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Înfăptuirea exemplară a hotărIrilor
CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI - 

cauză mobilizatoare a Întregului partid, 
a Întregului popor i

f„Dispunem de tot ce este necesar! Avem o bună bază materială și, mai 
cu seamă, avem minunate cadre în toate sectoarele; avem o minunată 
clasă muncitoare, țărănime, intelectualitate, care au demonstrat că, în strînsă 
unitate, reprezintă garanția sigură a înfăptuirii neabătute a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, a Programului partidului"

NICOLAE CEAUȘESCU

După trei zile de fructuoase 
dezbateri, desfășurate într-o at
mosferă laborioasă, de profundă 
exigență revoluționară, de analiză 
lucidă, responsabilă a liniilor de 
forță ale construcției noastre ma
teriale și spirituale pentru urmă
torii ani ai actualului cincinal, s-a 
încheiat, cu rezultate deosebite, 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român — eveniment .de 
însemnătate istorică in cronica 
României socialiste, trăit intr-o 
emoționantă comuniune sufleteas
că, laolaltă cu miile de delegați co
muniști din toate colțurile țării, de 
milioane de cetățeni ai patriei fără 
deosebire de naționalitate.

Acest vast for de gindire și acți
une comunistă — imens laborator 
de creație teoretică și practică, in 
retortele căruia a strălucit puternic 
flacăra zilșt de mîine —, a. pus In 
evidăn.ță, .'b aată“nj'âi:’rnult, .ița idile ' 
fundamentală, adevărul pe care se-, 
cretarul general al partidului îl sin
tetiza atit de expresiv cînd subli
nia în Raportul său că „partidul 
nostru a demonstrat prin întreaga 
sa activitate că slujește fără preget 
interesele poporului, ale indepen
denței și suveranității, ale păcii, că 
pentru el nu au fost și nu există 
țeluri mai mari decît acelea de a 
asigura dezvoltarea continuă a pa
triei, ridicarea continuă a bunăstă
rii materiale și spirituale a po
porului".

întreaga desfășurare a Conferin
ței Naționale, caracterul rodnic al 

lucrărilor sale, drumul pe care va 
merge țara în anii ce vin au fost 
jalonate in mod determinant de 
Raportul secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Raportul prezentat 
Conferinței — magistrală elaborare 
teoretică ce îmbogățește gîndirea 
revoluționară contemporană și cu
prinzător program de acțiune con
cretă pentru întreaga noastră nați
une — se înfățișează drept o eloc
ventă mărturie a extraordinarei 
capacități a tovarășului Nicolae

• Ceaușescu de pătrundere și înțele
gere a mecanismului complex al 
dezvoltării economico-sociale, a le
gilor obiective care guvernează 
mișcarea dialectică, a viziunii 
realiste, curajoase, cu care abor
dează problemele practice ale con
strucției socialiste din țara noas
tră, cristalizînd soluții judicioase,, 
profund fundanȘ'£p,tătș/ Jțtșppfinpta-.. 
tea și valoarea ăcestbr, soluții se 
reliefează și ’ rhai ' prâgbăht prin 
faptul că intr-o perioadă ca actim, 
cînd geografia politică și economică 
a planetei apare răvășită de nu
meroase contradicții și amenințată 
de mari primejdii, poporului nos
tru îi este limpede calea de urmat, 
drumul certitudinilor care i se 
deschide înainte, ca și ceea ce are 
de întreprins în munca și viața de 
zi cu zi. '

Problematica pe care o impune 
atenției Raportul secretarului gene
ral al partidului cuprinde practic 
toate sferele vieții economico-so

ciale, mergind de la asigurarea re
surselor de materii prime și ener
getice și pină la căile creșterii pro
ductivității, calității și eficienței, de 
la perfecționarea organizării insti
tuționale și pină la formarea noii 
conștiințe morale, de la noile dez
voltări aduse teoriei socialismului 
științific pină la pacea, progresul șl 
destinele planetei noastre. Aceste 
idei-torță vor configura dezvol
tarea noastră politică, economică, 
socială și umană, vor călăuzi atitu
dinea constructivă a României so
cialiste in dialogul larg pe care îl 
poartă cu toate forțele progresiste, 
democratice, dornice de pace ale 
lumii. Aplicarea lor neabătută 
oferă chezășia că eforturile pe care 
le facem — și pe care sîntem che
mați să le continuăm cu și mai 
multă energie și pricepere in peri
oada următoare din actualul cinci- 

j «șl ;.t . vor da codjri fedga'țe..,întru 
; folosul României și al -poporului 
său harnic și curajos.

