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IN ÎNTÂMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUIÎndeplinirea exemplară a planului pe 1982 - o îndatorire de mare
CONFERINȚA NAȚIONALĂ

A
PARTIDULUI COMUNIST 

s______ ROMÂN_______.

ACUM, IN LUNA DECEMBRIE, SA FACEM DIN FIECARE ZI ,0 ZI A RITMURILOR MAXIME IN PRODUCȚIE ’
Mai sînt 30 de zile pînă la sfîr- 

situl celui de-al doilea an al ac
tualului cincinal. Pe drept cuvint. 
această ultimă lună a anului con
stituie perioada unui exigent si ri- 

^gtjros examen al capacității crea
toare a oamenilor muncii, al for
ței mobilizatoare a organelor si or
ganizațiilor de partid, pentru că. a- 
cum. în luna decembrie, colective
lor din industrie, construcții Si din 
celelalte ramuri ale producției ma
teriale le revin sarcini deosebit de 
complexe, a căror înfăptuire exem
plară va influenta în mod hotărî- 
tor rezultatele pe ansamblul anu
lui 1982.

Ferm hotărîte să întîmpine Con
ferința Națională a .partidului, e- 
veniment de excepțională importan
tă în viata partidului si a tării, cu 
succese de prestigiu în producție, 
numeroase colective de întreprin
deri au raportat îndeplinirea înain
te de termen a planului pe 11 luni, 
depășind substantial prevederile de 
plan la producția fizică si netă, ob- 
tir.ind însemnate economii de ma
terii prime, materiale, combustibil și 
energie electrică. în alte unități e- 
conomice unde, dintr-un motiv sau 
altul, în lunile precedente s-au 
semnalat o serie de nerealizări, co
lectivele acestora au făcut în luna 
noiembrie dovada că nu se împa
că cu postura de restantiere si. 
printr-uri stăruitor ..efort organiza
toric si exemplară mobilizare în 
muncă, au reușit să recupereze ră- 
niinerile în urmă. Sînt fapte care 
ilustrează, deopotrivă, realismul 
sarcinilor stabilite de conducerea 
partidului pentru cel de-al doilea 
an al cincinalului, hotărirea si ca
pacitatea oamenilor muncii de a 
identifica și valorifica noi resurse 
interne de sporire a producției si 
eficientei economice, pentru a a- 
sigura dezvoltarea continuă a eco
nomiei noastre socialiste.

De bună seamă, rezultatele obți
nute în perioada care a trecut de 
la începutul anului puteau fi mult 
mai mari dacă în unele întreprin
deri nu s-ar fi înregistrat însem
nate nerealizări la o serie de pro
duse absolut necesare economiei 
sau la unii indicatori calitativi, de 
•sHCientă. Or. este știut că planul 

'f.r'îtituie un tot unitar și cl tre- 
L să fie îndeplinit integral de 
fiecare unitate economică. Aceasta 
constituie o cerință esențială pen
tru dezvoltarea în ritmurile prevă
zute a economiei naționale, pentru 
înfăptuirea neabătută a programe
lor de ridicare a nivelului de trai 

al întregului nopor. Tocmai de a- 
ceea. acum, în ultima lună a a- 
nului. se impune o mobilizare ge
nerală a forțelor si capacităților 
creatoare ale/ oamenilor muncii din 
fiecare întreprindere, astfel ca pla
nul pe anul 1982 să fie îndeplinit 
exemplar.

Desigur, un obiectiv maior pen
tru îndeplinirea căruia trebuie să 
se acționeze cu hotărîre si răspun
dere. atit în unitățile care au des

• In fiecare întreprindere, măsuri hotărîte pentru rea
lizarea integrală, la fiecare sortiment, a producției 
fizice, pentru lichidarea tuturor restanțelor

• Acțiuni ferme pentru îndeplinirea prevederilor la pro
ducția de cărbune, petrol, gaze naturale și minereuri

@ înfăptuirea riguroasă a sarcinilor de export, realiza
rea în avans a unor contracte încheiate cu partenerii 
externi

© Maximă atenție, în fiecare întreprindere, reducerii 
mai accentuate a consumurilor energetice și de 
materiale

© Pe șantiere — mobilizare intensă a constructorilor și 
montărilor pentru punerea în funcțiune a tuturor ca
pacităților planificate pe acest an

fășurat pînă acum o activitate co
respunzătoare. cit mai ales în în
treprinderile care au acumulat res
tante. îl constituie realizarea inte
grală. la toate sortimentele, a pro
ducției fizice. Toate produsele, toa
te sortimentele prevăzute în 
plan au o- destinație preci
să în mecanismul echilibrat al 
economiei naționale și, de aceea, 
fabricarea lor la nivelul prevede
rilor de plan constituie o necesi
tate imperioasă. In prim-planul pre
ocupărilor trebuie să se situeze ac
țiunile ce trebuie întreprinse în 
unitățile din industria extractivă și 
energetică pentru realizarea inte
grală a prevederilor la producția de 
cărbune, petrol, gaze naturale, mi
nereuri și energie electrică — pro
duse de bază, fără de care nu poate 
fi concepută buna desfășurare a 
producției în celelalte ramuri ale 
economiei naționale. Toate unitățile 
din aceste sectoare dispun de o bază 

tehnică și materială puternică, de 
oameni destoinici, cu o bună pre
gătire profesională. Esențial este ca 
în aceste unități șă se asigure fo
losirea deplină a mijloacelor tehni
ce din dotare, o temeinică organi
zare a producției, mobilizarea pu
ternică a forțelor umane, spre a se 
realiza zi de zi importante sporuri 
de producție și a se recupera în to
talitate rămînerile în urmă.

Cu aceeași consecvență și răspun

dere este nevoie să se acționeze 
pentru lichidarea restanțelor și în
deplinirea integrală a planului la 
producția fizică și in celelalte ra
muri ale industriei : metalurgia, 
construcțiile de mașini, chimia, in
dustria materialelor de construcții, 
industria ușoară. Hotărîtoare sint, 
in această privință, stăruința cu 
care se va acționa în fiecare uni
tate pentru utilizarea deplină, cu 
înalt randament, a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor, pentru orga
nizarea judicioasă a activității în 
secții și ateliere, la fiecare loc de 
muncă, respectarea riguroasă a pro
gramelor de cooperare interuzinală 
și a planurilor de aprovizionare 
tehnico-materială.

în eforturile ce se depun pentru 
îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 
de plan pe anul 1982, un loc central 
trebuie să-l ocupe în această pe
rioadă producerea și livrarea inte
grală, in condiții de calitate irepro

șabilă, a fondului de marfă destinat 
exportului, realizarea in devans a 
unor comenzi încheiate tu partene
rii externi. Așa cum a subliniat în 
repetate rinduri secretarul general 
al partidului, toyarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să se înțeleagă 
cu toată răspunderea de către, fie
care muncitor, specialist și cadru 
de conducere din întreprinderi că 
exportul este o problemă fun
damentală a dezvoltării generale a 
tării, o condiție obligatorie a echi
librării balanței de plăți externe și, 
de aceea, onorarea riguroasă a co
menzilor contractate la export tre
buie să reprezinte un obiectiv prio
ritar al preocupărilor fiecărui co
lectiv muncitoresc, al organelor și 
organizațiilor de partid, al consi
liilor oamenilor muncii. Iată de ce 
acum, în ultima lună a anului, este 
necesar, mai mult ca oricind, ca 
pretutindeni, în toate unitățile eco
nomice, îndeplinirea sarcinilor de 
export să fie urmărită cu toată exi
gența și răspunderea, zi de zi, 
schimb cu schimb, pe întregul flux 
de fabricație pină la expedierea 
produselor.

în spiritul exigențelor actuale for
mulate de conducerea partidului, ale 
autoconducerii și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, o atenție maxi
mă trebuie să se acorde în această 
ultimă lună a anului reducerii mai 
acceniăăte'a consumurilor ăe -mate
rii prime, materiale, combustibil și 
energie electrică, creșterii continue 
a eficienței economice. Cu deose
bire se cere acțio-.at în prezent in 
direcția diminuării mai substanți
ale a consumurilor de energie elec
trică și combustibil. Subliniem 

‘această cerință pentru că-este tim
pul să se ,înțeleagă limpede că eco- 
nom'a națională dispune de resurse 
limitate de materii prime și ener
getice, ceea ce impune promovarea 
unei politici ferme de gospodărire 
rațională,- de reducere cit mai ac
centuată a consumurilor. Și un 
asemenea imoerativ se impune cu 
atit mai mult, cu cit .în dife-’te 
întreprinderi nu a fost încă lichi
dată risiba. nu s-au reali’at redu
cerile prevăzute ’a consumurile de 
energie elect*ică si combustibil, 
care sînt încă foarte ricli"a*e în in
dustrie. Ta‘ă de ce com’siile ener
getice din fiecare unitate economi
că sînt chemate jsă acționeze cu 
înaltă răsnundere și exigență, 
să-si îndenlinească pe denlin atri-
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, miercuri, 
pe tovarășul Harry Tisch, mem
bru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului Central al Fe
derației Sindicatelor Libere din R.D. 
Germană (F.D.G.B.), care. în frun
tea unei delegații, a făcut o vizită de 
prietenie și schimb de experiență în 
tara noastră la invitația Consiliului 
Central al O.G.S.R.

.La primire a luat parte tovarășul 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

A participat Siegfried Bock, amba
sadorul R.D. Germane la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut 
din partea tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Soc:alist 
Unit din Germania, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Demo
crate Germane.

ÎN AGRICULTURĂ
—muncă mai intensă, nici o amînare 

a lucrărilor urgente!
PE PRIMUL PLAN AL PREOCUPĂRILOR ÎN ACESTE ZILE:
• Terminarea arăturilor în toate j udețele, pînă la ultimul hectar
® Strîngerea și punerea Ia adăpost a cocenilor și paielor
© Transportul în întregime al sfeclei de zahăr din cîmp, spre a se 

preveni orice pierderi
® Livrarea integrală a cantităților de porumb prevăzute la fondul de 

stat și fondul de nutrețuri combinate
® Buna îngrijire și furajarea rațională a animalelor, asigurarea unei 

desăvîrșite ordini și curățenii în fermele zootehnice

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
tovarășului Erich Honecker un cald 
salut și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi de prietenie și 
colaborare statornicite între P.C.R. și 
P.S.U.G.. intre țările și popoarele 
noastre — inclusiv între sindicatele 
din cele două țări — relații care 
cunosc o dezvoltare continuă în spi
ritul înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel.

S-a exprimat dorința comună de a 
extinde și aprofunda raporturile din
tre cele două țări și popoare, apre- 
ciindți-se că realizările obținute de 
România și R.D. Germană in con
strucția socialistă creează noi posibi
lități pentru diversificarea și adînci- 
rea colaborării și cooperării bilate
rale. în interesul celor două state, al 
cauzei generale a socialismului și pă
cii în lume. A fost relevat rolul ce 
revine sindicatelor din cele două țări 
în dezvoltarea și întărirea pe mai 
departe a bunelor legături de priete
nie și colaborare dintre țările și po
poarele noastre.

Abordindu-se Unele probleme 'ale 

vieții politice internaționale actuale, 
a fost reafirmată dorința României și 
R.D. Germane de a conlucra tot mal 
activ pe plan extern pentru a-și a- 
duce. în continuare, contribuia la 
soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității, la promovarea u- 
nei politici de colaborare internațio
nală. de destindere și înțelegere intre 
toată națiunile.

în timpul întrevederii s-a acordat 
o atenție deosebită problemelor cola
borării și securității în Europa, subli- 
niindu-se necesitatea ca actuala reu
niune de la Madrid să se încheie cu 
rezultate pozitive, să contribuie la 
realizarea unei Europe unite, a unei 
Europe fără rachete și arme nuclea
re. în acest context a fost evidențiat 
rolul sindicatelor în ampla mișcare 
ce se desfășoară în întreaga lume 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
reducerea cheltuielilor militare, pen
tru înfăptuirea dezarmării. în primul 
rind a dezarmării nucleare, pentru 
respectarea dreptului fundamental al 
oamenilor — dreptul la viată. liber
tate. la pace.

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

IAȘI : Producție fizică peste prevederi
Oamenii muncii din in

dustria județului Iași în- 
timpină apropiata Confe
rință Națională a parti
dului cu o depășire a pro- 
ducției-marfă, fată de 
planul la zi, în valoare de 
peste 115 milioane lei, 
spor obținut îndeosebi pe 
seama creșterii producti
vității muncii. în expresie 
fizică, această depășire se 
concretizează în 16,8 mi
lioane kWh energie elec
trică, peste 6400 tone țevi 
sudate, 3 700 tone oțel 

! Florile Apusenilor j
Undc-s fătuțele moților 7 Nu le mai găsiți închise in

I ogradă așteptând resemnate, generație după generație,' I 
împlinirea aceluiași destin. Apoi, cu privirea in pulberea 
drumului, continuind să aștepte, cu gindul la merindele

I puține șl lingurile multe pe care trebuiau să le așeze . 
pe masă, sosirea bărbaților plecați de o jumătate de 
an prin țară să vindă necazul moștenit.

Iată-le la Cimpeni I La întreprinderea de tricotaje, 
I intrată în producție acum trei ani. Mindre, harnice, I 

pricepute. Sînt aproape 800. Cu noi orizonturi, alte nă- |

PICĂTURA DE CERNEALĂ

zuințe, stăpîne pe un nou destin. Peste 600 dintre ele

Isînt la virsta U.T.C.-ului. Dealtfel, media de virstă a 
întregului colectiv abia bate pe 22 ani. Unele au învă
țat, altele se străduiesc să ajungă tricoter, confectioner 
Isau creator de mbdele. Intrind zi de zi pe poarta între
prinderii, aduc cu ele tenacitatea și sirguința moțească. 
Aceleași, indiferent de unde vin. Surorile Livia și 
t'lorea Bucea din Bistra, surorile Măria, Sofia și Elena 

ILazăr din Vadul Moților, Angela Coroiu din Ponorel, 
Cornelia Lazdr din Horea. Și încă.

Cu averea de neînlocuit a mîlnilor harnice, intemeia- 
Iză familii, făuresc cămine fericite. Ca Ana Dabija din 

Albac (soțul, ajutor de maistru in unitate) ; ca geme
nele Violeta și Aneta, tot din Albac, care se numesc 
acum, după soți, Bistrean și Corcheș ; ca Rodica Chiri- 

Ițescu din Cimpeni. Și încă.
In firescul vieții vor apărea pruncii, bine ați venit 

dragilor ! vestind a doua generație a marilor familii 
I muncitoare din Cimpeni.

Prin grija partidului a venit țara la moți.
Stefan D1N1CA

aliat și înalt aliat. 640 
tone utilaje tehnologice 
pentru industria chimică, 
a materialelor de con
strucție și refractare, pes
te 1 200 tone fibre și-fire 
poliesterice. La aceste 
produse se adaugă însem
nate cantități de utilaje 
pentru construcții și lu
crări terasiere, mijloace 
de automatizare electro
nice și electrotehnice, 
produse de mecanică fină. 
(Manole Corcaci. cores
pondentul ..Scînteii").

J

' OOH CAFTEA MMULOH SOCOALOSTE
ALE POTOPULUI! COHOOS M IPA^TOO

înnoiri socialiste pe un pămînt al frăției

AZI, 

JUDEȚUL 

HARGHITA
De nenumărate ori, 

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, 
a subliniat că fără o 
egalitate a dezvoltării 
economice nu poate 
exista o adevărată e

galitate națională. 
Acest adevăr funda
mental a călăuzit per
manent acțiunile par
tidului de după Con
gresul al IX-lea, iar 
rezultatele sint deose
bit de evidente și in 
viața județului Har
ghita. In toate așeză
rile mai importante 
au fost construite uni
tăți industriale, agri
cole, obiective, social- 
culturale menite să 
ridice viața localită
ților la nivelul ce
rințelor contemporane. 
Creșterea vertiginoasă 
a industriei a sporit 
numărul persoanelor 
ocupate la 322 la 1000 
de locuitori, aducind 
in casele oamenilor 
muncii din județ tot 
mai multă bunăstare. 
De asemenea, agricul
tura județului a reali
zat un salt de peste 3 
ori în acești 17 ani. 
ajungînd, printre alte
le, al doilea mare pro
ducător de cartofi al 
țării.

Condiții istorice cu
noscute au făcut ca pe 
aceste meleaguri să 
conviețuiască de seco
le români și maghiari. 
Consecvent politicii 
sale marxist-leniniste 

,în problema națională, 
partidul a creat odată 
cu baza economică a 
egalității și deschide
rea socială și cultura
lă necesară. Reprezen
tarea proporțională in 
organele alese la toate 
nivelurile, organizarea 
sistemului de învăță- 
mînt ’și a asistentei 
sociale, modalitățile 
de exprimare cultura
lă ilustrează convin
gător consecventa și 
justețea acestei poli
tici a partidului. Din 
cei 70 527 de elevi din 
județ, 54 900 învață in 
limba maghiară. Peste 
600 de studenți din ju
deț frecventează dife
rite institute de învă
țământ superior din 
țară. In reședință de 
județ apar ziare și alte 

PUBLICAM IN PAGINA A Il-A s date și fapte privind dezvoltarea 
economico-socială a județului Harghita

tipărituri in limbile 
română și maghiară.

Activitatea culturală 
din județul Harghita 
cunoaște o înflorire 
fără precedent, oame
nii muncii și tinăra 
generație avînd la dis
poziție 9 case de cul
tură. 403 biblioteci. 170 
cămine culturale, 92 de 
cinematografe. Direct 
înriurită de spori
rea bazei materiale, 
viața spirituală se a- 
firmă cu pregnanță 
in cadrul Festivalu
lui național „Cintarea 
României". La ediția a 
treia s-au prezentat 
peste 4 500 de formații 
cu aproape 99 000 de 
participanți. Numeroa
se ansambluri artistice 
duc faima acestor 
locuri, iar o serie de 
manifestări artistice și 
culturale și-au stabilit 
o tradiție și o reputa
ție bine întemeiată.

Mișcarea sportivă și 
de agrement cunoaște 
sub egida „Daciadei", 
o dezvoltare continuă. 

Cele 200 complexe și 
baze sportive contri
buie din plin la for
marea unor generații 
puternice și sănătoase. 
La „polul frigului" ro
mânesc funcționează 
două ■ patinoare artifi
ciale acoperite și o 
pistă pentru patinaj 
viteză. Să adăugăm 
intensa dezvoltare a 
turismului și a trata
mentului balnear in 
zona cea mai boga
tă in ape minerale a 
țării, unde s-au inven
tariat pină acum 3 000 
de izvoare de apă mi
nerală.

Toate acestea sini 
numai citeva din as
pectele vieții unui ju
deț în plin progres pe 
care munca harnică 
pentru totdeauna în
frățită, a oamenilor 
de aici, îl doresc tot 
mai bogat, tot ma 
frumos, tot mai demn 
de evoca nouă a dez
voltării economico-so- 
ciale a României so
cialiste.

Patria cuvîntului]
Cuvintul oricît ar 

părea de inspirat, ori
cît ar deveni de în
frumusețat prin- folo
sirea metaforelor și 
podoabelor stilistice nu 
are în timp forță de 
convingere fără greu
tatea istoriei care, sin
gura. adeverește întru
parea cuvîntului. a 
logosului în matricea 
vremilor. intr-un timp 
și loc anume.

Poeții s-au sprijinit 
și au luat puteri în 
rostirea lor în diferite 
veacuri și popoare din 
istoria lor națională 
sau din istoria uni
versală pentru a putea 
fi crezuți, pentru a 
putea convinge.

Am conferențiat ca 
poet de-a lungpl ani
lor în tară și la diferi
te universități din stră
inătate și am băgat de 
seamă cum se așter- 
nea liniștea peste au
ditoriu pe măsură ce 
cuvintul își primea 
puteri din valorile spi
rituale ale istoriei pa
triei. Cind nimeream 
cu flăcările cuvîntului 
in timp peste jertfa 
lui Constantin Brînco- 
veanu și a celoi patru 
fii ai săi. bunăoară, 
inimile adesea reci se 
deschideau cuvîntului 
și răspundeau în cele 
din urmă în ad’ncul 
privirii cu ardoarea 
jertfitoare a lacrimii.

Fără istorie, cuvin- 
tului. oricît de inspi
rat. îi lipsește întru
parea. adică putinta 
de a deveni hrană a 
sufletului de zi cu zi. 
De la Virgiliu la Paul 
Claudel, practic, de 
două milenii, cuvintul 

a pătruns în cele mai 
tainice fibre ale isto
riei. a rodit în tot ce 
a fost aspirație întru 
umanitate, întru no
blețe spirituală in a- 
ceastă miraculoasă 
spiritualitate europea
nă alcătuită, intr-un 
buchet, din individua
litatea inconfundabilă 
a mai multor națiuni.

Cei mai importanți 
poeți și scriitori ro
mâni pînă astăzi sint

Însemnări de 
loan ALEXANDRU

tocmai aceia care și-au 
asimilat geniul perso
nal istoriei poporului 
nostru, făpturilor de 
martiri care și-au pus 
sufletul și viata pen
tru apărarea virtuților 
spirituale ale acestui 
spațiu românesc. în 
opera lui Eminescu se 
repetă și decantează, 
practic, toată istoria 
poporului român; o 
statistică precisă a 
numelor de voievozi și 
ctitorii de oameni 
vrednici ai acestui pă
mînt și. spirit românesc 
arată limpede cit de 
întrupat în istorie este 
logosul eminescian. A- 
celași lucru se întîm- 
plă în Coșbuc și Goga, 
în Blaga și Voiculescu, 
ca să nu mai vorbesc 
de Iorga și Sadoveanu 
și de atifia alții.

