al P.M.S.U.

lea, Conferințele naționale — au 
fundamentat și elaborat căi și so
luții de profundă originalitate pen
tru înfăptuirea politicii de repar
tizare rațională a forțelor de pro
ducție. Reorganizarea administra- 
tiv-terito-Ia'ă a țării, din anui-1968, 
a impulsionat considerabil întări
rea rolului unităților teritoriale de 

bază — orașul și 
comuna — a de
terminat elimi
narea. unor verigi 
intermediare si 
crearea unui ca
dru favorabil pen-- 
tru repartizarea 
rațională a forțe
lor de producție, 
ceea ce a dus la 
ridicarea mai ra
pidă a unor jude
țe sl localități ră
mase în urmă..

Sintetizind acest 
vast proces, to-' 
varășul Nicolae 
Ceausescu subli
nia. din nou. la 
Congresul al XII-

lea al partidului că prin continuarea 
politicii de dezvoltare echilibrată a 
economiei tuturor zonelor tării se 
va accelera procesul dispariției deo
sebirilor esențiale dintre sat și oraș, 
dintre activitatea agricolă și indus
trială, determinîndu-se omogeni
zarea crescindă a societății noastre, 
crearea unui fundament trainic 
pentru afirmarea deplinei egalități 
între toți cetățenii patriei — români, 
maghiari, germani, sîrbi, de alte 
naționalități, — pentru ridicarea 
continuă a bunăstării materiale și 
spirituale, a gradului general de ci
vilizație al întregului nostru popor.

Decretind prin lege și urmărind

cu hotărire deplina egalitate a tutu
ror cetățenilor țării fără deosebire 
de naționalitate, partidul nostru a 
pornit de la adevărul confirmat de 
istorie că drepturile și libertățile 
politice sint cu adevărat viabile, 
trainice, doar dacă se sprijină pe o 
bază economică solidă, dacă toți 
membrii societății au posibilitatea 
șă beneficieze, în egală măsură, de 
roadele dezvoltării economice a 
țării. în afara acestei condiționări 
esențiale, totul ar rămîne vorbă arun
cată in vint, pentru că nu poate 
exista o reală egalitate fără accesul 
egal la binefacerile civilizației.

în acest scop, a fost orientat ma
rele efort de investiții cu precădere 
spre județele slab dezvoltate, intre 
care s-âu aflat și multe dintre cele 
în care, alături de români, trăiesc 
si cetățeni apartinind naționalități
lor conlocuitoare — maghiari, ger
mani si alte naționalități —• ceea ce 
a declanșat transformări revoluțio
nare. schimbări structurale în geo
grafia economică a oatriei. Astfel, in 
timp ce ritmul mediu anual de cre'ș- 
tere a. producției industriale a ță
rii a fost in anii 1971—1980 de 11.2 
la sută, în județul Bistrița-Nâsăud 
el- s-a ridicat la 18,1 la sută, în 
Buzău la 17,4 la sută, in Covasna la 
16,9 la sută, in Dîmbovița la 1S.3 
lă suta, în Harghita la 13,8 la sută, ■ 
în Olt la 19 la sută, in Satu Mare 
la 13,6 la sută, in Sălaj la 21.1 la 
sută, în Teleorman la 14,7.- la sută, . 
in Tuîcea lâ' 14,’S'la sută,'^n Vaslui 
la 16,4 la sută. Acești mare efort 
de investiții al națiunii a asigurat 
nu numai crearea unei puternice 
baze industriale în aceste județe, ci,

Ioan ERHAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți 
după-amiază, pe tovarășii Gyorgy 
Aczel, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., și Var
konyi Peter, secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. au efectuat o vizită priete
nească in tara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Miu Dobrescu și Petru Enache, mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R.

A fost de fată Barity Miklos, am
basadorul R. P. Ungare la București.

Tovarășul Gyorgy Aczel a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. un călduros salut din partea 
tovarășului Jânos Kădâr, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, și 
a Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită to
varășului Jănos Kădâr, Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U. un salut căl
duros și cele mai bune urări din 
partea sa și a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul întrevederii s-au eviden
țiat relațiile de prietenie și colabo
rare dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar, dintre România și Ungaria, rela
ții care se dezvoltă pe baza princi
piilor egalității în drepturi, indepen
dentei și suveranității naționale.- 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. S-a exprimat 
dorința pentru promovarea în conti
nuare a relațiilor de colaborare din
tre P.C.R. și P.M.S.U., pentru dezvol
tarea raporturilor de prietenie. Jiună 
vecinătate și colaborare dintre tarile 
și popoarele noastre, pentru întărirea 
conlucrării lor în construirea noii 
orînduiri. S-a apreciat că amplifica-

rea continuă a relațiilor româno-un- 
gare este în interesul popoarelor 
noastre, servește cauzei generale a 
socialismului, păcii, destinderii și în
țelegerii între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale actua
le, evidențiindu-se dorința României 
și Ungariei de a întări conlucrarea pe 
plan extern, pentru a-și aduce con
tribuția la oprirea agravării Încordă
rii in lume, la reluarea și continuarea 
politicii de destindere, pace și respect 
al independentei naționale, la solu
ționarea, prin mijloace pașnice, a si
tuațiilor conflictuale din diferite zone 
ale globului. Ia adoptarea de măsuri 
ferme de dezarmare, în primul rind 
de dezarmare nucleară, la edificarea 
unui sistem real de securitațe și co
operare în Europa și în întreaga 
lume.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosfera caldă, tovărășească.

UNITATEA NAȚIONALĂ- 
măreață operă a poporului român

(Continuare în pag. a II-a)

ENERGIA ELECTRICA: să o gospodărim rational, să nu o risipim!
Noile investiții - realizate 

cu consumuri energetice cit mai reduse 
• Ce arată un studiu privind consumul de energie și combustibili în țara noastră și în 
alte țări @ Soluțiile proiectării — decisive pentru obținerea de mari economii ® Izolațiile 

termice optime asigură consumuri energetice minime în exploatarea construcțiilor
Este un adevăr de necontestat : 

an de an. înfăptuim ample programe 
de investiții, care implică in același 
timp și considerabile consumuri e- 
nergetice. Cum pot fi ele reduse ? 
Iată o problemă care se pune astăzi 
pretutindeni în lume, chiar si în ță
rile dezvoltate din punct de vedere 
industrial. Studii recente efectuate 
de specialiști din Anglia, Franța, 
Statele Unite ș.a. relevă că. prin Con
sumul energetic cerut de realizarea 
diferitelor categorii de construcții, 
este cheltuit între 1 și 10 la sută din 
necesarul anual de energie primară 
al acestor țări, adică din energia ob
ținută pe bază de cărbuni, petrol, gaz 
metan sau din energia nucleară sola
ră, eoliană ș.a. Consumuri mari, apro
piate de aceste niveluri, impune și 
realizarea noilor obiective industria-

le. a locuințelor și celorlalte lucrări 
de construcții din tara noastră.

Aceste considerații ne oferă o pri
mă si importantă concluzie : scăderea 
accentuată a cheltuielilor de energie, 
pe de o parte, iar pe de altă parte, 
utilizarea ei cu maximum de eficien
tă reprezintă o sarcină economică 
prioritară pentru toti cei care con
cură la realizarea investițiilor — 
proiectant!, producători de materiale,- 
de construcții, constructori și alții. O 
radiografie a cheltuielilor energetice 
efectuate in construcții; întocmită de 
specialiști din Institutul de proiectare 
pentru construcții din București, evi
dențiază cu claritate natura acestor 
consumuri, ponderea lor și. implicit, 
direcțiile de acțiune necesare pentru 
diminuarea lor.

Natura consumurilor energetice in 
construcții - % -

Energia încorporată în materialele folosite 68

Consumuri directe de energie pe
șantiere 20

Energie inglobată in uzura utilajelor 12

— Fără îndoială, ponderea cea mai 
Importantă în cheltuielile energetice 
făcute pentru realizarea unei con
strucții. indiferent de destinația ei, 
revine materialelor utilizate — ne-a 
confirmat si ing. Radu Suman, di
rectorul Trustului de construcții in
dustriale si agrozootehnice din Bucu
rești. Din acest punct de vedere.

chiar între diferitele materiale de 
construcție există diferențe aprecia
bile ! unele sint mari consumatoare 
de energie și combustibili, cu alte 
cuvinte sint energointensive.

Iată up tabel extras dintr-un stu
diu de specialitate elaborat de 
ÎNCERC și Institutul politehnic din 
Iași, pe care îl consider sugestiv :

Denumirea materialului
Unitatea 

de măsură 
(U.M.)

Consum total 
de energie 

pentru producerea 
materialului 

(kg cc/U.M.)

Produse din P.V.C.
Plasă rabiț
Bitum
Sirmă trasă din oțel
Oțel beton
Profile din oțel
Azbociment ondulat 
Ciment P 400
Beton B 250 prefabricat 
Beton B 250 monolit
Vata minerala G 100
Polistiren expandat
Căiămizi și blocuri ceramice 

pline >
Ipsos calitatea I
Cherestea
Carton bitumat

tonă 3 920-4 230
tonă 2 300
tonă 1 750
tonă 1 650
tonă 1 500
tonă 1 450
tonă 236
tonă 225
mc 205
mc 119
mc 170
mc 115

tonă 113
tonă 96
mc 28
mp 2,67

— Concluziile pe marginea acestui 
studiu ?

— Mai multe. Prima : sîntem ne
voit! să folosim unele materiale mari 
consumatoare de energie. Nu avem 
cum să înlocuim, de pildă, otelul be
ton sau profilele de otel, deși aceste 
materiale sint energointensive. In 
atare condiții, este limpede ce res
ponsabilitate revine proieclantilor în 
dimensionarea exactă, cu rigurozita
te maximă a oricăror structuri con
structive. A doua concluzie : necesi
tatea precizării cheltuielilor energe
tice pe categorii sau articole de lu
crări ca indicator distiiîcl. însumind 
cantitățile' de energie consumate in 
industrie și pe șantiere, acest nou 
indicator are menirea să stabilească 
un mod unitar de apreciere a consu
murilor energetice, fiind comparabil 
ca nivel de sinteză cu prețul de cost 
pe articole de deviz.

— Această chestiune capătă accen
te suplimentare in cazul lucrărilor 
de izolații — ne-a precizat tovarășul 
Constantin Caruso, director adjunct 
al Trustului de izolații pentru lucrări 
industriale din București. Cind acțio
năm pentru reducerea severă a con
sumului de energie în construcții, 
trebuie să efectuăm o analiză globa
lă a modului în care are loc~.,consu- 
mul acesteia. Ceea ce impune. pe de 
o parte, să avem în vedere energia 
încorporată în produsul numit con
strucție, deci consumul inițial de 
energic, strict legat de producerea 
materialelor si prefabricatelor, de 
transportul acestora la șantiere si de 
aplicarea tehnologiilor de execuție. 
Pe de altă parte, nu poate f| negli
jat nici consumul de energie in pe
rioada de exploatare a investițiilor, 
energie destinată încălzirii, ilumina
tului si funcționării diferitelor insta
lații în condițiile unui anumit regim 
termic determinat de tehnologiile 
specifice fiecărui obiectiv productiv 
etc. Numai anaiizind în strinsa lor 
unitate aceste două aspecte se poate 
aprecia just consumul efectiv de 
energie implicat de o anumită con
strucție.

In sprijinul acestei afirmații să 
apelăm din nou la statistici. Referin- 
du-ne numai la construcțiile de lo
cuințe. studiile de specialitate indică 
faptul că 35—40 la sută din necesa
rul anual de energie primară al ta
rilor dezvoltate industrial, al țărilor 
cu climă temperată și din nord, este 
alocat consumului de energie in tim
pul exploatării construcțiilor. Deci, 
majoritatea covirșitoare si costlsitoa-

Inq. Cristian ANTONESCU
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în obiectivul anchetei : 
vagoanele 

în pagina a ll-a

Se împlinesc astăzi 64 de ani de la 
un eveniment crucial al istoriei noas
tre — Marea Adunare Națională de 
la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, 
care a hotărit unirea Transilvaniei cu 
România, prin aceasta desăvîrșin- 
du-se procesul de formare a statului 
național unitar român. Referindu-se 
la semnificațiile acestei* istorice în
făptuiri, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Desfășurarea evenimente
lor istorice demonstrează în modul 
cel mai categoric faptul că unirea nu 
a fost efectul unei intimplări, rodul 
unei simple conjuncturi favorabile 
sau al înțelegerilor intervenite la 
masa tratativelor, ci rezultatul luptei 
hotărîtoare a celor mai largi mase ale 
poporului, un act de profundă drep
tate națională, realizarea unei con
cordanțe legice intre realitatea obiec
tivă și drepturile inalienabile ale po
porului, pe de o parte, și cadrul na
țional cerut cu stringență de aceste 
realităț.".

Un act de profundă dreptate națio
nală a fost, intr-adevăr, mărețul eve
niment de acum 64 de ani. Un act ce 
a încheiat un îndelungat proces isto
ric obiectiv, ce-și avea temelia pu-

Alexandru FORfEANU

ternică în unitatea poporului român 
pe toată întinderea teritoriului ce-1 
locuia din vechime. Un act ce a în
cununat eforturile și jertfele eroice 
ale multor generații, în cugetul și 
inima' cărora a'ars mereu vie flacăra
—4--------------------------------------------------------------------------------

64 de ani de la făurirea 
statului național 

unitar român
ideii de unitate, conștiința apartenen
ței la același popor. De aceea, cind 
sub cupola sălii Unirii au răsunat is
toricele cuvinte ale Rezoluției de Ia 
Alba Iulia : „Adunarea națională a 
tuturor românilor clin Transilvania și 
Banat... adunați prin reprezentanții 
lor îndreptățiți la Alba Iulia in ziua 
de 1 decembrie 1918, decretează uni
rea acelor români și a tuturor terito-

izvorul permanent al creației literare
din patria noastră

ii

(Continuare in pag. a Il-a)

— în ultimul timp au 
părut și s-a bucurat de 
interes aparte o suită 
romane social-politlce.

a- 
un 
de 

_____  ____ ______  ce 
par să răspundă mai bine 
cerinței firești a cititorului 
de a cunoaște multilateral 
epoca pe care o străbatem. 
Vă rugăm să ne vorbiți 
despre relația cititor — o- 
peră in momentul actual l

— Faptul că cititorul de 
azi dă prioritate romanului 
nu ține de vreo modă, 
căci modele sint trecătoa
re și dispar tot atit de re
pede cum apar. Cititorul a 
dorit și a manifestat interes 
dintotdeauna față de ro
manul care abordează și 
analizează o anumită socie
tate. structura sa politică, 
relațiile sociale existente. 
Este vorba nu de romanul 
social-politic în general, ci 
de creații care caută in
tr-adevăr adevărul social 
punind firesc întrebări și 
formulîndu-le. în unele ca
zuri. răspunsurile. Clima
tul de creație din ultimii 17 
ani a făcut posibilă apari
ția unor asemenea romane 
in paginile cărora scriitorii 
nu au avut nevoie să aco
modeze realitățile descrise 
de ei cu adevăruri antefor- 
mulate. ci au avut reala po
sibilitate să pornească de la 
analiza realității date si să 
ajungă aproape de formu
larea unor adevăruri, sau 
să le exprime întocmai, 
unele dintre aceste adevă- 

^ruri puțind să nu fie ascul-

tate cu plăcere oricînd de 
orice ureche. Pe scurt : nu 
este vorba de o modă a ro
manului, ci de o reală ce
rință socială pentru a cărei 
realizare s-a creat climatul 
literar politic necesar, po
sibilitatea ca scriitorul să 
gindească neîngrădit. Noi 
toți, scriitori și cititori, sîn
tem azi beneficiarii unui 
act politic revoluționar

vorbește astfel despre reali- 
tătilet din trecut care se 
prelungesc și în zilele noas
tre incit oferă cititorului 
posibilitatea de a se exami
na permanent din punct de 
vedere etic și patriotic. Re
citesc 
somn 
drâs. 
sider 
bună

„Mama ml-a urat 
ușor", de Siito An- 

carte pe care o con- 
cea mai bună și, pe 
dreptate, cea mai

Convorbire cu FODOR Sondor

aparținînd secretarului ge
neral al partidului: desfiin
țarea cenzurii, act prin'care 
creatorilor de literatură li 
s-a încredințat o mare și 
nobilă răspundere față de 
adevărul acestui timp, față 
de cititori, față de popor.

Desigur, după o anumită 
vîrstă omul nu mai poate 
citi tot ce apare : inerent 
scapă atenției și lucrări 
foarte 
face 
parcurg încă unele romane 
excelente remarcate ca ata
re de presa cotidiană sau 
literară. Recitesc însă, ade
seori. cărți care stau aproa
pe de inima mea. Pe lingă 
..Cei doi din dreptul Țebei" 
a lui D. R. Popescu revăd, 
de asemenea. ..Vinătoarea 
regală" și ..împăratul nori
lor", romane a căror tălmă
cire în limba maghiară imi 
aparține. D. R. Popescu

valoroase. Așa se 
că n-am ajuns să

popularâ creație a literatu
rii maghiare din România 
de după eliberare. Consi
der la fel de actual roma
nul istoric „Rug și flacără" 
al lui Eugen Uricariu, ca și 
„Fețele tăcerii" șT. în ge
nere. creația pătrunsă de 
responsabilitate civică a lui 
Augustin Btizura. îmi place 
și, in consecință, recitesc 
cu nlăcere ultimul roman al 
lui Bâlint Tibor și aștept cu 
interes opinia criticii și a 
publicului cititor după apa
riția cărții ,.K6 hui az a- 
padă kutba" a lui Szilăgyi 
Istvăn. în traducere româ
nească. o frescă socială 
începutului de secol.

Este, neîndoielnic că 
condiție

a
o 
a 

nașterii romanului social- 
politic este interesul scrii
torului fată de actualitatea 
socială din epoca sa, in
teres care trebuie să se în-

fundamentală

tîlnească cu dorințele pu
blicului cititor altminteri 
căutările, frărnîntările scrii
torului sint zadarnice, iar 
produsele muncii sale — ro
manul sau nuvela — sint 
fără sens. Este tot atît de 
adevărat că intilnirea aceas
ta dintre interesele scriito
rului și cititorului ar rămine 
fără obiect dacă n-ar exis.- 
ta condiții obiective care să 
asjgure drumul spre tipar, 
spre cititorj.il cărții, drum 
care, la noi în România, 
este asigurat oricărei creații 
autentice, care are 
spus.

— Actualitatea 
temă frecventă a 
rilor literare. Ați 
ne spuneți ce reprezintă in 
accepția dv. acest concepi?

— Unul din străluciți! 
mei profesori ml-a călăuzit 
pașii printr-o expoziție 
încă în primul meu an de 
studii universitare. în timp 
ce analiza pînzele ne-a de
monstrat că amatorul de 
artă caută, în diferite cre
ații, propria sa imagine. 
Aidoma ca in pictură, în 
roman sau poezie, pe scenă 
ori în muzică omul caută 
propriile probleme, gîndu- 
rile sale. Dacă nu reușește 
să se desconere pe sine în 
creația artistică atunci 
omul se mulțumește să 
arunce doar o privire asu
pra imaginii și pășește in
diferent mai departe, în-

ceva de
este o 

dezbate- 
vrea să

(Continuare în pag. a V-a)

riilor locuite de dinșii cu România" 
s-a împlinit o legitate a istoriei, a 
triumfat o cauză dreaptă. Justețea și 
legitimitatea luptei românilor pentru 
unitate națională au fost recunoscute 
sl consfințite prin tratatele. in
ternaționale încheiate ulterior. Isto
ricul act al Unirii, justețea și legiti
mitatea lui și-au aflat puternice ar
gumente in atitudinea față de unire 
a unor personalități progresiste, a 
oamenilor muncii aparținind naționa
lităților conlocuitoare care au întim- 
ț>inat acest eveniment ca pe un act 
istoric drept și necesar, văzind in el, 
totodată, perspectiva lichidării opre
siunii sociale și naționale de care 
erau deopotrivă lnțeresați toți cei 
ce munceau pe pâmmtul românesc, 
fără deosebire de naționalitate. în
frățiți prin secole de muncă și luptă 
comună împotriva asupririi și ex
ploatării, așa cum o atestă atitea 
memorabile momente ale istoriei.

Participant!! la acea mare aduna
re au avut conștiința limpede că sint 
părtași la un eveniment de răscruce 
al istoriei noastre. „Cu cit se vor 
strecura in mersul vremii veacurile, 
scria Vasile Goldiș, autorul documen
telor politice fundamentale ale Uni
rii, raporto.rul principal al Marii 
Adunări Naționale de la Alba Iulia, 
cu atit mai luminos va pătrunde in 
conștiința națiunii române înfăptui
rea de la Alba Iulia — și ca monu
ment al celei mai mari zile din viata 
ei, dar și ca izvor în veci nesecat de 
infeleapti îndrumare pe calea desă
vârșirii și astfel a fericirii și măririi 
sale".

Astăzi, la 64 de ani de la marea 
înfăptuire a înaintașilor noștri, pu
tem spune cu deplin temei că 
intr-adevăr „mersul vremii" aureo
lează tot mai strălucitor acest eveni
ment capital din istoria națiunii 
noastre, că actul Unirii de la 1918 a 
intrat in straturile cele mai profunde 
ale conștiinței, ale insăși ființei po
porului nostru, acolo de unde absolut 
nimeni nu poate și nu va putea nicio
dată a-1 clinti sau înlocui. Pentru că 
în zbuciumata noastră istorie, făcută 
dintr-un șir întreg de împliniri, ce 
au venit toate insă după grele încor
dări, lupte și jertfe, unitatea națio
nală a fost unul dintre bunurile cele 
mal de preț, dindu-ne tăria să biruim 
vitregiile vremurilor.

„Izvor de înțeleaptă îndrumare" s-a 
dovedit tezaurul de gîndire și acțiu
ne politică pe care-1 reprezintă mo
mentul istoric din toamna anului 1918 
pentru întregul curs al perioadei in
terbelice. „Spiritul de la Alba Iulia", 
esența profund democratică a aces
tuia au fost constant evocate și In
vocate de forțele progresiste, patrio
tice, revoluționare ale poporului ro
mân, în frunte cu comuniștii, pentru 
apărarea drepturilor vitale ale celor 
ce muncesc, pentru a întregi liber
tatea națională prin cea socială, pen
tru apărarea independenței și integri
tății teritoriale a patriei. Izvor de 
înțeleaptă indrumare" a rămas Alba 
Iulia pentru întregul popor în anii 
negri ai dominației fasciste, cind 
trupul țării a fost sfîrtecat, cind 
Transilvania de nord a fost smulsă 
României printr-un odios dictat. Ca 
pe o comoară sfintă, ca pe un per
petuu îndemn la acțiune au păstrat 
oamenii muncii din țara noastră 
memoria actului de la Alba Iu
lia, înfăptuirea de atunci, conștiin
ța justeței și legitimității acesteia 
sporlndu-le forța morală și politică 
de a depăși cea mal ferea perioadă
(Continuare în pag. a V-a)
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în fiecare întreprindere, în fiecare ramură

PRODUCȚIA FIZICĂ
Să gospodărim rațional, să nu risipim

ENERGIA ELECTRICĂ
integral, la toate sortimentele!
obiectivul anchetei: VAGOANELE

PE ȘANTIERELE DE CONSTRUCȚII

Astăzi, în
Sondajele Întreprinse in aceste zile în numeroase unități economice, 

știrile care sosesc la redacție atestă că fiecare întreprindere dispune de 
mari resurse interne ''de creștere a producției și eficienței economice.
pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan. în cazul de față ne 
referim la producția de vagoane, la care în prezent se înregistrează. în
semnate restanțe, inclusiv in onorarea unor contracte la export. Notînd 
rezultatele obținute in 10 luni ale anului de cele trei unități producătoare 
de vagoane din Drobeta-Turnu Severin, Arad și Caracal, am solicitat unor 
cadre din conducerile acestor întreprinderi să răspundă la următoarele 
întrebări :

1. Ce măsuri se iau în prezent pentru impulsiona
rea ritmului de fabricație ?

2. Cu ce probleme deosebite vă confruntați în 
această perioadă ?

ÎNTREPRINDEREA DE VA
GOANE DIN DROBETA- 
TURNU SEVERIN a acwnulat in 
perioada care a trecut din acest 
an însemnate restante la produc
ția de vagoane, fapt care a dus 
la nerealizarea unei prodneții-marfă 
în valoare de 74 milioane lei. Cauze
le principale ale acestor rămî
neri in urmă : pe de o parte unele 
tipuri de vagoane au fost nominali
zate cu întirziere, iar pe de altă parte 
o serie dintre partenerii de cooperare 
nu s-au achitat la timp și integral de 
obligațiile contractuale.