Acum, cind privim din perspec
tiva puținului timp care s-a scurs 
de la încheierea lucrărilor Confe
rinței Naționale, se poate aprecia 
că fenomenul cel mai semnificativ 
pentru atmosfera care a dominat 
covirșitor starea de spirit, atit a 
delegaților Ia înaltul forum al co
muniștilor, cit și a întregii națiuni 
l-a constituit manifestarea deosebit 
de puternică a unității monolitice 
in jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Această atitudine a națiunii 
noastre față de cîrmaciul său în
cercat s-a exprimat in multiple și 
relevante ipostaze. înainte de toate 
a impresionat unanimitatea cu care 
au fost aprobate toate documentele 
supuse dezbaterii. După cum s-a 
remarcat și prin numărul mare al 
delegaților care au solicitat să par
ticipe la discuțiile din plenul sau 
din secțiunile de lucru ale Confe
rinței, cit și din înaltul nivel la 
care s-au desfășurat dezbaterile, 
din spiritul viu, puternic angajant, 
al luărilor de cuvînt. în plus, incă 
in cursul lucrărilor, șuvoiul neîn
trerupt al miilor de telegrame tri
mise Conferinței, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de pe întreg cu
prinsul patriei de către organizații
le de partid, organizațiile de masă 
și obștești, colectivele de muncă și 
de cetățeni de diverse profesii ..și 
naționalități, prin cape -'se;,daf/^laș 

i hotăpipiț,.4or de a traduce rieîntîrc 
ziat in viață hotăririle ce Ie va 
adopta Conferința, au întregit ima
ginea adeziunii plenare a națiunii 
la politica internă și externă clar
văzătoare și realistă a partidului 
nosțru. Se poate spune cu deplin 
temei că hotăririle adoptate de 
Conferința Națională au întrunit 
astfel nu numai votul celor care au 
participat la lucrări, ca delegați, 
dar și al întregului partid, al În
tregului popor. A apărut astfel 
clar că, așa cum gîndește partidul,
(Continuare in pag. a IlI-a)

Luni dimineața a plecat la Mosco
va tovarăș'ul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care, în fruntea 
unei delegații de partid și de stat, 
va participa, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii So
vietice și a Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., la festivitățile prilejui
te de cea de-a 60-a aniversare a 
creării Uniunii Republicilor Sovieti
ce Socialiste.

Din delegație fac parte tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe.

:. La plecare, pe aeroportul Ofopenl, 
. tovarășul .Nicolae Ceaușescu,. a. fost- 

salutat de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina

DEPUNEREA
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Dele

gația de partid și de stat a Republi
cii Socialiste Româma. condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, care participă la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
60-a aniversare a creării U.R.S.S., a 
depus, luni după-amiază, o coroană 

Găinușe, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Miu 
Dobrescu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Constantin Olteanu, Ion Ursu, 
Richard Winter, Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al P.C.R., Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Ion M. Nicolae, 
Gheorghe Petrescu și Ioan Totu, vi-

■it

MOSCOVA 20 (Agerpres). — To
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, care, in fruntea 
unei delegații de partid și de stat, 
participă la festivitățile prilejuite de 
cea de-a 60-a aniversare a creării. 
Uniunii Republicilor Sovietice-So

s'-- cîăliste, a sosit luni la Moscova.
Pe aeroportul Vnukovo, unde erau 

arborate drapelele de stat ale Româ
niei și Uniunii Sovietice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și membrii dele- 

UNOR COROANE DE FLORI
de flori la Mausoleul lui V. I. Lenin 
din Piața Roșie.

Delegația a depus apoi o jerbă de 
flori la mormintul lui L. L Brejnev 
de lingă zidul Kremlinului.