Momentele de înflo
rire ale culturii româ
nești. ceasurile de ge
niu corespund cu mo
mentele contopirii lo
gosului cu istoria. Cind 

cuvintul nu merge în 
gol. Cind griul de jar 
al lacrimilor trecutului 
se adună ca perle în 
graiul poeților.

Această constatare, 
mai degrabă artă poe
tică. este departe de a 
se socoti exclusivistă, 
de a nu ține seamă de 
diferite etape si moda
lități de abordare ale 
logosului întrupat în 
istoria, în spiritul tra
dițiilor unui popor. 
Pentru că logosul ca 
istorie implică etica, 
existenta ca datorie. în 
vederea edificării fiin
ței în spiritul legilor 
morale, . în virtutea 
unei Patrii, și ii ivom 
elogia mai cu seamă 
acolo unde el a devenit 
viată, unde existenta 
lui este legată de o 
persoană precis deli
mitată mai degrabă 
decit acolo unde ezită 
angajarea plenară, 
care nu implică jertfa 
mărturisitoare din iu
bire pentru propășirea 
celorlalți.

Se știe efortul lui 
Hegel de a așeza isto
ria alături de natură, 
ca purtătoare de spirit 
în egală măsură vred
nică de a dgveni o- 
biect al cunoașterii pe 
calea simbolică a artei 
și descriptivă a știin
țelor. Dacă natura este 
ogorul in care spiritul 
își seamănă ordinea și 
frumusețea, istoria este 
cea in care logosul se 
întrupează nemijlocit

Așadar, restituirea 
istoriei naționale ca o- 
biect al poeziei, al ar
tei nu este un fapt 
printre altele, ci faptul 
vital al unei spirituali
tăți.
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ÎN ÎNTÎMRNAREÂ CQNFERINȚE! NAȚIONALE A PARTIDULUI

Azi, 

județul 
Harghita
UNITATEA ȘI FRĂȚIA - 
temelia împlinirilor noastre

SZASZ Iosif
prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R.

Despre străvechile' meleaguri de la obîrșia legendarelor riuri Mu
reș și Olt, se putea vorbi pină nu demult ca despre o zonă săracă și 
fără perspective deosebite de dezvoltare. Pentru a schimba această sta
re de fapte au fost necesare hotăririle Congresului al IX-lea al Parti
dului^ Comunist Român, cind s-au pus temelii noi dezvoltării accelerate 
și armonioase a tuturor zonelor țării.

Tot ceea ce s-a înfăptuit în acești ani de istorie nouă poartă în
semnele gîndirii novatoare, cu profunde temeiuri științifice și clarvi
ziune revoluționară, a eminentului nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Astăzi, județul Harghita se înfățișează cu- o industrie in 
plină dezvoltare, cu o agricultură intr-un neîntrerupt proces de mo
dernizare, cu o bogată viață spirituală. S-a creat în acest fel baza 
reală, obiectivă pentru manifestarea deplinei egalitătj în drepturi a 
tuturor cetățenilor, români și maghiafi, fără deosebire de naționalitate.

S-a înălțat in acești ani o industrie de mare eficiență, răspîndită 
pe întreg cuprinsul județului. întreprinderile : de tractoare, de tricotaje, 
de filqtură a lîmi pieptănate, de matrițe și piese din fontă, de mecanică, 
utilaje și piese de schimb pentru industria forestieră și multe altele, 
pot fi considercte pe drept cuvînt pionierii industrializării meleagu
rilor harghitene. Ca urmare a acestei impetuoase dezvoltări, produc
ția industrială a anului 1965 se realizează astăzi în circa două luni.

La temelia dezvoltării accelerate a industriei au stat importantele 
fonduri de investiții. In perioada 1966-1981 acestea însumează 20,6 mi
liarde lei, din care peste 10 miliarde numai în industrie. S-au creat 
astfel mi.i de locuri de muncă; în dpmenii moderne ale economiei, au 
apărut profesii'noi care au pus capăt, pentiu totcfeaUna migrației nfein- 
trerupțp. q ggmqoilof dcieșțpțj.ocuri, ip. căutare de lucru in alte părți 
ale țăiiii. '

Concomitent cu dezvoltarea industriei, agricultura s-a situat per
manent în centrul preocupărilor noastre. S-au construit unități agro
zootehnice moderne, s-a asigurat înzestrarea cu mașini agricole, au 
fost efectuate importante lucrări hidroameliorative și de îmbunătă
țiri funciare, care, vizează scoaterea de sub influența excesului de 
umiditate si reintegraiea în circuitul productiv a peste 36 000 hec
tare. Prin toate acestea, producțiile agricole au crescut de la un an la 
altul.

Dezvoltarea economică făiă precedent a produs adînci transfor
mări in însăși calitatea vieții oamenilor. In perioada amintită s-au 
.construit mii de apartamente într-o arhitectonică ce îmbină armonios 
modernitatea cu tradiția. In pas cu înnoirea uibanistică s-a dezvol
tat rețeaua comercială, s-au înălțat zeci de școli, creșe și grădinițe, 
spitale și policlinici, edificii social-culturale care întregesc tabloul ma
rilor prefaced în județul nostru.

Conștienti de faptul că am parcurs numai o etapă din amplul pro
gram de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, sintem 
ferm hotărîți să ne amplificăm eforturile - așa cum ne-a cerut în
totdeauna tovarășul Nicolae Ceaușescu — pent’u a ridica activitatea 
noastră la nivelai exigențelor actuale, asigurînd Harghitei, alături de 
toate județele patriei, înflorirea fără precedent în epoca pe care o 
trăim.

„Dezvoltarea industrială a județu
lui Harghita, ca a tuturor județelor 
României socialiste, demonstrează cu 
putere felul în care se realizează în 
viață hotărîrile partidului nostru, pre
ocuparea partidului și guvernului de 
a asigura dezvoltarea rapidă a tuturor 
județelor, ca o condiție a ridicării bună
stării poporului, a egalității în drepturi 
între toți cetățenii patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate. Asigurăm 
astfel condiții de muncă și de re
tribuție egale, posibilitatea tuturor de 
a lucra în oricare sector de activitate, 
în raport cu calificarea, cu pregătirea 
profesională și tehnică“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Industrializarea județului — opțiune pentru 
progres, pentru egalitatea în drepturi a tuturor

Producția industrială a județului de abia depășea cu puțin 2 
miliarde lei, in anul 1965. De atunci ea a crescut de aproape 6 ori, 
ajungînd la sfirșitul anului trecut la 12 040 milioane lei. Acum 
sînt necesare doar două luni pentru a realiza producția anului 
1965. Dar cum privesc aceste realități făuritorii de istorie noyă ai 
Harghitei ?

CSITSI ALEXANDRU, munci
tor la întreprinderea de tractoa
re MierciWea-Ciuc : „Lucrez in 
această, întreprindere din 18Z5.,, 
Reveneam in locurile natale de la 
Galați pentru că dezvoltarea- indus
trială a județului nostru. începută 
încă după, cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, se contura tot mai 
bine, oferindu-ne. mie si altora, 
plecați de pe aceste meleaguri, 
locuri de muncă. Anul 1976 rămi- 
ne înscris in cronica întreprinderii 
și în ■ viața mea. în acel an. cu 
emoție și bucurie l-am întîmpinat 
in uzina noastră pe secretarul ge
neral al partidului, care ne-a rea
mintit că numai o puternică dez
voltare industrială, bazată în prin
cipal pe construcția de mașini și

pe,ramurile cu o înaltă tehnicitate, 
ne poate deschide calea afirmării 
noastre, a celor din județ și a în- 

..tregii țări, .Atunci s-a hotărît ca în
treprinderea noastră să producă 
tractoare. în scurt timp, la 9 iunie 
1976 — voi reține mereu in me
morie această zi — pe poarta fa
bricii a ieșit primul tractor — trac
torul de Harghita. în primul an am 
livrat 192 de bucăți pentru ca în 
acest an să ajungem la aproape 
4 700 de tractoare fabricate in 11 
tipuri. Calitățile lor au sporit 
de la un an la altul, dovadă că 
aproape jumătate din producție am 
livrat-o la export, iar unul din cele 
mai recente tipuri de tractoare a 
fost distins cu Medalia de aur la 
Tîrgul internațional de la Leipzig".

LAZAR BELA, inginer-șef la 
întreprinderea mecanică Gheor- 
gheni : „Produceam, firin anii ’50, 
cind s-a înființat întreprinderea, 
plite pentru sobe. De atunci am de
venit o întreprindere modernă, cu 
circa 2 150 de oameni, care realizează 
aproximativ 2 000 de produse. Nu de
mult am dat în folosință o turnăto
rie nouă, unde am realizat piese de 
pină la 10 tone necesare unor Jia- 
șini-unelte.; De asemenea, turnăm 
blocuriipârițiteîiTot oare de trâStuț- 
re. iar adijiti "'ne 'preocupăm să ex
tindem gama pieselor din fontă 
nodulară care vor înlocui piesele 
din oțel turnat sau forjat, material 
energointensiv".

La cîteva zeci de kilometri, pe o 
vatră veche a metalurgiei româ
nești. ION ȚÎRLEA, lăcătuș Ia în
treprinderea de fier Vlăhița, evocă 
dezvoltarea fără precedent a 
vechii făbrlcuțe de odinioară : 
„Numai în ultimul deceniu s-a 
construit aici o nouă stație de aglo
merare a. minereului, s-au moder
nizat furnalele, a căror producție

a crescut cu 12 000 tone fontă anual, 
am pus în funcțiune o nouă turnă
torie pentru carcase de motoare 
electrice. Ca urmare. întreprinde
rea și-a triplat producția și am asi
milat peste 75 de noi produse". 
Realități asemănătoare trăiește și 
KUTI DENES, muncitor la în
treprinderea de matrițe și pie
se din fontă din Odorheiu Secu
iesc : „Sintem primul sol al con
strucției de mașini pentru indus-1 

‘tfia cHtmiăă. :'r>e rtfeleagurile jude-' 
țului. Avem cam virata unui , cin
cinal.' dar rie-am impus prin pro--' 
dusele noastre cu caracter de uni
cat". Aceeași ambiție au și țesătoa
rele de la întreprinderea de stofe 
pentru mobilă și țesături tehnice — 
Gheorgheni. „Temelia fabricii 
noastre a fost pusă chiar de secre
tarul general al partidului, cu oca
zia unei vizite de lucru în 1971, își 
amintește KURKO KLARA, mais
tru la secția finisai. în acest răs
timp. valoarea producției a crescut 
de 8 ori și fabricăm azi 40 de arti
cole in peste 165 poziții coloristice".

Vocația prieteniei
Ca să putem sta de 

vorbă cu LENDEKZKY 
IOAN, miner Ia mina 
Bălan, Erou .al Muncii 
Socialiste, a trebuit să 
treacă ceva timp. Ve
nea . de undeva din 
mină și ne așteptam să 
vedem un om voinic, 
călit în munca fizică. 
Ne-a apărut insă în cu 
totul altă înfățișare : 

, puțin la trup, cu fața 
marcată de vreme, însă 
vioi, cu o agilitate în 
mișcări și în priviri lă- 
sind să se vadă o fire 
comunicativă, in stare 
să lege repede prie
tenii.

— Că sînt prieten cu 
tovarășii mei de mun
că e puțin spus. între 
noi relațiile bune se 
încheagă în abataj și 
continuă și după mun
că. Mineritul este o 

, profesie grea și dacă 
nu ești prieten cu cel 
de lingă tine nu -poți 
realiza de unul singur 
prea mult. Mineritul 
a devenit o profesie

de echipă, o profesie 
cu arie largă si le
gături multiple. Cel 
din abataj are alături 
mecanici, electricieni, 
geologi, chimiști, este 
sprijinit in muncă de 
alte activități, fără . de 
care insă nu se poale 
munci.

— Ați subliniat fap
tul că mineritul,este o 
profbsie de echipă. 
Cum se manifestă 
aceasta Ia mina Bălan?

— Cind am venit în 
mină, in urmă cu 30 
de ani, scoteam mi
nereul cu caii. De 
atunci, nenumărate 
modernizări ne-au pus 
in fața unei dotări me
reu mai complexe, mai 
productive dar și mai 
pretențioase. Ca să 
stăpinești un utilaj din 
subteran este nevoie 
de mai mulți oameni 
și dacă aceștia nu lu
crează intr-un spirit de 
echipă, dacă nu se 
completează unul pe 
altul, treaba merge

greu. Desjgur, mulți 
mineri sînt policalifi- 
cafi, acțiune care con
tinuă cu tenacitate, dar 
spiritul de echipă ră- 
mine principala noas
tră forță. Ei ii datorăm 
nu numai succesele 
noastre in producție, ci 
și dezvoltarea' orașului, 
pregătirea generației 
de miine. Și fiindcă nu 
peste mult timp va 
trebui să mă retrag la 
pensie — timpul lu
crează pentru miner 
mai repede decit în 
alte meserii — mă pre
ocupă in momentul de 
față două lucruri : să 
contribui la punerea în 
funcțiune' a unui puț 
de mină complet re- 
utilat și renovat și să 
las celui care mă va 
înlocui, inginerului 
Dan Mihai, aceeași 
pasiune pentru profe
sie, dublată de o nese
cată încredere in oa
menii cu care lucrea
ză, in spiritul de echi
pă al minerului.

După Congresul al IX-lea, politica de industrializare a județu
lui s-a bazat tot mai mult pe folosirea intensivă a resurselor locale, 
pe valorificarea superioară a materiilor prime.

GHEORGHE MERLUȘ. maistru 
la Combinatul de exploatare și 
prelucrare a lemnului Toplița : 
„Conduc o formație de lucru la fa
brica de mobilă. Producția noastră 
este intens solicitată la export. Mo
dernizarea întreprinderii dovedește 
consecventa cu care partidul nos
tru. personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu urmăresc valorificarea 
la parametri tot mai înalți a bogă
țiilor tării. Cu ani in urmă, aici la 
„portul plutăritului" pe Mureș 
funcționa o făbricuță de binale și 
cherestea. La indicația secretarului 
general al partidului, in deceniul 
trecut s-a înălțat fabrica de mo

bilă. care înzecește valoarea lem
nului. Prin ridicarea productivității 
muncii, prin folosirea deplină a ma
sei lemnoase am obținut o produc
ție suplimentară cu 30 la sută mai 
mare în cincinalul trecut fată de 
primii ani ai funcționării fabricii. 
Economisim in acest fel in fiecare 
an o mică pădure de cîteva zeci de 
hectare. Ceea ce am realizat noi, 
într-o industrie tradițională, în 
aceste locuri, reprezintă o nouă ca
litate a muncii, trecerea de la ope
rații primare la principiul valorifi
cării estetice. Ne străduim ca mo
bilele noastre să fie adevărate ope
re de artă".

Investițiile au fost „forța motrice" a dezvoltării economice. De la 
înființarea județului s-a investit o sumă de circa 21 miliarde lei, 
din care industriei i-au revenit peste 10 miliarde lei. S-au construit 
25 de întreprinderi noi care au sporit numărul produselor princi
pale de la 13, in 1968, la 47, in 1981.

înzestrarea tehnică a fost însoțită de o continuă perfecționare 
profesională. Dacă nu s-ar fi intîmplaț așa, populația ocupată in 
industria județului ar fi trebuit să crească de trei ori. In realitate 
aceasta a sporit de la aproape 60 000 de persoane, în'1965, la circa 
115 000 persoane în 1981. A crescut de 2,85 ori productivitatea mun
cii pe o persoană : de la 68 499 lei in 1965 la 195 418 lei, anul tre
cut. Acesta este rezultatul creșterii competenței profesionale in con
dițiile construirii unor unități moderne.

ALBERT ARPAD, oțelar la în
treprinderea de oțeluri speciale 
forjate Cristuru Secuiesc : „în oc
tombrie s-au implinit 650 de ani de 
cind orașul nostru este atestat do
cumentar. Uzina de oteluri speciale 
care ne-a înălțat in eooca civiliza
ției moderne, cere o înaltă califi
care profesională, de neimaginat 
pină nu demult, indiferent de virstă 
sau de limba pe care o vorbim, pe 
toți ne animă dorința de a fi cit 
mai bine pregătiți profesional, pen
tru că numai așa vom putea pune 
uriașa forță industrială creată in 
acești ani in slujba noastră".

IOAN MOLDOVAN, sculer-ma- 
trițer la întreprinderea de trac

toare Miercurea-Ciuc : „Am parti
cipat la lansarea primului tractor 
de Harghita. Mi-amintesc că atunci 
aveam multe locuri de muncă im
provizate. Acum dispunem de o 
sculărie nouă, modernă, de mare 
tehnicitate. Am fost sprijiniți con
tinuu să ne sporim dotarea tehni
că. dar'am si fost călăuziți să în
vățăm. Invențiile si inovațiile 
devin motorul progresului. De 
pildă, tractorul S.M. 800, primul de 
acest fel cu volan. înglobează nu
meroase contribuții originale ale 
colectivului nostru. Este singurul 
nostru răspuns posibil la exigențe
le revoluției tehnico-știin.țlfice 
contemporane".
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UNITATE
Sintem acei ce ne cunoaștem drumul 
Istoriei adăugind o filă
Români, maghiari alăturea, ca unul, 
Lumini vom țese-n cînt de clorofilă.

Cu Ceaușescu, demni ca niciodatâ, 
Urcâm mereu spre vremea cea măreață 
A comunismului deplin ce ne așteaptă : 
Sublim subiect intre coperți de viață.

Dumitru MERLUȘCĂ
muncitor

ACEASTA E PATRIA
Aceasta ți-e patria, casă reînnoită, 
pentru trup, pentru cuget - un singur lăcaș I 
Teritoriu al omeniei, România socialistă, 
patria mea de gîndire și muncă.

Măreția Ardealului, calmul Bărăganului, 
fascinația Moldovei — o unică lume,
Un singur drapel desfășurat peste-ntinderea mării 

și peste ținuturi^ 
iar pe drapel stă deviza : Ceaușescu și Partidul.

0 cooperativă 
agricolă- 
„uzină“

Situată la cițiva kilometri de 
renumita stațiune Tușnad-Băi, 
sediul cooperativei agricole de 
producție din Tușnad-sat nu 
poate fi. găsit pe undeva prin 
centrul comunei, într-o clădire 
rrțai arățpasă.,, El ,se află undeva 
în cimp, în mijlocul tarlalelor, 

a». unde au fost concentrate toate 
. dotările» și, toațe activițățjtle. Pre- 

,. ședințele - cooperativei, M.DjțNAR 
E.VIERICH, Erou al Muncii So- 

.. cialiște, ne spune că decizia unei 
asemenea amplasări s-a luat 
după aprofundate studii de efi
ciență economică.

Ne-am propus de la început 
să lucrăm pămintul după proce-' 
dee industriale, să ne organizăm 
munca in așa fel incit să obți
nem rezultate maxime cu chel
tuieli minime. Prin concentrarea 
activităților productive ne putem 
repartiza judicios forțele, redu
cem distanțele de transport și 
supraveghem îndeaproape des
fășurarea muncii. Fără îndo
ială că nu numai amplasa
rea centrului de producție al 
cooperativei ne-a adus succesele ! 
cunoscute. Ele au vehit mai ales 
din știința de a folosi judic'ns 
mijloacele tehnice de care dis 
ne cooperativa, de a aplica cpli-l 
secvent tehnologiile și, mai 
ales, de a păstra nestinsă dra- \ 
gostea țăranilor din Tușnad 
pentru pămint, pentru vite, pen
tru tot ce dă rod. Deși organi
zarea noastră presupune in mul
te locuri rigorile activității din 
uzină, nu am uitat niciodată că 
milenara ocupație a plugarului 
a creat o strinsă legătură între 
el și brazda de pămint mereu 
și mereu răsturnată de plug. Din 
această împletire au ieșit și re
zultatele noastre.

...Nu era nevoie ca președin
tele cooperativei să le aminteas
că incă o dată. Ele sint de mult 
cunoscute de oamenii locului și 
in țară. Vitele crescute aici, unde 
iarba are verdele intens din ți
nuturile cu climă maritimă ume
dă, dau producții demne de laudă. 
Dar mai ales cartoful și-a găsit 
aici terenul cel mai prielnic. 
Strădaniile cooperatorilor au fă
cut pămintul să fie an de an tot 
mai rodnic. în 1958 se obțineau 
în medie 21 700 kg la hectar, 
pentru ca in 1980 să se ajungă < 
la o medie de 36 872. kg. Pentru 
prima recoltă cooperativa a fost 
distinsă cu „Ordinul Muncii" cla
sa I, iar pentru cealaltă cu „Me
ritul Agricol" clasa I. Recunoaș
teri elocvente ale priceperii și 
dăruirii in muncă ale oamenilor 
acestor locuri.