Ilie Sîrbu, secretarul comitetului 
de partid, președintele consiliului oa
menilor muncii:

1. Pentru recuperarea grabnică a 
restanțelor in întreprindere s-a sta
bilit și se aplică un amplu program 
de măsuri. Astfel, în toate secțiile 
s-a generalizat lucrul in trei schim
buri. în același timp, am organizat 
mai temeinic urmărirea producției pe 
întregul flux de fabricație. De ase
menea, am trimis delegați la toți fur
nizorii pentru a impulsiona livrarea 
reperelor ce 6e realizează prin coope
rare. Ca urmare, dacă in primul se
mestru al anului realizam in medie 
6—7 vagoane pe zi de diferite tipuri, 
in prezent am ajuns la un ritm dc 
9—10 vagoane pe zl. Avem condiții 
să ajungem, printr-un efort supli
mentar și o mai bună organizare, 
chiar la 12 vagoane pe zi. Cu o con-' 
difie : furnizorii restanțieri să facă, 
la rindul lor, un efort in plus pen
tru a recupera cît mai grabnic rămî- 
nerile în urmă la toate reperele.

2. La ora actuală ritmicitatea pro- 
ducției este serice dereglată de'lipsa- 

’ unim' materiale și repere din coope
rare, care vin cu mare întirziere. Voi 
nominaliza cîțiva furnizori : între
prinderea de osii și boghiuri Balș 
trebuia să ne livreze 678 boghiuri, 
dar ne-a expediat numai 176 bu
căți; întreprinderea de articole teh
nice din cauciuc Brașov n-a livrat 
decit 226 garnituri mari din cele 500 
contractate ; tot această unitate n-a 
livrat nici o garnitură simplă din 
cele 500 bucăți ; întreprinderea „Po- 
licolor" București — din 11,5 tone di
verse vopsele n-a livrat nimic ; între
prinderea .Azur" Timișoara — din 
95 tone grund anticoroziv a livrat 
doar 35 tone ; întreprinderea de uti
laj chimic Găești — din 12 cisterne de 
60 metri cubi n-a livrat nimic ; In- , 
treprinderea meeanică de utilaj teh
nologic Moreni — din 20 cisterne de 60 
mc a livrat doar o bucată. întreprin
derea de utilaj chimic Ploiești are, 
la rindul său, următoarele restanțe : 
45 cisterne de 25 mc. 8 cisterne de 
60 mc și 13 cisterne de 70 mc.

Hotărit să nu precupețească nici 
un efort pentru recuperarea restan
telor, colectivul nostru solicită parte
nerilor de cooperare să impulsioneze 
neintirziat livrarea pieselor și suban- 
samblelor restante, de aceasta depin- 
zînd realizarea sarcinilor de plan pe 
care ni le-am asumat in acest an.

ÎNTREPRINDEREA DE VA
GOANE DIN ARAD. Alcl du”ă 
cele 10 luni care au trecut din acest 
an restanțele însumau 49 vagoane de 
călători și 1329 vagoane de marfă 
echivalente, situație care nu a fost 
Îmbunătățită prea mult nici în luna 
noiembrie.

*

/'"""(Urmare din pag. I)

odată cu aceasta, și infuzia unor ra
muri industriale de Înaltă tehnici
tate, ceea ce a declanșat ample mu
tații în statutul socio-profesional și 
cultural al oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri. Este semnificativ 
in acest sens faptul că numai în 
anii 1975—1980 numărul personalu
lui muncitor la 1 000 de locuitori a 
crescut simțitor : în județul Bistri- 
ța-Năsăud de la 179 la 249 ; în ju
dețul Buzău de la 200 la 265 ; în 
județul Covasna de la 276 la 325 ; în 
județul Ialomița de la 238 la 306 ; 
în județul Olt de la 202 la 241 ; în

iilor în urmă este, necesar însă ca 
furnizorii și partenerii noștri de co
operare să ne livreze neintirziat și 
integral produsele contractate. Aceas
ta este cerința nr. 1 a acestor zile. 
Mă refer, în special, la Combinatul

- de oțeluri speciale din Tîrgoviște, care 
la începutul lunii noiembrie era in 
restanță cu aproape 1 200 tone oțel 
arc cojit și șlefuit de diferite dimen
siuni, la întreprinderile de osii și 
boghiuri din Balș, „Nicotină" din Iași 
și la întreprinderea de utilaj chimic 
din Ploiești, cărora le solicităm să 
urgenteze livrarea boghiurilor res
tante, care, împreună, însumează 
peste 1100 bucăți.

loan Pop, secretarul comitetului de 
partid, președintele consiliului oame
nilor muncii :

1. Pentru intensificarea ritmului de
fabricație și recuperarea unei părți 
cit mai mari din restanțe punem un 
accent deosebit pe folosirea deplină, 
cu maxim randament, a capacităților 
de producție, pe repartizarea judici
oasă a sarcinilor pe secții, ateliere și 
formații de lucru. Dar, iată și alte 
citeva dintre cele mai importante 
acțiuni inițiate in această perioadă 
pentru creșterea ritmului de pro
ducție : z

© suplimentarea personalului mun
citor’ din secțiile de fabricație prin 
detașarea în producție a 180 de spe
cialiști din cadrul serviciilor tehnice;

• repartizarea personalului din 
conducerea întreprinderii in secțiile 
„cheie", aceștia avind sarcina să se- 
ocupe direct, la fata locului, de buna 
organizare a producției și a muncii, 
de întărirea ordinii și respectarea 
disciplinei tehnologice ;

© întărirea asistenței tehnice, In 
principal. în schimburile II și III ;

© trimiterea unul număr de 11 teh
nicieni, ca delegați permanenți pină 
la sfîrșitul anului, în unitățile cu 
care colaborăm in realizarea produc
ției de vagoane.

2. Penfaiu ca aceste măsuri să se 
concretizeze în sporuri cit mai mari 
de producție, în recuperarea rămine-

ÎNTREPRINDEREA DE VA
GOANE DIN CARACAL a în’ 
cheiat. de asemenea, cele 11 luni care 
au trecut din acest an cu mari res
tanțe la producția fizică. Aceasta a 
influențat negativ și nivelul altor in
dicatori. Bunăoară, prevederile de 
plan Ia producția-marfă au fost în
deplinite doar în proporție de 93 la 
sută, iar la producția netă — de nu
mai 83,3 Ia sută.

Ing. Ion Stănescu, directorul între
prinderii :

1. Recenta adunare generală a oa
menilor muncii a analizat, in spirit 
critic și autocritic, cauzele nerealiză- 
rii planului pe 10 luni din acest an. 
în același timp, în cadrul dezbateri
lor au fost formulate numeroase pro
puneri și măsuri menite să asigure 
creșterea producției și recuperarea 
restanțelor. Ele vizează, îndeosebi, 
îmbunătățirea indicelui de utilizare a 
mijloacelor tehnice, folosirea deplină 
a timpului de lucru, organizarea ju
dicioasă a producției și a muncii în 
fiecare sector de fabricație, perfec
ționarea unor tehnologii și mecani
zarea unor operații. într-un cuvint, 
eforturile noastre sînt îndreptate în 
aceste zile asupra creșterii mai sus
ținute a productivității muncii, ast
fel incit prin folosirea deplină a ma
șinilor și utilajelor de care dispunem 
și a forței de muncă din întreprin
dere să intensificăm cit mai substan-

I .

țial ritmul producției — la nivelul 
maxim al posibilităților noastre.

2. Restanțele acumulate de la în
ceputul anului la producția fizică se 
datorează, în principal, nerespectării 
obligațiilor contractuale de către unii 
dintre partenerii noștri de cooperare. 
Desigur, ele au fost influențate și de 
unele deficiențe interne privind orga
nizarea producției și a muncii, dar 
neajunsurile din domeniul cooperării 
continuă să fie principala problemă 
cu care ne confruntăm și în prezent 
în realizarea producției de vagoane, 
în primul rind, este vorba de între
prinderea de osii și boghiuri din 
Balș, care este in restanță cu livra
rea a 2 880 boghiuri și 1 550 opritori 
spate. în al doilea rind, amintesc în
treprinderea de vagoane din Arad, 
care nu ne-a livrat la termenele pre
cizate in contracte 1100 corpuri cu
ple. Rămîneri în 
unor repere au și „Hidromecanica"- 
Brașov și întreprinderea de utilaje 
de’ ridicat și transport din Lugoj. 
După cum, mari greutăți intimpinăm 
și în asigurarea grundurilor și vop
selelor.

un singur procent de 
nsumului de

urmă în livrarea

CITEVA CONCLUZII:
tine,. înainte de toate, ca un fapt po
zitiv, că în toate cele trei întreprin
deri producătoare de vagoane în 
această perioadă au fost stabilite o 
serie de măsuri suplimentare, temei
nic fundamentate, care răspund unor 
cerințe actuale stringente. Prin apli
carea lor, ritmul producției este în 
continuă creștere. Important este ca 
posibilitățile existente în această pri
vință în fiecare întreprindere să fie 
operativ și deplin valorificate. Dar 
așa cum se poate constata, problema 
nr. 1 care se cere rezolvată neîntâr
ziat pentru recuperarea răminerilor 
în urmă la producția de vagoane o 
constituie impulsionarea livrărilor de 
piese și subansamble de către unele 
unități colaboratoare. Dată fiind im
portanta deosebită a acestgi proble
me. în legătură cu acest aspect am 
solicitat punctul de vedere ale unor 
cadre din conducerea ministerului.

Resursele energeti
ce pentru funcțio
narea utilajelor și 
resursele pentru fa
bricarea materiale
lor de construcții 
necesare realizării a
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PROIECTANȚI, 
CONSTRUCTORI 

ȘI MONTORI!
Acționați perma- 

nent pe șantiere, la 
i fiecare loc de mun

că, pentru promo- 
i varea tehnologiilor 
i modeme de execu

ție, pentru folo
sirea cu spirit gos- 

! podăresc a utilaje- 
I lor și materialelor 
i de construcții, pen- 
; tru economisirea 
i severă a resurselor 
; energetice, cu con

știința ca astfel asi- 
j gurați realizarea 

programului de in- 
! vestiții în condiții 
î de înaltă eficiență 
i economică!

în centrul atenției — îmbunătățirea relațiilor
de cooperare dintre întreprinderi

Din discuțiile avute cu tovarășul Gheorghe ȚENEA, 
directorul general al direcției plan-dezvoltare din' mi
nister, și cu tovarășul Eugen MANTHO, director ad
junct al direcției amintite, reținem că pentru soluțio
narea problemelor privind cooperarea și realizarea pro
ducției de vagoane recent au fost luate noi măsuri. Ele 

. vizează îmbunătățirea colaborării în această perioadă 
de sfirșit de an și în perspectiva anului viitor. în acest 
sens notăm că întreprinderile „23 August" și „Vulcan" 
din București, „Nicolina" și Com
binatul de utilaj greu din Iași, pre
cum si întreprinderea „Progresul" 
din Brăila au primit sarcini prio
ritare pentru piesele turnate pen
tru vagoane, realizarea acestora ur- 
mărindu-se zilnic de conducerea 
ministerului. De asemenea, pentru 
impulsionarea producției de vagoa
ne'. au fost antrenate și alte uni
tăți în realizarea unor repere și 
subansamble deosebit de solicitate 
în prezent. Este vorba de Întreprin
derile de autocamioane din Brașov. „Crivita 
din București. „Metalurgica" din Reghin, de 
turnate din Cîmpina. de utilaj tehnologic din Bis
trița ș.a.

Pentru creșterea producției de boghiuri în prezent 
la întreprinderea de osii și boghiuri din Balș acțio
nează un colectiv de specialiști de diferite specialități, 
condus de un adjunct al ministrului. Ca urmare, dacă 
în lunile precedente aici se realizau 400—500 boghiuri 
turnate, în luna octombrie s-au fabricat 800 de boghi
uri, în noiembrie producția sporind cu încă 100 de 
bucăți, iar în decembrie va crește cu alte 100 boghiuri.

Dat fiind că în acest an producția de vagoane cu 
boghiuri turnate crește de aproape trei ori față de pro
ducția medie anuală a ultimilor cinci ani, iar în 1983 
de peste două ori față de acest an, numărul turnători
ilor care concură Ia realizarea unor piese turnate pen
tru vagoane, a sporit în 1982 de la 1 Ia 17. Notăm, de

asemenea, că în prezent la Combinatul de utilaj greu 
din Iași se depun eforturi stăruitoare pentru finali
zarea lucrărilor la o linie de fabricație specială, care 
va asigura întregul necesar de cuple. Această nouă ca
pacitate va prelua integral producția de cuple a între
prinderilor „Progresul" din Brăila și a celei de vagoane 
din Arad, aceste unități urmînd să includă in fabricația 
lor alte repere care in prezent sint deficitare. în fine, 
reținem că din cadrul Grupului de întreprinderi pen

tru producția de vagoane din Arad

Punctul de vedere 
al Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini

roșie" 
piese

tru producția de vagoane din Arad 
au fost detașați în unitățile sale 53 
de specialiști din serviciile de apro
vizionare, desfacere, transport și 
organizare, care vor lucra electiv 
pină la 31 decembrie in cele trei 
întreprinderi producătoare de va
goane. Toate aceste măsuri — pre
ciza tovarășul director Gheorghe 
Țenea — ne dau garanția că între
prinderile din Drobeta-Turnu Se
verin și Arad vor recupera restan
tele la producția de vagoane, că 

I prevederile de plan pe acest an Iavor realiza tntegral 
producția-marfă.

NOTA REDACȚIEI. Desigur, problemele complexe 
din domeniul cooperării in producția de vagoane 
nu sint ușor de soluționat, unele dintre unitățile fur
nizoare fiind și ele, condiționate de promptitudinea cu 
către acționează partenerii lor de cooperare, îndeosebi 
din industria metalurgică. De asemenea, trebuie grab
nic soluționate și aspectele legate de aprovizionarea 
cu lacuri, vopsele și grunduri. Iată de ce este necesar 
ca absolut toate problemele in suspensie să fie rezol
vate cu maximă operativitate, pe cele mai directe și 
eficiente căi, printr-o strinsă conlucrare intre toți fao- 
torii angajați In mecanismul cooperării interuzinale, 
fiecare zi care a mai rămas pină la sfîrșitul anului 
fiind adum decisivă pentru recuperarea restantelor la 
producția de vagoane.

Ilîe ȘTEFAN, E. ROUĂ, V. TĂTARU 
și T. MIHUȚA

muncă, nici șanse de pregătire și 
afirmare profesională, de manifes
tare a personalității, nici posibilități 
de lărgire a orizontului cultural ? 
Aceasta era moștenirea pe care 
trecutul de exploatare a lăsat-o 
multor localități ale tării, inclusiv 
celor în care trăiesc și muncesc, 
laolaltă cu românii, și fii ai patriei 
noastre din rindul naționalităților 
conlocuitoare. Această ..tristă moș
tenire" a pornit partidul nostru. ■ 
prin politica sa, să o înlăture, să 
asigure condiții de muncă șl viată, 
de afirmare profesională și cetă-

dezvoltarea și înflorirea tradițiilor 
și obiceiurilor, a vieții spirituale a 
tuturor cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate. Departe 
de a se stinge, în condițiile unei 
vieți dominate de industrie, cum 
se prorocește pe aiurea, viața spi
rituală, tradițiile și obiceiurile 
cunosc o impresionantă revitali- 
zare tocmai acum, cind comuni
tățile au căpătat o puternică stabi
litate. Numai obtuzitatea cuiva sau 
reaua-vointă ar putea determina 
susținerea unor afirmații după care 
tradițiile, creațiile folclorice puteau

a Festivalului național „Cîntarea 
României", la .care au participat, 
alături de români, aproape 9 160 de 
formații' ale naționalităților conlo
cuitoare, cuprinzind circa 233 mif de 
artiști amatori.

Numai puterea economică sporită 
dată fiecărei localități a permis ac
cesul spre toate binefacerile civi
lizației. Este lesne de înțeles că 
nu putea fi imaginată prezența 
unui edificiu spitalicesc modem, a 
unui teatru cu stagiune permanen
tă sau a unei încăpătoare case de 
cultură, a unei vaste rețele edili-

Noile investiții - realizate 
cu consumuri energetice cit mai reduse

(Urmare din pag. I)

re a cheltuielilor energetice are leu 
în perioada de exploatare a con
strucțiilor. în Suedia, bunăoară, con
sumul de energie pe parcursul exe
cutării lucrărilor este evaluat la 
numai 6,5 la sută din consumul anual 
.total al unei clădiri de locuit. în timp 
ce consumul înregistrat pe durata 
funcționării acesteia se ridică la 93,5 
la sută.

Importanta practică a unor aseme
nea observații ? Rolul primordial al 
izolațiilor termice de a limita la mi
nimum pierderile de energie din clă
diri. instalații, conducte tehnologice 
si de termoficare este incontestabil. 
Ele sint destinate să diminueze, in
tr-o măsură considerabilă, consumu
rile energetice din timpul exploa
tării. Să reflectăm la impresio
nantul număr de obiective indus
triale aflate în construcție — desti
nate să dureze zeci de ani — și în
zestrate cu kilometri întregi de con
ducte. cu cazane și instalații care 
funcționează intr-un anumit regim 
termic, toate necesitind căldură, adi
că energie în ultimă instanță. Per
spectiva se amplifică și mai mult 
dacă adăugăm și sutele de mii de 
apartamente care se construiesc în 
prezent si care implică lucrări ample 
de termo și hidroizolație. Fără să 
fie nevoie de vreun calcul, ies con
vingător în evidentă posibilitățile do 
conservare a unor cantități impor
tante de energie printr-o izolare maî 
bună a construcțiilor și instalațiilor. 
Experiența altor țări confirmă în
deajuns justețea acestei orientări. în 
R, P. Ungară, R. S. Cehoslovacă și 
R. D. Germană, lucrările de izolații 
termice urmăresc in cel mai înalt 
grad limitarea 
gie. de căldură, 
dustriale, civile

scurt, se pune un accent special pe 
îmbunătățirea capacității de izolare

jf:

pierderilor de ener- 
la noile obiective in
și social-culturale. Pe

a elementelor de închidere ; acoperi
șuri si pereți. Franța, de exemplu, 
si-a propus să economisească, pină 
în anul 1990. echivalentul a 8 milioa
ne tone petrol. îmbunătățind și spo
rind normele de izolare termică, a 
construcțiilor cu 25—30 la sută.

în concluzie, fără a admite nici un 
fel de supradimensionări neiustifica- 
te. este cit se poate de evident că. 
în condițiile crizei mondiale a ener
giei și în concordantă cu cerința 
creșterii continue a calității vieții, 
nu reducerea activității de izolații, 
in numele realizării unor economii 
de moment, ci creșterea eficienței ei 
Calitative în exploatare este direcția 
strategică pe care trebuie să o ur
meze neabătut toți specialiștii din 
acest domeniu. Nu este o cerință 
nouă. în repetate rînduri. condu
cerea partidului a subliniat necesita
tea perfecționării soluțiilor de izola
ții si încălzire a construcțiilor civile 
si industriale, prin izolarea mai efi
cientă fată de mediul exterior, evi
tarea dispersiei de căldură și conser
varea căldurii în spatiile încălzite. 
Insistăm asupra acestor aspecte, de
oarece si la ora actuală. în pragul 
iernii, problema izolării termice co
respunzătoare a unui mare număr de 
obiective de investiții rămine deschi
să. Constructorii intîmpină dificultăți 
de proporții in asigurarea cantitati
vă. sortimentală și calitativă a unor 
materiale adecvate. Cum s-a ajuns 
la o asemenea situație 1

— Acțiunea de înlocuire a unor 
materiale izolatoare energointensive, 
in speță polistirenul expandat și 
vata minerală, cu materiale noi, 
avind caracteristici similare sau su
perioare și preturi comparabile, nu 
si-a demonstrat pină acum eficiența, 
se află tot in stadiul de deziderat —

tr-un mod democratic, umanist, 
problema națională și că ar fi de 
dorit ca toate naționalitățile, dia 
toată lumea, să dispună cel puțin 
de aceleași drepturi de care dispun 
cetățenii de 
tara noastră.

Experiență 
din plin că 
problemei naționalităților, naționa
lismul și șovinismul de orice fel, 
proprii claselor exploatatoai-e, au 
lovit întotdeauna în interesele reale 
ale tuturor oamepilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, au

alte naționalități din
Istorică a demonstrat 
abordarea nejustă a

județul Sălaj de la 169 la 241 ; în 
județul Teleorman de la 178 la 217; 
in județul Vrancea de la 186 la 226.

Iar dincolo de aceste cifre, de 
semnificația lor imediată se cuvin 
descifrate extraordinarele prefaceri 
survenite în viata a milioane de oa
meni. Chiar dacă ne-am referi nu
mai la faptul că 
p*}—_ i—— u_
dul Moldovei sau din Oltenia, din 
nordul sau estul Transilvaniei de
cenii de-a rîndul, cu deosebire In 
anii regimului burghezo-moșieresc, 
nu și-au agonisit puținul traiului 
decit din lucrarea pămîntului, din 
munca la, pădure sau din minerit, 
dar mai ales la faptul că cei mai 
muiți dintre ei erau nevoiți să 
„vinture lumea" In căutarea piinii. 
Despre ce fel de egalitate putea fi 
vorba atunci cind oamenii iși pără
seau localitatea natală, casa părin
tească, județul in care s-au născut, 
se despărțeau de prieteni, de cei 
dragi și porneau prin tară în. cău
tare de lucru ? Pe care adesea nu-1 
găseau, fiind nevoiți să trăiască de 
azi pe mîine, Îndeplinind munci. 
umilitoare, fără garanția că mîine 
vor mai avea ce lucra, cu ce se hrăni. 
Despre ce fel de democrație' putea 
fi vorba într-un oraș care nu ofe- 

\ rea locuitorilor lui nici condiții‘de

la faptul că populații masive 
trăiau în unele județe din nor-

DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ, ECHILIBRATĂ A ECONOMIEI ȚĂRII
cetățe-țenească egale pentru toți 

nii patriei.
Acum, cind fiecare județ Isi are 

multiplele sale platforme indus
triale. largi posibilități de cuprin
dere a forței, de muncă, oamenii 
nu mal sînt nevoiți să plece de 
acasă, să caute de lucru în altă 
parte. Aici ei urmează școala, aici 
se încadrează in muncă, aici isi gă
sesc toate posibilitățile de împlini
re a năzuințelor. Mai mult, dato
rită dezvoltării economice a unor 
zone rămase în urmă, se întorc 
masiv acasă. In locurile natale si 
multi din cei care au plecat de 
acasă, cu decenii in urmă, ca să 
lucreze in alte județe. Dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județelor și 
localităților a dus. în timp relativ 
scurt, la o mai mare stabilitate a 
forței de muncă, la atenuarea fluc
tuației, la creșterea statorniciei oa
menilor, la o comuniune organică cu 
locurile natale.

Una dintre cele mai relevante 
binefaceri ale industrializării este

ti mai 
a se fi 
poiate, 
s-ar fi 
cuitorli 
zeci de 
căutare 

recunoaștem că au dispărut une- 
„tradiții" : acestea sint cele care 
fi dus la perpetuarea neștiinței 
carte, a inculturii, a inega-lită-

bine conservate înainte de 
produs aici, in zonele ina- 
explozia industrială. Cum 
putut oare păstra cind lo- 
erau dispersați în zeci și 
localități îndepărtate. în 
de lucru 1 Si totuși trebuie

să 
le 
ar 
de 
tilor politice și sociale.

Cine a ascultat, de exemplu, co
rul minerilor din Baraolt. in al că
rui repertoriu sînt cuprinse fru
moase cintece românești și maghia
re. a urmărit evoluțiile ansamb’u- 
lui folcloric german al Căminului 
cultural din comuna Sura Mare — 
județul Sibiu sau pe cele ale co
rului Căminului cultural din comu
na Ceuaș — județul Mureș a putut 
înțelege că. departe de a împiedica 
păstrarea tradițiilor și obiceiurilor. 

' dezvoltarea economică asigură re- 
vitalizarea lor. O dovadă magistrală 
tn acest sens o oferă ultima ediție

tar-gospodărești Intr-o localitate în 
afara creșterii populației, pe teme
lia unei solide structuri economice. 
Fără o asemenea bază nu ar fi fost 
posibilă creșterea extrem de rapidă 
a gradului de urbanizare a locali
tăților și județelor rămase în urmă. 
Astfel, în vreme ce numărul apar
tamentelor a sporit pe ansamblul 
țării în anii 1971—1975 cu aproape 
54 la sută, fată de anii 1966—1970, 
in județul Harghita, de exemplu, 
s-a înregistrat o creștere de peste 
170 la sută ; circa 116 la sută in 
Sălaj ; aproximativ 105 la sută in 
județul Covasna ; peste 81 la sută 
în județul Satu Mare etc.