De asemenea, a fost depusă o co
roană de flori Ia Mormintul solda
tului necunoscut de lingă Kremlin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
membrii delegației de partid și de 
stat române au păstrat un moment 

ceprim-minlștri ai guvernului, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat, miniștri, conducători de in
stituții centrale și organizații ob
ștești, alte persoane oficiale.

Au fost de față L.I. Boiko, Însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Uniunii So
vietice la București, și membri ai 
ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu buche
te de flori.

gați.ei române au fost salutați de 
M. S. Gorbaciov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S;, 
K. V. Rusakov, secretar al C.C. ăl 
P.C.U.S., A. K. Antonov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
I. I. Kabkov, membru supleant al 

<,C,C. al P.C.U.S., șef de secție la C.C.
al P.C.U.S;, O. A. Ciukanov, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.U.S.

Erau prezenți Traian Dudaș, amba
sadorul României in Uniunea Sovie
tică, și membri ai ambasadei.

de reculegere la locurile unde au 
fost depuse coroanele și jerba de 
flori.

La solemnități au fost prezenți 
A. K. Antonov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliu^ 
lui de Miniștri al U.R.S.S., I. I., Kab
kov, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., și O. A. Ciukanov, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.U.S.

REZOLUȚIA
Conferinței Naționale a Partidului Comunist RomânConferința Națională a Partidului Comunist Român, întrunită în zilele de 16—18 decembrie 1982, aprobă în unanimitate și dă o înaltă apreciere Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R. „Cu privire la stadiul actual al edificării socialismului în țara noastră, Ia problemele teoretice, ideologice și activitatea politică, educativă a partidului" prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982 și „Raportului cu privire la stadiul actual al edificării socialismului, la realizarea Planului național unic de dezvoltare economico-so- cială, la programele speciale și la măsurile pentru îndeplinirea cu succes a cincinalului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului".Ample și aprofundate analize ale stadiului actual al construcției socialiste, ale modului în care se înfăptuiesc hotăririle Congresului al XII- lea și prevederile Programului partidului, precum și ale direcțiilor de dezvoltare economico- socială a României în condițiile complexe ale lumii contemporane, documentele reprezintă o expresie strălucită a aplicării creatoare a concepției materialist-dialectice și istorice la condițiile concrete ale țării noastre, a caracterului științific, realist al politicii partidului, a gîndirii novatoare, profund revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România.Conferința Națională a partidului, luînd în dezbatere tezele, ideile și orientările de o înaltă valoare teoretică și practică cuprinse în Expunere și Raport Ie adoptă în unanimitate ca documente programatice ale partidului și întregului popor.Conferința dă o înaltă apreciere contribuției hotăritoare, rolului determinant al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, activității sale neobosite in slujba intereselor vitale ale poporului român, a cauzei generale a socialismului și păcii, (naltul său exemplu de muncă și de creație, de dinamism, pasiune și cutezanță revoluționară, fierbintele său patriotism însuflețesc pe toți comuniștii, întregul popor în eforturile consacrate înfloririi României socialiste, ridicării ei pe noi trepte de civilizație și progres.

Făcînd o analiză profundă și multilaterală a stadiului actual al edificării socialismului în țara noastră, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfățișează un amplu tablou al realizărilor obținute de poporul român, sub conducerea partidului. în anii construcției socialiste, România a cunoscut o puternică dezvoltare economico-socială, devenind o țară in- dustrial-agrară cu o industrie puternică, modernă, cu o agricultură socialistă avansată. .Conferința își însușește pe deplin aprecierea că numai socialismul a creat condițiile necesare lichidării rapide a rămînerii în urmă, a subdezvoltării, asigurînd progresul impetuos al țării noastre în toate domeniile de activitate.Conferința apreciază că, în această perioadă, Partidul Comunist Român și-a îndeplinit cu cinste misiunea istorică de a organiza și conduce lupta poporului pe calea marilor transformări revoluționare, socialiste, succesele obținute de- monstrind cu puterea faptelor că prin întreaga sa activitate partidul nostru slujește fără preget interesele poporului, ale bunăstării și fericirii sale, ale independenței și suveranității, ale socialismului, păcii și progresului general.Conferința își însușește pe deplin orientările și măsurile propuse de secretarul general al partidului în direcția înfăptuirii obiectivului fundamental al cincinalului 1981—1985, stabilit de Congresul al XII-lea, privind trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare, dobîndirea unei noi calități a muncii și a vieții în toate domeniile de activitate, creșterea nivelului de viață materială și spirituală a întregului popor.Pornind de la succesele deosebite obținute în ultimele trei cincinale, îndeosebi în deceniul 1970—1980, perioadă în care România a străbătut mai multe etape economico-sociale, trecînd la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, Conferința stabilește să fie luate toate măsurile necesare pentru consolidarea marilor realizări, asigurarea unui nou echilibru și dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor de activitate, crearea condițiilor necesare înaintării în continuare spre înaltele culmi ale civilizației comuniste.Conferința Națională apreciază că în perioada 1983—1985 avem posibilitatea și trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru a ne apropia mai 