OLAH Istvân Pagină realizată 
de Emil VASILESCU 

și I. D. KISS
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Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile bihorene — români, 
maghiari și de altă naționalitate — 
înfrățiți în muncă șl idealuri, au ur
mărit cu viu interes și profundă 
mindrie patriotică vizitele pe care 
le-ați efectuat, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in țări ale Asiei — se arată in tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. Această 
nouă vizită de pace, prietenie și 
colaborare ne umple inimile de 
bucurie pentru convorbirile. înțele
gerile și acordurile încheiate, care 
constituie o nouă și elocventă ex
presie a amplei -și puternicei afir
mări a politicii externe a României 
socialiste. Manifestările de caldă 
prietenie și ospitalitate cu care popu
lația țărilor respective v-a intîmpi- 
nat constituie incă o dovadă a înal
tei stime și aprecieri pe care popoa
rele le nutresc față de remarcabila 
dumneavoastră personalitate, proe
minent om politic al lumii contem
porane. înflăcărat luptător pentru 
pace. Vă încredințăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din Bihor, in 
frunte cu comuniștii, alături de în
treaga țară, vor realiza neabătut 
obiectivele și sarcinile adoptate la 
Congresul al XII-lea al partidului, 
vor urma cu stăruință prețioasele 
dumneavoastră indicații date cu oca
zia vizitei de lucru pe care ați fă- 
cut-o in județul nostru, fiind hotă- 
riți să ne sporim eforturile in mun
că pentru a intimpina Conferința 
Națională a partidului și cea de-a 
35-a aniversare a proclamării Repu
blicii cu noi rezultate in producție, 
spre a • contribui în acest fel la în
florirea și prosperitatea scumpei 
noastre patrii — Republica Socialis
tă România.

Cu profunde sentimente de mîn- 
drie patriotică, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Giurgiu, 
asemenea întregului nostru popor, 
au urmărit vizitele întreprinse de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în țări ale Asiei — expresie a con- • 
secvenței cu care acționați pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor pe 
multiple planuri cu toate țările și 
popoarele, pentru afirmarea și în
făptuirea politicii de pace și colabo
rare a României socialiste ' ■—1 se< 
arată în telegrama ădtesată de CO-; 
MITETUI. JUDEȚEAN GIURGIU AL 
P.C.R. Insoțindu-vă cu sentimente 
de nețărmurită dragoste și prețuire 
în această nouă solie de pace și 
prietenie, puternic însuflețiți de 
minunatul dumneavoastră exemplu 
de înflăcărat patriotism și înaltă 
răspundere comunistă, ne exprimăm 
totala adeziune față de politica inter
nă și externă a partidului și statului 
nostru, recunoștința noastră pentru 
activitatea neobosită pe care o des- 
fășurațl pe plan internațional, pen
tru contribuția excepțională pe care 
o aduceți la dezvoltarea raporturilor 
de cooperare și bună înțelegere între 
toate statele lumii, la cauza păcii și 
securității mondiale. Oamenii mun
cii din județul Giurgiu. în frunte 
cu comuniștii, sînt angajați cu fer
mitate și responsabilitate revoluțio
nară să înfăptuiască neabătut hotă
rârile Congresului al XTI-lea al par
tidului, ale Plenarei lărgite, a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, să în- 
timpine Conferința Națională a par
tidului, cea de-a 35-a, aniversare a 
proclamării Republicii cu noi suc
cese și realizări, să îndeplinească în 
cele mai bune condiții indicatorii 
planului economico-social al jude
țului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
constănțeni, au trăit cu gîndul și 
inima alături de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, marele fiu. al po
porului român, momentele emoțio
nante ale vizitelor întreprinse, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, în țări ale Asiei — 
se arată în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R. Dăm o înaltă 
apreciere rezultatelor acestor vizite 
care, prin importanța lor depășesc 
cadrul relațiilor bilaterale. îngădui- 
ți-ne, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm și 
cu acest prilej în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din județul Constanța, cele mai alese 
sentimente de stimă și prețuire. în
treaga noastră gratitudine pentru 
strălucirea și clarviziunea cu care 
acționați in scopul fundamentării și 
înfăptuirii politicii Partidului Comu
nist Român, creșterii prestigiului 
României socialiste pe toate meri
dianele lumii. Oamenii muncii . din 
județul Constanța, puternic însufle
țiți de ardoarea și patosul revoluțio
nar cu care dumneavoastră militați 
pentru progresul economico-social 
neîntrerupt al țării,, pentru triumful 
nobilelor idealuri ale socialismului 
și umanismului revoluționar, vor ac
ționa cu toate forțele pentru a in
timpina Conferința Națională și cea 
de-a 35-a aniversare a Republicii cu 
rezultate deosebite in toate sectoa
rele de activitate. •

In telegrama adresată de CONSI
LIUL NATIONAL AL FEMEILOR se 
arată : Strălucitul itinerar al păcii și 
prieteniei pe care l-ați efectuat, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. a constituit o im
portantă contribuție la conlucrarea 
dintre state și popoare. pentru înceta
rea agravării situației internaționale, 
pentru stoparea cursului periculos al 
Înarmărilor, pentru a se opri, ■ pînă nu 
este prea tîrziu, folosirea uriașelor 
stocuri de arme ucigătoare acumula
te în lume, pentru a se impune de
zarmarea. în primul rînd dezarma
rea nucleară. Exprimîndu-ne acordul 
deplin cu întreaga politică internă și 
externă a partidului si statului nos
tru, permiteți-ne să dăm glas profun
dei recunoștințe a tuturor femeilor 
țăr i, sentimentelor de deosebită sti
mă și prețuire față de dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, de al cărui nume se 
leagă toate marile izbinzi obținute de 
poporul nostru, față de tovarășa 
Elena Ceaușescu. întruchipare a celor 
mai nobile virtuți ale femeii românce. 
Adeziunea noastră deplină la politi
ca științific fundamentată a partidu
lui și statului nostru se manifestă și 
prin angajarea noastră fermă de a 
transpune exemplar în viață hotărî- 
rile Congresului al XII-lea al parti
dului, de a intimpina Conferința Na
țională a partidului și cea de-a 35-a 
aniversare a proclamării Republicii 
cu noi fapte de muncă pentru înde
plinirea planului pe 1982 și pregăti
rea în cele mai bune condiții a pro
ducției anului viitor.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se spu
ne : împreună cu întregul nostru 
popor, comuniștii, .toți oamenii mun
cii din județul nostru. însuflețiți de 
cele mai alese sentimente de dra
goste și prețuire ce vi le poartă 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. cel mai iu
bit fiu al națiunii noastre socialiste, 
personalitate proeminentă a vieții 
politice contemporane, vă adresează, 
cu inimile pline de satisfacție și le
gitimă mîndrie patriotică, întreaga 
lor recunoștință pentru rezultatele 
fructuoase ale vizitelor oficiale pe 
care le-ați efectuat, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în țări 
ale Asiei. Prin intreaga lor des
fășurare, prin rodnicele lor re
zultate. vizitele au constituit o 
nouă și strălucită dovadă a prețuirii 
de care vă bucurați pretutindeni, o 
contribuție remarcabilă la edificarea 
unei lumi a cooperării și păcii. An
grenați cu toate forțele în întîmpi- 
narea cu înfăptuiri cit mai mari a 
Conferinței Naționale a partidului, 
noi. comuniștii, toți cei ce trăim și 
muncim pe meleagurile județului 
nostru, vă asigurăm că acționăm 
neabătut, strîns uniți în jurul parti
dului. al dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
a îndeplini în mod exemplar lumi
nosul program al Congresului al 
XII-lea de ridicare a patriei noastre 
pe noi trepte de civilizație și pro
gres.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Călărași, animați de cele mai 
calde sentimente de dragoste și 
mindrie patriotică, au urmărit cu 
deosebit interes vizitele pe care 
le-ați efectuat., mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în țări' ale Asiei — se arată în tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN CALARAȘI AL P.C.R. Am 
simțit din nou marea bucurie și de
plina satisfacție de a vedea numele 
României cinstit cu adînc respect și 
prețuire în persoana celui mai iubit 
fiu al poporului nostru. Calda pri
mire, înaltele onoruri ce v-au fost 
aduse, aleasa prețuire, stimă și con
siderația cu care ați fost întîmpinat 
pretutindeni reflectă prestigiul de 
care vă bucurați pe plan internațio
nal, pentru forța claiviziunii și în
țelepciunea ideilor și inițiativelor 
așezate la temelia luptei pentru 
crearea unui climat de destindere, 
de pace și dezarmare. Exprimin- 
du-ne, și cu acest prilej, atașamentul 
față de politica promovată cu fer
mitate și consecvență de partidul 
nostru, de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, pe 
plan intern și internațional, vă asi
gurăm și totodată ne angajăm că 
vom acționa cu întreaga noastră pu
tere de muncă pentru a realiza pla
nul și angajamentele pe acest an, pe 
întregul cincinal, amplificând astfel 
contribuția noastră la făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate șl înaintare a României spre 
comunism, la sporirea prestigiului 
patriei iubite în lumea contempo
rană.

Milioanele de țărani cooperatori, de 
locuitori ai : satelor — români, ma
ghiari, germani și alte naționalități — 
au urmărit c.u viu interes și deplină 
aprobare, cu sentimente de necuprin
să satisfacție și legitimă 'mindrie pa
triotică vizitele pe care dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le-ați între
prins., împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în țări ale Asiei — se ara
tă în telegrama adresată de CONSI
LIUL UNIUNII NAȚIONALE zi 
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE. Documentele semnate 
scot in evidentă dorința arzătoare a 
noastră, a românilor, de a conlucra 
pașnic cu toate statele și popoarele, 
hotărîrea nestrămutată a României 
Socialiste de a face' totul pentru re
glementarea grabnică a tuturor stă
rilor conflictuale existente în diferi
te zone ale lumii, pentru încetarea 
oricăror acțiuni militare și trecerea 
la rezolvarea diferendelor dintre state 
pe calea tratativelor, pentru înfăptui
rea dezarmării, și • în primul rînd a 
dezarmării nucleare, pentru asigura
rea unei păci trainice. Declafîndu-se 
întru totul de acord cu rezultatele vi
zitelor. dînd o înaltă apreciere acti
vității neobosite pe care o desfășurati 
spre binele și prosperitatea națiunii 
noastre și a întregii omeniri. Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, țărănimea, toți lucrăto
rii ogoarelor, reafirmînd și cu acest 
prilej adeziunea lor totală la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului, vă asigură, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vor precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea neabătută a obiectivelor 
noii revoluții agrare, pentru realiza
rea sarcinilor ce revin agriculturii 
din planul de stat ne anul 1983, pen
tru creșterea contribuției acestei ra
muri de bază a economiei naționale 
la progresul general al tării, la în
florirea scumpei noastre patrii.

Inscriindu-se ca un eveniment 
politic de mare însemnătate, atît in 
raporturile bilaterale, cit și în viața 
internațională, vizita dumneavoastră, 
mult iubite și sțimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în țări ale 

Asiei a constituit o nouă și elocventă 
expresie a dorinței întregii noastre 
națiuni de colaborare și înțelegere 
cu toate popoarele, de participare 
activă la soluționarea problemelor 
complexe ale contemporaneității, 
evidențiind cu putere consecventa cu 
care acționează partidul și statul, 
dumneavoastră personal, pentru in
tensificarea raporturilor de prietenie, 
solidaritate și conlucrare multilate
rală cu țările în curs de dezvoltare 
și statele nealiniate, corespunzător 
orientărilor trasate de Congresul al 
XII-lea al partidului — se arată în 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R.

Toate momentele acestei magistrale 
vizite de pace și colaborare au re
liefat stima, prețuirea și , deosebita 
apreciere de care vă bucurați pe 
aceste îndepărtate meleaguri, ca emi
nentă personalitate politică a lumii 
contemporane, ca un neobosit luptă
tor pentru colaborare, pace și pro
gres pe planeta noastră. Oamenii 
muncii din Gorj, în frunte cu comu
niștii, animați de luminosul dumnea
voastră exemplu de înflăcărat pa
triot, nu vor precupeți nici un efort 
pentru sporirea contribuției lor la în
făptuirea marilor sarcini ce le revin 

• 0 elocventă expresie a politicii României 
de întărire continuă a colaborării cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, corespunzător intereselor reci
proce ale progresului economic, cerințelor generale 
ale cauzei păcii, securității și destinderii in lume

• Manifestările de prietenie și stimă de pe 
întreg parcursul vizitei ilustrează grăitor înalta 
prețuire și considerație față de personalitatea 
proeminentă a președintelui României, ecoul inițiati
velor țării noastre consacrate soluționării construc
tive a marilor probleme ale contemporaneității

• Angajamentul unanim al oamenilor muncii 
-de a acționa neabătut pentru traducerea in viață 
a întregii politici interne și externe, de a obține noi 
și tot mai importante realizări in întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului

din hotărârile Congresului al XII-lea 
al partidului, pentru continua înflo
rire a României socialiste șl creș
terea prestigiului ei în lume.

Cu inimile pline de bucurie și în
dreptățită mîndrie patriotică, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Hunedoara — mineri, siderur- 
giști, constructori și energetlcieni, 
lucrători ai ogoarelor, activiști pe 
tărîmul științei, artei și culturii — 
asemenea întregului nostru popor, 
au urmărit cu viu interes și profun
dă satisfacție vizitele pe care le-ați 
efectuat, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări 
ale Asiei — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN HUNE
DOARA AL P.C.R. Primirea caldă, 
deosebit de cordială, manifestările 
de aleasă stimă și considerație cu 
care ați fost înconjurat pe tot par
cursul vizitelor, inaltele onoruri și 
distincții ce v-au fost conferite, dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu, consti
tuie o nouă și grăitoare expresie a 
prețuirii de care vă bucurați pe toate 
meridianele globului, pentru activita
tea neobosită ce o desfășurați pen
tru prosDeritatea poporului român, 
pentru binele întregii omeniri, pen
tru întărirea colaborării și încrederii 
între toate statele lumii, pentru pace 
pe planeta noastră.

Folosim și acest prilej pentru a vă 
încredința de adeziunea deplină și 
de profundul atașament al comuniș
tilor, al tuturor oamenilor muncii 
hunedoreni, față de intreaga politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, pe care o promovați 
cu fierbinte patriotism și dăruire re
voluționară, spre binele și fericirea 
întregului popor, nentru cauza pro
gresului, .securității și păcii omenirii.

în telegrama adresată de PROCU
RATURA REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA se arată : Vizitele pe 
care le-ați efectuat, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în țări ale Asiei au re
liefat cu pregnanță înalta prețuire de 
care vă bucurați pe toate meridianele 
lumii, ca neobosit și înflăcărat luptă
tor pentru libertate și independență, 
pentru dezvoltarea pașnică și liberă 

a tuturor popoarelor, pentru progres, 
colaborare și pace in intreaga lume. 
Exprimîndu-ne totala aprobare față 
de rezultatele deosebit de fructuoase 
ale vizitelor și deplina adeziune la 
întreaga politică internă și externă 
a partidului și statului nostru, elabo
rată cu profundă înțelepciune și pro
movată cu strălucire de dumnea
voastră, ne angajăm — și cu acest 
prilej — că vom acționa cu intreaga 
noastră energie, cu fermitate sporită 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din hotâririle 
Congresului al XII-lea. din celelalte 
documente de partid, din legile țării, 
că vom traduce in viață Întocmai 
toate indicațiile dumneavoastră, pen
tru continua intărire a legalității so
cialiste și a ordinii de drept in so
cietatea noastră.

însuflețiți de sentimente de fier
binte dragoste, adincă prețuire și 
înalt respect ce le nutresc față de 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
comuniștii, toți oamenii muncii ma
ramureșeni, fără deosebire de națio
nalitate, au’ urmărit cu legitimă min
drie patriotică întreaga _ desfășurare 

a vizitelor ce le-ați efectuat. împre
ună cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, în țări ale Asiei — se 
arată în telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN MARAMU
REȘ AL P.C.R. Aducîndu-vă un 
fierbinte omagiu pentru inestimabila 
dumneavoastră contribuție la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, pentru valoroasele inițiative 
consacrate soluționării pe cale paș
nică a complexelor probleme ale 
contemporaneității, înfăptuirii secu
rității în Europa și în lume, elimi
nării pericolului unui nou război, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort in vederea 
transpunerii neabătute în viață a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea, 
că vom munci cu abnegație și dă
ruire revoluționară pentru a intim
pina cu cinste apropiata Conferință 
Națională a partidului și cea de-a 
35-a aniversare a proclamării Repu
blicii, pentru ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și civi
lizație, contribuind astfel la afir
marea ei liberă și demnă în rindul 
națiunilor lumii.

Alături de întregul popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Olt, animați de cele mai profun
de și înflăcărate sentimente de min
drie patriotică, de aleasă stimă și 
prietenie, au urmărit cu viu interes 
și deplină satisfacție vizitele pe 
care le-ați întreprins, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în țări ale Asiei — se 
arată in telegrama adresată de CO
MITETUL JUDEȚEAN OLT AL 
P.C.R. Manifestări de aleasă stimă 
ce au caracterizat momentele vizi
tei. inaltele distincții ce v-au fost 
conferite dumneavoastră și tovarășei 
Elena Ceaușescu. prețuirea și deose
bita considerație cu care ați fost în
conjurați in toate țările vizitate re
prezintă dovezi de necontestat că 
politica promovată de partidul și 
statul nostru se bucură de o inesti
mabilă apreciere in rindul popoare
lor lumii. Sintetizînd gindurile și 
sentimentele de înaltă prețuire și 
recunoștință ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii de pe aces
te meleaguri străbune, ne angajăm 
și cu acest prilej în fața dumnea
voastră, mult iubite și stimate to

varășe secretar general, să sporim 
prin munca noastră avuția națională, 
să contribuim cu toată capacitatea și, 
munca noastră creatoare Ia reali
zarea exemplară a sarcinilor de dez
voltare economico-socială și cultu
rală a județului nostru, participind 
prin aceasta la înflorirea patriei 
noastre.

în telegrama adresată de MINIS
TERUL COMERȚULUI INTERIOR 
se arată: Dînd o înaltă apreciere re
zultatelor vizitelor efectuate în țări 
ale Asiei, vă rugăm să ne îngăduiți, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să vă aducem un fierbinte 
omagiu și să vă asigurăm, și cu a- 
ceastă ocazie, de cea mai adincă re
cunoștință pentru modul strălucit in 

’care reprezentați România socia
listă in viata internațională, pentru 
contribuția inestimabilă pe care o 
aduceți la ridicarea prestigiului ei în 
lume. Exprimăm, totodată, sentimen
te de înaltă stimă și deosebit respect 
mult iubitei si stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu pentru activitatea presti
gioasă desfășurată alături de dum
neavoastră in această importantă 
solie de pace, care deschide noi 
perspective de colaborare pe multiple 

planuri între România si țările vizi
tate. afirmării tot mai puternice a 
științei românești peste hotare. Vă în
credințăm. mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii din comerțul socialist vor ac
ționa cu energie și abnegație revolu
ționară pentru transpunerea în viată 
a hotărîrilor Congresului al XII-lea 
al P.C.R. intîmpinind Conferința Na
țională a partidului cu noi și impor
tante realizări.

într-o altă telegramă se arată : Cei 
peste 5 000 de oameni ai muncii de 
la ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE" și CEN
TRALA INDUSTRIALA DE UTILAJ 
TEHNOLOGIC CHIMIC ȘI RAFINĂ
RII — BUCUREȘTI își exprimă, 
alături de celelalte colective de mun
că, de întregul popor român, deose
bita bucurie și sentimentele de 
adincă mîndrie pentru vizitele fruc
tuoase efectuate, împreună cu to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, în republicile Pa
kistan, Indonezia și Singapore, în sta
tele Malayezia și Kuweit.

Primirea călduroasă și prietenească 
ce v-a fost rezervată, stima și res
pectul cu care ați fost înconjurat 
de conducătorii acestor state de
monstrează cu putere prestigiul in
ternațional de care vă bucurați dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, personali
tate proeminentă a vieții internațio
nale, reprezintă mărturii grăitoare 
ale aprecierii pentru larga viziune 
politică cu care abordați și soluțio
nați problemele complexe ale lumii 
contemporane.

în prezent, cind ne mai desparte 
puțin timp pipă la Conferința Națio
nală a partidului, vă raportăm că, în 
cinstea acestui important eveniment 
în viața partidului și poporului, vom 
realiza cu o lună de zile înainte sar
cinile de export pe anul 1982 și ne 
vom îndeplini in mod exemplar pînă 
la finele anului angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă.

Comuniștii, toți oamenii muncii, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, de pe cuprinsul județu
lui Satu Mare au urmărit cu viu in
teres, cu profundă satisfacție și mîn
drie patriotică, vizitele efectuate de 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în țări ale Asiei — se arată in tele

grama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. 
Atmosfera de prietenie, stimă și în
țelegere reciprocă ce a caracterizat 
convorbirile, contactele cu șefii de 
state, cu personalități ale vieții 
politice, cu popoarele^ din aceste 
țări, cordialitatea și căldura cu- care 
ați fost înconjurați pretutindeni 
atestă o dată mai mult prestigiul 
de care se bucură țara noastră, 
personalitatea dumneavoastră de 
eminent și neobosit militant pentru 
năzuințele de progres și pace ale po
porului nostru. înflăcărați de exem
plul dumneavoastră neobosit, de ac
tivitatea politică strălucită in’ slujba 
patriei și a păcii, sătmărenii, fără 
deosebire de naționalitate, iși vor 
strînge și mai puternic nodurile iii 
jurUl partidului, al dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. angajîndu-se să 
întîmpine Conferința Națională a 
partidului cu noi succese în activita
tea economică și socială, să ne înze
cim eforturile la înălțarea României 
pe noi trepte de civilizație socialis
tă, intr-o lume a păcii și colaborării 
intre popoare.