Toate aceste fapte. Ia care ar pu
tea fi adăugate multe âltele ce pri
vesc învătămîntul. cultura. presa 
destinate naționalităților conlocui
toare, reprezintă confirmarea de 
netăgăduit a aprecierii secretarului 
general al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. care sub
linia că România se numără prin
tre puținele țări care a rezolvat în-

*

fost folosite de cercurile reacționa
re străine pentru a dezbina și în
vrăjbi pe oamenii muncii, pentru 
a-și înfăptui, pe această cale, mai 
lesne politica de dominație si a- 
suprire. A nu permite prin nimic 
reînvierea unor asemenea manifes
tări naționalist-burgheze, a nu le 
crea in nici un fel teren de 
apariție, este fără îndoială un im
perativ . al dezvoltării construcției 
socialiste și solidarității internațio
nale.

Tocmai răspunzind exemplar a- 
cestui imperativ, tovarășul 
Ceaușescu a subliniat in 
rinduri că este de datoria 
a fiecăruia, să apărăm ca 
din cap frăția și unitatea 
muncesc, combâtînd tot 
poate alimenta naționalismul și șo
vinismul. prejudecățile si concep
țiile retrograde cultivate in trecut 
de clasele dominante, luînd poziție 
fermă, deschisă fată de încercări
le cercurilor reacționare străine de 
a denigra politica națională a parti-

Nicolae 
repetate 
noastră, 
pe ochii 
celor ce 
ceea ce

dului șl statului. Cu prea multe^X 
jertfe au fost dobindite cuceririle 
revoluționare ale oamenilor muncii 
— români, maghiari, germani, sirbi 
si de alte naționalități — în lupta 
lor unită pentru înflorirea patriei 
socialiste, ca să poată fi admisă 
lezarea acestor Înfăptuiri istorice, 
în rîndul cărora deplina egalitate 
în drepturi a tuturor fiilor patriei 
se înscrie ca o măreață victorie a 
socialismului.

Succesele istorice obținute in cele 
aproape trei decenii și jumătate de 
construcție socialistă sint rodul 
muncii unite a întregului popor, a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate. Ele sînt in 
folosul tuturor cetățenilor României 
socialiste, fără excepție. Tocmai a- 
ceasta asigură o temelie de 
nezdruncinat solidarității frățești a 
tuturor celor ce muncesc din pa
tria noastră. Acest adevăr de 
esență al societății noastre, carac
teristic pentru faptele si conștiin
țele tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, este Pu
ternic pus în evidentă.. in aceste 
zile din preajma Conferinței Na
ționale a partidului, prin eroice 
fapte de muncă, ce adaugă noi di
mensiuni socialismului multilateral 
dezvoltat pe pămintul României, 
forței de neînvins care izvorăște 
din unitatea întregului popor în ju
rul » partidului, 
său general, .. __ . ... - - - - .
Ceausescu, din voința comună a' 
tuturor fiilor patriei 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — de a-și dedica price
perea si energiile' pentru înfăp
tuirea obiectivelor Congresului al 
XII-lea al partidului, pentru a face 
ca România să se afirme mereu mai 
puternic ca o tară liberă, indepen
dentă si suverană, ca o tară în 
care idealurile socialiste au deve
nit idealuri profunde ale întregului 
popor.

a secretarului 
tovarășul Nicolae

români,

ne-a spus tovarășul Constantin 
Chitic, director adjunct in cadrul 
Trustului de lucrări speciale Bucu
rești. Pe scurt, gama materialelor de 
izolații de care dispunem este in con
tinuare săracă.

— Și. totuși. Institutul central de 
cercetare, proiectare și directivare in 
cons'tructii. alte institute au omologat 
o serie de materiale noi, corespunză
toare sub aspect termic și, în plus, 
confecționate din materii prime loca
le. Centrala materialelor de construc
ții, unele consilii populare județene 
au făcut cunoscut că sînt pe cale să 
producă sau chiar produc unele din 
ele : izostuf. izolemn. tefo. romfibro- 
perlit. pairom. stabilit, stufit etc.

— Le-am văzut și noi, constructo
rii. pe unele din acestea in diverse 
expoziții și. după cite știm, au fost 
întocmite pentru ele documentații de 
omologare. Totuși, nu există produ
cători siguri pentru asemenea mate
riale. Cu citeva excepții, dintre care, 
stabilitul este necorespunzător ca 
greutate, preț, dar și ca energie În
globată pentru producerea lui. Conți
ne cu circa 80 la sută mai multă 
energie decit este nevoie pentru pro
ducerea unei cantități echivalente de 
materiale tradiționale. Cît despre per
formanțele sale in perioada de ex
ploatare — conductivitatea termică, 
rezistența la compresiune, absorbția 
la apă etc. — nu există nici un fel 
de garanție.

Urmarea ? Numeroși proiectant!, 
necunoscind situația reală din dome- . 
niul producției de materiale termo- 
izolatoare. includ in documentațiile 
elaborate materiale care nu se pro
duc. declanșind apoi discuții înde
lungate cu constructorii care nu au 
de unde să le procure. în detrimen
tul unei activități ritmice și eficiente 
pe șantiere. Soluția pentru depășirea 
acestei stări de lucruri? Iată citeva 
opinii :
• Factorii responsabili, Ministerul 

Industrializării Lemnului și Materia
lelor de Construcții, centrala de re
sort. care au sarcina să coordoneze 
producția noilor materiale izolatoare, 
să asigure in’cel mai scurt timp con
dițiile efective de producere a aces
tora. colaborind cu organele centrale 
de planificare si consiliile populare. 
Precizez necesitatea ca noile mate
riale să sc Încadreze cu strictețe în 
parametrii calitativi și de eficiență 
prevăzuți, să aibă o greutate și pre
turi corespunzătoare materialelor pe 
care le înlocuiesc. (Constantin Chitic).

• Soluțiile adoptate pentru izolații 
trebuie subordonate necesității ca, 
inlăturîhdu-se orice risipă de mate
riale energointensive, să tină cont, 
in primul rind. de evitarea pierde
rilor de energie din anii de exploa
tare. în acest context, un rol deose
bit revine și vitrării noilor hale. Avind 
drept principal scop să asigure o maxi
mă iluminare naturală în interior, vi-, 
trarea trebuie făcută cu materiale a- 
decvate. Or, ce constatăm? Materiale
le folosite — plăci din PAS simple sau 
geamuri simple — sint indiscutabil 
necorespunzătoare din punct de ve
dere termic. Astfel, plăcile din PAS 
sînt. înainte de toate, energointensi
ve. cer o cantitate de 6 200 kg cc 
pentru producerea unei tone și au 
un coeficient ridicat de transmisie a 
căldurii. în plus, in combinație cu 
restul suprafeței de acoperiș izolat 
termic, ele se transformă in verita
bile ..hote" de absorbție a căldurii 
din hale. Aproape identic stau lucru
rile și cu geamurile simple. în aceste 
condiții, rămine de neînțeles de ce 
sint utilizați, cu atita stăruință, acești 
„risipitori" de energie și nu se folo
sesc geamuri termoizolante. (Con
stantin Caruso).

Ne oprim in acest punct, fără a fi 
epuizat discuția legată de ecohomi- 
sirea severă a energiei în construc
ții. Asupra altor aspecte ale acestei 
probleme — transporturi neoptimiza- 
te de materiale, utilaje de execuție 
folosite nerational. lucrări costisitoa
re de terasamente, consumatoare de 
mari cantități de combustibili etc. — 
vom reveni- într-un articol viitor.



SCÎNTEIA — miercuri 1 decembrie 1982 PAGINA 3

Din întreaga țară - mesaje de înaltă apreciere și profundă satisfacție 
față de rezultatele deosebit de rodnice ale vizitelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări ale Asiei

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Comuniștii, toti oamenii muncii din 

județul Alba, asemenea întregului 
nostru nopor. au urmărit cu viu in
teres. deosebită satisfacție și deplină 
aprobare vizitele de prietenie pe care 
dumneavoastră, mult stimate si iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. le-ați 
întreprins. împreună cu tovarășa 
F.Iena Ceaușescu. în Pakistan, Indo
nezia. Singapore. Malayezia și Ku
weit. acțiune politică deosebit de 
importantă și profund semnificativă 
pentru consecvența cu care acționați 
în scopul promovării unui climat de 
înțelegere în relațiile Internaționale, 
in spiritul destinderii si al coexisten
tei pașnice, al făuririi unei noi or
dini politice și economice in lumea 
contemporană — se spune in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
ALBA AL P.C.R Sentimentele de 
stimă și aleasă prețuire cu care ați 
fost întîmpinat pe parcursul acestor 
vizite. înaltele distincții ce v-au fost 
acordate reprezintă o nouă și eloc
ventă expresie a considerației și res
pectului deosebit de care se bucură 
în lume personalitatea dumneavoas
tră proeminentă, acțiunile inițiate de 
tara noastră pentru amplificarea con
lucrării internaționale reciproc avan
tajoase. întărirea prieteniei intre țări 
si popoare, pentru ^soluționarea pe 
cale pașnică a diferendelor dintre 
state. v .

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că oamenii muncii din 
județul Alba, sub conducerea orga
nelor si organizațiilor de partid, vor 
acționa cu hotărire pentru a îndeplini 
și depăși sarcinile ce le revin, anga
jamentele luate in întrecerea socia
listă. întimpinînd astfel Conferința 
Națională a partidului și cea de-a 
35-a aniversare a proclamării Repu
blicii cu noi succese, sporindu-și con
tribuția la infăptuirea politicii de 
pace și colaborare cu toate statele, 
la înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARAD AL P.C.R. se spune: 
însuflețiți de sentimentele de fierbin
te dragoste și prețuire ce le nutresc 
față de dumneavoastră, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Arad 
au urmărit cu legitimă mîndrie pa
triotică vizitele pe care le-ațl efec
tuat în aceste zile, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Pakistan, 
Indonezia, Singapore, Malayezia și 
Kuweit, văzînd in acestea o nouă și 
strălucită contribuție pe care o adu
ceți la dezvoltarea și adîncirea relați
ilor prietenești, a colaborării reciproc 
avantajoase dintre poporul român și 
popoarele țărilor vizitate. Manifestă
rile de profundă și înaltă considera
ție cu care ați fost întîmpinat pretu
tindeni dovedesc, încă o dată, că pil- 
duitoarea dumneavoastră activitate 
de eminent conducător trezește sen
timente de prețuire unanime, atît în 
patria pe care o slujiți cu atîta devo
tament, cit și în cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii. Modul strălucit in 
care ați dat expresie, și cu acest pri
lej, gîndurilor și idealurilor noastre 
de cooperare și pace Constituie și 
pentru locuitorii acestor străvechi 
meleaguri românești un bogat izvor 
de profundă mîndrie patriotică, de 
atașament nețărmurit la politica in
ternă și internațională a partidului și 
statului nostru. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din județul nostru, 
în frunte cu comuniștii, șint angajați 
într-un efort continuu pentru a în- 
timpina Conferința Națională a par
tidului cu realizări tot mai mari în 
toate sectoarele de activitate, întrea
ga noastră putere de muncă fiind 
consacrată înfăptuirii și depășirii 
sarcinilor ce le stau în față, tradu
cerii neabătute in viată a istoricelor 
hotăriri și obiective stabilite de cel 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. se spu
ne : Cu prilejul întoarcerii din vizita 
de mare însemnătate pe care ați în
treprins-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în Pakistan, Indo
nezia, Singapore, Malayezia și Ku
weit, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru vă adresează ru
gămintea, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să primiți 
urarea caldă de „Bun sosit pe pămin- 
tul strămoșesc al patriei noastre". 
Asemenea întregului nostru popor am 
urmărit cu mîndrie patriotică și 
mare satisfacție această nouă și stră
lucită solie de pace și prietenie cu 
toate popoarele lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială. în' înțelegerile 
convenite vedem o nouă și strălu
cită dovadă a justeței și realismului 
politicii externe românești, o recu
noaștere a meritelor excepționale pe 
care le aveți în promovarea idealuri
lor de pace și colaborare între, po
poare. Ne alăturăm întregului nostru 
popor și salutăm din toată inima 
bilanțul deosebit de bogat care a în
cununat această vizită. înflăcărați de 
minunatul dumneavoastră exemplu, 
vă asigurăm și cu acest prilej, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărirea fermă a co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din județul Argeș de a munci cu 
pasiune și dăruire pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor econo
mice și social-culturale. ce ne revin, 
pentru a contribui astfel la creșterea 
necontenită a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc, la înflorirea și întă
rirea scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

Comuniștii toți oamenii muncii, 
români, maghiari, din județul nostru 
— se spune in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NA- 
SÂUD AL P.C.R. — au urmărit 
cu viu interes și nețărmurită mîn
drie patriotică vizitele pe care 
le-ați efectuat in țări din Asia, înal
ta solie de pace si prietenie a po
porului român pe care cu atîta stră
lucire ati purtat-o ne îndepărtatele 
meleaguri pe care v-ați aflat. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Vă sîntem profund recunoscători 
pentru faotul că. intr-o perioadă în 
care pe planeta noastră se manifestă 
tensiuni politice si militare, in care 

lumea ni se înfățișează, asa cum 
plastic ati caracterizat-o. ca o mare 
învolburată, dumneavoastră vă afir
mați ca un neobosit luptător pentru 
cauza păcii si Înțelegerii între po
poare. pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice, pentru 
făurirea unei lumi în care să fie 
instaurate egalitatea, echitatea și 
dreptatea. într-un singur gind si o 
singură voință, noi. toți locuitorii 
meleagurilor bistrițene și năsăudene, 
vă încredințăm că vom face totul 
pentru a înfăptui neabătut politica 
internă si internațională a partidului 
si statului nostru. în preajma Con
ferinței Naționale a partidului, a îm
plinirii a' trei decenii și jumătate de 
la proclamarea Republicii, vă rugăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae 'Ceaușescu. să primiți asigu
rarea că vom fi totdeauna strins 
uniți în jurul partidului, al dumnea
voastră personal, in înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului. .

Cu mîndrie patriotică și cele mai 
alese sentimente de stimă și consi
derație. comuniștii, toți locuitorii ju
dețului nostru — români, maghiari 
și germani — au urmărit cu cel mai 
viu interes întreaga desfășurare a 
vizitelor pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. le-ați în
treprins in Pakistan, Indonezia. Sin
gapore. Malayezia și Kuweit și își 
exprimă deplina aprobare față de 
rezultatele rodnice ale acestei solii 
de pace și colaborare, se spune in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. Oamenii 
muncii brașoveni vă asigură că își 
vor îndeplini în mod exemplar sar
cinile ce le revin din înțelegerile 
convenite la cel mai înalt nivel în 
țările vizitate, aceasta constituind o 
datorie de onoare, un nou prilej de 
a susține cu întreaga noastră ființă, 
prin fapte de muncă, excepționalele 
dumneavoastră inițiative și acțiuni 
pe care le întreprindeți pentru ex
tinderea colaborării României cu 
toate țările lumii. Exprimîndu-vă 
profunda satisfacție și recunoștință 
pentru rezultatele fructuoase ale 
acestor vizite, ne manifestăm, în 
același timp, mîndria nemărginită 
de a vă avea în fruntea partidului 
și a țării pe dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
strălucit fiu al poporului român, 
eminent conducător de partid și de 
stat, personalitate de excepție a 
lumii contemporane, care, cu un 
profund spirit înnoitor, cutezanță, 
consecventă și fermitate revoluționa
ră, militați neabătut și cu o inegala
bilă energie pentru înfăptuirea celor 
mai scumpe aspirații ale națiunii 
noastre, pentru idealurile de pace și 
conlucrare între toate popoarele. Vă 
încredințăm și cu acest prilej de 
întreaga noastră adeziune la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului și vă asigurăm că toți oamenii 
muncii brașoveni. în frunte cu co
muniștii, vor acționa cu fermitate 
revoluționară pentru transpunerea 
în viată a obiectivelor asumate în 
cinstea Conferinței naționale a par
tidului și a celei de-a 35-a aniver
sări a Republicii, pentru dezvoltarea 
șl înflorirea multilaterală a patriei 
și afirmarea ei liberă, independentă 
și suverană în rîndul națiunilor 
lumii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se spune : Comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Caraș-Se- 
verin — români, germani, sîrbi, ma
ghiari și de alte naționalități — au 
urmărit cu profundă mîndrie patrio
tică și deplină satisfacție vizitele ofi
ciale efectuate de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în țări din 
Asia și își exprimă totala aprobare 
pentru rezultatele acestei fructuoase 
solii de pace și colaborare. Vedem 
în dialogul cu conducătorii statelor 
vizitate expresia vie a consecvenței 
cu care dumneavoastră, proeminentă 
personalitate a lumii contemporane, 
acționați pentru promovarea unei 
politici de înțelegere, prietenie și co
laborare între toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială, 
pentru împlinirea năzuințelor vitale 
ale omenirii. Dînd cea mai înaltă 
apreciere înțelegerilor convenite < in 
timpul vizitei, menite să ducă la 
adîncirea colaborării dintre poporul 
român și popoarele statelor vizitate, 
toți locuitorii județului nostru își 
exprimă mîndria și recunoștința 
pentru neobosita dumneavoastră ac
tivitate pusă în slujba intereselor 
fundamentale ale poporului român, a 
năzuințelor de pace și colaborare ale 
tuturor popoarelor. Conștienti că și 
actualele dumneavoastră vizite ofi
ciale de prietenie contribuie nemij
locit la creșterea în continuare a 
prestigiului internațional al Româ
niei socialiste, vă asigurăm că vom 
face totul pentru infăptuirea mărețe
lor obiective ale programului stabilit 
de Congresul al XII-lea al partidului 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste. întimpinînd 
Conferința Națională a P.C.R. cu noi 
succese în toate domeniile de activi
tate.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se spune: 
Comuniștii, toți locuitorii județului 
nostru — români, maghiari și de alte 
naționalități — alături de întregul 
nostru popor, au urmărit cu senti
mente de aleasă mîndrie patriotică 
desfășurarea vizitelor oficiale În
treprinse de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
’mpreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, In țări din Asia. Ne ex
primăm și cu acest prilej deplina 
adeziune și unanima aprobare față 
de politica internă și externă pe care 
o promovați cu consecvență și 
abnegație revoluționară la cîrma 
partidului și țării, pentru progresul 
și prosperitatea patriei, pentru 
triumful păcii in lume. Înțelegînd că 
prestigiul internațional de care se 
bucură astăzi România socialistă pe 
toate meridianele globului este 

indisolubil legat de pilduitoarea 
dumneavoastră activitate teoretică și 
practică la cîrma partidului și țârii, 
de cutezanța și fermitatea cu care 
acționați în favoarea' păcii și secu
rității mondiale, pentru destindere și 
dezarmare, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră, vă exprimăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
did adîncul ființei noastre, cele mai 
nobile sentimente de recunoștință 
pentru tot ceea ce întreprindeți spre 
binele poporului român și al întregii 
umanități. Vă încredințăm că vom 
munci cu pasiune și răspundere co
munistă pentru infăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin in 
opera de construcție menită să asi
gure progresul multilateral și înăl
țarea României pe npi culmi de ci
vilizație.

Dind glas sentimentelor de ne
țărmurită dragoste și profundă ad
mirație ale comuniștilor, ale tuturor 
locuitorilor din această străveche 
vatră de istorie românească, ne ex
primăm totala adeziune, deplina sa
tisfacție si mindrie patriotică fată de 
rezultatele deosebit de rodnice cu 
care s-au Încheiat vizitele ne care 
le-ați Întreprins. împreună cu mult

• „în această strălucită misiune de pace și 
prietenie, in documentele și ințelegerile încheiate 
vedem o nouă și grăitoare expresie a justeței, dinamis
mului și caracterului constructiv al politicii externe 
românești".

• „Prestigiul internațional de care se bucură 
astăzi România pe toate meridianele globului este 
strins legat de cutezanța și fermitatea cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu acționează pentru 
promovarea păcii și securității mondiale, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă".

• „Vom acționa cu energie și abnegație pentru 
a intîmpina cu noi și importante fapte de muncă 
marile evenimente politice ale țării - Conferința 
Națională a partidului și ® XXXV-a aniversare
a Republicii!".

stimata tovarășă Elena Ceaușescu. In 
Pakistan. Indonezia. Singapore. Ma
layezia și Kuweit — se relevă 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN COVASNA AL P.C.R. Dind 
o înaltă apreciere acestei acțiuni, 
noi. comuniștii, toti oamenii muncii 
din județul Covasna. români și 
maghiari, strins uniți în jurul parti
dului, al dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general, ne ex
primăm profundul atașament, dragos
tea și prețuirea pe care — împreună 
cu întregul popor — vi le purtăm și 
vă exprimăm din adîncul inimii sen
timentele noastre de gratitudine si re
cunoștință pentru activitatea neobosi
tă pe care o desfășurați pentru re
glementarea pe cale politică a stărilor 
conflictuale din diferite părți ale 
lumii, împotriva continuării cursei 
înarmărilor, adîncirii decalajului din
tre țările în curs de dezvoltare și 
țările dezvoltate. împotriva oricăror 
tendințe de a se recurge la forță și 
la intervenție în treburile interne ale 
altor state. Cu inimile pline de bucu
rie pentru rodnicia acestei noi solii 
de pace, prietenie, colaborare și coo
perare. vă rugăm să primiți, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu. eminentă 
personalitate a vieții științifice in
ternaționale. sincera noastră urare de 
„Bun venit" pe pămintul scumpei 
noastre patrii. împreună cu angaja
mentul nostru ferm de a urma ne
abătut minunatul dumneavoastră e- 
xemplu de dăruire si pasiune revo
luționară.

Primirea caldă, manifestările pli
ne de respect și admirație cu care 
ati fost întîmpinat pretutindeni — 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — în vizitele pe 
care le-ati efectuat. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în țări din 
Asia atestă încă o dată aprecierea 
și prestigiul înalt de care se bucură 
în lume politica externă de pace a 
țării noastre, inițiativele și activita
tea neobosită pe care o desfășurat! 
pentru rezolvarea dreaptă. în intere
sul tuturor popoarelor, a problemelor 
complexe cu care se confruntă as
tăzi omenirea — se arată în telegra
ma adresată de CONSILIUL CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR DIN ROMANIA. 
Oamenii muncii din tara noastră sa
lută cu satisfacție și bucurie rezul
tatele strălucite cu care s-au încheiat 
vizitele pe care le-ați efectuat, ilus
trare vie a consecvenței și hotăririi 

cu care acționează partidul și statul 
nostru în direcția stringerii legătu
rilor de prietenie și solidaritate cu 
țările in curs de dezvoltare, nutrind 
convingerea fermă că ele vor aduce 
țării noastre noi prieteni și îi vor 
ridica necontenit prestigiul în .rîndul 
popoarelor lumii. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, or
ganele și organizațiile sindicale, sub 
conducerea partidului și sub imbol
dul permanent al marii dumneavoas
tră pilde de dăruire patriotică, revo
luționară, vă asigură și de această 
dată că nu vor precupeți nici un 
efort pentru a acționa cu întreaga 
lor capacitate organizatorică și poli- 
tico-educativă pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la realizarea pla
nului pe 1982, pentru întimpinarea 
Conferinței Naționale a partidului și 
aniversarea Republicii cu noi succe
se în înfăptuirea mărețului program 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Comuniștii, toți cei ce trăim și 
muncim pe meleagurile Bărăganului 
ialomițean — bărbați, femei, tineri și 
virstnici — am urmărit cu profund 
interes, cu deplină satisfacție și mîn
drie patriotică noua solie de pace și 

colaborare, pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați intre- 
prins-o în țări din Asia — se spune 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. Pri
mirea deosebit de călduroasă, mani
festările de stimă și prietenie cu care 
ați fost înconjurat pe întregul itine
rar al păcii, rezultatele deosebit de 
rodnice ale dialogurilor la cel mai 
înalt nivel, ințelegerile convenite 
constituie o nouă și strălucită dova
dă a prestigiului de care se bucură 
țara noastră în lume, , evidențiază 
consecvența cu care acționează parti
dul și statul nostru pentru intensifi
carea raporturilor de prietenie, soli
daritate și conlucrare multilaterală 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
statele nealiniate, cu toate țările lu
mii, prin exponentul său cel mai au
torizat, fiul cel mai iubit și prețuit 
al națiunii noastre ce întruchipează 
cele mai înalte virtuți ale poporului 
nostru. însuflețiți de inalta pildă pe 
care ne-o oferă neobosita dumnea
voastră activitate consacrată împli
nirii celor mai înălțătoare aspirații 
ale poporului român, vom face totul 
pentru traducerea in viață a orientă
rilor și indicațiilor de inestimabilă 
valoare cu care jalonați și direcțio
nali întregul mers al construcției so
cialiste din patria noastră. î'ntîmpi- 
nînd marele forum al comuniștilor — 
Conferința Națională a partidului — 
și cea de-a 35-a aniversare a Repu
blicii cu noi succese în întreaga 
noastră activitate. ■

Convorbirile purtate șl documen
tele încheiate cu prilejul vizitelor 
întreprinse în țări ale Asiei pun în 
lumină, încă o dată, viabilitatea po
liticii principiale, de înaltă ținută 
științifică promovată de România, 
politică al cărei ctitor strălucit sîn- 
teți dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al națiunii române, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane — 
se subliniază în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
atașamentul nețărmurit față de po
litica internă și externă promovată 
de partidul și statul nostru, de dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, vă asigu
răm că vom milita neobosit pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor 
care ne revin din documentele adop
tate de Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, acțio- 

nind cu toată fermitatea și puterea 
noastră de muncă în vederea reali
zării planului și angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă, pentru 
a intîmpina Conferința Națională^ a 
partidului și cea de-a XXXV-a ani
versare a Republicii cu noi și re
marcabile realizări,, aducîndu-ne ast
fel contribuția la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România și creșterea prestigiului pa
triei noastre în lume.