mult de ritmurile de dezvoltare prevăzute în planul cincinal. în anii 1983—1985 se va pune în continuare accentul pe dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor de activitate, prin ridicarea calității producției și creșterea eficienței economice, realizarea programelor speciale adoptate de Conferință privind dezvoltarea mai rapidă a bazei energetice și de materii prime, punerea în producție a resurselor naturale de care dispunem, chiar a unor minereuri în conținuturi mai sărace în substanțe utile, utilizarea pe scară largă a tehnologiilor avansate.Sînt necesare măsuri hotărîte pentru înfăptuirea neabătută a programelor de creștere mai puternică a producției de cărbune, de țiței și gaze, a substanțelor minerale utile, metalifere și nemetalifere, pentru dezvoltarea hidroenergiei ca și a altor surse de energie — energia soarelui, a vîntului, hidrogenului, biogazului, biomasei, apei termale etc. Odată cu dezvoltarea bazei de materii prime se va acționa cu toată fermitatea pentru reducerea consumurilor materiale, înlăturarea oricărei risipe, folosirea judicioasă a materiilor prime, recuperarea și refolosirea materialelor. Acționîndu-se cu toată hotărîrea pentru îndeplinirea integrală a acestor programe și măsuri, Conferința stabilește ca obiectiv realizarea deplinei independențe energetice a țării mai repede decît prevederile Congresului al XII-lea al partidului.Conferința Națională dă o înaltă apreciere orientărilor secretarului general al partidului privind dezvoltarea mai puternică a agriculturii și realizarea unei concordanțe corespunzătoare între industrie și agricultură, pornind de la principiul că ambele sectoare sînt hotăritoare pentru făurirea socialismului și comunismului, pentru ridicarea bunăstării generale a poporului. Conferința stabilește că este necesar să se acționeze hotărît pentru folosirea cît mai rațională a fondului funciar, rezolvarea completă pînă în anul 1985 a problemei mecanizării agriculturii, realizarea programelor și a programelor suplimentare de irigații și îmbunătățiri funciare, astfel îneît să se asigure creșterea rapidă a producțiilor la hectar la toate culturile. O atenție deosebită se va acorda îndeplinirii programelor de dezvoltare a zootehniei și asigurării unei 