în telegrama MINISTERULUI DE 
INTERNE se spune : Primirea 
deosebit de călduroasă, manifes
tările de deosebită stimă si consi
derație cu care ați fost intimpinat in 
țările vizitate, onorurile rezervate și 
inaltele distincții ce v-au fost confe
rite constituie elocvente manifes
tări de recunoaștere și prețuire față 
de personalitatea dumneavoastră 
proeminentă, de aleasă apreciere ■ a 
rolului hotărîtor pe care il aveți in 
elaborarea și promovarea pe plan 
internațional a unei politici profund 
realiste, active și constructive, pusă 
în slujba păcii și colaborării inter
naționale.

Dînd o înaltă prețuire rezultate
lor deosebit de rodnice ale acestei 
noi solii de pace, personalul Minis
terului de Interne vă asigură și de 
această dată de profundul său devo
tament, de dragostea și recunoștința 
ce v-o poartă, mult stimate și iubețe 
tovarășe comandant suprem, și se 
angajează solemn să nu precupețeas
că nici un efort pentru a-și face cu 
răspundere și vigilență' datoria, pen
tru a intimpina Conferința Națională 
a partidului cu noi realizări în mun
că, aparînd ca pe lumina ochilor va
lorile fundamentale ale socialismu
lui, avuția națională, ordinea și li
niștea publică, drepturile și libertă
țile legale ale cetățenilor, indepen
dența și suveranitatea patriei.

în telegrama adresată de COMITE
TUL EXECUTIV AL CENTROCOOP 
se arată: Asemenea întregului popor, 
oamenii muncii din cooperația de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, au urmărit 
cu viu interes și cu sentimente de 
profundă mindrie patriotică vizitele 
pe care le-ați efectuat, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu în 
țăi'i ale Asiei. Aprobind cu însuflețire 
și satisfacție rezultatele acestor vizi
te. cele opt milioane de membri co
operatori, întregul activ al coopera
ției de producție, achiziții si desfacere 
a mărfurilor se angajează în fața 
conducerii partidului, a dumnea
voastră personal, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. să înfăptuias
că neabătut politica internă si ex
ternă a partidului și statului nostru. 
Vom munci cu pasiune si dăruire 
pentru îndeplinirea tuturor sarcini
lor ce ne revin din documentele 
celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.. 
pentru întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de-a 
35-a aniversări a proclamării Repu
blicii cu noi succese în activitatea ne 
care o desfășurăm, pusă în slujba 
înfloririi Datriei. făuririi unei vieți 
îmbelșugate si fericite, telul suprem 
al politicii partidului nostru.

Comuniștii. întregul nostru colectiv 
de oameni ai muncii au urmărit cu 
viu interes și cu justificată mîndrie 
patriotică, mult iubite și stimate to- 
varășe Nicolae Ceaușescu, desfășu
rarea vizitelor pe care le-ați efec
tuat. împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu. în țări ale Asiei — se arată 
in telegrama adresată de ÎNTRE
PRINDEREA MINIERA LUPENI. 
Noi. minerii Lupeniului, ca. dealtfel 
toți oamenii muncii din țara noastră, 
aprobăm întru totul rezultatele aces
tor vizite. înțelegerile convenite. 
Avînd mereu în față însuflețitorul 
dumneavoastră exemplu de dăruire 
revoluționară pentru înflorirea pa
triei și națiunii noastre socialiste, vă 
asigurăm și cu acest prilej, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom acționa cu întrea
ga energie și fermitate pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin, de a da patriei cantități spo
rite de cărbune, pentru ca în acest 
cincinal să se ’ asigure independența 
energetică a țării noastre.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
P.C.R. se subliniază : Dind o înaltă 

In ultimele zile, pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, au continuat să sosească mii dc telegrame, adresate 
de comitete municipale, orășenești, comunale și organizații de bază 
ale P.C.R., organizații sindicale, de tineret, de femei și alte organi
zații de masă și obștești, dc ministere șl instituții centrale, de nu
meroase colective de muncă din fabrici, combinate și alte unități in
dustriale, de pe șantierele de construcții, din institute de cercetare, 
proiectare și inginerie tehnologică, întreprinderi agricole de stat, co
operative agricole de producție, stațiuni pentru mecanizarea agricul
turii, uniuni de creație, instituții dc cultură și invățămint, presă și 
unități pentru ocrotirea sănătății, din unități comerciale, unități mi
litare. de către personalități ale vieții politice, economice, cultural- 
științifice, activiști dc partid, oameni ai muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, tineri și virstnici din cele mai diferite 

domenii de activitate.
Manifestindu-și adeziunea totală la politica internă și externă a 

partidului și statului nostru, înalta prețuire față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personalitate remarcabilă a lumii contemporane, a cărui 
neobosită activitate este pusă intru totul in slujba înfloririi patriei 
noastre socialiste, a cauzei libertății, independenței și progresului 
popoarelor, semnatarii telegramelor și-au reafirmat hotărirea de a 
acționa cu toată energia și abnegația pentru a transpune in fapt noile 
înțelegeri încheiate de țara noastră cu Republica Islamică Pakistan, 
Republica Indonezia, Republica Singapore. Malayezia și Kuwe t, pen
tru a intimpina cu noi și importante fapte de muncă Conferința Na
țională a partidului și cea de-a 35-a aniversare a proclamării Republicii.

apreciere acestei noi solii de pace 
românești, ne reafirmăm deplina 
aprobare față de 'politica internă și ' 
externă a partidului și statului, recu
noștința noastră cea mai fierbinte 
pentru' înflăcărată activitate de 
neînfricat militant revoluționar, de 
eminent conducător care și-a consa
crat intreaga viață înfăptuirii nobi
lelor idealuri ale socialismului și co
munismului, slujirii neabătute cu 
devotament și pasiune a cauzei cla
sei muncitoare, a apărării intereselor 
fundamentale ale poporului — acti
vitate care a conferit dimensiuni cu 
adevărat mondiale renumelui țării 
noastre. M.ndri și pe deplin încre
zători că destinele poporului român 
se află in. miini sigure și .încercate, 
puternic mobilizați de exemplul ma
gistral, de inaltă responsabilitate pe 
care îl dați in toate împrejurările, 
de dăruirea fără egal cu care slujiți 
partidul și țara, comuniștii, toți oa
menii muncii suceveni, intr-o indes
tructibilă unitate de acțiune și 
voință, vă asigură și cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vor acționa cu 
intreaga energie și fermitate in ve
derea îndeplinirii exemplare a sarci
nilor economico-sociale ce le revin 
în actualul cincinal, pentru a int:m- 
pina cu rezultate deosebite apropiata 
Conferință Națională a partidului.

în telegrama adresată de COMBI
NATUL SIDERURGIC HUNEDOA
RA se arată : Comuniștii, întregul I 
nostru colectiv de muncă au urmărit 
cu legitimă mîndrie și satisfacție pa
triotică nouă solie de pace și prie
tenie întreprinsă de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în țări din 
Asia. Și cu acest prilej, ca in atitea 
rînduri, noi, cei care plămădim meta
lul pe platformele siderurgice ale Hu
nedoarei, ne exprimăm totala adeziu
ne la politica internă și externă a 
partidului și statului, al cărei promo
tor neobosit sinteți dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, reafirmîndu-ne hotărîrea 
de a înfăptui neabătut sarcinile ce ne 
revin din istoricele documente ale 
Congresului al XII-lea al partidului.

în telegrama adresată de CONSI
LIUL CULTURII ȘI EDUCAȚIEI 
SOCIALISTE se arată:

Impreuhă cu întregul popor, toți 
oamenii' de artă șl cultură din tara 
noastră, lucrătorii Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste au urmărit 
cu profundă mîndrie patriotică si cu 
cel mai viu interes solia de pace, 
prietenie și colaborare rodnică pe 
care ați transmis-o. mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Împreună cu tovarășa Elena I 
Ceaușescu. în timpul vizitelor în
treprinse in Pakistan. Indonezia. Sin
gapore, Malayezia și Kuweit. Profund 
recunoscători pentru efortul neobosit 
pe, care-1 faceți pentru prosperitatea 
României socialiste, pentru creșterea 
continuă a prestigiului ei în lume, 
pentru promovarea bunei înțelegeri 
între toate popoarele planetei lucră
torii Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, oamenii de cultură si 
artă se angajează solemn să contri
buie cu toate forțele lor la înfăptui
rea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. Nu vom 
precupeți efortul în realizarea operei 
de profundă semnificație patriotică în 
care sîntem plenar angajați, actio- 
nind cu înalt spirit revoluționar pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui educației politice si al culturii 
socialiste, a tezelor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie a.c.. pentru In- 
tinipinarea cu rezultate deosebite a 
Conferinței Naționale a P.C.R. și a 
celei de-a 35-a aniversări a procla
mării Republicii.

Colectivul de oameni ai muncii din 
întreprinderea noastră. în frunte cu 
comuniștii, au urmărit cu viu interes 
vizitele efectuate de dumneavoas
tră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în țări ale As!ei — 
se arată în te'egrama adresată de 
ÎNTREPRINDEREA DE RULMENȚI 
BÎRLAD. Dind o înaltă apreciere noii 
solii de pace și prietenie, ne alătu
răm glasul fierbinte întregului popor 
spre a vă mulțumi pentru strădanii
le dumneavoastră neobosite si ne an
gajăm ca produsele cu marca între
prinderii noastre să satisfacă exigen
tele progresului tehnico-economic 
contemporan. Comuniștii și ceilalți 
oameni ai muncii din întreprinderea 
noastră sînt convinși că cea mai de 
preț contribuție pe care o pot aduce 
la realizarea politicii generale a par
tidului este înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor economice ce le revin. Tot
odată. vă asigurăm, mult iubite și 
sțimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toți comuniștii, întregul colectiv nu 
vor precupeți nici un efort in bătă
lia1 pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe anul 1982 și pe întregul cin
cinal. pentru traducerea in viață a 
politicii Partidului Comunist Român.
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

r oÎN INDUSTRIE, MARELE CONSUMATOR DE ENERGIE

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile 
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Utilajele întreprinderii— folosite la întreaga capacitate

Ce măsuri întreprindeți pentru 
reducerea consumurilor energetice? 
La ancheta „Scînteii“ - răspunsuri din doua mari unități industriale

Pe baza , indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. activiști ai Co
mitetului Central al partidului și ai 
Consiliului de Miniștri au analizat, 
sub indrumarea președintelui Con
siliului Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și 
Sociale și a nrim viceprim-mlnis- 
trului de resort al guvernului, o 
scrisoare referitoare la unele nere
guli privind întreținerea și folosi
rea utilajelor de la secția de meca
nizare a Trustului de construcții in
dustriale Brașov.

La analizarea faptelor relatate în 
scrisoare au participat și activiști 
ai Comitetului județean Brașov al 
P.C.R., specialiști de la Banca Cen
trală de Investiții și de la Ministe
rul Construcțiilor Industriale.

Din raportul de cercetare rezultă 
că unitatea și-a îndeplinit perma
nent indicatorii de plan, dar s-a 
constatat că există o seamă 
de lipsuri în privința folo
sirii și întreținerii utilajelor, 
ceea ce dovedește că sint re
zerve pentru realizări calitativ su
perioare. S-au Înregistrat, astfel, a- 
bateri în activitatea de revizii și re
parații periodice planificate. S-a 
mai constatat că o mare parte 
din comenzile pentru utilajele folo
site pe șantierele din cîteva județe 
nu erau în regulă și s-a confirmat 
existența unor carențe in activita
tea atelierului de reparații, inclusiv 
a unui pontaj defectuos al muncito
rilor. Se mai precizează că in „par

cul rece" se aflau unele utilaje ne
îngrijit depozitate sau nerepartizate 
șantierelor de mai mult timp, al
tele fiind degradate ca urmare a 
folosirii lor nejudicioase. Consta- 
tindu-se că în secție sint menținuți 
muncitori auxiliari, dar care făceau 
muncă de birou, s-a dispus trecerea 
lor în producție.

în încheierea raportului de cerce
tare se subliniază că s-a acționat, 
împreună cu trustul și ministerul 
de resort, pentru soluționarea uno
ra dintre problemele sesizate și s-au 
stabilit măsurile ce trebuie luate. 
Totodată, pentru abaterile constata
te s-au aplicat sancțiuni unor cadre 
de conducere și maiștri din secție.

Stil de muncă mai eficient in indrumarea

agriculturii județului
Așa cum a indicat tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, in urma unei, 
scrisori ce i-a fost adresată, acti
viști ai C.C. al P.C.R, au ana
lizat, sub conducerea secretari
lor de resort ai Comitetului Central, 
stilul de muncă al Comitetului'ju
dețean de partid Botoșani in con
ducerea agriculturii județului. Din 
controlul efectuat și discuțiile pur
tate cu cadre cu munci de răspun
dere de la comitetul județean de 
partid, D.G.A.I.A., U J.C.A.P., con
siliul popular județean și alte 
unități județene a rezultat că in sti
lul de muncă se folosesc metode 
corespunzătoare, in concordanță cu 
hotăririle, instrucțiunile și indica
țiile conducerii de partid, că mem
brii biroului acționează nemijlocit 
pe teren pentru organizarea forțe
lor, îndrumă competent sectoarele 
de care răspund, acordind sprijin 
concret organizațiilor de partid și 
conducerilor unităților agricole. în

campaniile agricole, biroul comite
tului județean de partid a trimis in 
comune și unități agricole un număr 
important de cadre cu experiență, 
pentru îndrumare, control și sprijin.

Totodată, raportul de cercetare 
precizează că organele agricole ju
dețene și conducerile unităților nu 
au acordat suficientă atenție asigu
rării bazei furajere — așa cum se 
și arăta in scrisoarea adresată secre
tarului general al partidului. Din 
această cauză, în semestrul I al a- 
cestui an. în unele întreprinderi 
agricole de stat și cooperative agri
cole s-au înregistrat mortalități la 
bovine și ovine. A mai rezultat că 
sint, într-adevăr, cazuri în care ca
dre cu funcții de răspundere au in
tervenit ca unele unități agricole 
de care răspund să primească ma
teriale de construcții, tărîțe, gozuri 
și îngrășăminte în cantități mai 
mari decit ‘repartițiile inițiale, in 
detrimentul altor unități.

Concluziile rezultate din cerceta
rea scrisorii au fost discutate in se
cretariatul comitetului județean de 
partid. Cu acest prilej s-a stabilit 
să se revizuiască tabelul imputer- 
niciților comitetului județean de 
partid trimiși să ajute comunele și 
unitățile agricole, cei cu insuficien
tă experiență în munca agricolă 
f.md inlocuiți cu cadre corespunză
toare. S-a stabilit ca toate materia
lele, furajele, ingrășămintele chimi
ce, erbicidele, carburanții etc. să 
fie distribuite un'tăților agri
cole numai pe baza cotelor 
planificate ; unităților cu greutăți 
ecoiom'co-flnanciare le-au fost re
partizate în sprijin cadre de răspun
dere de la nivel județean ; secreta
riatul comitetului județean de par
tid va fi informat sistematic și mai 
operativ de conducerile organiza
țiilor agricole despre modul cum își 
realizează sarcinile.

întărirea ordinii și disciplinei in gestionarea 

bunurilor combinatului
s O scrisoare adresată tovarășului ; 
Nicolae Ceaușescu relata că Ja 
Combinatul siderurgic Călărași nu 
există destulă grijă față de bunu
rile obștești : lipsesc diferite mate
riale ; se casează, fără să fie ne
voie, scule și echipamente de pro
tecție ; s-au înstrăinat o seamă de 
bunuri, in gestiune existind lipsuri 
apreciabile, unii gestionari avind 
antecedente penale etc.

La indicația secretarului general 
al partidului, sesizarea a fost ana
lizată la fața locului de un colectiv 
de activiști ai C.C. al P.C.R. și ai 
comitetului, județean de partid, 
sub indrumarea președintelui Con
siliului Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și 
Sociale.

Cercetările au confirmat lipsa din 
gestiune a unui număr de tuburi 
de oxigen, în valoare de 360 mii 
lei ; in gestiunea șefului de depozit 
materiale, exclus din partid in anul 
1980 pentru furt și totuși menținut 
în funcției s-a găsit o pagubă de 
peste 370 mii lei. iar la oțelăria 
electrică de peste 102 mii lei ; s-au 
făcut casări fictive de scule, echi
pament de protecție si alte bunuri, 
in valoare de peste 270 mii lei etc.

Aceste situații — se precizează în 
raportul de cercetare — sint legate,

I

în principal, de lipsurile din acti
vitatea lui Scăunașu Florea, direc
tor adjunct comercial, și Ilie Petre, 
contabil-șef, care nu au- luat măsuri 
pentru aplicarea și respectarea pre
vederilor legale referitoare la orga
nizarea evidențelor tehnico-operati- 
ve și contabile. Controlul ierarhic, 
operativ curent și financiar-pre- 
ventiv nu s-a efectuat în mod co
respunzător de către factorii de 
conducere din combinat. Directorul 
general al combinatului nu a con
trolat felul în care compartimentele 
aprovizionare și desfacere, contabil- 
financiar își îndeplinesc atribuțiile 
stabilite prin lege.

Lipsa de preocupare a conducerii 
combinatului, sprijinul nesatisfăcă
tor acordat de conducerea Ministe
rului Industriei Metalurgice, de di
recțiile de specialitate care au avut 
cunoștință de situația financiară și 
de gospodărirea necorespunzătoare 
a bunurilor materiale și financiare 
au dus la apariția și perpetuarea 
lipsurilor constatate — se sublinia
ză in raportul de cercetare. Se mai 
precizează că nu s-a desfășurat o 
muncă corespunzătoare pentru se
lecționarea. pregătirea și promova
rea cadrelor, ceea ce a făcut ca în 
unele compartimente să fie men
ținute elemente slab pregătite po
litic și profesional.

în . timpul controlului., .impremia 
cu. comitetul județean de partid și 
Conducerea' M.I.M., s-au stabi
lit; -măsuri'" menite "să"" pună 
ordine in toate compartimen
tele combinatului. S-a organizat 
astfel inventarierea a 13 gestiuni, 
cu care ocazie s-a trecut și la pre-- 
darea unora către persoane bine 
pregătite; s-a dispus înlocuirea 
din funcție, pentru activitate neco
respunzătoare, a directorului co
mercial- Scăunașu Florea, a con- 
tabilului-șef Ilie Petre și a altor per
soane ; s-au aplicat sancțiuni disci
plinare și emis decizii de imputare 
celor vimovați de lipsurile constata
te, care au fost puși și in discuția 
organizațiilor de partid. Pentru a- 
baterile de natură infracțională s-au 
întocmit acte de control care au fost 
înaintate organelor de cercetare pe
nală.

S-a stabilit ca directo-ul general 
a. combinatului să fie nus în discu
ția plenarei com’tetului de oa-tid 
din unitate. După prezentarea ra
portului de cercetare și ținîndu-se 
seama de gravitatea neregulilor 
constatate, s-a stabilit să fie aten
ționat biroul Comitetului județean 
de partid Călărași.

Neculai ROȘCA

CARNET PLASTIC

Reducerea la strictul necesar a consumurilor de gaze naturale, econo
misirea severă a acestora constituie sarcini de mare actualitate pentru 
unitățile și întreprinderile, pentru toți cetățenii care utilizează această pre
țioasă resursă de hidrocarburi. Este elocvent in acest sens să precizăm că 
I 000 mc gaze naturale au un echivalent energetic de 0,84 tone țiței, care 
pe piața mondială costă circa 250 dolari, lată de ce eforturile mari 
depuse pentru creșterea producției de gaze naturale făcute de lucrătorii 
din industria petrolului trebuie însoțite de o maximă răspundere in utili
zarea lor, de acțiuni energice pentru diminuarea consumului. In „Scînteia" 
din 18 noiembrie a.c. am adresat conducerilor unor unități care înregis
trau mari depășiri la consumul de gaze naturale întrebarea : CE MĂSURI 
ÎNTREPRINDEȚI PENTRU REDUCEREA CONSUMURILOR DE GAZE 
NATURALE Șl ÎNCADRAREA IN NIVELUL PLANIFICAT ? lată răspunsurile 
primite din două mari unități din industria metalurgică.

COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA:

COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI:

„Urmărim zilnic reducerea consumului 
sub normele stabilite"

„Punem accentul principal 
pe modernizarea tehnologiilor*

în ziarul „Scînteia", combina
tul nostru a fost criticat că a depă
șit consumul de gaze naturale in 
prima jumătate din luna noiem
brie. într-adevăr. așa stau lucruri
le. Dar înainte de a vorbi despre 
cauzele care au generat acest con- • 
sum suplimentar, doresc să men
ționez că în 10 luni *am obținut o 
economie de 543 000 metri cubi de 
gaz metan. Depășirea din această 
lună a consumului planificat — de 
3,7 milioane metri cubi de gaz me
tan — se datorează in principal sta
ționării a două furnale.