Cu inimile pline de bucurie am 
urmărit dialogul la nivel inalt pe care 
1-ati purtat, cu atita demnitate și 
competentă cu conducătorii statelor 
vizitate, concluziile _ comune la care 
s-a ajuns, menite să ridice relațiile 
de colaborare ale României cu a- 
ceste state pe un plan superior. Do
cumentele comune adootate exprimă 
voința României și a țărilor res
pective de a așeza conlucrarea în 
diverse domenii de interes mutual pd 
baze cit mai trainice, de a acționa 
împreună pentru soluționarea proble
melor deosebit de gravă acumulate 
pe arena mondială — se arată în 
telegrama adresată de MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE. Prin re
zultatele deosebit de rodnice cu care 
s-au încheiat, vizitele efectuate de 

dumneavoastră — mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în țări din Asia, se în
scriu ca. jaloane de amplă semnifi
cație in analele raporturilor Româ
niei cu statele vizitate, deschizînd 
largi perspective pentru extinderea 
si aprofundarea colaborării bilatera
le pe multiple planuri, în interesul 
lor reciproc.

Exprimindu-ne încă o dată înal
ta prețuire pentru rezultatele aces
tei noi și remarcabile solii de pace, 
prietenie și colaborare — care va 
rămîne înscrisă țu litere de aur în 
letopisețul politicii externe românești 
—. ca și profunda noastră mindrie 
patriotică pentru noua cinstire in
ternațională cu care ati fost onorat, 
vă asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
acționa cu toată energia, priceperea 
si perseverenta pentru traducerea in 
viată a hotăririlor și înțelegerilor 
convenite.

Asemenea tuturor fiilor pămintului 
românesc, comuniștii, toți cei care 
trăim și muncim pe înfloritoarele 
plaiuri mehedințene. am urmărit cu 
firească și legitimă mîndrie patriotică 
noua și strălucita solie de pace, 
prietenie și cooperare pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. ați pur
tat-o cu energie, clarviziune și cu
tezanță, în Pakistan. Indonezia. Sin
gapore, Malayezia și Kuweit — se 
subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL 
P.C.R.

Mobilizați puternic de neobosita 
activitate pe caye dumneavoastră, 
mult iubite și stimate conducător, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
ati desfășurat-o in timpul vizitei, de 
exemplul dumneavoastră de dăruire 
pentru fericirea și prosperitatea na
țiunii române, noi, mehedințenii. sîn
tem hotăriti să muncim cu și mai 
mult spor, neprecupetindu-ne efortu
rile pentru a dobîndi noi succese in 
infăptuirea programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a patriei spre 
comunism.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți locuitorii județului 
Neamț au urmărit cu profundă mîn
drie patriotică, cu deosebit interes și 
deplină satisfacție noua și strălucita 
solie de pace și colaborare pe care 
ați întreprins-o, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, in Pakistan, 

Indonezia, Singapore, Malayezia și 
Kuweit, vizită ce constituie, prin 
întreaga desfășurare și bogatele-i re
zultate, o nouă și elocventă ilus
trare a politicii externe a partidului 
și statului nostru de dezvoltare con
tinuă, pe multiple planuri, a relații
lor României cu toate statele lumii, 
indiferent de orînduirea lor socială 
— se relevă in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R. Primirea călduroasă, senti
mentele de stimă și înaltă consi
derație cu care.ați fost înconjurat 
de conducătorii și popoarele sta
telor vizitate ilustrează prestigiul 
României în lume, prețuirea de care 
vă bucurați dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, ca 
om politic de primă mărime a vieții 
internaționale, pentru activitatea 
neobosită pe care ' o desfășurați în 
slujba instaurării unei noi ordini 
economice mondiale, a unor relații 
de cooperare și înțelegere in lume, 
pentru triumful cauzei păcii, progre
sului și dezvoltării libere, indepen
dente a fiecărui popor. Comuniștii, 
oamenii muncii, toți locuitorii jude
țului Neamț își reafirmă deplina lor 
adeziune /îată de întreaga politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, al cărui eminent ctitor 
sînteți adeziune ce își găsește reflec
tare in faptele de muncă, în succe
sele cu care întimpinăm apropiata 
Conferință Națională a partidului, 
moment de însemnătate deosebită in 
viața națiunii noastre.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se arată: 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Sibiu — români, germani, 
maghiari — alături de întregul nostru 
popor, dau o înaltă apreciere rezul
tatelor noii solii de pace, prietenie 
și colaborare, prilejuită de vizitele 
dumneavoastră, muit iubite și sti
mate tovarășe secretar general, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în țări din Asia, vizite care confirmă 
pe deplin virtuțile profund construc
tive ale întregii politici externe a 
partidului și statului nostru. Cu deo
sebit interes am luat cunoștință de 
conținutul documentelor oficiale în
cheiate, de ideile deosebit de va
loroase din cuvîntările dumneavoas
tră, din care se desprinde preocupa
rea statornică ă țării noastre pentru 
dezarmare și apărarea păcii, pentru 
stingerea focarelor de încordare și 
tensiune, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale, care să asigure lichi- , 
darea marilor decalaje dintre țări, 
eliminarea efectelor crizei economice, 
dezvoltarea liberă, neîngrădită de 
nici un fel de bariere, a tuturor po
poarelor. Urmînd neabătut exemplul 
dumneavoastră de patriot înflăcărat, 
revoluționar consecvent și militant 
neobosit pentru progresul neîntre
rupt al României socialiste, pentru 
pace și securitate, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră, ne angajăm și cu 
acest prilej să muncim cu dăruire și 
răspundere comunistă pentru a în- 
tîmpina Conferința Națională ' a 
partidului și cea de-a 35-a aniver
sare a proclamării Republicii cu re
zultate deosebite in înfăptuirea sar
cinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, a istoricelor hotă
riri ale Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Asemenea întregului nostru popor, 
colectivul de cadre didactice, stu
denții si cursanții ACADEMIEI 
„ȘTEFAN GHEORGHIU" au urmă
rit cu deosebit interes și cu deplină 
satisfacție vizita pe care dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe lycolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați între
prins-o in Pakistan, Indonezia. Singa
pore. Malayezia și Kuweit. Atmosfera 
de înaltă stimă și cordialitate care a 
caracterizat întreaga vizită, manifes
tările de simpatie arătate României 
de șefii de stateK de personalitățile 
țărilor vizitate, aprecierile elogioase 
formulate la adresă dumneavoastră 
pentru eforturile continue în vederea 
unirii și conlucrării tot mai strinse 
a tuturor statelor și popoarelor pen
tru oprirea agravării situației inter
naționale, pentru, dezarmare și în 
primul rînd pentru dezarmare nu
cleară, pentru destindere, colaborare 
și pace, reprezintă o recunoaștere a 
calităților dumneavoastră de emi
nent om politic și de stat, subliniind 
totodată faptul că România socialistă 
se bucură de o largă apreciere și 
audiență pe’arena internațională. Ne 
exprimăm, totodată, sentimentele 
noastre de stimă și prețuire față de 
tovarășa Elena Ceaușescu, proemi
nentă personalitate politică și știin
țifică. care in mod constant aduce un 
remarcabil aport la înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, la promovarea pă
cii, la dezvoltarea colaborării și în
țelegerii între popoare. Vă asigurăm 
că în întreaga noastră activitate nu 
cunoaștem nimic mai de preț decit 
îndeplinirea hotăririlor Congresului 
al XII-lea al P.C.R., a programului 
ideologic al partidului.

Acum, la îhațtoiere pe pămîntul 
patriei, după o nouă și rodnică solie 
de «prietenie, pace și colaborare pe 
care ați intreprins-o. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. sîntem 
deosebit de fericiți ca, in numele tu
turor oamenilor muncii de pe me
leagurile timișene — români, ger
mani, maghiari, sîrbi și de alte națio
nalități — să vă adresăm, din adîncul 
inimilor noastre, un călduros bun 
venit —. se relevă în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL 
P.C.R. Mîndri de a avea în fruntea 
națiunii române un strălucit luptător 
pentru triumful cejor mai nobile 
idealuri ale omenirii, ne exprimăm, 
și cu acest prilej, profunda dragoste 
și recunoștință față de rolul dumnea
voastră proeminent pe arena mondi
ală, față de ecourile și admirația pe 
care le găsesc pretutindeni principi
ile politicii noastre externe, eforturile 
și inițiativele constructive ale Româ
niei socialiste, în frunte cu dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. Așa cum s-a 
subliniat la recenta conferință ex
traordinară a organizației noastre ju

dețene de partid, însuflețiți de mi
nunatul dumneavoastră exemplu de 
slujire devotată a intereselor supre
me- ale poporului, deplin încrezători 
in întreaga politică internă și externă 
a partidului și statului, comuniștii, 
toți cei care muncim și trăim pe 
aceste înfloritoare meleaguri ale pa
triei străbune sintem ferm hotăriti 
să înfăptuim neabătut sarcinile care 
ne revin din mărețul program de 
dezvoltare jeconomico-socială a pa
triei. să întimpinăm cu rodnic bilanț 
al faptelor de muncă Conferința Na
țională a Partidului Comunist Român 
și cea de-a 35-a aniversare a procla
mării Republicii noastre libere și in
dependente.

In telegrama MINISTERULUI 
APĂRĂRII naționale se spune : I 
într-o deplină unitate de cuget și 
simțire cu toți locuitorii acestor 
strămoșești meleaguri, fiii patriei 
aflati la datorie sub faldurile Trico
lorului își exprimă totala aprobare 
fată de rezultatele rodnice ale vizi
tei întreprinse de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în țări din Asia, 
reafirmindu-și în același timp hotă- 
rîrea de a-și consacra, pe mai de
parte. toate forțele, priceperea și pu
terea de muncă îndeplinirii exempla
re a sarcinilor ce le revin din docu
mentele Congresului al XII-lea al 
partidului, din Directiva privind pre
gătirea militară și politică a armatei.

Eveniment politic remarcabil. în
scris armonios pe coordonatele poli
ticii partidului și statului nostru de 
amplificare a bunelor relații cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, actuala solie a României 
socialiste reprezintă' o elocventă ex
presie a consecventei și clarviziunii 
cu care dumneavoastră acționați pen
tru realizarea unei păci trainice pe 
planeta noastră. Vă asigurăm și cu 
acest prilej, mult stimate tovarășe 
comandant suprem, că vom acționa 
cu energie și devotament pentru în
deplinirea integrală și de calitate a 
sarcinilor ce ne revin, astfel incit să 
întimpinăm Conferința Națională a 
partidului și cea de-a 35-a aniversa
re a Republicii cu noi și remarcabile 
succese în instruirea și educarea mi
litarilor ca bravi apărători ai liber
tății. independentei, integrității și 
suveranității scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

Trăind sentimente de vibrantă 
mîndrie patriotică și adîncă satisfac
ție. comuniștii; toți oamenii muncii 
din județul Vilcea. asemenea întregu
lui nostru popor, au urmărit cu viu 
interes și deplină aprobare vizitele 
pe care dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, le-ați în
treprins, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Pakistan. Indonezia, 
Singapore. Malayezia și Kuweit, nouă 
și strălucită solie de pace purtată în 
numele poporului român, al celor 
mai fierbinți idealuri și aspirații ale 
sale, pentru pace, colaborare și înțe
legere între popoare, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte (pe 
planeta noastră — se menționează în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VÎLCEA AL P.C.R.

Primirea călduroasă, stima, res
pectul și înalta prețuire cu care ați 
fost înconjurat pretutindeni. pe 
parcursul întregului itinerar de prie
tenie. confirmă, o dată mai mult, 
marele prestigiu de care vă bucurați 
in lume ca militant și luptător neobo
sit pentru pace, pentru soluționarea 
pașnică, pe calea tratativelor, a tu
turor problemelor cardinale care fră- 
rnîntă omenirea contemporană. Apro- 
bînd din adîncul inimii rezultatele 
strălucite, ale noilor vizite pe conti
nentul asiatic, vă încredințăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că oamenii muncii de pe 
meleagurile noastre. în frunte cu co
muniștii, asemenea întregului popor, 
vor face totul pentru transpunerea 
în viață a Politicii interne și interna
ționale a partidului și statului nostru, 
muncind cu toată energia crea'toare 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din istoricele 
hotăriri ale celui de-al XII-lea Con
gres.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din industria chimică, cu inimile 
pline de bucurie și dragoste fierbin
te. au urmărit împreună cu întregul 
popor vizitele de importantă istori
că pe care dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le-ați efectuat. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări 
ale Asiei — se arată în telegrama 
adresată de MINISTERUL INDUS
TRIEI CHIMICE.

Sentimentele de caldă prietenie și 
adincă stimă cu care ați fost intim- I 
pinat pretutindeni, de-a lungul în
tregului itinerar străbătut în aceste 
țări din Asia, atmosTera de înaltă 
principialitate, cordialitate și înțele
gere reciprocă, pregnant reliefate în 
dialogul la nivel înalt purtat în fie
care tară, distincțiile acordate, oma
giile și aprecierile pline de o profun
dă considerație ce v-au fost adre
sate în cursul acestei remarcabile 
solii de pace și colaborare repre
zintă o elocventă mărturie a respec
tului și prețuirii de care vă bucurați 
pe toate'meridianele globului pen
tru activitatea neobosită desfășurată 
de dumneavoastră, personalitate pro
eminentă a vieții politice contempo
rane. în vederea asigurării păcii, a 
destinderii și progresului umanității, 
făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Folosind și acest prilej pentru a I 
da glas adeziunii depline la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, care exprimă cu vigoa
re năzuințele cele mai arzătoare. ale 
întregului popor, comuniștii, toți oa
menii muncii din industria chimică 
vă asigură, mult iubite tovarășe se
cretar general al partidului, că sint 
hotăriti să acționeze cu întreaga lor 
pricepere și energie pentru îndepli
nirea sarcinilor din acest an și pe 
întregul cincinal, pentru înfăptuirea • 
neabătută a obiectivelor ce le revin 
din istoricele documente ale Congre
sului al XII-lea al partidului, „en- 
tru dezvoltarea pe baze intensive și 
modeme a chimiei românești.
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• In perioada care a trecut din actualul 
cincinal — o producție-marfă peste plan 
în valoare de 1,6 miliarde lei ® Preocu- 

-- pâri pentru întărirea rolului conducător 
al organelor și organizațiilor de partid
Ca și celelalte conferințe extraordinare județene, 

forumul puternicului detașament al comuniștilor pra
hoveni s-a înscris cu vigoare în succesiunea momen
telor de ipsuflețitoare angajare politică ce preced 

. Conferința Națională a partidului, momente ce dau 
expresie hotărîrii unanime a poporului nostru de a 
transpune pe terenul faptelor obiectivele istorice ale 
Congresului al XII-Iea al partidului, orientările de o 
deosebită însemnătate teoretică și practică cuprinse 
în Expunerea secretarului general al partidului la 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din-iunie a.c. Parti- ■ 
cipanții la conferință au primit cu vii urale, aplauze 
și ovații salutul revoluționar ce le-a fost adresat de 
conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ilustrare a sentimentelor de înaltă recu
noștință față de cel mai iubit fiu al poporului nos
tru, pildă de înaltă responsabilitate comunistă și de 
slujire cu devotament a intereselor majore ale na
țiunii noastre. Prezentind salutul, tovarășul LUDOVIC 

^FAZEKAS, membru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., a subliniat că în centrul dezbateri
lor trebuie să șe afle analizarea temeinică a activi
tății politico-organizatorice și cultural-educative des
fășurate de organele și organizațiile de partid din 
județ pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii în 
vederea înfăptuirii hotărîrilor de partid și de stat, 
stabilind totodată cele mai eficiente căi și modalități 
de perfecționare a întregii munci de partid.

în primii ani ai actualului cincinal, petroliștii, chi- 
miștii, constructorii de mașini, sticlarii, textiliștii, 
muncitorii forestieri, cercetătorii, lucrătorii de pe 
ogoarele județului au dobindit remarcabile succese, 
așa cum a reieșit și din darea de seamă supusă aten
ției participanților de tovarășul Virgil Cazacu, prim- 

• secretar al comitetului județean de partid. Astfel, pla
nul producției-marfă pe 1981 și pe cele zece luni care 
au trecut din acest an a fost depășit cu peste 1,6 mi
liarde Iei, iar producția netă cu 1,3 miliarde lei. Be
neficiind și în acest cincinal de un volum mare de 
investiții, peste 34 miliarde lei, au fost realizate 
și puse în funcțiune 27 de obiective industriale și 
agricole. în agricultură în acest an a fost îndeplinit 
și depășit planul la producția de griu, porumb, floa- 
rea-soarelui și sfeclă de zahăr.

în dorința fermă de a spori contribuția județului 
la plasarea pe noi coordonate ascendente de dezvol
tare și înflorire a patriei socialiste. în cuvintul parti
cipanților, printre care Maria lonescu, secretar al co
mitetului de partid de la Rafinăria Cimpina, Petre 
Dinescu, maistru la întreprinderea de anvelope „Vic
toria" Florești, Nicolae Metea, directorul schelei pe
trolifere Boldești, Bucur Rotaru, maistru la Trustul 
de construcții industriale Ploiești, Gheorghe Anghel, 
președintele C.A.P. Gherghița, Virgil Cojocărescu, 
secretar al comitetului comunal de partid Valea Dof- 
tanei, un loc important a fost rezervat examinări! 
posibilităților de a pune mai bine în valoare întregul 
potențial material și uman, de a găsi soluțiile cele 
mai eficiente pentru înlăturarea neajunsurilor exis
tente, de a ălimina rutina, imobilismul și mulțumirea 
de sine din activitatea unor organizații de partid și 
colective de muncă. în acest sens, prin prisma impe
rativelor etapei pe care o străbatem, au fost abordate 
aspecte esențiale ale activității organelor și organi
zațiilor de partid, printre care îndrumarea și spri
jinirea mai eficientă a Organizațiilor de masă și 
obștești, atragerea mai sistematică a activului de 
partid, a comisiilor pe probleme, la elaborarea și con
trolul îndeplinirii hotărîrilor, promovarea unei poli
tici de cadre în spiritul exigențelor actuale. în acti
vitatea, politico-educativă a fost criticată tratarea 
globală, nediferențiată a situațiilor concrete de la 
Jocurile de muncă și s-a cerut să se acționeze mai . 
energic pentru ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională și politică a oamenilor muncii.

îmbogățit cu propuneri judicioase, proiectul pro
gramului de măsuri a fost adoptat de către confe
rință, care, totodată, a aprobat mandatul încredințat 
delegaților aleși pentru a participa la Conferința 
Națională a partidului.

Sala conferinței a vibrat din non Ia 
aplauzele și ovațiile entuziaste ale parti
cipanților atunci oînd, în încheierea dez
baterilor, s-â dat citire telegramei adresa
te C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care, printre 
altele, se spune : „Conferința organizației 
noastre județene, dînd glas sentimentelor 

, comuniștilor, ale tuturor oamenilor mun- 
eii, vă exprimă, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cea mai înal
tă și fierbinte recunoștință pentru activi
tatea neobosită pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și a țării, pentru con
tribuția dumneavoastră hotărîtoare la 
elaborarea și înfăptuirea întregii politici 
interne și externe a partidului și statului 
nostru, a cărei aplicare consecventă a asi
gurat transformarea României intr-un 
stat socialist modern. Ferm angajați să nu 
precupețim nici un efort pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XII-Iea 
și ale apropiatei Conferințe Naționale a 
partidului, vă asigurăm. mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
toți oamenii muncii prahoveni vor acționa 
pentru a-și spori contribuția Ia munca 
nobilă a întregului popor, consacrată fău* 
ririi societății socialiste multilateral dez
voltate".

SĂLAJ
® In primii doi ani ai cincinalului, pro
ducția industrială a crescut cu 14,3 la 
sută ® Un obiectiv prioritar — acțiuni 
de îmbunătățiri funciare pe 25 000 hec
tare • Spirit militant, revoluționar în în

treaga activitate politico-ideologică
După ce a transmis participanților la conferința 

extraordinară, comuniștilor, tuturor oamenilor mun
cii din județ salutul tovărășesc, revoluționar al con
ducerii partidului, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, salut primit cp entuziasm 
de întreaga asistență, tovarășul IOSIF BANC, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
secretar al C.C. al P.C-R-, a evidențiat principalele 
direcții de acțiune asupra cărora trebuie să fie orien
tate dezbaterile : realizarea planului la toți indioa- 

torll. reducerea consumurilor de materii prime, ma
teriale. energie și combustibil, in condițiile obținerii 
unor produse de calitate superioară, finalizarea în cel 
mai scurt timp a investițiilor.

Darea de seamă prezentată de tovarășa Letiția 
Iotiaș, prim-secretar al comitetului județean de par
tid, s-a referit pe larg la progresele înregistrate in 
ultimii ani in dezvoltarea pe multiple planuri a ju
dețului. Datorită intrării .în funcțiune a Unor impor
tante obiective economice. în primii doi ani ai actua
lului cincinal producția industrială ,a județului a cres
cut, cu 14,3 la sută, iar producția netă cu 17,2 la sută, 
în prezent, noile unități industriale din județ reali
zează o masă largă de produse de înaltă tehnicitate, 
intre care anvelope, țevi laminate, țevi trase la rece 
ș.a. în acest an, comparativ cu anul 1979, se reali
zează mai mult cu' 5 500 tone de armături indus
triale. cu aproape 40 000 tone sîrmă laminată din cu
pru, cu 1,2 milioane bucăți confecții și altele. Con
comitent. a crescut ponderea produselor- noi și repro- 
iectate. acestea reprezentind 44,3 la sută din totalul 
producției-marfă obținute. Sarcinile mari ce revin 
industriei județului implică eforturi susținute pentru 
ridicarea gradului de calificare profesională a tuturor 
oamenilor muncii. în momentul de fată sînt cuprinși 
în diferite ferme de 'pregătire profesională peste 
57 600 de oameni ai muncii. O atenție deosebită, a 
fost acordată creșterii fertilității pămintului prin am
ple lucrări de combatere a eroziunii solului și dese
cări efectuate în acest an pe mai bine de 25 000 de 
hectare.

în cadrul discuțiilor, vorbitorii au analizat cauzele 
nerealizării unor indicatori de plan, înfățișînd confe
rinței preocupările lor pentru eliminarea neajunsu
rilor, propuneri pentru îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă pe baza cunoașterii aprofundate a 
realităților la fața locului. Tovarășii Ion Păscută, se
cretar al comitetului de partid de la întreprinderea de 
armături^din fontă și oțel, maistrul Vasile lancu. de 
la întreprinderea de prelucrare a lemnului. îacob 
Rezu, secretar al comitetului de partid al I.J.C.M., 
Elisabeta Covaci, director al întreprinderii de tri
cotaje din Cesiu Silvaniei, vorbind de preocupările 
comuniștilor, ale consiliilor oamenilor muncii din 
unitățile pe care le reprezintă, în vederea realizării 
exemplare a sarcinilor de plan pe acest an, s-au re
ferit la căile și măsurile în curs de aplicare prin care 
urmează să se recupereze restanțele. Alți partici
pant!, intre care Grigore Berinde. președintele C.A.P. 
Someș Odorhei, Pompei Bîrlea. director adjunct la 
Direcția agricolă județeană, Geza Duray. președintele 
consiliului unic agroindustrial Crasna, Tănase Hada. 
directorul trustului județean al S.M.A., Florentina 
Neagu, secretara comitetului de partid din comuna 
Bobota, Stan Pelin, directorul I.A.S. Zalău, au adus 
în discuție una din cele mai complexe și mai difi
cile probleme care stau în fața organizațiilor comu
nale de partid, a celor din agricultura județului : 
creșterea capacității productive a pămîntului prin 
ridicarea fertilității și readucerea în circuitul agricol 
a terenurilor x cu fenomene accentuate de eroziune și 

vorbitorii 
mai bune 
obținerea 
faptul că 
fertilizate

cu exces de umiditate. în intervențiile lor. 
au subliniat necesitatea, pregătirii în cele 
condiții a producției anului viitor pentru 
recoltelor prevăzute. Totodată s-a criticat 
mai sint mari suprafețe care n-au fost 
cu îngrășăminte naturale, că n-au fost respectate in 
toate unitățile prevederile privind amplasarea judi
cioasă a culturilor, densitatea, calitatea lucrărilor.