baze furajere corespunzătoare — condiție hotărî- toare pentru buna aprovizionare a populației cu carne, lapte, ouă și alte produse. Conferința stabilește ca sarcină pentru toate organele și organizațiile de partid de Ia sate să acționeze consecvent pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate unitățile agriculturii, creșterea rolului consiliilor unice agroindustriale și al adunărilor generale ale cooperatorilor, pentru participarea tuturor locuitorilor satelor la muncă.Conferința subliniază că, în cadrul diviziunii sociale a muncii și al înfăptuirii principiilor alianței dintre clasa muncitoare și țărănime, tuturor lucrătorilor ogoarelor le revin sarcini deosebite în asigurarea produselor agroalimen- tare. Toți cetățenii care dețin pămînt, sub o formă sau alta, trebuie să-l muncească și să producă. Pînă în 1985, toate gospodăriile țărănești și ale celorlalți oameni ai muncii de la sate să crească maximum de animale în raport cu posibilitățile pe care le au, asigurîndu-și pe această cale venituri nelimitate. Prin cultivarea fiecărui metru pătrat de pămînt, prin creșterea în fiecare gospodărie a unui număr tot mai mare de animale și păsări, toți locuitorii satelor trebuie să-și aducă contribuția la realizarea fondului de stat și buna aprovizionare a populației, îndeplinind astfel o îndatorire patriotică de cea mai mare importanță.Conferința Națională își însușește pe deplin orientarea stabilită de secretarul general al partidului de a manifesta cea mai mare responsabilitate față de prezentul și viitorul țării, de a acționa permanent pentru dezvoltarea forțelor de producție, a bazei materiale și a venitului național, de a nu consuma peste posibilitățile reale de care dispune societatea.Conferința Națională a partidului aprobă orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca în 1983, in domeniul investițiilor, toate forțele să fie concentrate pentru realizarea și punerea în producție a obiectivelor productive începute, pentru scurtarea duratei de execuție, lichidarea oricărei forme de risipă, întronarea unui regim sever de ordine și disciplină, pe toate șantierele.Conferința cheamă pe toți oamenii muncii ca, în calitate de proprietari, producători și beneficiari, să manifeste întreaga răspundere pentru 

buna gospodărire a proprietății socialiste, astfel îneît fiecare leu investit să aducă maximum de eficiență, să contribuie la creșterea avuției naționale.Sarcini importante revin în acest domeniu organelor financiare din fiecare unitate, de la județe, centrale și ministere chemate să acționeze cu mai multă exigență pentru întărirea ordinii financiare, condiție determinantă a îndeplinirii programelor de autoconducere și autogestiune, pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială.Conferința Națională dă o înaltă apreciere și aprobă orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind îndeplinirea de către toate ministerele, de către toate unitățile a sarcinilor ce le revin în realizarea la timp și de calitate corespunzătoare a producției destinate exportului. Conferința Națională cere tuturor factorilor cu sarcini în domeniul comerțului exterior ca în actualele împrejurări ale crizei economice să acționeze cu maximum de responsabilitate pentru intensificarea și dezvoltarea schimburilor, a colaborării și cooperării în producție, punîndu-se un accent deosebit pe reducerea în continuare a importurilor șl pe creșterea exporturilor, pe realizarea unor schimburi echilibrate, asigurînd participarea activă a României la diviziunea internațională a muncii, la efortul pentru depășirea actualelor greutăți din economia mondială, la dezvoltarea puternică a relațiilor și schimburilor economice dintre toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Conferința Națională apreciază că pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea sînt de o importanță fundamentală indicațiile secretarului general al partidului privind creșterea substanțială a productivității muncii — astfel îneît pînă la sfîrșitul acestui cincinal să ajungem din urmă unele dintre țările dezvoltate — asigurînd, pe această bază, creșterea mai puternică a produsului social, a venitului național, reducerea ponderii cheltuielilor materiale și sporirea producției nete — căi de realizare a mijloacelor necesare dezvoltării societății, ridicării bunăstării poporului. în condițiile actuale se impune mai mult ca oricînd creșterea eficienței
(Continuare în pag. a III-a) 7
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.Comuniștii, întregul popor, în deplină unitate de voință și acțiune, se angajează să răspundă prin însuflețitoare fapte de muncă patrioticelor chemări ale secretarului general al partidului
TELEGRAME ADRESATE CONFERINȚEI W4££ 4 PÂRTÎDUUJI, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în telegrama trimisă de Comisia 
Centrală de Revizie a Partidului Co
munist Român se subliniază printre 
altele : Prin viziunea comunistă asu
pra problemelor esențiale ale Româ
niei de azi și ale lumii contempora
ne, prin cuprinzătoarea analiză dia
lectică a realităților concrete cu care 
ne confruntăm, prin bogăția ideilor 
și realismul soluțiilor propuse, prin 
grija patriotică față de destinul isto
ric al poporului român, Raportul 
prezentat Conferinței, împreună cu 
Expunerea la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c., reprezintă o 
cartă de înțelepciune comunistă pen
tru întregul partid, pentru întreaga 
noastră națiune socialistă. Iată de 
ce ne declarăm totala noastră ade
ziune față de conținutul acestor do
cumente, față de hotărîrile Conferin
ței Naționale, care a demonstrat din 
nou deplina unitate a comuniștilor, a 
întregului popor in jurul partidului.