în prezent. în toate secțiile și uzi
nele combinatului se aulică cu 
multă eficiență măsuri care vizea
ză punerea in valoare a noi surse 
de reducere 'a consumurilor. înlo
cuirea consumurilor de gaz metan 
cu energii cantate din propriile 
surse și eliminarea oricare canale 
de risipă a gazului metan. Se recu
perează integral gazul de furnal și 
de cocs (intre 250—450 000 metri 
cubi pe oră. în funcție de mersul 
furnalelor), care se utilizează la în
călzirea cauperelor in cocserie, la 
cuptoarele adinei de la laminoare, 
la cele două termocentrale proprii 
și în alte locuri, înlocuind gazul 
metan. Pentru eliminarea în totali
tate a consumului de gaz metan 
pentru încălzirea în secții și atelie
re. conducerea combinatului a luat 
măsuri ca fiecare dintre ■■ acestea 
să-și asigure încălzirea prin refo- 
losirea unor resurse proprii de căl
dură.

.Sint ini'curs de aplicare și alte 
„ măsuri care au la bază analize apro- 

. fundate Me reducere ..a consumului 
de gaz metan. La aglomeratorul

nr. 2. de exemplu, se află in fază 
de finalizare lucrările de recupe
rare a căldurii din aglomerat de pe 
benzile de răcire, care apoi se va 
refolosi la preîncălzirea aerului de 
combustie a cuptoarelor de amorsa
re. ceea ce va contribui la reduce
rea consumului de gaz metan. La 
oțelăria Siemens-Martin nr. 2 s-a 
realizat o instalație de răcire prin 
vaporizare la trei cuptoare de 400 
tone, cu ajutorul căreia, se obține 
abur de joasă presiune care se fo
losește în scopuri tehnologice și la 
încălzire, înlocuind gazul metan. 
Totodată, pină la sfîrșitul acestui 
an se vor realiza tunelul de dezgheț 
de Ia uzina cocsochimică și o insta
lație pentru folosirea gazelor arse 
provenite de la cuptoarele adinei 
ale laminorului de 800 mm, cu aju
torul cărora se vor economisi, in 
echivalent, 1 500 mc gaz metan pe 
oră. Avem în vedere, de asemenea, 
măsuri concrete de recuperare a 
căldurii din gazele ce rezultă la 
cuptoarele de la oțelăria electrică 
nr. 2 etc., măsuri care vor asigu
ra economisirea a circa 2 milioane 
mc gaz metan pe an.

Sintem hotărîti ca prin apli
carea acestor măsuri și prin întă
rirea răspunderii fiecărei formații 
de lucru pentru respectarea strictă 
a tehnologiilor stabilite să rein
trăm în normal și să reducem con
sumurile de gaz metan în toate sec
țiile si uzinele combinatului hune- 
dorean.

Ing. Solomon MOACĂ
-i ju::; șeful serviciului energetic; ; 

al Combinatului siderurgic 
Hunedoara

Cu toate că în . trei trimestre 
combinatul nostru s-a încadrat in 
cotele de gaz metan alocate, in 
perioada 1 octombrie — 15 noiem
brie au fost înregistrate unele de
pășiri. Cauzele sint de natură teh
nologică și organizatorică. Astfel, 
reducerea consumului de cocs la 
producerea fontei a impus ridicarea 
consumului de gaz metan pină la 
nivelul normelor tehnice stabi
lite prin planul de stat. în aiest 
fel. în luna octombrie, consumul de 
cocs pe combinat a fost micșorat 
față de perioadele precedente cu 
2 500 tone cocs, ceea ce a influențat 
reducerea importului la cărbune 
și cocs.

La ridicarea consumului de com
bustibili au contribuit și noile in
vestiții puse in funcțiune în ulti
mele luni : cuptoarele cu propulsie 
de la laminorul de tablă groasă 
nr. 2 și de la laminorul de semi
fabricate. cuptorul de sinterizare a 
dolomitei, nielanjoarele de la oțelă
ria nr. 3 și altele. în același timp, 
nerealizarea la termen a unor 
obiective de investiții, între care 
conductele de transport și distri
buție a gazului de cocs'și a gazului 
de furnal, stația de ridicare a pre
siunii gazului de cocs — a influen
țat negativ absorbția de gaz metan 
din rețeaua națională. în această 
situație, gazul de cocs și de furnal 
se utilizează la întreprinderea 
„Electrocentrale" pentru producerea 
de energie electrică. La aceste cau
ze se adaugă unele abateri de la 
disciplina tehnologică, utilizarea cu 
randamente scăzute a unor instala
ții de recuperare <a căldurii, nefolo- 
sirea la capacitatea proiectată a 
unor agregate mari consumatoare de 
energie, ceea ce implică consumuri 
sporite de combustibil.

Trebuie menționată totodată și 
necorelarea intre cantitățile de gaz 
metan necesare, conform normelor 
de consum, și cotele acordate. 
Această problemă ar trebui reanali- 
zată operativ, de către Centrala in
dustrială siderurgică Galați îm
preună cu Ministerul Industriei 
Metalurgice și organele centrale de 
sinteză, care au datoria să coreleze 
producția fizică a„combinatului cu 
necesarul de combustibili.

în urma sarcinilor trasate, de 
secretarul general al partidului, to*‘

varășul Nicolae Ceaușescu. privind 
utilizarea rațională a combustibilu
lui și energiei, conducerea combi
natului a stabilit de urgență o serie 
de măsuri pentru încadrarea in 
consumurile planificate și redu
cerea in continuare a apestora. S-au 
reorganizat comisiile energetice și 
colectivele de lucru la nivelul com
binatului și al fiecărei u '.i ie, s.a-i- 
lindu-șe acțiunile ce trebuie între
prinse. Zilnic urmărim recucerea 
consumurilor și realizarea rnrjur- 
lor stabilite. între acestea se re
marcă evitarea suprapunerii la orele 
de vîrf a sarcinilor maxime de 
consum energetic la unele agregate, 
limitarea consumurilor de gaz me
tan la nivelul cantităților fizice 
realizate la producția siderurgică, 
prevenirea consumului suplimentar 
la gazul metan față de plan la fur
nale, echilibrindu-1 cu consumul de 
cocs. De asemenea, amintim că s-a 
introdus gazul de cocs la cauperele 
furnalului nr. 6, cu o reducere a 
consumului de gaz metan de 
7 000 mc pe oră. Intrarea în func
țiune, in următoarele zile, a stației 
de ridicare a presiunii gazului de 
cocs și a rețelelor de distribuție în 
vederea alimentării cuptoarelor cu 
propulsie de la laminorul de semi
fabricate și laminorul de tab’ă 
groasă nr. 2 cu gaz de cocs și gaz 
de furnal va permite in ocuirea a 
încă 11 500 mc gaz metan pe oră.

Totodată, se impun măsuri hotări- 
tc, foarte urgente din partea șan
tierelor Ministerului Construcțiilor 
Industriale, a intreprinderii „Vul
can" București pentru punerea in 
funcțiune in termenul cel mai scurt 
a instalațiilor de stingere uscată a 
cocsului la bateriile nr. 7 și 8 de 
cocsificare, obiective care vor per
mite utilizarea unor resurse ener
getice importante, care se pierd 
in prezent. Apreciem că prin mă
surile întreprinse, prin soluționarea 
problemelor arătate. colectivul 
Combinatului siderurgic de la Ga
lați este în măsură să se încadreze 
în normele de consum planificate, 
răspunzind astfel unei sarcini de 
mare însemnătate patriotică.

Sebastian STAVĂR 
directorul uzinei de producere 
și distribuire a energiei, 
Combinatul siderurgic Galați

ÎN INDUSTRIA LEMNULUI SI MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII
■ .. ■ •

Ce înseamnă un singur procent de reducere 
a Consumului de energie electrică

MUNCITORI, 
INGINERI, 

TEHNICIENI!

• Luminosul spațiu al 
galeriilor Orizont (recent 
renovate) s-a redeschis 
pentru publicul larg după 
o îndelungă pauză cu o 
expoziție de real interes 
artistic. Tapiseriile Celei 
Neamțu prezentate în a- 
cest cadru aduc în atenție 
nu doar o înțelegere a ge
nului în datele sale func
ționale. ci în primul rînd 
o adîncire. o amplificare 
a viziunii acestei artiste 
ajunse acum în pragul 
unei fertile maturități 
creatoare, prezenta armo
nioasă a unei concepții 
moderne în mînuirea fi
brei textile. Se află mate
rializată în lucrările ex
puse acum o rostire clară 
care indirect atestă legă
tura cu o întreagă tradi
ție spirituală, cu savoarea 
imaginației populare, cu 
inimitabila frumusețe și 
sinteza expresiei la care, 
în urma unei îndelungi 
decantări, a ajuns arta 
populară.

Cela Neamțu este un 
creator modern care se 
exprimă, din punct de ve
dere artistic, emoționant 
și convingător. Un crea
tor pentru care mijloacele 
de expresie nu rămîn un 
simplu scop in sine, ci slu
jesc închegării unui ideal 
estetic. Un creator pentru 
care complexele probleme 
ale contemporaneității 
noastre sint prilejuri de 
meditație gravă. „Respec
tul si dragostea față de 
tradiția folclorică româ
nească. mărturisește ea în 
catalogul expoziției, m-au 
făcut să realizez ciclul de 
tapiserii intitulat „Florile 
cerului". Sint păsărl-flori, 
posibile măiestre, imagi
nate de mine ea o ofran
dă de frumos adusă oa
menilor.' Păsări și flori ! 
— o lume armonioasă ș' li
beră. nu pustiul și dezo
larea unui nou război. 
Dedic această expoziție

prieteniei si dragostei 
dintre oameni, vieții și 
păcii pe pământ". într-a
devăr, „păsările-flori"1 ale 
Celei Neamțu transmit 
privitorului un sentiment 
al plenitudinii, aspirația 
spre armonie și frumos, 
Seriozitatea și stăruința 
cu care artista s-a aplecat 
asupra acestor motive, 
sensibilitatea cu care a 
știut să descopere în a- 
ceste teme ale creației 
sensuri de energie poziti-

sublinieze o dată mai 
mult o identificare spiri
tuală.
t ’
• La Galeriile de artă 

ale municipiului București 
expoziția pictorului Virgil 
Demetrescu-Duval aduce 
în atenția publicului noi 
ipostaze creatoare ale a- 
celeiași preocupări (re
marcate și în expoziții 
anterioare) de a fixă, cu 
o deosebită sensibilitate 
pentru culoare, imagini

Expoziții 
bucureștene

vă sint, de asemenea, 
demne de relevat. Vibra
ția de picturalitate iscată 
dintr-o migăloasă dar pli
nă de finețe asociere a 
firelor, discreția armonii
lor cromatice îmbinate în 
domoale ritmuri ondula
torii impresionează deo
potrivă in aceste tapiserii 
care. în pofida dimensiu
nii lor. se impun printr-o 
anume monumentalitate. 
Deosebit de unitare stilis
tic. lucrările expoziției 
continuă tradiția unui li
rism plin de farmec ce-și 
are, așa cum spuneam, 
un punct de pornire în 
arta populară. Este un re
per pe care artista însăși 
îl pune în valoare pre- 
zentindu-și lucrările în- 
tr-un ..car al miresei". Un 
autentic car popular care 
include, prezentîndu-i în 
același timp, lucrările (în- 
tr-o ingenioasă imagine 
fotografică), menit să

ale peisajelor străbătute. 
De la o lucrare la alta, 
privitorul poate reface un 
adevărat itinerar de călă
torie realizat cu mijloa
cele unei picturi care la 
Virgil Demetrescu-Duval 
capătă o forță de sugestie 
directă și percutantă. Deși 
importante ca puncte de 
pornire, nu atît notele ca
racteristice unui peisaj 
sau altuia (indicate dealt
fel prin titluri) sint în 
primă ordine importante, 
cit capacitatea pictorului 
de a cuprinde și fixa ima
ginile acestor peisaje în 
cadențele lor fundamen
tale. consecventa și uni
tatea concepției artistice 
care străbat dincolo de 
fiecare imagine.

• în cadrul Atelierului 
35 s-au afirmat de-a lun
gul anilor numeroase ti
nere talente. De data a- 
ceasta. la Galeriile Hanul 
cu tei, în cadrul aceluiași

„Atelier 35" expune pic
tură Luminița Frătilă. O 
selecție sever operată 
aduce pe simeze imaginea 
unei creații unitare, ani
mate de o deosebită sen
sibilitate cromatică. Atit 
lucrările expuse, cit si a- 
celea pe care vizitatorul 
curios le poate privi (in 
aceeași sală) stivuite cu
minte lingă perete atesta 
prezenta unei intuiții sen
sibile. o predilecție pen
tru tonurile discrete. îm
binate în armonioase an
sambluri cromatice. Linia 
melodică și ritmică a pei
sajelor in care fluiditatea 
culorii alternează cu ac
cente cromatice ferme, 
dar și studiul atent al for
mei în lucrările care s-au 
oprit' asupra investigării 
corpului uman atestă deo
potrivă seriozitatea cu 
care artista privește difi
cilul dar miraculosul uni
vers al picturii.
• Porțelanul este pen

tru Constantin Nircă in 
actuala etapă a creației 
sale (expoziția de la Ga
leriile Căminul artei) ma
terialul folosit cu predi
lecție pentru a-și exprima 
gindul artistic. Cunoscut 
în egală măsură ca pic
tor și ceramist. Constan
tin Nircă a ajuns la o sin
teză personală a acestor 
două preocupări. Smalțu
rile policrome aplicate, 
unor variate forme sau 
suporturi de porțelan, dar 
si fantezia cu care a mo
delat aceste forme pun 
în 'valoare această singu
lară îmbinare a unor pa
siuni care, la prima ve
dere. ar putea să nară 
contradictorii. Constantin 
Nircă se afirmă, o dată 
mai mult, cu această nouă 
expoziție, ca un creator 
modern, stăn’n pe mijloa
cele artei sale.

Marina PREUTU

3 MILIOANE DOLARI

Economii care, 
echivalate in petrol, 
valorează

Necesarul anual 
de consum pentru: 

Fabrica dc mobilă 
„23 August" 
din Tg. Mureș 
Întreprinderea 
do celuloză și hlrtie Pains 
din Constanța 
Întreprinderea 
de materiale 
de construcții 
CESAROM București 
Întreprinderea 
de prefabricate 
din beton Craiova

Energie electrică 
pentru fabricarea a:

• 79 garnituri de mobilă
• 12842 tone hirtie
• 102300 tone ciment
• 500 tone obiecte sanitare 

din porțelan
• 740 500 mc prefabricate 

din beton pentru locuințe

Dați dovadă de 
înaltă răspundere, 
acționați cu spirit 
gospodăresc și ini
țiativă pentru redu
cerea cit mai sub
stanțială d consu
murilor energetice? 
prin promovarea 
largă a tehnologii
lor moderne, per
fecționarea conti
nuă a proceselor de 
producție! Vă adu
ceți astfel contribu
ția la creșterea avu
ției naționale, la 
progresul multilate
ral al patriei noas
tre socialiste!URGENȚE ALE ACESTOR ZILE ÎN AGRICULTURĂ:

TELEORMAN Forțe sporite sint concentrate 
pentru încheierea arăturilor

în unitățile agricole din județul 
Teleorman, acum, cind am intrat in 
luna decembrie, mai sint de executat 
arături pe circa 12 000 hectare. Lucra
rea este intirziată in consiliile agro
industriale Turnu Măgurele. Furcu- 
lești, Traianu. Piatra. Smirdioasa, 
Conțești și Zimnicea. situate in sudul 
județului. Potrivit măsurilor stabilite 
de comandamentul județean pentru 
agricultură, aici au fost redistribuite 
peste 800 tractoare din unitățile agri
cole situate in nord. în prezent, pe 
ansamblul județului se lucrează la 
arat cu peste 3000 de tractoare, iar la 
eliberarea de coceni a terenurilor — 
cu mai bine de 1 000 combine pentru 
recoltat furaje. De asemenea, mii 
de cooperatori au fost mobilizați la 
strîngerea cocenilor și transportul lor 
cu ajutorul atelajelor în bazele fura
jere. Pe plan județean au fost luate 
și alte măsuri care vizează accelera
rea ritmului la arături.

în consiliul agroindustrial Traianu 
au mai rămas de arat circa 1 200 hec
tare. Alături de forțele mecanice pro
prii au venit în ajutor alte 70 trac
toare de la Odobeasca. Se lucrează în 
formații mari, conduse de specialiști, 
acordîndu-se o atenție deosebită ca

lității arăturilor. Bine organizat se 
muncește și in cooperativele agricole 
din Lisa, Vînători și Traianu. Ca
litatea ogoarelor este urmărită de 
inginerii-șefi și șefii de fermă, de 
alți factori de răspundere. Pen
tru a se crea tractoarelor front de 
lucru, la C.A.P. Lisa peste 150 de 
cooperatori participă zilnic la strin- 
gerea cocenilor. Se insistă asupra mo
dului in care s-a înțeles să se acțio
neze la Lisa, deoarece in alte consilii 
agroindustriale — Turnu Măgurele 
Smirdioasa. Zimnicea și Conțești — 
creșterea ritmului de lucru la arat 
este condiționată tocmai de grăbirea 
strîngerii și transportului tuturor 
resturilor vegetale.

După cum ne snunea ing. Constan
tin Vatau. directorul trustului jude
țean al S.M.A.. prin măsurile stabi
lite este posibil ca în două-trei zile 
arăturile să se încheie în toate uni
tățile agricole. Esențial este ca acolo 
unde porumbul s-a recoltat manual 
și mai sint suprafețe mari de eliberat 
să fie mobilizați mai multi coopera
tori și alți locuitori ai satelor.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

constanța , Măsuri pentru întensificarea 
livrărilor la fondul de stat

Depășind producțiile medii la hec
tar prevăzute, 20 de cooperative agri
cole din județul Constanța, după ce 
și-au îndeplinit în întregime obliga
țiile contractuale, și-au suplimentat li
vrările la fondul de stat și la fabri
cile de nutrețuri combinate cu impor
tante cantități de porumb. Avantajele 
suDlimentării livrărilor la fondul de 
stat ni le prezintă Marin Ștoleac, pre
ședintele cooperativei agricole Chir- 
nogeni : „Producția medie de 7 612 kg 
de porumb obținută de noi pe în
treaga suprafață de 1 028 hectare ne-a 
permis să beneficiem de un spor de 
650 lei pe tona de porumb livrată la 
stat față de prețul inițial. Acest 
avantaj a fost suficient de convingă
tor pentru noi ca să suplimentăm li
vrările față de contract, reaiizind pe 
această cale un venit in plus de pes
te 3 milioane lei".

Din păcate insă, numărul unităților 
agricole care nu și-au îndeplinit încă 
obligațiile contractuale față de stat 
este cu mult mai mare față de al ce
lor care au livrat porumb in plus. 
Printre restanțieri, cu mari cantități 
nelivrate se află cooperativele agri
cole Costinești, Ciobanu, .Girliciu, 
Tirgușor, Medgidia, Pantelimonu de

Jos, Mereni, Independența, Tufani și 
altele. După cum ne-a informat di
rectorul intreprinderii județene de 
valorificare a produselor cerealiere, 
Ion Negulici, numai cantitățile ne
livrate pină în prezent la fondul de 
stat se ridică la aproape 100 000 tone 
porumb, iar împreună cu celelalte 
obligații — către fabricile de nutre
țuri și fondul de semințe — restanțele 
însumează 163 000 tone. "

Analizînd această situație, pe baza 
balanței producției de porumb, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a stabilit măsuri urgente care 
să ducă în cel mai scurt timp la li
vrarea integrală de către fiecare uni
tate agricolă a cantităților de porumb 
prevăzute la fondul de stat, la fon
dul de nutrețuri combinate și cel de 
semințe. Activiști de partid și cadre 
cu munci de răspundere de la direc
ția agricolă județeană s-au deplasat 
în consiliile unice agroindustriale 
pentru a impulsiona transportul în
tregii cantități de porumb aflate in 
custodie în unitățile agricole, la ba
zele de recepție și fabricile de nu
trețuri.

Georqe MIHAESCU
corespondentul „Scinteii"
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Excelenței Sale Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

ANTANANARIVO

Vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări cu prilejul realegerii 
dumneavoastră ca președinte al Republicii Democratice Madagascar.

Exprim convingerea că in perioada noului dumneavoastră mandat pre
zidențial raporturile de colaborare dintre țările noastre se vor amplifica și 
dinamiza, spre binele popoarelor român și malgaș, al păcii, independenței 
și libertății popoarelor, al instaurării unei noi ordini economice internaționale 
și înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Domnului FELIPE GONZALEZ
Președintele guvernului spaniol

MADRID
Cu ocazia învestirii dumneavoastră în funcția de președinte al guvernu

lui spaniol, îmi face deosebită plăcere să vă adresez cele mai calde feli
citări, împreună cu urările de șănătate și succes in îndeplinirea misiunii de 
înaltă răspundere ce v-a, fost încredințată. Folosesc acest prilej pentru a 
sublinia importanța deosebită pe care România o acordă dezvoltării relați
ilor politice, economice, tehnico-științifice și in alte domenii dintre popoa
rele român și spaniol, conlucrării dintre statele noastre pe plan european și. 
în general, în sfera relațiilor internaționale. îmi exprim convingerea că, în 
spiritul convorbirilor pe care le-am avut împreună, țările noastre vor con
lucra pentru continua dezvoltare a prieteniei tradiționale dintre popoarele 
român și spaniol, a colaborării pe multiple planuri dintre România și Spa
nia, in interesul reciproc, al politicii de pace, destindere și securitate, de 
respect al independenței naționale în Europa și in întreaga lume.