Participanții la conferință au adoptat uu cuprinză
tor program de măsuri și mandatul încredințat dele- 
gaților aleși pentru Conferința Națională a partidului.

în telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
se subliniază : „Participanțij la Confe
rința extraordinară a organizației județe
ne de partid Sălaj, dînd glas voinței una
nime a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii — români și maghiari — de pe 
aceste străvechi meleaguri românești, își 
manifestă adeziunea și totala aprobare la 
întreaga politică internă și externă a par
tidului și statului nostru, adînca recunoș
tință și gindurile de aleasă stimă și pre
țuire față de activitatea pe care dumnea
voastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o desfășurat! pentrîi 
Înflorirea și prosperitatea continuă a 
României socialiste, pentru triumful cau
zei păcii și colaborării între popoare. Mo
bilizați de istoricele documente ale Con
gresului al XII-Iea al partidului, de ideile 
și tezele cuprinse în magistrala dumnea
voastră Expunere la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2' iunie 1982. comuniștii, 
oamenii muncii din județul Sălaj au ac
ționat și acționează cu dăruire și înaltă 
responsabilitate patriotică pentru realiza
rea, Ia un nivel calitativ superior, a sar
cinilor ce ne revin din programul de dez
voltare economico-socială a patriei".

• Producția netă suplimentară obținută 
de la începutul cincinalului totalizează 
aproape 845 milioane lei ® Angaja
mentele în întrecerea socialistă 

țitor majorate
Participanții ia conferința extraordinară 

zației județene de partid — români.

sim

a organi- 
germani,

maghiari — au primit, la deschiderea lucrărilor, cU 
aplauze prelungite, cu puternică însuflețire și ovații, 
salutul conducerii 'partidului, personal al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, transmis de tovarășa 
ALEXANDRINA GĂINUȘE, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în continuare, au 
fost subliniate principalele probleme care trebuie să 
se afle in atenția tuturor colectivelor de muncă din 
județ, pentru a se asigura realizarea exemplară a ho- 

• tăririlor Congresului al XII-Iea, afirmarea cerințelor 
esențiale ale „cincinalului calității și eficienței" in 
economia județului. S-a evidențiat cu precădere nece
sitatea unor eforturi susținute privind sporirea indici
lor de folosire a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, 
creșterea productivității muncii, a nivelului pregătirii 
profesionale a forței de muncă, ridicarea calității pro
duselor, reducerea substanțială a cheltuielilor, cu deo
sebire a celor materiale, sporirea substanțială a pro
ducției agricole, buna pregătire a producției anului 
viitor. '

Caracterul de lucru al conferinței și-a găsit o eloc
ventă imagine în darea de seamă prezentată de tova
rășul Vasile Bărbuleț, prim-secretar al comitetului 
județean de partid. înfățișînd multiple și semnifica
tive realizări din primele 22 de luni ale actualului 
cincinal, intre care se remarcă cu deosebire obținerea 
unei producții, nete suplimentare în valoare de aproa
pe 845 milioane lei și a unei prbducții-marfă vindută 
și încasată de peste 523 milioane lei, reducerea cos
turilor totale de producție și a celor materiale cu 
peste 472 milioane lei, respectiv, 645 milioane lei. 
darea de seamă a evidbnțiat importantele rezerve 
existente deopotrivă în industrie, cit și în agricultura 
județului. In acest context au fost relevate răspun

derile care stau în fața activității politico-educative 
pentru formarea omului nou.

Numeroși participant! la dezbateri, între care Șer- 
ban Șei ban, secretarul comitetului de partid>■ de . la 
întreprinderea de piese auto din Sibiu, Nicolae Spă
tar, prim-.secretar al Comitetului municipal de partid 
Sibiu, Miiller Boleslav, directorul întreprinderii me
talurgice de metale neferoase Copșa Mică, Hămbă- 
șan Aurica, director al întreprinderii, „Textila" din 
CLsnădie — au insistat în cuvintul lor, cu precădere, 
asupra măsurilor ce se . impun pentru diminuarea 
simțitoare a cheltuielilor de producție, în general, și 
a celor materiale. în special, valorificarea superioară 
a materiilor prime, materialelor și energiei, sporirea 
productivității muncii prin ridicarea nivelului de ca
lificare a forței. de nțjincă, promovarea mai rapidă a 
progresului tehnic, pentru creșterea competitivității 
produselor noastre și reducerea simțitoare a impor
turilor, respectiv impulsionarea exportului, buna 
pregătire a producției anului viitor, atît în industrie, 
cit și în investiții. Relevarea importantelor resurse 
existente încă în numeroase unități din județ și-a 
găsit concretizare in cuvintul tovarășului Nistor 
Palcu, secretar al comitetului județean de partid; care 
a propus suplimentarea angajamentului asumat în în
trecerea socialistă îndeosebi Ia indicatorii calitativi — 
propunere primită cu puternică însuflețire de asis
tență. Problemele înfăptuirii revoluției agrare, de 
asemenea, s-au aflat în centrul dezbaterilor. Vorbi
torii, printre care Iosif Tutulea, directorul Direcției 
generale agricole județene. Olimpiu Achim, secreta
rul comitetului de partid din comuna Alțîna, Ion 
Wagner, președintele C.A.P. Apoldu de Sus, au expri
mat hotărirea fermă a țărănimii, a specialiștilor de 
a asigura mai buna folosire a pămintului, creșterea 
simțitoare a producției agricole.

Participanții au adoptat in unanimitate programul 
de .măsuri, precum și mandatul încredințat delega- 
ților aleși pentru a participa la Conferința Națională 
a partidului.

Participanții l:l conferință au adoptat <t 
telegramă adresată C.C. AL P.C.R., TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune : ,.în spiritul prețioaselor 
dumneavoastră indicații; comitetul jude
țean, organele și organizațiile de partid au 
acționat cu fermitate comunistă, cu dărui
re și pasiune revoluționară pentru afir
marea in viață a laturilor calitative, pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan in condiții de înaltă calitate și efi
ciență, valorificînd superior potențialul 
material și uman din județ, realizind im
portante ecorfomii de materii prime, com
bustibil și energie. în acest cadru, ne an
gajăm să depășim sarcinile de plan pe 
âcest an la producția fizică cu 1 000 tone 
Ia mașini și utilaje, 800 autobasculante, 450 
tone negru de fum, 200 tone oțel brut, 25 
milioane lei mijloace de automatizare, 
30 000 mp țesături lină și tip lină, 30 mi
lioane lei confecții-textile și altele, majo- 
rindu-ne angajamentele inițiale asumate 
în întrecerea socialistă la 400 milioane lei 
Ia producția netă, 4 000 lei pe o persoană 
Ia productivitatea muncii, 320 milioane lei 
Ia beneficii și să economisim 2 400 touu 
metal, 18 000 MWh energie’ electrică, peste 
40 000 tone combustibil". 

SUCEAVA
• 35 de noi capacități de producție
• Preocupări pentru sporirea continuă 
a producției agricole * Angajare depli
nă pentru formarea omului nou» a con

științei revoluționare
Th deschiderea lucrărilor conferinței, dijs partea ___ _ j__________

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ăl partid,’a analizat aspectele eifeitț: 
partidului, participanților, comuniștilor, tuturor da- „x ----- >
menilor muncii din județ le-a fost adresat uii vi
brant și cald salut, care a fost primit cu aplauze, 
urale și ovații, cei prezenți manifestându-și profunda 
admirație, dragostea și devotamentul nețărmurit față 
de făuritorul destinului României contemporane, țață 
liberă, independentă și suverană, ce înaintează ferm 
pe Calea construirii' societății socialiste multilateral 
dezvoltate, spre comunism. Transmitted salutul, tova
rășul CONSTANTIN OLTEANU, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a sub
liniat că forumul comuniștilor suceveni este chemat 
să analizeze cu exigență, cu răspundere comunistă, 
în spirit critic și autocritic, activitatea organelor și 
organizațiilor de partid și de stat, de masă și obștești, 
a oamenilor muncii pentru înfăptuirea hotărîriidr 
Congresului al XII-Iea al partidului, a sarcinilor ce 
i-au revenit județului in primii doi ani ai actualului 
cincinal.

în acest spirit, darea de seamă prezentată de tova
rășul Traian Girba, prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, după ce a evidențiat rezultatele 
bune obținute în acest șm — între care punerea in 
funcțiune a 35 de noi capacități de producție, înde
plinirea planului producției nete cu 103,3 la sută, de
pășirea productivității muncii cu 1 930 lei/persoană, a 
producției-marfă vîndută și încasată cu 376 milioane 
lei, reducerea costurilor totale de producție cu 60,9 
milioane lei și a cheltuielilor materiale cu 173 mili
oane lei, economisirea a 5 500 MWh energie electrică, 
384 tone combustibil convențional, 715 tone metal, 8 
mii mc material lemnos și altele — s-au analizat, in 
lumina înaltelor exigențe formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Expunerea prezentată la Ple
nara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c», lip
surile existente în organizarea șl conducerea activi
tății economice, stăruindu-se asupra măsurilor care 
se impun a fi luate îh vederea creșterii calității și 
eficienței muncii în toate domeniile de activitate.

în cadrul dezbaterilor, numeroși vorbitori — prin
tre care Tudor Done, prim-secretar al Comitetului 
municipal Suceava al P.C.R., Adriana-Mariana Bejan, 
secretar al comitetului de partid de la întteprinderea 
de tricotaje „Zimbrul",’ Vașile Sava, directorul între
prinderii forestiere de exploatare și transport, 
Gheorghe Teodorovici, maistru la Grupul de șantiere 
nr. 6 Suceava, Floarea Leuștean, secretar al comite
tului județean de partid, Costică Arieni, prim-secre
tar al Comitetului orășenesc de partid Fălticeni, Iri- 
mie Catargiu, directorul Combinatului minier „Su
ceava" — s-au referit pe larg Ia preocupările con
crete ale comuniștilor din organizațiile pe care le re
prezintă pentru sporirea productivității muncii, în
noirea și modernizarea produselor. îmbunătățirea ca
lității acestora, valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, reducerea cheltuielilor de pro
ducție, economisirea energiei și combustibililor. Ei au 
evidențiat, totodată, experiențele valoroase, punînd 
in lumină numeroase fapte care atestă forța auto- 
conducerii muncitorești, traducerea, tot mai puternic, 
în viață a principiilor eticii și echității socialiste, spo
rirea preocupărilor pentru formarea omului nou.

Alți vorbitori —■ între care Constantin Corduș, pre
ședintele C.A.P. Bosanci, Livia Busuioc, președinta 
comitetului județean al femeilor, Mihai Brădescu, di-

rectorul Trustului I.A.S. Suceava — au reliefat ac
țiunile întreprinse pentru folosirea rațională a pă- 
mîntuiui .și sporirea producțiilor agricole vegetale și 
animaliere (jttdețul are cea mai mare încărcătură de 
animale la suta de hectare — 83 taurine și 116 ovine) 
și pentru asigurarea, pe această bază, a autoapro- 
vizionării teritoriale, au scos in evidență faptul că 
organele și organizațiile de partid din satele jude
țului au largi posibilități pentru înfăptuirea noii 
revoluții agrare.

Participanții au adoptat un cuprinzător și concret 
program de măsuri și au ales delegații la Conferința 
Națională a partidului, dîndu-le mandat să susțină 
și să aprobe documentele ce vor fi supuse dezbaterii.

„Participanții. Ia conferință, în numele 
comuniștilor, al tuturor sucevenilor — se 
arată iu telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
— au dat glas sentimentelor de adîncă 
stimă și recunoștință, de profundă dra
goste și devoțiune față de dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Dezbaterile prilejuite de conferință au 
pus cu putere in evidență faptul că orga
nele și organizațiile de partid, de masă și 
obștești, consiliile oamenilor muncii, cele
lalte organisme de conducere din indus
trie, agricultură, construcții, sfera servi
ciilor și activității politico-educative dis
pun de o bogată experiență ce , trebuie 
pusă in valoare mai bine, pentru întro
narea in munca și comportamentul oame
nilor a normelor eticii si echității socia
liste.

Exprimind voința unanimă a organiza
ției ‘■județene de partid, a tuturor cetățe
nilor din orașele și satele sucevene, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că. urmindu-vă stră
lucitul exemplu cu care slujiți idealurile 
socialismului și comunismului in România, 
ne vom dărui întreaga energie și pricepere 

- pentru aplicarea in viață a politicii in
terne și internaționale profund științifice 
a partidului și statului, a hotărîrilor Con
gresului al XII-Iea".

TIMIȘ
 ■ I

X

• Preocuparea prioritară : valorificarea 
potențialului tehnic, științific și de cer
cetare al județului ® Recoltele bune, în 
toate unitățile agricole • Ample acțiuni 

- politico-educative pentru formarea unor 
ferme convingeri comuniste, patriotice

Participanții la Conferința extraordinară a orga
nizației de partid Timiș au primit cu puternice ovații 
și aplauze' salutul revoluționar transmis din partea 
conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Prezentîhd salutul, tovarășul ION 
COMAN, membru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., a subliniat cerința ca ac
tuala conferință să analizeze, în lumina exigențelor 
formulate de secretarul general al partidului, modul 
cum acțiohează organizațiile de partid din județ pen
tru înfăptuirea obiectivelor Congresului al XII-Iea, a 
sarcinilor stabilite de plenarele C.C. al P.C.R. din 
iunie și octombrie a.e. Vorbitorul s-a referit apoi la 
priheipalele direcții de acțiune pentru perfecționa
rea, în continuare, a activității economicorsociale și 
politico-educative. Un deosebit accent s-a pus pe 
necesitatea îndeplinirii planului la toți indicatorii, în
făptuirii producției fizice și a celei pentru expdrt, 
realizării prevederilor programului de autoconducere 
și autoaprovizionare teritorială.

Darea de seamă prezentată de tovarășul Cornel 
Pacoste, priin-secretâr al. cdmlțețuliii județean de 

inalizat aspectele esențiale' ale activității 
desfășurate pe multiple planuri de organele și orga
nizațiile de partid de la precedenta conferință. Subli
niind faptul că oamenii muncii timișeni, fără deose
bire de naționalitate, înfrățiți în 'muncă și idealuri, 
au beneficiat de importante fonduri de investiții, ceea 
ce a permis ca în cei trei ani care au trecut de la 
precedenta conferință, industria să-și sporească po
tențialul de producție cu peste 9 miliarde lei, iar 
agricultura cu peste 3 miliarde lei, darea de seamă 
a apreciat că rezultatele obținute nu sint pe măsura 
posibilităților existente. Cu deosebire s-a relevat ne
cesitatea unor acțiuni sistematice și multilaterale în 
vederea folosirii judicioase, raționale a energiei elec
trice, materiei prime și materialelor, creșterii susți
nute în toate unitățile a producției agricole, intensifi
cării activității politico-educative.

Exprimind adeziunea deplină față de politica in
ternă și externă a partidului, sentimentele de dra
goste și înaltă stimă față de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanții 
la dezbateri, printre care Petru Moț, prim-secretar al, 
Comitetului municipal Timișoara al P.C.R., Nicolae 
Mărgan, directorul întreprinderii „Electrobanat", 
Maria Magdalena Horiceanu, secretar al comitetului 
de partid de la întreprinderea „Industria lînii" Ti
mișoara, Letiția Brindescu, președinta comitetului ju
dețean al femeilor Timiș, au înfățișat pe larg acțiu
nile pe care le întreprind pentru aplicarea neabătută 
a principiilor noului mecanism economico-financiar, 
pentru valorificarea deplină a potențialului tehnic' 
științific și de cercetare existent in județ, în scopul 
înfăptuirii unei noi calități în activitatea economică.

în cuvintul lor, numeroși vorbitori, printre care 
loan Josu, președintele C.A.P. Topolovățu Mare, 
Aurel Ravliuc, președintele consiliului județean al 
sindicatelor, Titus Suba, directorul Stațiunii de cer
cetări agricole Lovriri, s-au referit la o serie de reali
zări obținute anul acesta în agricultură, la impera
tivul generalizării experienței bune de care dispun 
o serie de unități, punerii în valoare a condițiilor de 
care dispune Timișul in domeniul sporirii produc
ției agricole, vegetale și animale.

Multiplele aspecte ale activității politico-educative 
au fost aprofundate în conferință de către tovarășii 
Ilie Ocsko, secretar al comitetului" de partid de la 
întreprinderea „Electrotimiș", Coleta de Sabata, rec
tor al Institutului politehnic, Nicolaus Berwanger, 
scriitor, redactor-șef al ziarului „Neue Banater 
iZeitung", Augusta Anca, președintele Comitetului ju
dețean de cultură și educație socialistă, care au sub
liniat necesitatea legării mai strînse a muncii poli? 
tice de realitățile și preocupările colectivelor, creș
terii forței sale de înrîurire și de mobilizare a tutu
ror oamenilor la Înfăptuirea programelor de dez
voltare a țării.

Participanții la conferință au adoptat programul de 
măsuri și au aprobat mandatul ce a fost încredințat 
delegaților aleși pentru Conferința Națională.

în telegrama adresată C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
se spune : „Beneficiind de fonduri de in
vestiții în valoare de peste 7 miliarde lei. 
în anii 1979—1982 în județul Timiș au fost 
date în funcțiune 120 de noi obiective și 

capacități de producție in municipii, orașe 
și intr-o serie de localități rurale. Acțio- 
nind in conformitate cu principiile noului 
.mecanism economico-financiar, în perioa
da 1980—1982 colectivele unităților indus
triale au economisit 9 500 tone metal, 5 600 
tone laminate, peste 10 000 rac gaze natu
rale, 55 mii kWh energic electrică și peste 
20 mii tone combustibil convențional. 
Avem, de asemenea, realizări importante 
în domeniile construcțiilor, transporturi
lor, comerțului și serviciilor, al ocrotirii 
sănătății populației, in dezvoltarea învă- 
țămintului, științei, culturii și artelor. Vă 
asigurăm, stimate tovarășe secretar gene
ral. că organizația județeană de partid 
Timiș, comuniștii, toți oamenii muncii 
nu-și vor precupeți eforturile spre a da 
viață obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-Iea. hotărîrilor apropiatei Conferințe 
Naționale, amplificind astfel contribuția 
județului nostru la progresul multilateral 
al scumpei noastre patrii — România 
socialistă .

VRANCEA
© In zece luni din acest an — industria 
județului a realizat o producție netă su
plimentară în valoare de 112 milioane 
lei ® în 1982 s-a realizat cea mai mare 
producție de struguri’ din ultimii 25 de 

ani
In deschiderea lucrărilor Conferinței extraordinare 

a organizației județene de partid Vrancea, din par
tea conducerii partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, a fost adresat un salut revolu
ționar comuniștilor, tuturor oamenilor muncii de pe 
aceste străvechi meleaguri — salut primit cu vii și 
îndelungi aplauze. Salutul a fost transmis conferinței 
de tovarășul PETRE LUPU, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Vorbitorul a sub
liniat faptul că actuala conferință este chemată să 
analizeze activitatea organelor și organizațiilor de 
partid pe linia transpunerii în viață a sarcinilor sta
bilite de cel de-al XII-Iea Congres al partidului nos
tru, a măsurilor adoptate pentru creșterea eficienței 
economice in toate domeniile. S-a evidențiat, totoda
tă. necesitatea îmbunătățirii in continuare a stilului 
și metodelor de muncă, in vederea rezolvării mai 
bune a sarcinilor, a creșterii contribuției județului Ia 
înflorirea și prosperitatea României socialiste.

In darea de seamă prezentată de tovarășa Maria 
Ghițulică, prim-secretar al comitetului județean 
de partid, s-a arătat că în perioada parcursă de la 
precedenta conferință, oamenii muncii, avind in per
manență exemplul mobilizator al comuniștilor, au 
obținut succese însemnate în creșterea cantitativă și 
calitativă a producției industriale și agricole, în dez
voltarea și amplificarea vieții social-culturale. In 
acest an, în primele 10 luni, industria județului a 
realizat suplimentar o producție netă în valoare de 
112 mii. lei, cheltuielile materiale s-au situat sub co
tele planificate, obținîndu-se in același timp econo
mii însemnate de combustibil și energie electrică, de 
metal și alte materiale. Au fost pusei în funcțiune noi 
obiective economice, au continuat lucrările de refa
cere și modernizare a patrimoniului viticol și pomi
col, au fost redate în circuitul agricol alte 1 200 ha. 
s-au extins lucrările de combatere a eroziunii solu
lui pe circa 6 600 ha, de desecări pe 3 300 ha, de îndi
guiri pe' 540 ha. De la ultima conferință a orgahiza-» 
ției județene de partid au fost date în folosință alte 
7 (TOO de apartamente și noi obiective social-culturale.

lieferindu-se la obiectivele prioritare ale activității 
industriei județului, vorbitorii, printre care Elena 
Tudoran. secretara comitetului de partid de la între
prinderea de confecții. Coațicâ Zurba, secretarul co- . 
mitetului de partid de la întreprinderea de scule și . 
elemente hidraulice. Ion Neagu, secretarul comite- ' 
tulul de partid de la Complexul C.F.R. Adjud, Elena 
loachim, directoarea întreprinderii de lină pieptănată, 
au reliefat necesitatea creșterii preocupărilor orga
nizațiilor de partid, a colectivelor de muncă pentru 
mai buna folosire a capacităților de producție, a for
ței de muncă, pentru o cit mai bună utilizare a ma
teriilor prime și materialelor, economisirea energiei 
electrice și combustibilului. S-a insistat, de aseme
nea, asupra cerinței intensificării eforturilor de ridi
care in continuare a calității produselor, pentru spo
rirea competitivității acestora la export.

Tinînd seama de ponderea agriculturii ta economia 
județului, de importanța acesteia pentru economia 
națională, numeroși vorbitori au subliniat că în acest 
an s-au obținut rezultate' bune in viticultură, reali- 

.zindu-se cea mai mare producție din ultimii 25 de ani, 
iar rezervele de care dispune județul sînt încă destul 
de însemnate. Tovarășii Radu Domnea, președintele 
C.A.P. Bălești, Nicolae Balosin. directorul general ăi 
direcției agricole județene, Gheorghe Plopeșanu. di
rectorul I.A.S. Panciu. Ion Davidoiu, președintele 
C.A.P. Tîmboiești. au arătat că producțiile obținute 
de unitățile agricole sînt foarte diferite, deși dispun 
de aceleași condiții de climă și sol. Printre cauzele 
amintite sînt :■ folosirea necorespunzătoare a pămin
tului, nerespectarea tehnologiilor, nerealizarea densi
tății optime la hectar, lipsa de preocupare pentru în
tronarea peste tot a ordinii și disciplinei în muncă. 
Au fost criticate, de asemenea, neajunsurile din sec
torul zootehnic, unde producțiile obținute, in special 
la lapte, sînt necorespunzătoare, iar efectivul de ani
male nu a sporit pe măsura posibilităților existente.

Conferința a aprobat in unanimitate programul de 
masuri și mandatul încredințat delegaților aleși pen
tru a participa la Conferința Națională a partidului.

în încheierea lucrărilor, conferința a 
adoptat o telegramă adresată C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, printre altele, se 
spune : „înfăptuind sarcinile și indicațiile 
dumneavoastră, oamenii muncii din uni
tățile industriale și agricole ale județului, 
din celelalte sectoare de aetivitate, puter
nic mobilizați de organele și organizațiile 
de partid, au realizat in această perioadă 
principalii indicatori de plan la producția 
industrială, Ia export, în investiții, au re
dus consumul de combustibil și energic in 
toate ramurile, au acționat pentru recu
perarea restanțelor ia o serie de produse 
fizice. De asemenea, județul nostru a rea
lizat prevederile de plan la fondul de 
stat la producția de porumb, struguri, le
gume si fructe. In prezent, organele și or
ganizațiile noastre de partid, oamenii 
muncii și-au concentrat toate eforturile 
pentru a realiza suplimentar, în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului, o pro- 
ducție-marfă industrială de 150 milioane 
Iei și un volum de investiții în valoare 
de 45 milioane Iei. Vă raportăm totodată, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sîntem ferm angajați pentru asigurarea 
unor condiții tot mai bune desfășurării 
activității în anul viitor".