Cu sentimente de prietenie,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 64-a aniversări a unității naționale a României, am 
plăcerea să vă transmit din partea Comitetului Central al Partidului De
mocratic al Poporului din Afganistan, a Consiliului Revoluționar și a po
porului din Republica Democratică Afganistan, precum și din partea mea. 
sincerele noastre felicitări dumneavoastră, Partidului Comunist Român și 
poporului prieten din România.

Sintem convinși că legăturile de prietenie și cooperare dintre partidele, 
popoarele și guvernele noastre vor continua să se dezvolte și să se întă
rească în folosul popoarelor noastre și în interesul păcii și securității 
in lu”«ț.

folosesc de acest prilej pentru a exprima urările mele cele mai 
bune de sănătate pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate continuă 
poporului frate din România.

BABRAK KARAAAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic 
al Poporului din Afganistan, 

Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

Cronica zilei
Miercuri, tovarășul Miu Dobrescu, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul Jacques 
Nagels, membru al Biroului Politic 
al C.C. ah Partidului Comunist din 
Belgia, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

în cadrul întîlnirii. desfășurată în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
s-a procedat la o informare recipro
că privind activitatea și preocupările 
actuale ale Partidului Comunist Ro
mân și Partiduțui Comunist din Bel
gia. exprimîndu-se dorința de a dez
volta în continuare bunele relații din
tre ele. în interesul popoarelor român 
și belgian, al cauzei păcii, destinderii, 
securității și independenței naționa
le. a cooperării și colaborării între 
națiuni.

Au fost abordate și unele aspecte 
ale situației politice internaționale.

★
La Muzeul de istorie a partidu

lui comunist, a mișcării revoluționa
re și democratice din România a 
avut loc miercuri o întîlnire între 
elevi ai școlilor generale și liceelor 
din București și participanți la Marea 
Adunare Națională de la Alba Iu- 
lia de la 1 Decembrie 1918. Cu acest 
prilej au fost evocate momentul is
toric al Unirii Transilvaniei cu Româ
nia. ca și alte acțiuni semnificative 
din perioada premergătoare si a des
fășurării Marii Adunări Naționale de 
la Alba Iulia.

în încheiere a fost prezentat pro
gramul literar-artistic ..Pe-al nostru 
steag e scris unire", realizat de elevi 
din școlile Capitalei.

★
La București a fost semnat, 

miercuri, un protocol între Agenția 
română de impresariat artistic — 
A.R.I.A. — și Agenția de impresariat 
din R.D. Germană pe anii 1983—1984. 
Documentul prevede turnee ale unor 
ansambluri muzicale, soliști vocali și 
instrumentali, dirijori, organizarea 
reciprocă de zile ale culturii.

Protocolul a fost semnat de Va- 
sile Robescu. directorul A.R.I.A., și 
Herman Falk, director general al 
Agenției de impresariat din R.D.G.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ >1 EMIRATELOR

ARABE UNITE

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATE POPULARE LAOS

Excelenței Sale
Șeic ZAYED BIN SULTAN AL-NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite
ABU DHABI

Aniversarea zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă deosebita 
plăcere să vă transmit cordiale felicitări și cele mar bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres, prosperitate și pace poporului prieten al 
Emiratelor Arabe Unite.

Exprim convingerea că în viitor raporturile dintre țările noastre se vor 
dezvolta, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii, destinderii, inde
pendenței naționale și înțelegerii în lume

La 2 decembrie se împlinesc 11 
ani de cînd în partea răsăriteană a 
Peninsulei Arabice a luat naștere 
un nou stat independent — Emiratele 
Arabe Unite. Constituit din reuni
rea a șapte mici teritorii cu o su
prafață totală de 83 600 kmp și o 
populație de aproape 1 milion de 
locuitori, noul stat dispune de 
imense resurse de petrol, a căror 
valorificare pe scară largă consti
tuie o preocupare centrală a autori
tăților de la Abu Dhabi.

Gratie investițiilor făcute in anii 
csre au trecut de la proclamarea 
independenței, extracția de petrol a 
crescut continuu, atingînd in 1979 
circa 100 milioane tone anual, ceea 
ce situează Emiratele Arabe Unite 
printre primii zece producători 
mondiali și, îndeosebi, printre pri
mii exportatori din lume.

în vederea protejării principalei 
avuții naționale s-a urmărit și dez
voltarea industriei de ■ prelu
crare, prin realizarea unor im
portante obiective în diverse colturi 
ale tării. Astfel, la începutul acestui

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

an. la Ruwais. localitate situată la 
250 km vest de Abu Dhabi, a fost 
inaugurat cel mai mare complex 
industrial din țară, care cuprinde o 
rafinărie, o uzină de tratare a gaze
lor naturale, un port, instalații mo
derne.

Concomitent, se depun eforturi 
pentru diversificarea economiei na
ționale. în ultimul deceniu în Emi
ratele Arabe Unite au fost con
struite un complex de prelucrare a 
aluminiului, o uzină siderurgică, 
întreprinderi textile, alimentare, 
docuri etc.

Animat de sentimente de priete- ' 
nie față de popoarele arabe, po
porul român urmărește cu interes și 
simpatie realizările obținute de 
Emiratele Arabe Unite pe linia 
dezvoltării economice și sociale, a 
făuririi unei vieți înfloritoare. Rela
țiile dintre cele două state cunosc 
un curs ascendent. înscriindu-se ca 
o contribuție la cauza colaborării 
internaționale și ăpropierii intre 
popoare.

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Republicii Democrate Populare Laos

Tovarășului SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laos, 

Președintele Adunării Populare Supreme 
a Republicii Democrate Populare Laos

i VIENTIANE
Cu ocazia celei de-a Vil-a aniversări a proclamării Republicii Democrate 

Populare Laos, în numele Partidului Comunist Român, al Marii Adunări 
Naționale și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român 
și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și .poporului frate laoțian 
cordiale felicitări.

Poporul român, care a sprijinit consecvent lupta dreaptă a poporului lao
țian pentru eliberare națională și socială, se bucură de rezultatele obținute 
de poporul laoțian, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
în edificarea noii orinduiri socialiste.

Sîntem convinși că, acționînd împreună, în spiritul convorbirilor la nivel 
înalt, relațiile de prietenie dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta 
continuu, in interesul ’popoarelor român și laoțian, al cauzei generale a so
cialismului, păcii și colaborării internaționale.

De ziua marii sărbători, vă adresăm dumneavoastră și poporului frate 
laoțian sincere urări de succese tot mai mari în realizarea hotărîrilor celui 
de-al III-lea Congres al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, în edifi
carea unui Laos pașnic, socialist și independent.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România

TELEGRAME

îndeplinirea exemplară a planului pe 1982
(Urmare din pag. I)
buțiile, intervenind cu hotărîre 
pentru îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație, economisirea severă 
a energiei și combustibilului, recu
perarea resurselor energetice refo- 
losibile, inclusiv a aburului indus
trial în general, pentru reducerea 
consumurilor pe întregul proces de 
producție.

Fiecare om al muncii trebuie să 
fie profund ponyinș, că de. răspun
derea cu care gospodărește mate
riile prime, materialele, combusti
bilul și energia electrică, de fermi
tatea cu care luptă împotriva ori
căror forme de risipă, de ingenio
zitatea de care dă dovadă în valo
rificarea resurselor materiale refo- 
losibile depind în măsură decisivă 
sporirea producției materiale, a ve
nitului național — sursa trainică a 
dezvoltării economiei naționale, a 
creșterii nivelului nostru de trai.

Acum, cînd bătălia pentru reali
zarea pianului pe acest al doilea 
an al cincinalului a intrat într-o 
fază decisivă, una din cerințele 
economice primordiale constă în 
intensificarea la maximum a rit
mului de lucru pe șantierele de 
investiții, în vederea punerii în 
funcțiune a tuturor obiectivelor

----------- ------------------------------------- ;------

productive planificate să producă 
în acest an și, îndeosebi, a celor 
menite să contribuie la dezvoltarea 
bazei de materii prime și energe
tice a țării. Din analiza stadiului 
în .care se găsesc lucrările la multe 
capacități noi se desprind cu cla
ritate direcțiile principale de acți
une : întronarea pe toate șantierele 
a unui climat de ordine și discipli
nă ' exemplare, folosirea cu randa
ment, deplin a timpului de lucru 
aj personalului muncitor , șî/a «utii-o 
lajelor.de execuție, organizarea ju
dicioasă a muncii, boncentrîndu-se 
toate forțele pentru urgentarea lu
crărilor de construcții, și în special 
a celor de montaj.

în fiecare unitate economică, pe
rioada. care a mai rămas pînă la 
sfîrsitul anului trebuie să fie trans
formată într-o perioadă a rezulta
telor maxime în producție. în în- 
timoma’-ea Conferinței Naționale a 
partidului, să munc’m mai bine, 
mai soomic. cu întreaga capacitate 
și inițiativă creatoare, pentru ca zi 
de zi să se obțină în fieca-e între
prindere rezultate cît mai bune în 
producție, astfel ca planul pe luna 
decembrie și pe întregul an să fie 
îndeplinit exemplar, la toți indi
catorii cantitativi si calitativi.

„Decada artei și culturii 
bucii reștene1*

„Imn pămîntului românesc", sub 
acest generic se desfășoară, începind 
de miercuri, „Decada artei și cultu
rii bucureștene", organizată în întîm- 
pina-ea Conferinței Naționale a parti- 
dultu și aniversării a 35 de ani de la 
proclamarea Republicii. Sint antre
nate cu acest prilei forțele artistice 
profesioniste și amatoare ale Capi
talei, în cadrul a numeroase manifes
tări consacrate teatrului, filmului, 
muzicii, artelor plastice, cărții, ac
țiuni organizate în așezăminte de 
cultură sau pe mari platforme indus
triale — Militari, Pipera, Grivița 
roșie. Se disting prin amploare deca
da teatrului politic, salonul municipal 
al cărții, zilele teatrelor muncitorești, 
expoziția „Imaginea patriei oglindită 
in arta plastică", concertul instru
mental cu prime audiții românești, 
festivalul filmului la sate, programat 
in comunele suburbane ale Capitalei 
etc.

Prima zi a decadei a concentrat o 
diversitate de manifestării» simpo
zionul „Din gîndirea social-politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu", or
ganizat la sala Dalles, dezbaterea 
„Dramaturgia românească contem
porană pe scenele bucureștene", un 
spectacol de muzică și poezie, susți
nut de formații și interpreți profesio
niști și. amatori pe scena Operei 
Române. în aceeași zi, la sala Batiște 
a Universității cultural-științifice a 
fost inaugurat Salonul municipal al 
cărții, cu care prilej au fost lansate 
mai multe volume ale Editurii Po
litice. (Agerpres)

încheierea vizitei in țara noastră a delegației 
Federației Sindicatelor Libere din R. D. Germană

Miercuri s-a încheiat vizita în țara 
noastră a delegației Federației Sin
dicatelor Libere din R.D. Germană 
(F.D.G.B.), condusă de tovarășul 
Harry Tisch. membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
Central al F.D.G.B.

în timpul șederii în România, de
legația a avut convorbiri la Consi
liul Central al U.G.S.R., a vizitat în
treprinderea de confecții și tricotaje 
București. Combinatul de oțeluri spe
ciale din Tirgoviște, obiective social- 
culturale din București și județul 
Dîmbovița, s-a intilnit și a purtat 
discuții cu activiști sindicali și oa
meni ai muncii.

Vizitele, convorbirile și întîlnirile 
cu activiști sindicali, cu cadre de 
conducere din întreprinderi au per
mis realizarea unui schimb reciproc 
de informații și experiență cu pri
vire la contribuția pe care sindica
tele o aduc la aplicarea- în viață- a

hotărîrilor celui de-al Xll-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
si respectiv ale celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Socialist Unit 
din Germania, la înfăptuirea sarci
nilor edificării societății socialiste în 
cele două țări. De asemenea, a fost 
relevat aportul sindicatelor la întă
rirea unității de acțiune a mișcării 
sindicale .mondiale în lupta pentru 
dezarmare și pace, pentru dezvoltarea 
colaborării și înțelegerii între po
poare.

A fost exprimată convingerea că 
vizita în România a delegației 
F.D.G.B. reprezintă o nouă contri
buție la întărirea și dezvoltarea pe 
mai departe a bunelor relații exis
tente între Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România și Federația 
Sindicatelor Libere din R.D. Ger- 

, mană, spre binele oamenilor muncii 
f și: popoarelor din cele două țări, al 

cauzei'socialismului și păcii in lume/' 
(Agerpres)î I -Waia . us-ț .«
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ACTUALITATEA LA HANDBAL

Azi începe campionatul mondial feminin
Astăzi la Budapesta și Miskolc se 

vor disputa primele meciuri din ca
drul, celei de-a 8-a ediții a campio
natului mondial feminin de handbal. 
Selecționata țării noastre a. fost ren 
partizată să joace în grupa B, alături 
de formațiile U.R.S.S., campioană 
olimpică, Bulgariei și Coreei de Sud. 
în primul joc, la Miskolc, echipa 
României va întîlni formația Coreei 
de Sud, urmind ca la 2 decembrie 
să joace la Debrețin, în compania 
formației Bulgariei. La 5 decembrie, 
la Miskolc, echipa noastră va evolua 
in compania selecționatei U.R.S.S.

Din lotul echipei noastre fac parte, 
printre altele, Viorica Ionică, Maria 
Torok, Adriana Pătruț. Ana Moldo- 

■van, Niculina Iordache și Angela 
Avădanei.

• Astăzi de la ora 18, in sala sportu
rilor de la Floreasca are loc meciul 
internațional amical de handbal din
tre echipa Steaua și selecționata Cu

bei. în deschidere, de la ora 16,30 
H.C. Minaur Baia Mare va’ întîlni 
echipa Calculatorul.
• După cum se știe, pentru optimi

le de finală ale cupelor europene de 
handbal sint calificate și trei echipe 
românești. în „Cupa campionilor eu
ropeni". duminică de la ora 17.30 în 
Palatul Sporturilor din Capitală, 
Steaua va intilni echipa iugoslavă 
Metaloplastic Sabac (returul este 
programat la 12 decembrie la Sabac). 
Echipa Dinamo București va intilni 
simbătă la Doetinchen (Olanda) in 
„Cupa cupelor" formația Bondsspaar- 
bank-Gazellen. Returul acestui joc 
se va disputa la 11 decembrie la 
București. îa sfîrșit, in „Cupa. I.H.F." 
echipa Minaur Baia Mare va juca 
duminică la Rostock cu . formația 
..Empor". ciștigătoarea „Cupei cupe
lor". Băimărenii vor susține intîlnirea 
retur la 12 decembrie.

A apărut
ALMANAHUL 
PĂRINȚILOR 

editat de „Revista

(192 de pagini, bogat ilustrate, 
cu materiale de larg .interes)

FOTBAL „Cupa a 35-a aniversare a proclamării 
Republicii”

Competiția de fotbal pentru „Cupa 
a 35-a aniversare a nroclamării Re
publicii" continuă astăzi cu .desfă
șurarea meciurilor celei de-a doua 
etape.

în Capitală sint' programate două 
partide care se vor disputa pe sta
dioane diferite : Sportul studențesc 
— F.C. Constanța (stadionul Repu
blicii) și Steaua — Dinamo (stadion 
Dinamo). Iată celelalte întâlniri-:

Rm. Vîlcea : Chimia — Universitatea 
Craiova ; Pitești : F.C. Olt — F.C. 
Argeș ; Ploiești : Petrolul — S.C. 
Bacău ; Tirgoviște : Politehnica Iași 
— C.S. Tirgoviște ; Timișoara : Po
litehnica Timișoara — A.S.A. Tg. 
Mureș și Jiul Petroșani — Corvinql 
Hunedoara (meciurile de la Timișoa
ra se vor disputa in cuplaj). Intilni- 
rile incep la ora 14.

în atenția 
automobiliștilor

Administrația Asigurărilor de 
Stat aduce la cunoștință auto
mobiliștilor, care au contracta
te asigurări pentru avarii auto- 
casco cu plata primelor în rate, 
că este necesar să achite la ter
men aceste rate, pentru a nu 
prejudicia continuitatea rapor
turilor de asigurare.

Plata ratelor de prime se poa
te face la responsabilii cu asi
gurările din unitățile socialiste, 
la agenții și inspectorii de asi
gurare sau. direct, la orice uni
tate ADAS.

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Școala contemporană
11,20 Film serial : „Lumini și umbre". 

(Episodul 3-1)
12,25 Pași de viață lungă
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Profesiunile cincinalului
16,30 Studioul tineretului
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal • Angajare — spirit re

voluționar.

20,20 Actualitatea economică
20,35 Partidului prin cînt cinstire
20,50 In Intîmpinarea Conferinței Na

ționale a partidului șl a celei de-a 
35-a aniversări a proclamării Re
publicii. Din cronica marilor îm
pliniri socialiste. Reportaj

21,10 Meridianele cîntecului
21.40 Serial științific : Corpul uman 
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal • Angajare — spirit re

voluționar.
20,20 Lumea contemporană și confrun

tările de Idei
20.40 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunil. (Transmisiune 
directă)

22,00 Telejurnal

Cu ocazia Zilei naționale a Re
publicii Democrate Populare Laos, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Stefan 
Andrei, a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului de externe al 
R.D.P. Laos. Phoune Sipaseuth.

De asemenea, au adresat telegrame 
de felicitare unele instituții centrale 
si organizații de masă și obștești in
stituțiilor și organizațiilor similare 
din R.D.P. Laos.

(Agerpres)

Duminic^ 5 decembrie —
'La sfirșitul acestei săptămînl va 

avea loc o tragere excepțională 
Loto, la care se vor efectua cinci 
extrageri in două faze, total izind 42 
de numere. Așadar, aceeași formulă 
tehnică avantajoasă, care la trage
rile similare anterioare a prilejuit 
frumoase satisfacții unui mare nu
măr de participanți. De această 
dată, lista de cîștiguri cuprinde 
autoturisme „Dacia 1300", mari 
sume de bani (variabile și fixe) și 
excursii peste hotare (în U.R.S.S.

tragere excepțională Loto
sau R.P. Bulgaria). Participarea se 
face pe bilete de 5 sau 15 lei va
rianta, achitate sută la sută sau în 
cotă de 25 la sută, cele de 15 lei 
avind drept de cîștiguri la toate 
extragerile. Se poate juca și pe va
riante combinate sau combinații 
„cap de pod", care oferă posibili
tatea de a obține suite de cîștiguri 
la mai multe categorii. Simbătă 4 
decembrie este ultima zi de procu
rare a biletelor cu numerele prefe
rate de participanți.

Poporul laoțian aniversează astăzi 
împlinirea a șapte ani de la procla
marea republicii, eveniment care a 
încununat lupta purtată timp de 
decenii împotriva intervenției străi
ne și regimurilor de tip feudal, 
pentru eliberare națională și socială.

Devenind forță de guvernămînt. 
Partidul Popular Revoluționar Lao
țian orientează eforturile maselor 
în direcția făuririi unei orinduiri 
superioare, lipsite de exploatare, a 
dezvoltării forțelor de producție pe 
baza valorificării intense a marilor 
bogății ale solului și subsolului, 
modernizării structurilor sociale. 
Pe această cale, un eveniment ma
jor l-a constituit cel de-al III-lea 
Congres al partidului, desfășurat in 
luna aprilie a.c., care a stabilit 
obiectivele etapei viitoare de trans
formări revoluționare, în vederea 
făuririi bazei tehnico-materiale a 
socialismului.'

Primul program cincinal. în curs 
de realizare, prevede creșterea de 
două ori a producției industriale, 
concomitent cu sporirea produc
ției agricole. în înfăptuirea acestui 
program s-au obținut o serie de 
realizări importante. Prin ample 
lucrări de irigații și ameliorări au 
fost dublate suprafețele agricole, 
asigurîndu-se creșterea producției, 
îndeosebi a celei de orez. în dome
niul industriei, paralel cu extin
derea întreprinderilor existente, se 
construiesc altele noi : recent, a 
intrat în funcțiune o fabrică pentru 
tuburi destinate irigațiilor. în do
meniul energeticii au fost con
struite mai multe hidrocentrale de 
diferite capacități și se depun efor
turi în vederea trecerii la exploa
tarea cărbunelui și a altor bogății 
ale subsolului. Pornind de la faptul

că dezvoltarea economiei este pu
ternic condiționată de extinderea 
rețelei de transporturi, au fost con
struite în anii de după eliberare

• peste 450 de poduri și circa 600 km 
de drumuri. ,

Concomitent, se desfășoară o in
tensă activitate pe plan social și 
cultural, in domeniul școlarizării 
urmărindu-se lichidarea în timp 
scurt a analfabetismului și in
cluderea în sistemul de invătămînt 
a tuturor copiilor de virstă școlară.