I

COMUNIȘTI! OAMENI AI MUNCII DIN INDUSTRIE, AGRICULTURĂ, ȘTIINȚĂ,
ÎNVĂTĂMÎNT, CULTURĂ, DIN TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE!
Conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid au adoptat ample programe de măsuri, pentru îndeplinirea 

de către toate unitățile economice a sarcinilor de plan pe acest an, pe întregul cincinal, pentru gospodărirea cu maximă eficiență a avuției 
naționale, pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-Iea al partidului.

Acționați zi de zi, cu răspundere patriotică pentru înfăptuirea programelor adoptate, pentru d întîmpina Conferința Națională 
a partidului cu noi și importante succese în toate domeniile, pentru asigurarea, progresului multilateral al patriei noastre socialiste!
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEĂUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere amabilul dumneavoastră mesaj pe care ml 
l-ați trimis in timpul zborului deasupra Turciei.

Aș dori să transmit Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri împreună- 
cu cele mai bune urări de sănătate personală pentru dumneavoastră și de 
prosperitate pentru poporul prieten al României.,

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

u

Lucrările seminarului internațional cu tema

A TINERETULUI IN SPIRITUL PĂCII Șl CIVILIZAȚIEIu

- Marți au început la București lu
crările seminarului international cu 
tema „Arhitectura — modalitate de 
exprimare a tineretului in spiritul 
păcii și civilizației", organizat de 
Asociația tineretului și studenților 
din România pentru Națiunile Unite 
și Institutul de arhitectură „Ion Min- 
cu“ din Capitală, care va dezbate căi 
și modalități prin care arhitectura iși 
poate amplifica dimensiunile sale 
umaniste, poate contribui mai eficient 
din punct de vedere social și estetic 
la progresul general al popoarelor.

La seminar participă specialiști din 
domeniul arhitecturii din țări euro
pene. cadre didactice si student! din 
țara noastră.

în deschiderea seminarului a luat 
cuvîntul tovarășul Nicu Ceausescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.. președin
tele Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru Anul internațional al tinere
tului, care a relevat că întotdeauna 
tineretul a îmbrățișat valorile si idea
lurile înaintate' ale umanității, aspi-

rind la un viitor de dreptate si ega
litate, de pace și colaborare. A fost 
subliniat rolul și locul atribuit de 
secretarul general al Partidului Co
munist Român tineretului, ca factor 
dinamic, activ, ca subiect al acțiunii 
social-politice. 
responsabil in 
dezvoltare și 
concepție care 
zarea în formele și modalitățile spe
cifice in care tineretul și studențimea 
patriei noastre iși aduc contribuția la 
opera constructivă a poporului român. 
S-a evidențiat că seminarul, înscris 
ca o manifestare concretă în cadrul 
acțiunilor de pregătire și marcare a 
A.I.T., va constitui un bun prilej de 
realizare a unor schimburi de opinii 
și experiență în domeniul arhitectu
rii și o ocazie de mobilizări a tine
retului la muncă și creație, pentru 
dezvoltarea și propășirea tării.' pentru 
edificarea unui viitor al păcii și în
țelegerii, într-o lume mai bună șl mai 
dreaptă. (Agerpres)

angajat conștient si 
efortul constructiv de 
perfecționare socială, 
iși găsește materiali-

Consiliul Național al Femeilor, in 
colaborare cu Comitetul județean 
Dîmbovița al P.C.R., a organizat, 
marți, la Tirgoviște o consfătuire cu 
caracter de schimb de experiență 
privind îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale comitetelor 
și comisiile femeilor, pentru mobili
zarea femeilor care lucrează în in
dustrie și agricultură la traducerea 
in viață a sarcinilor și orientărilor 
date de tovarășul' Nicolae Ceăușescu 
la plenarele C.C. al P.C.R. din iunie 
și octombrie 1982, precum și Ia con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din 18—19 octombrie a. c.

Au participat membre ale Biroului 
Executiv al Consiliului Național al 
Femeilor, președintele și secretarele 
comitetelor județene ale femeilor din 
județele Dîmbovița, Buzău, Brașov, 
Prahova, Olt, Argeș, Teleorman, 
Vîlcea și sectorul agricol Ilfov.

în cadrul schimbului de experiență 
au avut loc dezbateri privind for
mele și râetodele de mur.că folosite ' 
de comitetele- și. comisiile femeilor, 
creșterea gradului, de participare a 
maselor de femei la realizarea sar
cinilor de plan în industrie și agri
cultură. ’ pentru înfăptuirea exem
plară a hotăririlor Congresului al 
XIIMea al P.C.R.

în încheierea dezbaterilor, tovarășa 
Ana Mureșan, președinta ■ Consiliului 
Național al Femeilor, a subliniat ro-

Iul important ce revine comitetelor 
și comisiilor de femei în înfăptuirea 
indicațiilor dațe de secretarul gene
ral al partidului privind îndeplinirea 
obiectivelor din industrie, agricul
tură și a programelor de autocondu- 
cere și aut'Oaprovizlonare teritorială.

♦
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a avut loc. marți seara. 
„Gala filmului iugoslav", manifestare 
organizată cu prilejul Zilei naționale 
a R.S.F. Iugoslavia. A fost prezentat 
filmul artistic „Prietenii", in regia 
lui Mica Miloșevici.

Despre tradiția relațiilor de colabo
rare cultural-artistică româno-iu- 
goslave si rolul filmului in mai buna 
cunoaștere a vieții spirituale iugosla
ve a vorbit, in deschidere^ galei. Du
mitru Fernoagă. directorul Casei de 
filme numărul -cinci.

La spectacolul de gală au luat 
parte Ion Ștefănescu. prim-vicepre- 
sedinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
I.R.R.C.S., Asociației cineaștilor, alți 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au participat Milos Melovski, am
basadorul Iugoslaviei la București, 
precum și șefi de misiuni diploma
tice. acreditați în tara noastră și 
membri ai corpului diplomatic.

★

Marti a avut Ioc dezbaterea inter- 
disciplinară cu tema „Sistemul de va-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

A începui competiția de fotbal pentru 
„Cupa a 35-a aniversare a Republicii"

ta t r
Enescu"

Recital de
19,30.
Bulandra"

14 75 46) :

Ca frunza

• Teatrul Național (14 7171, sala 
Mică) : Un Iruture pe lampă — 19,30; 
(sala Atelier) : Așteptîndu-i pe Godot
— 19.
• Filarmonica. „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
orgă Iosif Gerstenengst — 
® Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Menajeria de sticlă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : 
dudului... — 19.
4» Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Nu 
pot să dorm (premieră) — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Con
curs de frumusețe — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 18,30.
0 Teatrul .Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 S4) : Anunț Ia mica publicitate — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“‘ 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui T;i- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
@ Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : La izvor de dor
— 18,30.
® Teatrul „Ion Vasllescu" 
Siciliana — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" 
Recreația mare — 17.
0 Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Fât- 
Frumos din lacrimă — 17.
• Studioul > de ..teatru al I.A.T.C.

5 72 59) : Acești nebuni fățarnici — 
19,30.

română" 
și cintec

(12 27 45) :

(50 26 55) ;

cinema
© Secvențe : SCALA (11 03 72)
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49'45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Rămln eu tine s VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20, MODERN (23 71 01) 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Concurs: GRIVITA (17 00 58) — 9; 
11,15; 13,30; 15.4.5; 18; 20, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.

9:

• Cine iubește și lasă : BUZE$TI 
(50 43 58) — 15,30; 17’,30; 19,30.
0 Pădurea nebună : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 13; 20.
© Așteptind un tren : DRUMUL SĂ
RII (13 28 13) — 15,30; 18; 20.
0 Prea tineri pentru riduri : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 întilnirea : MUNCA (21 50 97) — 15: 
17,15; 19,30.
0- Femeia din Ursa Marc 
GREȘUL (23 94 10) — 16 
0 Slujbă temporară : 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17;
9 Ordin : nu deschideți locul 
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30 
18; 20.
• Teheran ’43 ; UNION (13 49 04) 
9,30; 13; 16; "
© Așchiuță — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 
Soțul ideal — 17,45; 19,45 : DOINA
(16 35 33).
0 Insula Hortița : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Dacă ai o inimă care bate : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20. 
© In arșița nopții : SALA MICĂ A 
PALATULUI — 17,15; 20.
0 Citeva zile din viața lui Oblomov : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 13; 16; 19, 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19. 
0 Zbor mortal : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30'; 15.45; 18: 20,15.
• Papillon : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9;.12,30; 16; 19,15, TOMIS (2149 46)
— 9; 12.30; 16; 19,15.
© Străbătlnd Parisul : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Șeriful din Tennessee: BUCUREȘTI 
(15 61 54) r- 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17.13; M. - ■ .................. , ■
O Anna celor o mie de zile : FAVO
RIT (54 31 70) — 9; 12,15; 16.30; 19,30, 
GLORIA (47 46 75) — 0 ; 12 ; 16 : 19,15.
® Dc la 9 la 5 : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Nimic nou pe frontul de Vest : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, AURORA (3'5 04 66) — 9; 12; 
16; 19.
© Sphinx: DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
© Jandarmul se însoară : 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
20.15.
® Piedone africanul
(27 54 95) — 9; 11,30; 14
ARTA (21 31 86) — 9; 11,30; !
19.15.
© I se spunea „Buldozerul" 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30 
18; 20.

PRO-
18; 20.
FESTIVAL - 

; 19.
I : CEN-

15,45:

19.

MELODIA 
15,45; 18;

COSMOS 
17,30; 
‘ 14;

19,45, 
16,30;

GIU- 
15,45;

(Urmare din pag. I)
a istoriei lor. Și este deosebit de 
semnificativ că actul istoric de la 23 
August 1944 prin care s-a declanșat 
revoluția de eliberare națională și so
cială, antifascistă și antiimperialistă 
încorpora in programul său, ca o țin
tă fundamentală, eliberarea pămîntu- 
lui românesc cotropit.

Socialismul a ridicat la înălțimi in
comparabile — ce nu puteau fi între
zărite de înaintași — valoarea prin
cipiilor călăuzitoare pentru viata po
porului nostru. Izvoarele înțelepte! 
noastre îndrumări ș-au îmbogățit 

„ considerabil, s-au înnoit din teme
lii prin ideologia revoluționară a 
clasei muncitoare, a partidului, con
ducătorul încercat al întregului po
por in opera istorică de făurire a 

, socialismului pe pămîntul româ
nesc, continuatorul celor mai de sea
mă tradiții din treeijt, între care cele 
legate de făurirea Unirii din 1918 
ocupă un loc de prim rang. întreaga 
operă revoluționară de construire a 
socialismului în patria noastră are 
semnificația istorică majoră de con
solidare deplină a unității naționale. 
Rezolvarea pînă la capăt a contradic
țiilor antagonice din interiorul socie
tății românești prin lichidarea clase
lor exploatatoare a pus baze solide 
unității naționale. în același timp, 
edificarea unei economii puternice, 
moderne, unitare — în primul rînd 
prin industrializarea socialistă a ță
rii, prin cooperativizarea agriculturii 
— concepută și realizată ca b,ază a 
unei noi structuri sociale, în continuă 
omogenizare, înflorirea continuă a 
vieții social-politice a patriei, prin 
antrenarea largă a maselor la condu
cerea treburilor obștești, prin adînci- 
rea continuă a democrației socialiste, 
rezolvarea problemei naționale prin

lori al culturii noastre socialiste; 
criteriile valorificării moștenirii cul
turale", organizată de Academia de 
științe sociale și politice, împreună 

. cu Academia „Ștefan Gheorghiu" și 
revista „Era socialistă".

La dezbatere au participat acade
micieni, cadre didactice, cercetători 
științifici din diferite domenii, istorici 
și critici de artă, activiști de partid 
și de stat, redactori ai unor reviste și 
edituri.

z ♦
în cadrul manifestărilor politico- 

educative organizate in cinstea Con
ferinței Naționale a partidului, la 
Cluj-Napoca s-au desfășurat, marți, 
sub auspiciile Consiliului municipal 
de educație politică și cultură socia
listă, filialei Academiei Republicii 
Socialiste România și Universității 
„Babeș-Bolyai", lucrările simpozio
nului cu tema „Concepția Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceăușescu, 
cu privire la formarea națiunii ro
mâne-și a statului național unitar 
român".

în aceeași zi, la filiala din localitate 
a Arhivelor statului a ' fost deschisă 
o expoziție fotodocumentară cu tema 
„1 Decembrie 1918 in documente".

LA CĂLĂRAȘI :

(Agerpres)

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. în zilele 
de 29 și 30 noiembrie tovarășii 
Gyorgy Aczel, membru-, al Biroului 
Politic, secretar al C.C.- al P.M.S.U., 
și Varkonyi Peter, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., au întreprins o vizită 
prietenească in România.

în timpul vizitei, oaspeții-au 'avut 
convorbiri cu tovarășii Miu Dobrescu 
și Petru Enache, membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv, secretari ai C.C. al P.C.R.

La convorbiri, a participat, de ase
menea, Barity Miklos, ambasadorul 
R. P. Ungare la București.

Tovarășii Gyorgy Aczel și Var
konyi Peter au _fost primiți de to
varășul 
general 
Român, 
cialiste ___ ___

In cadrul convorbirilor s-a făcut o 
informare reciprocă asupra mersului 
construcției socialiste in Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Urrgară, precum și cu pri
vire la unele probleme ale vieții in
ternaționale actuale. A fost abordată, 
de asemenea, .evoluția relațiilor 
multilaterale romăno-ungare, pe 
plan politic, economic, social și cul
tural, in spiritul înțelegerilor la ni
vel înalt dintre tovarășii Nicolae

Nicolae CeaușOscu, secretar 
al Partidului Comunist 

președintele Republicii So- 
România.

UI I . III. V. U, t

Ceaușescuxși Jănbs Kădâr. S-a con
venit să se acționeze în continuare, 
de ambele părți, in vederea întăririi 
legăturilor de colaborare reciproc 
avantajoasă, spre binele și în folosul 
celor două popoare, al capzei socia
lismului, progresului general și al 
păcii in lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de sinceritate și spirit to
vărășesc, de stimă și respect reciproc, 
reflectînd hotărirea de a dezvolta și 
extinde în continuare prietenia ro- 
mâno-ungară și solidaritatea interna
țională dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar, dintre țările și popoa
rele noastre vecine și prietene, con
structoare ale socialismului.

★
Marți seara, tovarășii Gyorgy Ac

zel, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.S.U., și Var
konyi Peter, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., au părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Miu Dobrescu și Petru Enache, mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C, al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost prezent Barity Miklos, am
basadorul R. f. Ungare la Bucu
rești. .

v r

în sase orașe din țară a început ieri 
competiția de fotbal pentru „Cupa a 
35-a aniversare a Republicii". între
cere omagială care reunește 16 echipe 
divizionare A și va dura pină la 11 
decembrie.
Iată rezultatele înregistrate :
București : Dinamo — F. C. Con

stanța 3—1 (1—0). Golurile au fost 
marcate de Iordache, Văetuș și Mul- 
tescu, respectiv Peniu.

București : Sportul studențesc *~ 
Steaua 2—4 (1—0). Punctele au fost 
înscrise de Georgescu (2). respectiv 
Majaru, Cîmpeanu. t). Zamfir și Bar
bu. .•

Rm. Vîlcea ; Chimia — F. C. 
3—2 (0—1). Au marcat : Lasconi 
Carabageac. respectiv Pițurcă și 
mandi.

Pitești : F. C. Argeș — Universita
tea Craiova (echipa de .tineret) 1—9 
(1—0). Unicul gol al partidei a fost 
înscris de Jurcă.

Olt
(2), 
Ia-

Tirgoviște : C. S. Tirgoviște —• 
S. C. Bacău 1—0 (1—0). Golul a fost 
marcat de Agiu.

Ploiești : Petrolul — Politehnica 
Iași 3—1 (1—0). Autorii golurilor : 
Grigore (2) și Simaciu, respectiv D. 
Ionescu.

Timișoara ; Politehnica — Jiul Pe
troșani 3—0 (1—0). Punctele au fost 
marcate de Giuchid, Cărpinișan si 
Anghel.

Timișoara ; Corvinul Hunedoara — 
A.S.A. Tg. Mureș 1—0 (0—0). Golul 
a fost înscris in propria poartă de 
Costin.

Etapele următoare din grupe se vor 
desfășura joi. 2 decembrie, și dumi
nică. 5 decembrie. Semifinalele vor 
avea loc la 8 decembrie Ia Rm. Vîl
cea și Ploiești, iar finala se va dispu
ta, la 11 decembrie, la București.

în cîteva rînduri
• Selecționata de hochei pe ghea

tă a Franței va intîlni in două jocuri 
amicale reprezentativa României. 
Meciurile se vor desfășura la 13 de
cembrie la Paris, și, respectiv, 14 de
cembrie la Tours.

• In zilele de 21 și 22 decembrie 
se vor desfășura la Milano meciuri
le unui turneu international de fot
bal pe teren acoperit. La acest tur- 
neu . Vor participa echipele.. In.te.rna- 
zionale "Milano, Ajax. Amsterdam, 
Celtic Glasgow și Nottingham Forest, 
întilnirile vor avea loc pe terenul 
amenajat în incinta Palatului spor
turilor de la San Siro.

• Lâ Barcelona se desfășoară un 
meci international de tenis dintre se
lecționatele Europei și Americii. 
După prima zi, scorul este de 3—1 
in favoarea tenismanilor europeni. 
Rezultate tehnice ; John McEnroe 
(S.U.A.) — Mats Wilander (Suedia)
6— 4, 6—2; Bjorn Borg (Suedia) — 
Vincen van Patten (S.U.A.) 6—3, 
2—6, 7—5 : Jose Higueras (Spania) 
— Gene Mayer (S.U.A.) 6—4. 4—6,
7— 5 ; Ivan Lendl (Cehoslovacia) — 
Andres Gomez (Ecuador) 3—6. 6—3, 
6—4.

LISTA OFICIALA

UNITATEA NAȚIONALA
crearea condițiilor pentru afirmarea 
deplinei egalități in drepturi a tutu
ror fiilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate — asigură neîntrerupta 
consolidare a inseși temeliilor unită
ții și coeziunii societății socialiste. 
Este un proces istoric in a cărui des
fășurare epoca inaugurată de 
greșul âl IX-Iea al partidului 
scris împliniri fără precedent 
ampla operă de perfecționare 
lațiilor sociale, prin ritmurile 
ale dezvoltării tuturor zonelor țării, 
prin lărgirea continuă a cadrului de
mocratic de participare a tuturor fi
ilor patriei, fără deosebire de națio
nalitate, la conducerea Vieții socialo 
politice, prin vasta activitate consa
crată formării omului nou, construc
tor devotat al societății socialiste. Tot 
în acest răstimp, gindirea social-poli- 
tică românească a făcut, datorită cu
tezanței și clarviziunii tovarășului 
Nicolae Ceausescu, un imens salt ca
litativ, realizmd cea mai cuprinză
toare înțelegere obiectivă, științifică, 
a întregului proces istoric âl unită
ții naționale cum nu a făcut-o nici 
o forță politică, nici o altă epocă an
terioară, nici un curent de gihdire, 
nici o personalitate politică sau cul- 
tural-științifică de la 1918 încoace, 
în anii care au trecut de la Congre
sul al IX-lea al partidului, au deve
nit realități fundamentale ale socie
tății noastre unitatea strînsă a oa
menilor muncii din țara noastră, ro
mâni, maghiari, germani și dc alte 
naționalități care, înfrățiți in muncă 
și aspirații, urmează cu neabătută 
încredere partidul, pe secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceăușescu. 
Expresia cea mai grăitoare a acestei 
unități de voință, de simțire și ac
țiune o constituie hotărîrea cu care 
întregul popor acționează pentru în
făptuirea obiectivelor Con greșului-"al

Con- 
a- în- 

prin 
a re- 
inalte

X

O ROBOTI DE ÎN
CHIRIAT. Folclorul diverselor 
popoare pomenește de însușirea 
pe care-o au personajele din 
lumea basmelor de a se afla în 
mai multe Ioduri în același timp. 
Acest dar al „ubicuității" este 
pe punctul de a trece din dome
niul ficțiunii in cel al realității. 
Cel puțin așa ne asigură publi
cația „New Scientist", care inse
rează proiectele unui specialist 
britanic de creare • a unei rețele 
internaționale de agenții de în
chiriat roboți. Un arheolog 
amator poate închiria un astfel 

zde robot pentru a efectua in lo
cul lui săpături, sau un explo
rator poate recurge la serviciile 
unui robot pentru a cerceta hă
țișurile junglei... Robotii sint 
înzestrat! cu o cameră de luat

vederi și cu un magnetofon pu
țind retransmite de la distantă 
— prin intermediul unui ecran 
șl al unui difuzor — tot ceea ce 
văd și tot ceea ce aud. Persoa
na respectivă dispune de un 
dispozitiv de telecomandă cu 
ajutorul căruia dirijează robotul. 
Se poate imagina și o situație in 
care o persoană deosebit de ocu
pată poate delega, concomitent, 
un număr de asemenea roboți să 
asiste in locul său la o reuniune 
de afaceri, la un concert etc., 
etc., puțind urmări in perma
nentă ce se întîmplă in locurile 
respective.

® APARAT FOTO
GRAFIC BRĂȚARĂ. Oblec- 
tul din imagine nu este un ceas- 
brățară. așa cum ar părea la 
prima vedere, ci un aparat foto

a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea Ia sorti lunară din 

30 noiembrie 1982

XII-Iea, faptele de hărnicie cu care 
oamenii muncii de pe intreg cuprin
sul țării, fără deosebire de naționa
litate, intimpină apropiata Conferin
ță Națională a partidului.

în lumina acestor concluzii istorice 
și politice care se constituie in ade
văruri fundamentale ale prezentului 
și viitorului patriei noastre socialiste, 
"ale vieții pașnice și ale spiritului de" 
colaborare internațională al poporului 
român, apar cel puțin stranii încercă
rile de a pune în discuție oportuni
tatea dispariției imperiilor absolutis
te și a formării statelor naționale 
independente ; aceasta nesocotește 
nu numai principiile socialismului 
științific, ci și realitățile epocii con
temporane, știut fiind că vremea 
noastră șe dovedește a fi epoca celei 
mai impetuoase afirmări a voinței 
popoarelor de a se manifesta ca na
țiuni libere, independente. i

Cea de-a 64-a aniversare a marelui 
act istoric de la Alba Iulia are loc în 
preajma importantelor evenimente 
din viața patriei noastre socialiste 
care sînt : apropiata Conferință Na
țională a partidului, ce va analiza 
stadiul actual al construcției socialis
te in țara noastră, problemele teore
tice, ideologice Și activitatea politică, 
educativă a partidului și cea de-a 
35-a aniversare a Republicii, care ne 
reamintește incă o dată bogatele 
noastre tradiții democratice, revolu
ționare. inclusiv pe cele ale anului 
1918. în acest cadru mobilizator de 
conștiințe și energii, hotărîrea de a 
acționa neabătut pentru întărirea și 
înflorirea patriei socialiste, ce vine 
dih ..inteleapta îndrumare" a trecu
tului nostru zbuciumat. reprezintă 
cel mai înalt omagiu adus înaintași
lor care ne-au lăsat moștenire o pa
trie pentru totdeauna unită, liberă, 
independentă.
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1 59965 131 40 000
I 94361 76 40 000
1 66126 76 40 000
1 76684 118 30 000
1 82428 112 30 000
1 94701 133 30 000
1 77336 72 30 000
1 08801 17 25 000
1 24720 127 25 000
1 52312 140 25 000
1 95009 148 " 25 000
1 96948 117 ' 25 000
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100 709 29 5 000
100 443 58 3 000
100 032 88 3 000

1 000 80 139 1 000
1 000 62 93 800
1 000 95 37 800
1 000 57 15 800
1 000 82 100 800
1 000 20 47 800
1 000 23 80 800
1 000 86 27 800
1 000 52 132 800
1 000 73 30 800
1 000 53 111 800
11327 TOTAL : 10 790 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 'de lei. în valoarea ciș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite câș
tigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 

■ C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile 

000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.
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grafic care se atașează de în
cheietura mîinii asemenea unei 
brățări. Prin simpla apăsare se 
pot inregistra un mare număr 
de imagini pe o peliculă în for
mă de disc. Operațiile de deve
lopare și copiere sînt cele obiș
nuite; Aparatul — de fabricație 
americană — este destinat în pri
mul rind unor instantanee de 
familie.

MICROBI FERTILI- 
ZANȚI. Savanții sovietici au 
realizat un nou îngrășămint 
bacterial, numit rhizotorfină, 
care asigură sporirea cu o trei

Concursul interjudețean de reportaje 
„Alexandru Sahia“

Pornind de ia ideea 
că o așezare tinără.

, unde înnoirile si.trans- 
formările in conștiințe 
au ritmul unor sec
vențe cinematografice, 
are. nevoie de martori 
si. prin ei. de o cro
nică nemijlocită a e- 
venimentâlor. Comi
tetul de cultură și e- 
ducatie socialistă. Cen
trul de îndrumare a 
creației populare și a 
mișcării artistice de 
masă ale județului Că
lărași au lansat un 
concurs de reportaje și 
fotoreportaje pe care 
l-au intitulat „Alexan
dru Sahia". Concursul 
este o acțiune bună nu 
numai pentru că im
pune o manifestare de 
calitate in capitala unui 
județ din care face 
parte satul de baștină 
al lui Alexandru Sa
hia. ci și. in primul 
rînd. pentru că de
monstrează că la Că
lărași. concomitent cu

■ înălțarea unei mari o- 
pere industriale, oa
menii au timp și e- 
nergie si pentru alese 
momente de cultură.

. Concursul amintit stir 
' i '. I. . ■’ < -v- . .

•mulează actul de crea
ție prin care oameni 
de profesii diferite 
sint chemați să zugră
vească în imagine și 
cuvînt o perioadă de 
mari transformări re
voluționare. Au concu
rat cu 
izbindă 
din 28 
tării.

Duminică, la festi
vitatea de premiere, 
concurentii au tinut 
să precizeze că acest 
îndemn la scris și 
creație pornind de 
la Călărași este im- ... .
portant prin faptul că Potîng._Nicolae_ Sirbu, 
le-a oferit șansa să-și 
exprime sentimentele 
fată de tară, fată de 
noile înfăptuiri obți
nute sub conducerea 
partidului. ‘ Inspirată 
a fostideea organiza
torilor de a pregăti 
festivitatea de premie
re printr-un dialog în
tre concurenti și in
vitați despre- reportaj, 
despre truda creației, 
despre condiția crea
torului în socialism, 
întilnirea cu Pop Si- 
mion și Dionisie Șin- 
can, popasul de.-cîteva

buni sorti de 
reprezentanți 

de județe ale

frumoase clipe in a- 
telierul ""sculptorului 
Vasile Ivan, in expo
ziția de fotografie a 
Muzeului județean și 
apoi cinstirea memo
riei lui Alexandru Sa- 
hia in casa de Ia Mî- 
năstirea au asigurat 
și climatul propice 
pentru un concurs de 
acest gen. La școala 
generală din comună 
au fost sărbătoriți de 
elevi, cadre didactice, 
activiști ai comitetului 
comunal de partid, cei 
care au luat premii ; 
Doina Cerhica. loan
Florin Grigore Pupăză, 

■■Constantin Bubu. Gri
gore Diculescu și 
Ghporghe Frangulea. 
Prima ediție a con
cursului interjudetean 
de reportaje s-a impus 
prin rezonanta sa po
litică majoră, prin ca
litatea creațiilor ce 
justifică includerea lui 
în manifestările va
loroase ale Festivalu
lui national „Cintarea 
României".

Rodica 
S1MIONESCU

Spiritul actualității,
(Urmare din pag. I>
chide cartea, părăsește sala 
de spectacol sau se plicti
sește la concert. Firește, o 
pictură, o piesă muzicală 
sau un roman nu pot fi ne
izbutite doar pentru că mie 
sau altcuiva nu-i plac. Dar 
nu cred în reușita unui ro
man-sau a oricăror creații 
artistice prin care autorul 
nu vrea să se adreseze 
epocii sale, care nu poartă 
cu sine spiritul epocii sale, 
străduințele ei intelectuale, 
problemele sale sociale. 
Contemporaneitatea nu im
plică, bineînțeles, încorse
tări tematice. Nu am im
presia că în zilele noastre 
am putea scrie un bun ro
man isteric care, rememo- 
rind secole apuse, să nu 
caute răspunsuri la proble
mele de azi. Discuția pe 
această temă e posibilă și 
uneori chiar și prezentă 
fără a exprima divergențe 
din punct de vedere princi
pial, ci doar păreri felurite 
privind interpretarea unei 
opere sau alteia. Cerințele 
actualității se. interpretează 
ținînd seama de o operă 
sau de alta, formulîndu-se, 
de exemplu, întrebarea : 
este intr-adevăr contem
poran romanul istoric X, 
ori este o palidă pastișă a 
uneia sau a mai multor 
opere sadoveniene ? Un as
pect deosebit de interesant 
al ‘ actualității : din punct 
de vedere al viziunii, al 
concepției scriitoricești se 
pune întrebarea pină la ce 
limită pot fi preluate anu
mite modalități folosit^ de 
literaturi contemporane 
astfel incit ele să nu fie 
respinse de propriile noas
tre tradiții literare și unde 
începe mimarea cea fără de 
rădăcini și lipsa ei de con
ținut, goliciunea ei ce poate 
trezi doar admirația sno
bilor ? Am impresia că este 
cu neputință să se formu
leze -răspunsuri la o între
bare sau alta cu pretenția 
de a formula o regulă, că 
încercările in acest sens ar 
fi dăunătoare. Răspunsul îl 
putem primi numai după

analiza concretă a operelor. 
Și este bine că se evită 
practicile dintr-un trecut 
nu foarte îndepărtat care, 
prin reguli cu caracter 
prea general, au încercat 
să încorseteze scriitorul, 
artistul. Aceasta ar favori
za doar mediocritatea, de
oarece regulile rigide, rețe
tele care constituie piedici 
pentru un creator de talent 
sînt cîrje în care se spriji
nă mediocrității^. Dificolo 
de toate acestea literatura, 
creația artistică în genere, 
se scrie cu fața spre epoca 
ta, spre timpul și oamenii 
cu care ești contemporan. 
Dacă am intîlni cumva un 
om care consideră că tră
iește și muncește în afara 
actualității, cred că acesta 
se autoamăgește. Omul 
este o ființă socială, nu 
poate să-și creeze o lume 
independentă de societate, 
în care munca perenă — 
fie că e vorba de scriere, 
pictură sau muzică — nu 
poate reprezenta o valoare 
dacă nu e receptată, dacă 
nu are public care să o 
considere ca o valoare. 
După părerea mea, actuali
tatea reală o întruchipează 
omul cititor ;de carte, care 
vizitează o ' expoziție sau 
ascultă muzică și pentru 
care este limpede unde și 
în ce epocă s-a creat car
tea citită de el chiar dacă, 
întîmplător, nu se uită la 
data trimiterii cărții în ti
pografie sau a apariției ei.

— tn activitatea literară 
v-ați afirmat și ca unul din 
tălmăcitorii creației româ
nești în limba maghiară. 
Vă rog să vorbiți despre lo
cul și răspunderile traducă
torului în peisajul literelor 
din România contemporană.

— într-adevăr, am tăl
măcit mult din proza și • 
dramaturgia română con
temporană și clasică, cam
7 000 de pagini. Munca de 
traducător o consider ca 
parte a activității mele de 
scriitor. Consider că tradu
cătorul caută, asemeni unui 
căutător de comori, in te
zaurul literelor altor națiuni 
pentru a-și însuși, fără a
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me a recoltelor de leguminoase. 
Pentru a-1 obține, microorganis
mele utile sint însămințate in
tr-un mediu nutritiv compus, 
în principal, din turbă. Dar. în- 
trucît dezvoltarea lor este frîna- 
tă de bogata microfloră natura
lă a turbei, aceasta trebuie. în 
prealabil, sterilizată. O nouă 
tehnologie de producere a rhizo- 
torfinei a fost pusă la punct de 
Institutul de energetică nuclea
ră al Academiei de Științe a 
R.S.S. Bieloruse. Turba este 
sterilizată fără a se recurge Ia 
temperaturi ridicate, prin ira
diere. cu raze gamma. Sint su
ficiente 200 grame de rhizotor

fină pentru a trata semințele 
necesare unui hectar de cultură.

• FRESCE SALVATE 
DIN CALEA APELOR. 
Arhitecți și pictori iugoslavi au 
reușit să mute, la o distantă de 
3 500' metri de locul unde a 
fost amplasată în veacul al 
XVI-lea, minăstirea Piva din 
Muntenegru, in interiorul căreia 
se află prețioase fresce însu- 
mînd circa 1 300 de metri pă- 
trați. Lucrările au durat peste 
11 âni. monumentul istoric fiind 
demontat și remontat pe noul 
loc piatră cu piatră, frescă cu 
frescă. Vechiul amplasament al 
mînăstirii urmează să fie acope
rit de apele lacului de acumu
lare al unei hidrocentrale ce se 
construiește in zonă. Specialiștii 
consideră că cele 1 050 fragmen

Timpul probabil pentru intervalul 1 
decembrie, ora 20 — 4 decembrie, ora 
20. In țară : Vremea va continua să se 
răcească. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea precipitații locale, sub for
mă de ploaie, lapovlțâ și ninsoare in 
primele zile, apoi precipitațiile vor de
veni izolate. Vintul va sufla slab, pînă 
la moderat, cu intensificări locale în' 
regiunile estice și la munte, predomi- 
nind din sectorul nord-estic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre 
minus 8 și plus 2 grade, Izolat mal 
coborîte în nordul șl centrul țării, iar 
maximele intre minus 2 și plus 8 gra
de, mai ridicate la începutul intervalu
lui..

PROGRAMUL 1
Telex
Din marea carte a patriei. Unirea 
— visul de veacuri al românilor 
Tragerea Pronoexpres
Viața culturală
Amfiteatru studențesc
Ansambluri folclorice muncito
rești ■
1001 de seri , 
închiderea programului 
Telejurnal
Memoria documentelor.
Cintecul și poezia care ne-au în
soțit istoria
Teatru TV : „Zorii Unirii", de 
Mircea Bradu, Dumitru Chirllă.

22,00 Telejurnal
PROGRAMUL 2
Telejurnal
Scena și ecranul
Buletinul rutier al Capitale!
Seară de muzică românească

16,00
16,05

16,26
16,35 
17,00 
17,30

17,50 
18,00 
20,00
20,20
20,40

21,15

20,00
20,25
21,00
21,15
22,00. Telejurnal

al epocii socialiste
devaloriza acest tezaur, cele 
mai frumoase, mai scumpe 
piese, cărora încearcă să le 
dea o nouă strălucire. Tra
dusă în toate limbile, opera 
prozatorului, a poetului, 
dramaturgului sau eseistu
lui poate deveni un bun al 
întregii omeniri. Traducă
torul se adresează unei a- 
numite comunități lingvis
tice. El face, firește, un ser
viciu literaturii pe care o 
tălmăcește, dar cel mai 
mare ciștig revine literatu
rii în limba căreia se 
transpun operele deoarece 
versul, scrierea tradusă îm
bogățesc, fără tăgadă, lite
ratura în limba în care au 
fost transpuse. Tălmăcirea 
artistică a literaturii româ
ne în limba maghiară are 
pentru mine și o semnifi
cație ce depășește dome
niul propriu-zis al litera
turii, o semnificație politi
că : cunoașterea mai pro
fundă. mai adîncă fiind o 
condiție fundamentală a în
tăririi și adîncirii frăției 
noastre. Or, fizionomia spi
rituală a unui popor o o- 
glindește cel mai fidel poe
zia populară și literatura, 
îmi place să cred că cele 
șapte mii și cîteva sute de 
pagini pe care le-am tradus 
din proza și dramaturgia' 
română au contribuit cit de 
cit la faptul că astăzi o 
mare parte a literaturii ro
mâne clasice și contempo
rane poate fi citită și în 
limba maghiară, că în limba 
mea maternă s-a tradus 
din limba română incom
parabil mai mult decît din 
oricare altă limbă. Bineîn
țeles că aceasta nu ne în
deamnă la odihnă, ci, dim
potrivă, presupune să ur
mărim literatura contem
porană pentru a transpune 
neîntirziat valorile ei și a 
asigura apariția clasicilor 
în noi și noi ediții: în anu
mite situații, cind conside
răm traducerile depășite, ar 
fi utilă și retălmăcirea unei 
opere sau alteia.

— V-a,s solicita. în final, 
opinia despre rolul criticii 
literare in promovarea ade
văratelor valori.

— Știu că repetarea și 
disecarea unor lucruri cu
noscute este plictisitoare. 
Dar locurile comune con
țin și adevăruri indiscu
tabile, pe care nu e 
bine să le ocolim niciodată. 
Dacă nu mi-ar fi fost tea
mă dintotdeauna că plicti
sesc interlocutorul, atunci 
v-aș spune acum că este 
mare și nobil rolul criticii 
literare, pentru că ea este 
chemată să educe gustul 
cititorului și să stabileas
că ordinea de valori a 
literaturii contemporane. 
Dealtminteri, în genere, a- 
ceăsta a fost misiunea ei 
dintotdeauna și adevărul e 
că in trecut a greșit 
deseori, < că mai greșește 
și azi. în decurs de 
două sau trei decenii au 
dispărut în „trapa" isto
riei literaturii , autori in 
vogă, lăudați și răslăudați. 
Nu este mai puțin adevărat 
că critica noastră literară a 
descoperit și descoperă cu 
mult bun simt adevărate 
valori. Se spune că paginile 
scrise de unii critici miros 
a... bisericuță. Este adevă
rat și este păcat că este așa, 
și împotriva acestei practici 
trebuje să luptăm. Mă tem 
că și în viitor, ca și în tre
cut, fiecare critic va avea 
prieteni printre scriitori, un 
cerc de amiciție. Este foar
te greu să faci o demarca
ție între solidaritatea prie
tenească. bine înțeleasă, si 
concesiile fără principii. 
După părerea mea, pentru 
viața critică românească nu 
este caracteristic spiritul de 
gașcă, după cum nu este 
nici pentru critica literară 
maghiară, germană 
a altor naționalități 
România. în pofida 
poticneli și greșeli ale 
critici, critica literară
patria noastră contribuie în 
mod hotărît la promovarea 
în ansamblu a adevăratelor 
valori prin despărțirea - 
griului de neghină, adică a 
literaturii de impostură.
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Convorbire realizată de 
Al. POPESCU

te de fresce au fost perfect re- 
îmbinate intre ele. viata monu
mentului fiind prelungită, tot
odată. cu cîteva secole, ca ur
mare a strămutării lui.

• CEA MAI MARE 
AGLOMERARE DE GA
LAXII. Doi astronomi ameri
cani. de la observatoare astro
nomice diferite, au descoperit 
recent cea mai mare aglomerare 
de galaxii cunoscută pînă acum 
în Univers — a anunțat Funda
ția națională americană a știin
țelor (N.S.F.).

Cei doi*cercetători — dr. Ric
cardo Giovanelli, de la Centrul 
astronomic din Arecibo, și dr. 
Martha Haynes, de la Observa
torul din Green Bank (Virginia 
de est) — au descoperit existen

ta unei aglomerări de galaxii 
avînd o lungime de aproxima
tiv 700 milioane de ani-lumină, 
situată la circa 200 milioane de 
ani-lumină depărtare de Terra. 
După cum s-a menționat, a- 
ceastă aglomerare de galaxii 
pare să fie de zece ori mai mare 
decît ce! mai mare conglomerat 
de material cosmic cunoscut.

® VÎNĂTOR DE... 
STELE. Astronomul Minoru 
Honda, Japonia, a declarat că a 
descoperit o nouă stea de mări
mea a 9-a in constelația Săgetă
torului. Astronomului, in virstă 
de 67 de ani. i se. spune „vî- 
nător de Stele" pentru că a des- 
coDerit pînă acum nu mai pu
țin de 9 stele și 12 comete. Nu 
multi astronomi se pot mîndri 
cu un astfel de palmares I
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și colaborare a României socialiste
Mijloacele de informare în masă din numeroase țări ale lumii au 

reflectat vizitele pe care președintele Republicii Socialiste România, to
varășul -Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, le-a 
efectuat in unele țări din Asia. A fost evidențiată și de această dată 
dorința poporului român de a extinde și întări colaborarea pe multiple 
planuri cu toate țările lumii, indiferent de orânduirea lor socială, de a 
contribui activ la soluționarea gravelor probleme cu care se confruntă 
în prezent omenirea. Relatările și comentariile consacrate vizitei au pus 
in lumină faptul că în timpul convorbirilor avute de șeful statului ro
mân cu conducătorii țărilor vizitate a fost reliefată necesitatea adoptării 
unor măsuri eficiente care să oprească și — in final — să lichideze de
calajele economtce ce separă statele în curs de dezvoltare de statele in
dustrializate, cerința imperioasă a edificării unei noi ordini economice 
internaționale, a unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare.

i . '
Kuweitul — arată U.P.I..— au lansat 
un apel la retragerea completă a tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate și și-au reafirmat sprijinul 
pentru Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei, ca unicul reprezentant al 
poporului palestinian. România și 
Kuweitul evidențiază că o soluție 
globală durabilă și justă a problemei 
Orientului Mijlociu poate avea la 
bază numai realizarea drepturilor 
naționale inalienabile ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului său

în centrul convorbirilor de la Kua
la Luippur, relevă agenția sovietică 

■ T.A.S.S., s-au aflat problemele dez
voltării colaborării economice și co
merciale bilaterale, precum și pro
bleme internaționale și regionale de 
interes reciproc. Agenția sovietică 
de presă a informat, de asemenea, 
despre alte momente ale vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu în Ma- 
layezia și în celelalte state asiatice.

Agenția CHINA NOUA subliniază 
într-o corespondență din Singapo
re că in toastul rostit de pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la dineul oferit în onoa
rea sa de președintele țării-gazdă, 
s-a relevat că România este intere
sată în găsirea unor soluții politice 
la toate problemele lumii, inclusiv 
in problema palestiniană — pe baza 
„dreptului la constituire a unui stat 
palestinian". Șeful statului român, 
menționează agenția citată, s-a an- 

: gajat. de asemenea, să .acționeze îm
preună cu statele în curs de dezvol
tare 
dini ________ ...__ ...

în cursul turneului său, președin
tele Nicolae Ceaușescu — transmite, 
într-o amplă corespondență, agenția 
UNITED PRESS INTERNATIONAL 
— a subliniat. în convorbirile pur
tate cu președintele indonezian Su
harto. cu premierul Republicii Sin
gapore. Lee Kuan Yew. și cu primul 
ministru malayezian,' Sri Mahathir 
Mohamad, necesitatea găsirii unor 
soluții politice marilor probleme ale 
lumii contemporane. „Vizitele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — con
tinuă U.P.I. — sînt menite să pro
moveze legături politice și economice 
mai strinse cu țările din această re
giune".

Agenția U.P.I. reproduce, totodată, • 
pe larg extrase din toasturile rostite 
Ia dineul oferit de președintele 
Pakistanului, Zia-ul Haq, în onoa
rea președintelui României. Nicolae 
Ceaușescu. evidențiind faptul că cele 
două țări și-au reafirmat angajarea 
fermă pe calea dezvoltării economi- 
co-sociale independente — lucru de 
o deosebită importantă pentru coope
rarea bilaterală.-

Președintele României — relevă 
U.P.I. — și-a exprimat sprijinul pen
tru crearea unui stat palestinian inde
pendent și a lansat un apel la retra
gerea trupelor israeliene din Liban. 
Totodată, el și-a exprimat profunda 
îngrijorare in legătură cu faptul că 
nu se respectă principiul neinterven
ției, indispensabil independentei și 
libertății tuturor națiunilor pre
ședintele României, continuă U.P.I., 
.a. apreciat că problema Afganistanu
lui trebuie soluționată prin asigu
rarea independenței,, suveranității și 
integrității acestei țări.

Informînd despre convorbirile din
tre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Suharto, agenția ci
tată precizează : „în declarația co
mună româno-indoneziană, dată pu
blicității după încheierea vizitei- ofi
ciale de prietenie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Indonezia, se 
subliniază necesitatea unor proiecte 
concrete de cooperare economică în- 

' tre cele două țări... 'Cele două părți 
și-au exprimat profunda lor preocu
pare față de agravarea situației in
ternaționale, datorită, în principal, 
lipsei de progrese semnificative in 
eforturile pentru reglementarea pe 

I cale politică a stărilor conflictuale 
din diferite părți ale lumii, continu
ării cursei înarmărilor, adîncirii de
calajelor dintre țările în curs de dez
voltare și țările dezvoltate și tendin
țelor tot mai accentuate de a se re
curge la forță și la intervenție în 
treburile interne ale altor state.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Suharto — adaugă agenția — și-au 
exprimat speranța că reuniunea 
nivel înalt a țărilor nealiniate din ' 
luna martie a anului viitor. 
Delhi, va contribui la 
problemelor complexe cu care este 
confruntată lumea contemporană".

Relatînd despre vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Kuweit. U.P.I. 
face o amplă prezentare a Comunica
tului comun dat publicității la înche
ierea acesteia. Agenția reia dm do
cument acele pasaje care se referă'la 
deosebita îngrijorare a României și 
Kuweitului fată do deteriorarea si
tuației ' din |i~ ’ ’ ‘ *'• ”
urmare a politic’! agresive și expan
sioniste a Israelului împotriva popoa
relor șl statelor arabe. România și

Relatări 
și comentarii 

în presa mondială

pentru instaurarea „unei noi or- 
economice" în lume.

la

de la
soluționarea

Orientul Mijlociu, ca

Vizita delegației U.T.C. 
în R.P. Congo

BRAZZAVILLE 30 (Agerpres). — în 
cursul vizitei efectuate in R.P. Con
go. delegația Uniunii Tineretului Co
munist, condusă de tovarășul Pante- 
Jimon Găvănescu,,. prim-secretar al 
C.IT. al U.T.C.. a fost primită de to
varășul J. M. Bokamba Yangouma, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Congolez al Muncii, șeful 
Departamentului organizatoric al par
tidului.

Evidentiindu-se bunele raporturi de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele și popoarele celor două țări și 
exprimindu-se voința dezvoltării si 
diversificării acestora, tovarășul J. M. 
Bokamba Yangouma a adresat, in pu- 
mele conducerii de partid si de stat 
congoleze, calde mulțumiri conduce
rii de partid și de stat române, per
sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, pentru SDrljinul 
susținut acordat luntel ponorului 
congolez de dezvoltare liberă și inde
pendentă.

la autodeterminare și la crearea pro
priului stat național independent.

O atenție deosebită a acordat vi
zitelor șefului statului român agenția 
ASSOCIATED PRESS. în relatările 
sale despre vizita în Indonezia, după 
ce a redat momentul sosirii in capi
tala acestei țări și a prezentat evo
luția bună a relațiilor economice și 
comerciale bilaterale, A.P. notează : 
„Pe plan politic, România și Indo
nezia împărtășesc puncte de vedere 
similare în mai multe probleme in
ternaționale". Sint citate apoi, cu
vintele secretarului de stat indone
zian Sudharmono, care a relevat că 
România dorește să sprijine dezvol
tarea economică a Indoneziei, în spe
cial în domeniul energiei. România 

’ s-a arătat interesată în proiectele pe
troliere ale Indoneziei, ca și în dez
voltarea altor facilități industriale, a 
afirmat el.

„Nicolae Ceaușescu — a relatat in
tr-o altă corespondentă 
Press — a declarat.
rostit la dineul oficial din Singa
pore. că țara sa este îngrijorată de 
sporirea tensiunii in viața internațio
nală și se pronunță în favoarea 
dezarmării". „El a afirmat că Româ
nia se împotrivește staționării de ra
chete nucleare în Europa și se pro
nunță pentru o Europă unită, fără 
nici un fel de arme nucleare. Pre
ședintele Ni.colae Ceaușescu a mai 
declarat că România acționează, îm
preună cu statele în curs de dezvol
tare, pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale. Refe- 
rindu-se la problema Kampuchiei — 
relevă A.P. — Nicolae Ceaușescu a 
afirmat că ea trebuie soluționată pe 
calea tratativelor, pe baza asigurării 
independenței și neutralității acestei

Associated 
în toastul

țări și a statutului ei de nealiniere". 
„Președintele României, Nicolae 

Ceaușescu, și președintele Indoneziei, 
Suharto, au avut la Jakarta convor
biri oficiale în probleme privind re
lațiile bilaterale și situația internațio
nală", scrie agenția cubaneză PREN- 
SA LATINA.

înainte de a sosi la Jakarta, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a făcut 
o vizită la Karachi, unde a purtat 
convorbiri cu șeful statului pakista
nez, Zia-ul Haq, menționează Prensa 
Latina, relevind apoi că președintele 
României a întreprins acest turneu 
asiatic împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Agenția FRANCE PRESSE arată : 
„Președintele român. Nicolae 
Ceaușescu, in cursul dineului oferit 
în onoarea sa. a apreciat că aparte
nența la sisteme sociale diferite nu 
trebuie să împiedice evoluția bunelor 
relații intre țara sa și Indonezia".