Aniversarea zilei naționale a
Laosului constituie un prilei de a 
evoca relațiile tradiționale de prie
tenie și solidaritate statornicite 
între popoarele român și laoțian. 
Este bine știut că‘ poporul român a 
fost alături de poporul laoțian în 
lupta acestuia împotriva interven- II
tiei iimoerîaliste; acobdindu-i ajutor II
pe multiple planuri. Tn noua dtâpă. 
de' după eliberarea țării, s-au creat ' 
condiții' pentru extinderea colaboră- I 
rii româno-laoțiene reciproc avan
tajoase. Cadrul acestor legături a 
fost trasat cu prilejul întîlnirilor și 
convorbirilor, de la București și 
Vientiane, dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele republicii, și 
tovarășul Kaysone Phomvihane, 
secretar general al C.C. al P.P.R. 
Laoțian, prim-ministru al R.D.P. 
Laos, documentele încheiate cu 
aceste prilejuri exprimînd voin
ța comună de a dezvolta conlu- 
crarea dintre cele două țări și po
poare pe multinle planuri.

Cu prilejul zilei naționale a por 
porului laoțian, poporul român îi 
adresează calde felicitări si urarea 
de a dobîndi succese cît mai mari 
în dezvoltarea patriei sale pe calea 
libertății, democrației și progresului.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 2 

decembrie, ora 20 — 5 decembrie, ora 
20. în țară : Vremea va fl în general 
Închisă, îndeosebi în prima parte a In
tervalului. Vor cădea precipitații slabe 
sub formă de ploaie, lapoviță șl nin
soare în primele zile. Vîntul va sufla 
slab, pină la moderat cu intensificări 
locale mal ales in regiunile sudice, pre-

dominînd din sectorul estic. Tempera
turile minime vor fl cuprinse între mi
nus 6 șl plus 4 grade, mai coborîte In 
Transilvania și Moldova, iar cele ma
xime între zero șl zece grade. Local se 
va produce ceață. In București : Vre
mea va fi în general închisă. In pri
mele zile, vor cădea precipitații slabe 
mai ales sub formă de ploaie. Vîntul 
va sufla moderat cu Intensificări din 
nord-est. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus un grad șl plus 
două grade, iar cele maxime intre trei 
și șase grade. (Liana Cazacioc, meteo
rolog de serviciu).

CLUJ. La Biblioteca universi
tară din Cluj-Napoca, în sulta ma
nifestărilor ce se desfășoară in în- 
tîmpinarea Conferinței Naționale a 
partidului și aniversării proclamă
rii Republicii, a avut loc o sesiune 
de comunicări științifice sub gene
ricul „Concepția P.C.R.. a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la formarea 
națiunii și a statului național uni
tar român". Au prezentat comuni
cări acad. Ștefan Pascu, prof. univ. 
Camil Mureșan, conf. univ. Vasile 
Vesa, conf. univ. Marcel Știrban. 
lector univ. Ștefan Csucsai și aiți 
oameni d6 știință clujeni. (Costel 
Ștefănescu).

IAȘI. La Ia?! a avut loc o se
siune științifică cu tema „Mutații 
în gîndirea și structura economică 
și social-politică din România", de
dicată apropiatei Conferințe Națio
nale a partidului și aniversării Re
publicii. Au participat cadre didac
tice și cercetători din mai multe
centre ale țării. 'Au fost prezentate 
în plen și pe secțiuni un mare nu-

CARNET CULTURAL

măr de comunicări din domeniile 
științelor economice și dreptului, 
politologiei și filozofiei, pedagogiei 
și sociologiei. (Manole Corcaci).

MUREȘ. In întîmpinarea a-
propia'tei Conferințe Naționale a 
partidului, sub genericul „Slavă 
patriei și partidului", în județul 
Mureș a debutat manifestarea 
„Luna mureșeană a culturii și edu
cației socialiste". Cu acest prilej, 
în întreprinderi și instituții, la ca
sele de cultură. cluburi, cămine 
culturale au fost organizate sim
pozioane, expuneri, dezbateri, pre
cum și o suită de spectacole cultu- 
ral-artistice. (Gheorghe Giurgiu).

VASLUI I” întimPlnarea Con
ferinței Naționale a partidului și a 
celei de-a 35-a aniversări a Repu
blicii, în sală „Arta" a muzeului

județean a fost vernisată expoziția 
anuală de pictură, sculptură și gra
fică a cenaclului județean de artă 
plastică Vaslui al U.A.P. Un mare 
număr de lucrări intr-o largă pa
letă tematică și varietate stilistică 
expun artiști plastici afirmați in 
ultimii ani. (Petru Necula).

BACĂU.In cadrul manifestă
rilor politico-educative și cultural- 
artistice dedicate apropiatei Con
ferințe Naționale a partidului și 
celei de-a 35-a aniversări a Repu
blicii, la Galeriile de artă ale mu
zeului din Bacău a fost deschisă 
expoziția anuală de artă plastică a 
artiștilor amatori din județ. Cele 
peste 140 de lucrări de pictură, 
sculptură, grafică și artă decorativă 
inspirate din istoria poporului nos
tru și din realitățile contemporane 
redau viața nouă a orașelor și sa
telor moldovene cuprinse pe me

leagurile dintre Bistrița. Șiret și 
Trotuș. (Gheorghe Baltă).

MARAMUREȘ. „Românie, 
plai etern" — este titlul noului 
spectacol artistic realizat de artiș
tii amatori din cadrul Trustului 
județean de construcții din Baia 
Mare, dedicat apropiatei Conferințe 
Naționale a partidului. La realiza
rea lui au colaborat brigada artis- 
tică, grupul de recitatori din ca
drul cenaclului, rapsozi populari, 
precum și grupul „Orizont ’77“ al 
casei de cultură a sindicatelor. 
(Gheorghe Susa).

TIMIȘ. La Galeria Bastion din 
municipiul Timișoara s-a deschiș 
Salonul anual de artă, organizat 
de comitetul județean de cultură 
și educație socialistă împreună cu 
filialele Timișoara și Lugoj ale U- 
niunii artiștilor plastici. Ediția din 
acest an este dedicată Conferinței 
Naționale a partidului și celei de-a 
35-a aniversări a proclamării Re
publicii și reunește 170 de lucrări 
de pictură, sculptură, grafică, acua
relă, tapiserie și ceramică. (Cezar 
Ioana). *

• „ORAȘELE TEH
NICII". Ministerul japonez al 
industriei și comerțului a anun
țat un proiect care vizează con
struirea pînă în 1990, în mijlocul 
unor spații verzi, a unui număr 
de 20 orașe ale tehnicii, denumi
te ..Tehnopolis". Ele urmează a 
fi ridicate in imediata vecinătate 
a unor localități mat mici și în 
perimetrul lor vor fi construite 
una sau mai multe uzine specia
lizate intr-un număr restrins 
de domenii ale tehnic1! de virf, 
și anume : semiconductoarele, 
computerele, fibrele optice, bio- 
tehnologia și roboții. „Orașele 
tehnicii" vor cuprinde, de ase
menea. un centru de docu
mentare și cercetări și o școa
lă politehnică. Și un amă
nunt : construirea acestor orașe

va fi interzisă în apropierea 
marilor orașe cum sint Tokio, 
Osaka sau Nagoya.

• ARBORI CU CREȘ
TERE RAPIDĂ. Cercetătoride 
la Institutul politehnic din Ka- 
zahstan au demonstrat că semi- 
deșertul sărăturos poate furniza 
lemn. ■ Ei au creat un hibrid de 
plop care poate crește intr-o 
astfel de zonă atingînd intr-un 
an o înălțime de trei metri și 
o grosime de 4—5 centimetri. 
Intr-o perioadă de 16 ani silvi
cultorii au transformat o zonă 
pustie aflată la sud de lacul 
Balhaș într-o pădure experi
mentală plantată cu astfel de 
hibrizi. Masa lemnoasă de pe 
un hectar este, in medie, de 
aproximativ 1 100 metri cubi, 
adică de trei ori mai mare decît

într-o pădure de plopi obiș- 
nuiți.

• UN NOU TIP DE 
LENTILE DE CONTACT. 
Oftalmologul danez M. Bay a 
realizat un nou tip de lentile de 
contact, care pot fi folosite 24 
de ore din 24 timp de două săp- 
tămîni. după care sint aruncate 
și înlocuite cu altele. După cum 
se știe, principalul inconvenient 
al lentilelor de contact este toc
mai faptul că trebuie scoase In 
timpul nopții și totodată supuse 
unei operații minuțioase de cu
rățire. Noul tip de lentile, al 
căror preț este mult scăzut față 
de lentilele de contact clasice* 
sint ambalate fiecare separat în 
cutii sterilizate, setul respectiv 
fiind suficient pentru șase luni 
sau un an. iar fiecare ambalaj

DEg
*

^PRETUTINDENI
poartă data la care lentila res
pectivă trebuie înlocuită.

® O EXPLOZIE SO
LARĂ a fost observată, la 26 
noiembrie, la periferia vestică a 
astrului, de astronomii de la Ob
servatorul din Beijing a! Acade
miei de Științe a Chinei, infor
mează agenția China Nouă. 
Specialiștii dare au urmărit fe
nomenul au constatat o creștere 
considerabilă a fluxului de unde 
radio pe anumite frecvențe, o 
perturbare a ionosfereixPlanetei 
noastre, concomitent cu întreru

perea, pentru aproape două ore. 
a comunicațiilor pe unde scurte.

O COMPUTERE „IN
TELIGENTE". Ultima gene
rație de computere — care se 
apropie tot mai mult de inte
ligența umană — își găsesc o 
gamă din ce in ce mai largă 
de utilizări. Astfel computerul 
„Prospector" (S:U.A.) a reușit 
să indice localizarea exactă a 
unui uriaș zăcămînt de molib
den, metal rar, pe fundul ocea
nului Pacific. „Prospector" face 
parte din așa-numitele „sisteme 
experte" care se află In avan

garda computerelor inteligente. 
Spre deosebire de computerele 
mai puțin „avansate", ele pot 
învăța din propriile greșeli și 
pot progresa treptat în înțele
gerea „unei situații date. Com
puterele „inteligente" devin tot 
mai răspîndite în diagnosticarea 
anumitor maladii și in prescrie
rea medicamentelor respective, 
în evaluarea situației economi- 
co-financiare a anumitor între
prinderi și în recomandarea de 
soluții în vederea depășirii anu
mitor dificultăți etc, etc...

• MAȘINĂ DE SCRIS 
PERFECȚIONATĂ. FUiala 
din Franța a unei firme britani
ce a lansat pe piață un nou tip.

perfecționat de mașină de scris 
care utilizează circuitele electro
nice. Spre deosebire de mașinile 
de scris clasice, claviatura 
este plată, in așa fel incit mâși- 
na poate intra cu ușurință intr-o 
servietă-diplomat. Noutatea 
pe care o prezintă acest tip este 
în primul rind prezența unui 
ecran cu cristale lichide aidoma 
celor de la ceasurile cu afișaj 
digital. Dactilografa poate ur
mări pe acest ecran textul pe 
care îl bate și care se imprimă 
pe foaia de hîrtie cu o întîrziere 
de 16 semne. în acest fel pot fi 
sesizate din timp greșelile și 
operate corecturile necesare. Un 
amănunt în plus : noua mașină 
poate servi și drept calculator, 
efectuînd cele patru operații 
matematice de bază.

lajelor.de


Manifestări consacrate aniversării făuririi Cu prilejul încetării din viață a ambasadorului

CB TOVARASA EH CEAIKESCD, IN îi! ALE nUn remarcabil succes politic, o acțiunecare a adus României noi prieteni
statului național unitar român

PARIS I (Agerpres). — La Am
basada română din Paris a avut loc 
o seară culturală. Prof. univ. Virgil 
Cândea. secretarul Asociației „Româ- 

; semnificația 
1 Decembrie 
obținute do 
republicii.

de origine maghiară și germană la 
actul unirii.

U. R. S. S. la București

nia“, a vorbit despre 
istorică a actului de la 
1918, despre realizările 
poporul român în anii

— O mani- 
de 1 Decem-

Strălucita solie a prieteniei și colaborării întreprinsă de președintele 
Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in țări ale Asiei este reflectată, în continuare, 

>de mijloacele de informare în masă, în telegrame ale agențiilor intema- 
. ționale de presă, în articole publicate de ziare și reviste din diferite țări 
ale lumii. Relatările și comentariile consacrate acestui eveniment pun in 
lumină manifestările de caldă prietenie șl stimă, primirea cordială re
zervată înalților soli ai poporului român, prețuirea de care se bucură 
președintele României socialiste, personalitate remarcabilă a lumii con
temporane, pentru activitatea prodigioasă dedicată cauzei păcii șl colabo
rării între popoare.

Pa-că. în cursul vizitei în 
președintele României, Nicolae

tează 
kistan.
Ceaușescu. a subliniat că actuală cri
ză economică mondială s-a înrăută
țit, iar cursa înarmărilor pune în pe
ricol pacea și independenta națiuni
lor. Șeful statului 
niat. de asemenea, 
să fie întreprinse 
pentru menținerea

VIENA 1 (Agerpres). 
festare consacrată zilei 
brie 1918 a avut loc la sediul din 
Vienâ al Asociației „Unirea — priete
nii României în Austria". Despre 
semnificația evenimentului a vorbit 
prof. dr. Ernst Christoph • Suttner, 
care a relevat

LONDRA 1 (Agerpres). — La Lon
dra Asociația de prietenie „Marea 
Britanie-România" a organizat o adu
nare. Cu acest, prilej, Harry Gold, 
secretarul asociației, a făcut o ex
punere în cadrul căreia a prezentat 
pe larg semnificația istorică a zilei 
de 1 Decembrie pentru poporul ro
mân. *

Tovarășului IURI VLADIMIROVICI ANDROPOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

adeziunea populațiilor

BRUXELLES 1 (Agerpres). — Cu 
același prilej, la Bruxelles, sub auspi
ciile Asociației culturale „Dacia" a 
fost organizată o seară culturală ro
mânească.

Vizita oficială de., prietenie efec
tuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu . în Indonezia continuă să 
rețină atenția presei, din această tară.

Astfel,. într-un amplu articol, inti
tulat „Despre vizita președintelui 
Ceaușescu", ziarul de limbă engleză 
„INDONESIAN TIMES". evocă in> 
portanta deosebită a recentei vizite 
în relațiile bilaterale româno-indo- 
neziene, vizită „ce a fost larg și căl
duros salutată de guvernul și po
porul indonezian".

După ce face o expunere a reali
tăților României socialiste, a realiză
rilor sale remarcabile în domeniile 
industriei, științei și. tehnicii, ca și 
pe plan social, subliniind rolui și 
contribuția deosebită ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în conducerea 
României pe noi trepte de progres 
și civilizație, articolul consacră spații 
largi prezentării politicii externe ro
mânești, evidențiind „atenția deose
bită pe care președintele Ceaușescu 
o acordă dezvoltării relațiilor comer
ciale și de cooperare economică cu 
țările în curs de dezvoltare, eradi
cării subdezvoltării, accelerării pro
gresului economico-social. eliminării 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului și instaurării unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale". Totodată, sînt expuse 
principiile de bază ale politicii ex
terne românești, cu referiri la pozi
țiile țării noastre față de principalele 
probleme cu care se confruntă lumea 
contemporană, subliniindu-se asemă
narea sau identitatea de poziții a ce
lor două țări. în continuare, în arti
col se arată că „trecutul istoric și 
evoluțiile din cele două țări, lupta 
lor pentru cucerirea independenței, 
pentru instaurarea umanismului și 
păcii mondiale, pentru realizarea 
unei noi ordini mondiale sînt funda
mente solide pentru dezvoltarea coo
perării dintre cele două state. Deo
sebirile de sistem social-politic din 
cele două țări nu pot constitui un 
impediment în calea amplificării 

. cooperării bilaterale".
Articolul face, de asemenea, o largă 

prezentare a conținutului Declarației 
comune date publicității cu acest pri
lej, exprimînd o înaltă apreciere fată 
de înțelegerile și acordurile convenite 
la cel mai înalt nivel, a convergenței 
de vederi privind atît impulsionarea 
relațiilor bilaterale și amplificarea 
colaborării celor două țări în diferite 
forumuri internaționale, cît' si pro
blemele cu care se confruntă con- 

. temporaneitatea. în finalul articolu
lui. „Indonesian Times" scrie : „De
sigur, această gamă largă de înțele- 

' geri va atrage după sine avantaje 
importante, reale, atît pentru Indo
nezia, cît și pentru România, dacă ele 
vor fi urmate de măsurile necesare 
pentru punerea lor în aplicare. Dar 
trebuie să recunoaștem că încă mai 

: dăinuie în mintea noastră o barieră 
. psihologică care impietează asupra 

dezvoltării nestingherite a cooperării 
cu țările est-europene. Datorită ex
perienței gmare cu comunismul din 
istoria noastră recentă, există tendin
ța de a da o atenție mai mare peri
colului din partea comunismului de
cit celui din partea liberalismului și 
capitalismului. Există chiar un fel de 
fobie a comunismului în țara noastră. 
Există in prezent o tendință de a 
privi mecanic, cu ochi buni popoarele 
din țările occidentale și de a ocoli 
popoarele din țările răsăritene. în 

’ mod cert, această tendință nu este 
în concordanță cu filozofia panceasila 
(cele cinci principii ale coexistentei 
pașnice — n.r.) și nu este o atitudine 
corectă. Această atitudine negativă a 
influențat și influențează și oamenii 
noștri de afaceri. Lor le este frică să 
nu fie întrebați de autorități dacă 
întreprind călătorii de afaceri în ță
rile comuniste... Dacă /dorim să avem 
foloase reale din recenta vizită a pre
ședintelui Ceaușescu și din gama lar
gă de acorduri convenite, autoritățile 
trebuie să asigure și să reasigure co
mercianta noștri că ei vor fi stimu
lați și că li se vor acorda facilitățile 
necesare pentru desfășurarea de ac
tivități comerciale, financiare și eco
nomice cu România. Bariera psiho
logică trebuie înlăturată".

Din întreg articolul rezultă cu preg
nanță aprecierea că vizita tovarășului 
președinte Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Indone
zia marchează începutul 
etape: istorice în relațiile 
cu țările socialiste.

Ziarul central nepalez
SING NEPAL" — cu răspîndire și în 
India — publică informații privind vi
zita recentă a președintelui țării noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în unele țări membre ale A.S.E.A.N. 
Sînt relevate „preocuparea României 
in legătură cu încordarea internațio
nală, accentuarea cursei înarmărilor, 
a crizei economice și înrăutățirea si
tuației țărilor în cura de dezvoltare", 
precum șl propunerea președintelui 
României de a se organiza o întilni- 
re, la nivel înalt, a țărilor în curs 
de dezvoltare, de a se întări solidari
tatea si colaborarea acestor țări, de 
a se impulsiona negocierile dintre ță
rile dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare, de a se reduce simțitor 
decalajul între țările bogate și sărace, 
de a se instaura o nouă ordine eco
nomică internațională.

AGENȚIA REUTER relatează că 
întilnirile și convorbirile președinte
lui României, Nicolae Ceaușescu, cu 
primul ministru malayezian, Datuk 
Sri Mahathir Mohamad, s-au referit 
la posibilitatea dezvoltării cooperării 
economice între cele două țări și la 
probleme internaționale. Cu ocazia 
acestei vizite au fost semnate acor
duri bilaterale privind garantarea 
investițiilor, evitarea dublei impu
neri. serviciile aeriene. Malayezia în
treține cu România legături strînse. 
subliniază agenția. în ultimii doi ani, 
între cele două țări au existat con
tacte ministeriale regulate și au avut

loc vizite reciproce ale miniștrilor de 
externe ai celor două țări.

în relatările privind vizita în Ku
weit, agenția Reuter informează în 
legătură cu convorbirile președinte
lui Nicolae Ceaușescu cu suveranul 
statului kuweitian, șeicul Jaber Al- 
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, că ele au 
fost axate în primul rind pe relați
ile economice dintre cele două țări.

AGENȚIA FRANCE PRESSE in
formează că, în Declarația comună 
româno-indoneziană, dată publicității 
la sfîrșitul vizitei ' președintelui 
Nicqlae Ceaușescu în Indonezia.' se 
subliniază, între altele, necesitatea 
respectării suveranității teritoriale și 
politice a fiecărui stat: A.F.P. relevă 
că, în cursul convorbirilor, s-a ajuns 
la concluzia că apartenența celor 
două țări la sisteme sociale diferite 
nu trebuie să constituie un impedi
ment în calea dezvoltării bunelor re
lații dintre ele.

Problemele Orientului Mijlociu și 
dezarmării s-au aflat în toastul

Umple relatări 
și comentarii 

ale mijloacelor 
internaționale 

de informare în masa

unei noi 
Indoneziei

„THE RI-

rostit de președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, la dineul ofe
rit în onoarea sa în Singapore, 
relatează aceeași agenție. România, / 
a subliniat președintele Ceaușescu, 
se pronunță pentru soluționarea paș
nică a problemelor din Orientul 
Mijlociu, pentru instaurarea în a- 
ceastă zonă a unei păci globale, jus-. 
te și durabile, bazate pe retragerea 
Israelului din teritoriile ocupate, 
pe rezolvarea problemei poporului 
palestinian .prin recunoașterea drep
tului său la autodeterminare, Ia con-' 
stituirea unui stat palestinian inde
pendent.
. Referitor la vizita în Malayezia, 
agenția France Presse relatează că 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
examinat cu primul ministru Datuk 
Sri Mahathir Mohamad întărirea re
lațiilor, în special economice, din
tre cele două țări. în toastul 
rostit la dineul oficial, abordînd 
chestiunea Orientului Mijlociu, șeful 
statului român, după ce a subliniat 
că este necesar să se ajungă la o 
pace globală, justă și durabilă, baza
tă pe retragerea forțelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, a spus 
că în Orientul Mijlociu este loc atit 
pentru un stat palestinian indepen
dent, cît și pentru statul israelian — 
și că trebuie să se ajungă la con
viețuirea pașnică a ambelor state, a 
tuturor țărilor din această zonă.

O altă corespondență a acestei a- 
genții se referă pe larg la convor
birile pe care președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, le-a avut cu e- 
mirul Kuweitului, șeicul Jaber Al- 
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. și la Co
municatul comun daț publicității.

Agenția ASSOCIATED PRESS a 
informat, de asemenea, pe larg. în 
știri și comentarii. despre vizitele 
oficiale de prietenie ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, relevînd că 
șeful statului român a abordat cu 
gazdele asoecte ale dezvoltării co
laborării bilaterale, probleme interna
ționale actuale. în Declarația comu
nă publicată la încheierea vizitei în 
Indonezia — relevă agenția — părți
le au convenit că există în viitor 
posibilitatea de a dezvolta coopera
rea în domeniile mineritului, con
strucțiilor de mașini, energiei, trans
porturilor. agriculturii și silviculturii. 
Cele două țări — menționează A.P. 
— și-au exprimat speranța că va fi 
găsită o .soluție grabnidă și pașnică 
a situației din Kampuchia și-s-au 
pronunțat pentru retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate. Cei 
doi președinți și-au reafirmat, tot
odată, sprijinul pentru stabilirea 
unei zone a păcii în Oceanul Indian, 
în conformitate cu rezoluțiile Adu
nării Generale a O.N.U.

Referindu-se la vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Kuweit, A.P. 
evidențiază că șeful statului român și 
emirul Kuweitului au examinat ul
timele evoluții din Orientul Mij
lociu.

Agenția UNITED PRESS INTER
NATIONAL a transmis extrase am
ple din Comunicatul comun dat pu
blicității. la încheierea vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Ku
weit, subliniind că cele două părți au 
relevat că o soluție globală, durabilă 
și justă a problemei Orientului Mij
lociu poate avea la bază numai reali
zarea drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian, inclusiv a 
dreptului său la autodeterminare și 
la întemeierea propriului stat națio
nal independent.

Comunicatul comun dat publicității 
la încheierea vizitei în Kuweit a 
președintelui Nicolae Ceaușescu — 
relatează agenția CHINA NOUA — 
reafirmă preocuparea României și 
Kuweitului față de deteriorarea si
tuației din Orientul Mijlociu, eviden
țiind că o soluție cuprinzătoare, trai
nică și justă a problemelor din aceas
tă regiune trebuie să albă la bază 
realizarea drepturilor naționale ina
lienabile ale poporului palestinian.

Ambele părți au trecut în revistă 
succesele înregistrate pe linia rela
țiilor economice dintre țările lor și 

' au remarcat cu satisfacție dezvoltarea 
continuă a cooperării în domeniile 
comercial, economic și tehnic, apre
ciind că există posibilități multiple 
pentru aprofundarea relațiilor dintre 
cele două țări, în diverse sectoare de 
activitate.

Agenția irakiană I.N.A, rela-

român a subli- 
că este necesar 
măsuri imediate 
unui climat de 

pace și securitate în lume, arătînd 
că folosirea armelor nucleare poate 
duce la distrugerea întregii planete, 
a tuturor statelor, indiferent de orîn- 
duirea lor socială.

Presa cehoslovacă a informat, de 
asemenea, opinia publică despre vi
zitele efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. Ziarul „RUDE 
PRAVO", organul central al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, subliniază că 
..în cadrul convorbirilor cu conducă
torii tarilor vizitate s-au discutat po
sibilitățile privind extinderea în 
tinuare a relațiilor bilaterale. în 
cial în domeniul economic, și s-au 
făcut schimburi de vederi cu pri
vire la problemele actuale ale situa
ției internaționale".

Știri despre vizitele făcute de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au fost 
publicate de cotidianele „Pravda" 
(Bratislava), „Prace". „Lidova 
mokracie". „Mlada Fronta".

POSTURILE NAȚIONALE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE 
GRECIA au prezentat principalele e- 
tape ale vizitelor, au ^înfățișat pe 
larg pozițiile de principiu ale țării 
noastre în .privința căilor de solu
ționare a problemelor complexe ale 
actualității.

AGENȚIA DE PRESĂ ATENIANĂ 
„A.N.A." a relatat despre semnarea 
unor înțelegeri de cooperare între 
România și Indonezia. în articolul 
respectiv se arată că România este 
al doilea partener comercial al In
doneziei din cadrul țărilor socialiste.

COTIDIANUL ECUADORIAN „EL 
UNIVERSO" a publicat un amplu 
articol însotit de fotografia tovară
șului Nicolae Ceaușescu, consacrat 
vizitelor șefului statului român în A- 
sia. Ziarul apreciază vizitele drept un 
mare succes, reliefînd în mod deo
sebit apelul președintelui Nicolae 
Ceaușescu la solutionarea pașnică a 
stărilor conflictuale din lume. Sint e- 
vidențiate în articol aspecte ale po
liticii externe românești, subliniin- 
du-se că președintele României „și-a 
cîstigăt noi prieteni, adevărați. în rîn- 
dul națiunilor vizitate".

Ziarul sirian de limbă engleză „SY
RIA TIMES", sub titlul „România și 
Kuweitul preocupate de situația din 
Orientul Mijlociu", publică ample 
extrase din Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei tova
rășului Nicolae Ceaușescu în Kuweit.

Momente ale soliei de pace ro
mâne în țările din Asia au fost mar
cate si de ziarele iugoslave „POLI- 
TIKA" și „VIESNIK".

Despre vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu 
Elena Ceaușescu. în țări din 
au informat, totodată, ziarele 
TERNATIONAL HERALD 
BUNE" si „L’HUMANITE".

(Agerpres)
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Vizita delegației
CONAKRY . _ . 

mesaj de salut și cele mai bune urări 
au fost adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, din 
partea tovarășului Ahmed Sekou 
Toure, secretar general al Partidului 
Democrat din Guineea, președin
tele Republicii Populare Revoluțio
nare Guineea, împreună cu dorința 
de a se acționa, pe multiple planuri, 
pentru dezvoltarea neîncetată a prie
teniei româno-guineeze, a legăturilor 
de colaborare dintre cele două _ țări.

Mesajul a fost transmis cu prileiul 
primirii de către Senainon Behanzin,

U.T.C. în Guineea

Tovarășului VASILI VASILIEVICI KUZNEȚOV
Prim-vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
MOSCOVA

Vă adresez sincere condoleanțe și cele mai profunde sentimente de com
pasiune în legătură cu încetarea din viață a ambasadorului extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în Republica So
cialistă România, Vasili Ivanovici Drozdenko, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii Sovieticb. care, timp de peste un de
ceniu, și-a adus contribuția la promovarea relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele și țările noastre.

1 (Agerpres). Un secretar al Biroului Politic Național 
al Partidului Democrat din Gui
neea, a delegației Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de tovarășul 
Pantelimon Găvănescu,- prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.

în timpul vizitei în Guineea, dele
gația U.T.C. a avut convorbiri cu ca
dre de conducere ale Tineretului 
Revoluției Democratice Africane. Au 
fost evidențiate bunele raporturi de 
prietenie ce se dezvoltă între tinere
tul celor două țări în spiritul înțele
gerilor și convorbirilor la cel mai 
înalt nivel, al relațiilor de strînsă co
laborare dintre popoarele român și 
guineez.

Convorbiri economice româno-irakiene
BAGDAD 1 (Agerpres). — Tovară

șul Ion Stănescu. ministru, șeful De
partamentului pentru construcții în 
străinătate, a avut . întrevederi cu 
Hassan Aii. vicepremier, ministrul co
merțului. președintele părții irakiene 
în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-irakiană de cooperare econo
mică. tehnico-știintifică ’și comerț, 
Abdul Wahab Mahmoud Abdullah, 
ministrul irigațiilor, cu Jabbar Abdul 
Rahim, ministrul transportului și co
municațiilor. Subhi Yassin Khutheir, 
ministrul industriei și mineralelor, 
Qassim Ahmed Taqi, ministrul pe
trolului. și Wahab Mohamed Fadl

Hussein, ministrul construcțiilor de 
locuințe si reconstrucției.

A fost exprimată satisfacția pentru 
cursul ascendent al relațiilor româno- 
irakiene și s-a relevat contribuția ho- 
tărîtoare a convorbirilor la nivel înalt 
pentru dezvoltarea raporturilor din
tre România și Irak.

S-a procedat, totodată, la examina
rea modului în care se pune în apli
care Acordul privind dezvoltarea pe 
termen lung a cooperării tehnico-eco- 
nomice și a schimburilor comerciale 
între România si Irak, semnat de 
președinții celor două țări în iunie 
a.c.

lucrările reuniunii general-europene de la Madrid
MADRID 1

pondență de
(Agerpres). — Cores- 

._____ ____ l’a Radu Adrian : în
cadrul ultimei ședințe plenare a reu
niunii general-europene de la Ma
drid au luat cuvîntul reprezentanții 
U.R.S.S., Franței. Statelor Unite, 
Cehoslovaciei și Olandei, care au 
prezentat pozițiile țărilor respective 
în legătură cu .faza actuală a reuniu
nii și obiectivele acesteia. în dezba
teri a fost reafirmat atașamentul 
față de procesul inaugurat prin Con
ferința pentru securitate și cooperare 
de la Helsinki și s-a subliniat necesi
tatea încheierii forumului de Ja Ma
drid prin adoptarea unui document 
substanțial și echilibrat, pe baza pro
iectului avansat de țările neutre și 
nealiniate.

Evidențiind faptul că în această 
etapă a reuniunii a fost vizibilă reîn
toarcerea la un dialog constructiv, 
reprezentanții U.R.S.S. și Cehoslova
ciei au arătat că pentru finalizarea, 
în timp rezonabil și cu rezultate po
zitive. a reuniunii este necesar să se 
dea dovadă de realism politic, să se 
renunțe la acele amendamente care 
sînt. inacceptabile pentru o serie de 
participanți. Reprezentanții, tarilor 
occidentale au insistat în schimb. în 
intervențiile lor, asupra importantei

pe care o acordă acestor amenda
mente.

în dezbaterile din grupul de redac
tare a documentului final referitoare 
la preambulul acestuia si la capitolul 
principii, reprezentanții Iugoslaviei. 
Ciprului și Maltei s-au referit pe 
larg la dimensiunile tot mai mari pe 
care le cunoaște în prezent in lume 
în general și in Europa în special 
cursa înarmărilor. Ei au arătat că 
una din condițiile esențiale pentru 
restabilirea încrederii între state, 
pentru reluarea politicii de destindere 
este oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea neîntîrziată la dezarmare.

Plenara C. C
BERLIN 1 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la cea de-a V-a plenară a 
C.C. al P.S.U.G., Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al partidului, 
s-a referit la unele probleme ale si
tuației economice a R. D. Germane, 
subliniind că realizarea, pină la 
sfîrșitul lunii octombrie, a unei creș
teri a producției cu 4,2 la sută în 
industrie, odată cu reducerea consu-

GLASUL POPOARELOR,

O acțiune care contravine intereselor păcii

Miniștrii apărării ai statelor N.A.T.O. au reafirmat 
hotărîrea de a instala rachete nucleare 

occidentală...în Europa
BRUXELLES 1 (Agerpres). — La 

Bruxelles s-a desfășurat marți se
siunea Grupului de planificare a 
N.A.T.O. în pofida acțiunilor de 
protest ale unor largi cercuri ale 
opiniei publice din țările vest-eu- 
ropene, a amplelor mișcări pentru 
pace, miniștrii apărării din statele 
membre ale Alianței nord-atlantice 
(cu excepția Franței și Islandei) au 
reafirmat hotărîrea organizației de

a desfășura cele 572 de rachete nu
cleare. americane- cu rază medie de 
acțiune „Pershing-2“ și „Cruise" în 
Europa occidentală, începînd de la 
sfîrșitul anului 1983, în cazul în care 
negocierile de la' Geneva dintre 
S.U.A. și U.R.S.S. nu vor fi fina
lizate. Agenția France Presse, care 
transmite aceste date, subliniază, 
totodată, că Grecia a exprimat, re
zerve în legătură cu decizia luată.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
în legătură cu încetarea din viață 

a ambasadorului Uniunii Sovietice la 
București, V. I. Drozdenko, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, a

âdresat ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., A. A. Gromiko, o te
legramă în care a transmis sincere 
condoleanțe și sentimente de com
pasiune.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Protest al Egiptului adresat Isrâelului • Bilanț al pierde

rilor pricinuite de invazia trupelor israeliene in Liban
CAIRO 1 (Agerpres) — Ministrul 

egiptean al afacerilor externe, Kamal 
Hassan Aii. a adresat omologului său' 
israelian, Yitzhak Shamir, o scrisoa
re în care guvernul egiptean protes
tează energic împotriva violării de 
către Israel a acordului încheiat la 
25 aprilie a.c., între Egipt, Israel și 
S.U.A. cu privire la porțiunea de te
ritoriu Taba, din Sinai, și își rezervă 
dreptul de a lua .toate măsurile lega
le pentru’ apărarea acestui teritoriu, 
în acordul respectiv se arăta că si
tuația acestei zone, de pe malul 
golfului Akaba și revendicată de am
bele state, rămîne în suspensie, ur- 
mînd ca disputa să fie soluționată 
fie prin reconciliere, fie printr-un ar

bitraj internațional. Guvernul egip
tean protestează împotriva faptului 
că, între timp. Israelul a ridf-rt aici UTJT1- construcții proprii, introducîn in a- 
celași timp, forțe militare și d3 secu
ritate.

BEIRUT 1 (Agerpres) — 19 085 de 
oameni și-au pierdut viata și alti 
31 915 au fost răniți în cursul inva
ziei israeliene din Liban din vara 
acestui an, dezvăluie raportul Curții 
Supreme a 'Libanului dat publicității 
la Beirut. Numai în masacrul din ta
berele palestiniene Sabra si Chatila 
328 de oameni au fost omorîți, iar 
alți 991 au fost dați dispăruți.

O- N. U,: începerea dezbaterilor
în problema palestiniană

Și replica fermă 
la mișcarea

a participanților 
pentru pace

■■

rachetă atomică
Aspect de la demonstrația de protest, organizată la Stadt Hagen (R.F.G.) 
sub deviza : „Moartea atomică ne dmenință pe toți ! Nici o

în Europa !“

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agbrpres). 
— în 
O.N.U 
supra 
afara 
Pfobleme. Adunarea Generală va tre
bui să se pronunțe, de asemenea, și

plenul Adunării Generale a 
au început dezbaterile a- 

problemei palestiniene. în 
unei rezoluții asupra acestei

al P. S. U. G.
mulul specific de materiale și ener
gie cu 6 la șută, ca și rezultatele din 
agricultură confirmă faptul că anul 
1982 va fi încheiat cu succes.

Și în anul viitor, a arătat vorbito
rul, vom micșora considerabil consu
mul specific de materiale, mai ales 
la purtătorii lichizi de energie și la 
oțel laminat.

asupra altor trei proiecte 
referitoare la drepturile 
ale poporului palestinian................
unei conferințe internaționale asupra 
problemei palestiniene, în august 1983, 
si la crearea unui organism special 
în cadrul' Secretariatului O.N.U., care 
să se ocupe 
palestinian.

Deschizînd 
doumi, șeful 
al Organizației pentru Eliberarea; Pa
lestinei (O.E.P.), a procedat la o eva
luare a șanselor de pace existente în 
prezent în privința Orientului Mijlo
ciu. ..Astăzi avem un prilej mai mare 
ca oricînd de a realiza o pace justă 
în OrientuJ Mijlociu. Nu trebuie pier
dută această ocazie, pentru că. altfel, 
vom intra într-un nou impas, cu con
secințe imprevizibile pentru pacea și 
securitatea internațională" —j a 
spus el.

de rezoluție 
inalienabile 
organizarea

de drepturile poporului

dezbaterile, Faruk Kad- 
Departamentului Politic
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Un „NU" hofărît cursei înarmărilor,

creșterii cheltuielilor militare!
„Dacă nu vor fi reduse cheltuielile de înarmare, 
lumea va fi confruntată cu o mare catastrofă"

Mai multe fonduri, obținute prin reducerea cheltuielilor crescînde de 
înarmare, trebuie să fie canalizate pentru finanțarea dezvoltării econo
mice și pentru consolidarea» în acest fel, a legăturilor economice inter
naționale — a declarat fostul cancelar vest-gecman Willy Brandt. Dacă 
nu se realizează acest lucru, „lumea va fi confruntată cu o mare ca
tastrofă" — a spus el la o reuniune a Grupului europcano-atlantic, or
ganizată la Londra.

In sprijinul unei conferințe

Partidul de Centru 
din Finlanda, care face 
parte din coaliția gu
vernamentală, s-a pro
nunțat, într-o declara
ție, în favoarea convo
cării unei conferințe 
de dezarmare in Euro-

in
pa, transmit-e agenția 
A.D.N. Totodată, Par-, 
tidul de Centru a ce
rut ca reuniunea de la 
Madrid să adopte un 
document final care 
să prevadă organi-

de dezarmare

zarea unei asemenea 
conferințe. Acest lucru 
— se subliniază in de
clarație — presupune o 
atitudine constructivă 
din partea tuturor 
participanților.

MAREA BRITANIE: „Prin renunțarea la rachetele 
„ Trident" s-ar economisi 8 miliarde lire sterline"

La Sheffield, important centru in
dustrial al Marii Britanii, a avut loc 
congresul anual al organizației 
„Campania pentru dezarmare nu
cleară" (C.N.D.), la care au parti
cipat 1 000 delegați, reprezentind pe 
cei circa 250 000 membri ai aces
tei organizații. La acțiunile de luptă 
pentru reducerea cheltuielilor milita
re, pentru înfăptuirea dezarmării — 
a arătat secretarul general al 
C.N.D., Bruce Kent - în Marea Bri- 
tanie ma: participă și alte 30 de 
grupări și organizații diferite. Parti- 
cipanții la congres au subliniat că, 
în consens cu voința majorității 
populației. Marea Britanie „trebuie 
să renunțe la întreținerea și spo
rirea unei forțe nucleare proprii" și 

anuleze proiectul 
a rachetelor nu.- 
renunțarea la ra- 
— s-a subliniat cu

lire sterline, ceea ce ar permite a- 
locarea unor fonduri substanțiale 
pentru reducerea șomajului, care de
pășește in prezent 3,3 milioane, și 
îmbunătățirea condițiilor social-sani- 
tare ale populației".

STATELE UNITE : Larg 
curent de opinie 

împotriva deciziei 
de amplasare 
în Wyoming 

a rachetelor MX
Hotărîrea administrației S.U.A. 

de a instala în statul Wyoming, 
pîhă la sfîrșitul anului 1986, un nu
măr de 100 rachete MX — fiecare 
dispunînd de 10 focoase nucleare, 
echivalente a 100 de bombe de tipul 
celor care au distrus Hiroshima și 
Nagasaki — a stîmit puternice pro
teste în Statele Unite. Senatorul 
democrat Emest Hollings. din Ca
rolina de Sud, a declarat că va 
prezenta Congresului S.U.A. un 
proiect de lege pentru „renunțarea 
la acest program primejdios și cos
tisitor. care va însemna irosirea a 
28 miliarde dolari".

Richard Lamm, guvernatorul sta
tului Colorado, a apreciat decizia 
instalării rachetelor MX in statul 
vecin Wyoming drept „o gravă gre
șeală". „Construcția linei baze mili
tare pentru noile rachete nucleare 
va avea consecințe negative asupra 
întregii regiuni". Iar Francis Russell, 
din Cheyenne, localitate lingă care 
vor fi instalate silozurile de rachete, 
a declarat : „Noi nu vrem ca par
tea de sud-est a statului nostru să 
devină o țintă in caz de confrun
tare".

O imensă povară pe umerii popoarelor
Date și fapte aduse în atenția opiniei publice de diferite studii și rapoarte 
ale unor organizații specializate in problematica dezarmării relevă gravele 
consecințe aie escaladării cheltuielilor militare asupra întregii dezvoltări 

mondiale :

Cheltuielile militare depășesc valoarea întregii producții a 100 de țări 
în curs de dezvoltare, în care trăiesc două treimi din popoarele sărace.

Se cheltuie de 8 ori mai mult pentru cercetări in domeniul noilor arme 
decit pentru soluționarea problemelor energetice.

Partea din bugetele statelor alocată pentru sănătate rămîne consi
derabil inferioară sumelor destinate pentru înarmări.

au cerut „să se 
de modernizare 
cleare". „Numai 
chetele „Trident"
prilejul dezbaterilor - ar aduce ță
rii o economie de circa 8 miliarde

Cursa înarmărilor irosește peste o zecime din producția mondială a 
principalelor 14 minerale, iar procentul consumului unui șir de metale 
rare este mult mai inalt decit în sfera activității civile.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scinteli nr. 1. Tel 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. In străinătate, abonamentele se tac prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH 40 360