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
este primul șef de stat dintr-o țară 
est-europeană care face o vizită in 
Indonezia după preluarea puterii de 
către președintele Suharto, acum 16 
ani", adaugă A.F.P.

Agenția France Presse subliniază 
apoi^că, in Declarația comună difu
zată la inche.erea vizitei, „conducă
torii celor două state și-au exprimat 
adeziunea față de principiul respec
tării suveranității teritoriale și'poli
tice a fiecărui stat. Cei doi condu
cători s-au pronunțat pentru soluțio
narea politică urgentă a problemei 
kampuchiene și pentru respectarea 
strictă a principiului neamestecului 
in treburile interne ale altui stat, au 
condamnat prezenta militară israelia- 
nă in Liban și au ' 
încetarea imediată 
tre Irak și Iran".

La rîndul său, 
cdntinuă să acorde spații ample co
mentariilor privind semnificațiile ma
jore ale vizitei.

Insermd paragrafe din documentul 
dat publicității la încheierea convor
birilor la nivel înalt româno-kuwei- 
tiene, publicația „AL WATAN" evi
dențiază poziția comună a României 
și Kuweitului de condamnare a prac
ticilor agresive ale Israelului împo
triva Libanului. Se arată că cele două 
părți se pronunță pentru instaurarea 
deplină a păcii in Liban și in regiu
ne, pentru retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate, pentru recunoaș
terea dreptului la autodeterminare al 
poporului palestinian, inclusiv pentru 
făurirea unui stat propriu, indepen
dent, fără de care nu se poate con
cepe o soluție deplină a conflictului 
din Orientul Mijlociu. Ziarul „AL- 
QABAS" evidențiază preocuparea și 
îngrijorarea celor doi șefi de stat față 
de tendințele de deteriorare a situa
ției din regiune și subliniază necesi
tatea desfășurării unor acțiuni comu
ne. alături de celelalte state din a- 
ceastă zonă, de țările nealiniate, pen
tru impunerea unei soluții politice 
grabnice, care să asigure instaurarea 
păcii și securității în această parte 
a lumii.

„Kuweitul și România au căzut de 
acord să întărească relațiile dintre 
ele", astfel se intitulează comenta
riul publicat de „KUWAIT TIMES". 
Se scot, de asemenea. în evidență 
pozițiile comune ale celor două țări 
față de o serie de aspecte ale situa
ției internaționale actuale.

lansat un apel la 
a ostilităților din-
presa kuweitiană

•»

Mesajul președintelui Nicolee Ceaușescu 
primit cu deosebit interes

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Participanții la ședința festivă a 
statelor membre ale O.N.U. consa
crată marcării „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palesti
nian" au primit cu deosebită atenție 
și viu interes mesajul președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, adresat pre
ședintelui celei de-a 37-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., Imre 
Hollai, și secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, cu 
acest prilej.

Președintele Comitetului pentru 
exercitarea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian a exprimat 
mulțumiri pentru mesajul șefului 
statului român, yPe care l-a apreciat 
ca o expresie a sprijinului activ și 
sentimentelor de solidaritate ale 
României, ale poporului român, față 
de lupta justă a poporului palestinian 
pentru înfăptuirea drepturilor sale 
legitime la dezvoltare liberă, inde
pendentă, in cadrul unui stat național 
propriu.

LUCRĂRILE SESIUNII O. N. U

Largă adeziune la inițiativa României privind
dezvoltarea bunei vecinătăți intre state

cretarul general al organizației a 
prezentat, la această sesiune, un ra
port analitic, cuprinzînd idei și pro
puneri concrete referitoare la con
ținutul politico-juridic al bunei veci
nătăți, la căile și mijloacele de dez
voltare și întărire a acesteia.

Prezentind pe larg poziția Româ
niei, a președintelui său, reprezen
tantul permanent al tării noastre la 
O.N.U., Teodor Marinescu, a subli
niat importanta dezvoltării relațiilor 
de prietenie si colaborare intre, ve
cini. modalitate principală care per
mite crearea unui teren favorabil 
pentru abordarea și soluționarea 
pașnică a oricărei probleme, cu res
pectarea intereselor legitime ale tu
turor popoarelor. în acest sens, nu
meroase țări alo lumii consideră 
buna vecinătate ca obiectiv esențial, 
orientarea de bază, principiu major 
sau constantă fundamentală a rela
țiilor lor externe.

în concluziș. a spus reprezentantul 
României, toate condițiile sînt reu
nite pentru a întreorinde un* proces 
de clarificare și definire a diverselor 
elemente componente ale bunei ve
cinătăți. de generalizare a practicii 
îndelungate și a experienței bogate 
a tuturor țărilor, 
normelor specifice care s.-au crista
lizat în raporturile 
tate dintre state.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Cerințele*fundamentale ale îmbu
nătățirii situației .internaționale, ale 
opririi încordării și eliminării poli
ticii de folosire a forței și amenin
țării cu forța, ale rezolvării tuturor 
litigiilor și problemelor dintre state 
prin negocieri, prin mijloace pașni
ce, își găsesc din nou expresie la 
actuala sesiune a Adunării Genera
le a O.N.U., in cadrul examinării 
punotului privind dezvoltarea și în
tărirea bunei vecinătăți între state, 
înscris pe ordinea de zi la inițiativa 
României.

Izvorîtă din concepția politică și 
acțiunea constantă ale României so
cialiste, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din orientarea fundamen
tală a politicii noastre externe, care 
acordă un loc central întăririi rela
țiilor de prietenie și înțelegere, de 
stimă și respect reciproc, de coope
rare reciproc avantajoasă cu țările 
vecine, această inițiativă româneas
că, adusă în atenția Organizației Na
țiunilor Unite în anul 1979, cunoaște 
an de an un interes crescînd din 
partea comunității internaționale.

Pe baza unui mare număr de răs
punsuri primite de Ia state membre 
ale O.N.U., a luărilor de poziție ale 
acestora la sesiunile trecute, ca si a 
comentariilor instituțiilor specializa
te și altor organisme ale O.N.U., se-

r

a principiilor și
de bună vecină-

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

PROTOCOL COMERCIAL RO- 
MANO'-MONGOL. La Ulan Ba
tor a fost semnat protocolul privind 
schimburile de mărfuri și plăti pe 
anul 1983 între Republica Socialistă 
România și R.P. Mongolă. Protoco
lul prevede creșterea și diversifi
carea schimburilor comerciale dintre 
cele două țări. Documentul a fost 
semnat de Ion Stoian. adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și J. Aiuș. prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior din partea 
mongolă.

tant îl ocupă operele tovarășului ' 
Nicolae Ceaușescu, secretar genei 
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste ■ 
România,

SPRE UN NOU GUVERN DE 
COALIȚIE ÎN ITALIA. Președin
tele Italiei, Alessandro Pertini, l-a 
primit marți pe primul ministru 
desemnat, Amintore Fanfani, care 
a anunțat pe șeful statului că este 
gata să formeze un nou guvern de 
coaliție, în care vor fi reprezenta

L‘

DONAȚIE DE CĂRȚI. Ambasada 
română din Franța a făcut o do
nație de cărți Centrului cultura} 
„Georges Pompidou" din Paris. In
tre volumele oferite un loc impor-

e

Excelenței Sale
General de armată ANDRE KOLINGBA

Președintele Comitetului militar de redresare națională, 
șef al,statului

BANGUI
La sărbătoarea națională a Republicii Centrafricane vă adresez calde fe

licitări și cele mai bune urări.
Exprim convingerea că relațiile statornicite între țările noastre se vor 

dezvolta și adinei în interesul celor 
înțelegerii în lume.

două popoare, al păcii, colaborării și

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul eentrafrican sărbătorește 
la 1 decembrie ziua sa națională — 
împlinirea a 24 de ani de la pro
clamarea republicii. Evenimentele 
de la 1 decembrie 1958 au marcat 
sfîrșitul îndelungatei dominații co
loniale și angajarea pe noul drum 
al dezvoltării de sine stătătoare. în 
vederea lichidării moștenirii trecu
tului de asuprire si înaintarea tării 
pe calea progresului economic și 
social.

în dezvoltarea economică gene
rală a tării, agricultura continuă să 
constituie principala ocuDatie a 
populației. Concomitent, guvernul 
eentrafrican manifestă o preocupare 
sporită pentru valorificarea marilor 
bogății ale. subsolului. Pe lingă ex
ploatarea diamantelor, care asigură 
o mare parte din exporturile tării.

se extind lucrările la zăcămintele 
de aur. fier, feupru. uraniu și căr
bune. De pe acum peisajul Repu
blicii Centrafricane este modificat 
de apariția unor obiective indus
triale.

Solidară cu toate popoarele care 
au pornit pe calea afirmării de sine 
stătătoare România socialistă pri
vește cu simpatie eforturile poporu
lui eentrafrican pentru consolidarea 
independentei politice si- economice, 
pentru fâuri'-ea unei vieți noi. In
tre Republica Socialistă România și 
Republica Centrafricană au avut 
loc contacte la diferite niveluri și 
s-au statornicit relații de prietenie 
și conlucrare, a căror continuă dez
voltarea slujește intereselor celor 
două popoare, cauzei păcii și coo
perării internaționale.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Prelungirea mandatului Forțelor O.N.U. staționate pe înăl
țimile Golan ® Președintele Libanului critică poziția obstruc

ționistă a Israelului ® Noi
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a hotărit, în unanimitate, prelungirea, 
pentru o nouă perioadă de șase luni, a 
mandatului Forțelor O.N.U. de obser
vare a dezangajării militare In zona 
înălțimilor Golan (F.N.O.U.D.). După 
vot — menționează agenția France 
Presse — președintele în exercițiu al 
consiliului, Carlos Ozores Typaldos 
(Panama), a dat citire pasajului din 
raportul secretarului general al 
O.N.U. potrivit căruia situația în sec-

incidente în regiunea Choul
torul Siria — Israel va rămine pre
cară, atit timp cit nu va interveni o 
reglementare.
ansamblului 
Mijlociu.

sub 
problemei

toate aspectele, a
Orientului

(Agerpres). — Pre- 
Gemayel, 
răspunză-

te partidele democrat-creștin. socia
list, 'socialist-democratic și liberal.

PREȘEDINTELE DESEMNAT AL 
GUVERNULUI SPANIOL, Felipe 
Gonzalez, a prezentat marți în Con
gresul Deputaților (camera infe
rioară a parlamentului), programul 
de guvernare, precizînd că viitorul 
cabinet socialist,,u, >și va desfășura
activitatea avînd la bază trei prin- 

incipii — pacea și securitatea . . 
toate domeniile, unitatea țării și 
progresul. El a declarat că una din 
problemele prioritare ale guvernu
lui va fi combaterea șomajului.

ȘOMAJUL ÎN JAPONIA. în luna 
octombrie în Japonia, au existat 
1390 000 șomeri — se arată intr-un 
raport al Cancelariei primului mi
nistru nipon. Documentul relevă, 
totădată, că șomajul în țară a atins 
nivelul record din ultimii 25 de ani.

BEIRUT 30 
ședințele Libanului. Amin 
a declarat că Israelul este 
tor de aminarea începerii negocierilor 
privind retragerea forțelor străine de 
pe teritoriul libanez, se subliniază 
înțr-un comunicat publicat Ia Beirut, 
în urma intilnirii șefului statului li
banez cu reprezentanții presei. ..De 
fiecare dată cînd depășim un obsta
col. Israelul creează altele și aceasta 
durează de mai multe săotămini", a 
spus președintele libanez. El a arătat, 
de asemenea, că în ansamblul proble
melor legate de înfăptuirea păcii în 
zonă securitatea Libanului este igno
rată. Președintele Libanului a subli
niat că nu este dispus să facă nici 
o concesie teritorială, oricit de mini
mă ar fi aceasta. ..Nu vom permite ca 
o parte a teritoriului nostru să ser
vească pentru trecerea unei forțe 
care să nu fie supusă controlului for
țelor legale".

NEGOCIERILE DINTRE U.R.S.S. ȘI S.U.A. PRIVIND LIMITAREA 
ARMAMENTELOR NUCLEARE IN EUROPA. La 30 noiembrie, la Geneva 
a avut loc o nouă ședință plenară a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. prin 
care s-a încheiat actuala rundă a negocierilor privind limitarea arma
mentelor nucleare în Europa. S-a convenit ca negocierile să continue la 
27 ianuarie 1983, relatează agenția T.A.S.S.

Elemente înaripate neidentificate 
au atacat marți primăria localității 
B-eiteddine. din regiunea muntoasă 
Chouf. aflată sub controlul trupelor 
israeliene invadatoare, informează 
postul de radio oficial libanez, citat 
de agenția France Presse. în cursul 
atacului, elementele înarmate i-au a- 
lungat din clădirile instituțiilor lor 
pe funcț’onarii libanezi. Acest inci
dent. adaugă postul de radio, a pro
vocat o puternică încordare in re
giune.

Totodată, trupele israeliene.au ocu
pat marți șoseaua internațională Bei
rut — Damasc în dreptul localității 
Bhamdoun.

CONSECINȚELE ECONOMICE ȘI SOCIALE ALE CURSEI ÎNARMĂRILOR (I) ■

O intolerabila risipa de resurse materiale și umane
„Perspectivele economice globale pentru anii ’80 sint legate 

strîns decit oricînd de progresele in domeniul dezarmării" — se 
liniăză in noul raport al secretarului general al O.N.U. privind „Con
secințele economice și sociale ale cursei înarmărilor șt efectele ei 
profund dăunătoare asupra păcii șl securității în lume", difuzat la 
actuala sesiune a Adunării Generale. Acest raport, al treilea pe care 
îl întocmește O.N.U. in mai bine de un deceniu, este rezultatul unei 
inițiative a României și se înscrie in eforturile Națiunilor Unite de 
investigare a efectelor grave pe care le au înarmările in toate dome
niile vieții interne și internaționale ale societății contemporane. Așa 
cum se știe, proiectul de rezoluție, inițiat, de asemenea, de România 
pe marginea acestui raport — și la care s-au alăturat in calitate de 
coautoare alte 21 de state — a fost adoptat zilele trecute de Comitetul 
pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a 
O.N.U. in unanimitate. Aceasta se înscrie, fără îndoială, ca o semni
ficativă recunoaștere a însemnătății documentului, punind încă o dată 
in evidență realismul și caracterul profund constructiv al politicii ^ex
terne a României 
președintelui ei, in 
murilor noastre — 
mării nucleare.

mai 
sub-

socialiste, activitatea neobosită a țării noastră, a 
slujba soluționării problemei fundamentale a v?e- 
infăptuirea dezarmării, și in primul rind a dezăr-

imprimai o tendință de relativă 
restringere a consumurilor de fier 
și otel — contrabalansată.
de creșterea cantitativă a produc
ției de arme — însă a sporit iu 
aceiași timp consumul de aluminiu, 
argint, titaniu și alte metale scum
pe. Astfel, titaniul reprezintă acum 
Oină la 30 la sută din 
celor mai moderne 
luptă. în comparație - 
sută pentru modelele 
anii ’50. Același metal
pe scară largă în construcția de 
submarine, iar alte tipuri de nave 
utilizează mari cantități de alumi
niu. S-a calculat că pentru con
struirea și desfășurarea a 200 de 
rachete balistice intercontinentale 
mobile sint folosite circa 10 000 tone 
de aluminiu, 2 500 tone de crom,

totuși.

greutatea 
avioane de 
cu 8—10 la 
produse în 
este folosit

Este relevant, totodată, un alt fe
nomen nociv, anume că. pe măsu
ră ce forțele 
de acțiune 
distructivă a 
suprafețe tot 
sint dgstinate instrucției, manevre
lor și testării noilor arme. Așa. de 
exemplu, modul de desfășurare a 
rachetelor MX. a căror producție 
a fost nu de mult autorizată în 
S.U.A.. comportă utilizarea unei 
suprafețe de circa 9 600 kilometri 
pătrați. Creșterea suprafețelor afec
tate sectorului militar se face, 
bineînțeles. în dauna agriculturii și 
a pășunilor, deci a hranei popu
lației.

Pe lingă resursele materiale, 
cursa înarmărilor înghite, de ase
menea. relevă raportul, importante

armate trec pe regim 
mecanizată, 
armelor se
mai întinse de pămint

iar raza 
extinde. .

în luminăNoul studiu pune 
agravarea tuturor efectelor negati
ve ale competiției militare semna
late in raportul din 1977. alături de 
apariția' unora noi. de același gen, 
derivate din sporirea în intensita
te a cursei înarmărilor și de lăr
girea sferei sale de cuprindere. Pe 
baza studiilor și analizelor elabora
te de experti din 12 țări, inclusiv 
din tara noastră, raportul eviden
țiază faptul că starea de insecuri
tate în care trăiește omenirea B-a 
agravat, crescînd primejdia unei 
conflagrații pustiitoare pentru În
treaga civilizație, că înarmările au 
devenit o povară intolerabilă pen
tru toate statele. .

In paginile raportului este ana
lizată. pe bază de cifre și fapte din 
cele mai ilustrative, uriașa influ
entă negativă pe care o are conti
nuarea neinfrinată a înarmărilor a- 
supra vieții economice a tuturor 
națiunilor. Cele peste 600 de mi
liarde de dolari pe an cheltuiți as
tăzi in lume pentru producerea de 
mijloace de distrugere reprezintă o 
enormă deturnare de fonduri fi
nanciare. a căror utilizare in be
neficiul popoarelor ar contribui ho- 
tărîtor la rezolvarea unor probleme 
stringente ce confruntă contempo
raneitatea. Relația dezarmare-dez- 
voltare devine cu atit mai eviden
tă in condițiile actualei crize eco
nomice. criză intim legată și me
reu agravată de sporirea arsena
lelor.

de ingineri
— susținută

— peste trei milioane 
si oameni de știință 
cu uriașe fonduri financiare (35 
miliarde de dolari pe an) lucrează 
în sfera cercetării pentru produce
rea de noi arme și echipamente 
■militare. Această concentrare de 
forte explică ritmul și amploarea 
inovațiilor în materie de tehnică 
militară, dar arată. în același timp, 
dimensiunile calitative ale poverii 
suportate de omenire prin detur
narea unui număr atit de mare de 
cadre cu înaltă calificare de la 
scopurile firești ale dezvoltării paș
nice.

Mijloacele financiare destinate 
cercetărilor in scopuri militare re
prezintă în prezent un sfert din 
cheltuielile generale pentru cerce- 
tare-dezvoltare. In plus, caracterul

PE MARGINEA NOULUI RAPORT AL O.N.U. INIȚIAT DE ROMÂNIA

Este un adevăr incontestabil că 
intensificarea continuă a înarmări
lor a atras si atrage după sine o 
sporire masivă a resurselor mate
riale si umane antrenate in circui
tul producției de armament si al 
activităților conexe. constituind 
prin aceasta un factor major de 
îngustare a posibilităților de pro
gres economic și social. Un exem
plu elocvent îl oferă în această 
privință nivelul consumurilor de 
materii prime destinate sectorului 
militar. In pofida faptului că re
sursele minerale ale globului teres
tru sint limitate și că industria ci
vilă din multe țări suferă de acum 
de pe urma lipsei unor asemenea 
resurse, totuși in lume se irosesc 
pentru producerea de armament 
imense cantități de combustibil, e- 
nergie și metale-rare Așa cum 
arată raportul amintit, fluctuațiile 
intervenite în economia lumii în 
perioada postbelică nu au afectat 
citusi de puțin sectorul militar : 
dimpotrivă, în toată această pe
rioadă. el a continuat să dețină o 
pondere de 5—8 la sută în produc
ția mondială.

Experții admit că perfecționările 
tehnice in sfera armamentelor au 

x

150 tone de titaniu, 20 tone de be- 
riliu, 890 000 tone de oțel și 2,4 mi
lioane tone de ciment. Fără a vorbi 
de mineralele radioactive, cum este 
uraniul si altele, utilizate la fabri
carea focoaselor nucleare.

O semnificație strategică cu totul 
specială o ăre - însă consumul de 
petrol iq scoburi militare. Nu nu
mai prin ponderea sa relativ ■ ridi
cată în consumul de țiței și 'prin 
costurile ridicate pe care Ie impli
că datorită escaladării preturilor și 
înrăutățirii condițiilor de extracție, 
ci si din alte motive. Mai întîi, pe
trolul deține un loc special între 
mineralele strategice datorită dife
renței aoroape dramatice dintre 
necesități și rezervele disponibile. 
Apoi. în sectorul militar reconver- 
siunea la alte surse de energie este 
socotită mult mai dificilă decît în 
industria civilă, necunoscindu-se 
deocamdată nici un proiect deose
bit in acest sens. în fine, mijloa
cele militare moderne se disting 
printr-un consum sporit de com
bustibil lichid. De pildă, tancurile 
perfecționate consumă astăzi o can
titate de benzină de zece ori mai 
mare decît modelele de acum un 
sfert de secol.

resurse umane. In întreaga lume, 
peste 70 de milioane de persoane 

• sint. direct sau indirect, angajate 
in activități militare. între acestea, 
o adevărată armată de specialist^

secret al unor descoperiri tehnico- 
șiiintiflce cu aplicabilitate, reală 
sau prezumată. in sectorul militar 
elimină aceste cuceriri din sfera 
activității pașnice, privind popoare-

'le. și pe această cale, de însemnate 
beneficii materiale. Acdlași interes 
„strategic" frinează extinderea a- 
sistentei tehnico-științifice către 
țările în curs de dezvoltare, cu 
efecte din cele mai nocive pentru 
progresul economic al acestora.

După cum se vede, cheltuielile 
pentru înarmare reprezintă cea 
mai neeconomică — mai bine zis 
antieconomică — investiție pe care 
a cunoscut-o omenirea, cel mai 
intens factor de risipă și deturna
re a resurselor spre scopuri nepro
ductive. antisociale în afară de 
primejdia mortală pe care o pre
zintă armele. în special cele nu
cleare. pentru însăși existenta ome
nirii. mijloacele ' afectate pentru 
sporirea arsenalelor agravează in
flația, recesiunea economică, șoma
jul, constituind un obstacol maior 
•în ^calea eforturilor de soluționare 
a, problemelor, subdezvoltării și a 

decalajelor, urmările fiind 
cel mai dureros de către 
curs de dezvoltare, atrase 
orbita cursei înarmărilor, 
politicii imperialiste, de

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctntell nr. 1. Tel 1........................
export-import presă. P. O. BOX 136-137 telex ; 11 226.

© Sumele destinate înarmărilor au ajuns în acest an la 
PESTE 600 DE MILIARDE. DE DOLARI, de patru ori mai mari 
decît la încheierea celui de-al doilea război mondial și de 25 
de ori mai mari față de cele de la începutul secolului. La pre
țurile actuale revin 110 DOLARI PENTRU FIECARE LOCUITOR 
AL PLANETEI, sumă superioară venitului anual a milioane de 
oameni din țările sărace.

® Numai în producția de bunuri și servicii militare se fo
losește 6 la sută din consumul mondial total de petrol, ceea ce 
reprezintă APROAPE JUMĂTATE din cel al tuturor țărilor în curs 
de dezvoltare.

® PESTE 70 MILIOANE DE PERSOANE sînt, direct sau 
indirect, ANGAJATE IN ACTIVITĂȚI MILITARE, inclusiv 3 mili
oane de specialiști cu înaltă calificare.

® Mijloacele financiare destinate cercetărilor în scopuri 
militare depășesc 35 miliarde de dolari anual, reprezentînd 
UN SFȘRT DIN CHELTUIELILE GENERALE PENTRU CERCE- 
TARE-DEZVOLTARE.

reducerii 
resimțite 
tarile in 
si ele in 
datorită 
reîmpărțire a sferelor de influentă.

Datele si cifrele cuprinse în ra
portul O.N.U. vin să pună și mai 
mult în lumină justețea inițiative
lor și propunerilor României, ale 
președintelui Nicolae . Ceaușescu 
privind necesitatea stopării neîntîr- 
ziate a cursei înarmărilor și trece
rii la măsuri efective de dezarma
re. în ansamblul demersurilor ro
mânești. procesul dezarmării' este 
strîns legat de cel al dezvoltării. 
O profundă semnificație dobîndește 
în acest sens propunerea României 
socialiste, reafirmată în repetate 
rinduri de președintele Nicolae 
Ceausescu, de a se trece la-înghe
țarea cheltuielilor militare la nive
lul acestui an și lji reducerea lor, 
pină în 1985. 
fondurile astfel 
a fi folosite, in 
Ia sută, pentru 
rilor țărilor în 
restul pentru crearea de noi locuri 
de muncă și înfăptuirea1 altor mă
suri economice și sociale în țările 
unde au loc asemenea reduceri.

cu 10—15 Ia sută, 
recuperate urmînd 
proporție de 30—50 
sprijinirea efortu- 

curs de dezvoltare.
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