Sîntem convinși că tezele, ideile și 
orientările cuprinse in aceste docu
mente, însușite integral de către toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, se constituie într-o for-. 
ță creatoare, de neînvins, care va 
duce la îndeplinirea cu succes a Pro
gramului partidului, a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, la sporirea 
producției și a calității ei, la înflo
rirea științei și culturii, la bunăsta
rea poporului.

Exprimînd atașamentul nostru de
plin față de măsurile stabilite de 
Conferința Națională, ne angajăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene- 

1 ral, că vom munci tot mai susținut 
și mai eficient pentru înfăptuirea 
lor, sporindu-ne astfel contribuția la 
realizarea politicii interne și interna
ționale a partidului și statului nostru.

Comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii — se arată în telegrama Co
mitetului de Stat al Planificării — 
folosesc acest minunat prilej pentru 
a vă exprima sentimentele lor de dra
goste, bucurie și mîndrie, de înaltă 
prețuire, de profundă stimă pentru 
tot ce ați făcut și faceți, pentru 
partidul nostru, pentru ridicarea- 
prestigiului său în rîndul celorlalte 
partide comuniste și muncitorești.

Totodată, vă asigurăm de totala 
noastră adeziune la strălucitele idei 

; novatoare cuprinse în Raportul, .'.pe 
j care l-ați prezentat Conferinței Na- 
; țigngle. , (Ș.ȘftsWțȘSffiSKW? T

Vă încredințăm . că lucrătorii din 
Comitetul de Stat ăl Planificării, pe 
deplin conștienți de atenția și grija 
ce o acordați întăririi rolului planu
lui național unic, urmăresc cu con
secvență transpunerea în viață a in
dicațiilor dumneavoastră pentru di
rijarea proceselor economice și so
ciale, pentru promovarea unui 
profund democratism în activitatea 
de conducere și planificare, pentru 
îndeplinirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului.

Dînd glas recunoștinței pentru 
măreața operă ce se înfăptuiește de 
partidul nostru comunist sub condu
cerea dumneavoastră, ce! mai iubit 
fiu al României contemporane, mili
tant de frunte al partidului nostru, 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, vă asigurăm că 
vom mobiliza eforturile 
transpunerea întocmai 
hotărîrilor Conferinței 
partidului.

pentru traducerea in viață a sarcini
lor ce le revin, să contribuie cu toa
te puterile la creșterea eficienței în
tregii activități, a venitului național 
și, pe această bază, la creșterea 
bunăstării întregului popor.

Cu conștiința înaltei datorii față 
de prezentul și viitorul patriei noas
tre, vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că, alături de în
tregul popor, oamenii muncii din in
dustria de mașini-unelte, electroteh
nică și electronică vor consacra în
treaga lor energie și capacitate crea
toare pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii înțelepte a partidului, de 
înaintare a României spre comu
nism, de înfăptuire a hotărîrilor Con
ferinței Naționale a partidului.

Oamenii muncii organizați in sin
dicate — se arată în telegrama 
Uniunii Generale a Sindicatelor — 
dau glas și cu acest prilej hotărîrii 
lor nestrămutate de a transpune 
neabătut in fapt, printr-o activitate 
mai bine organizată, care sări con
ducă spre realizări superioare, insu- 
flețitoarele idei de progres cuprinse 
în magistralul Raport, istoricele 
hotăriri adoptate de Conferința Na
țională.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că sin
dicatele își fac o datorie de conștiin
ță ca prin mijloacele de care dispun 
‘ să se implice cu și mai multă fer
mitate în îndeplinirea sarcinilor de 
plan, în acțiunile de continuă ridi
care a nivelului de pregătire și per
fecționare profesională a oamenilor 
muncii. Sindicatele vor stimula și 
mai mult spiritul creator ai maselor 
în direcția creșterii productivității 
muncii, folosirii cit mai judicioase a 
materiilor prime și materialelor, eco
nomisirii energiei și combustibilului, 
îmbunătățirii calității produselor și 
sporirii competitivității lor pe piața 
mondială. Ele vor milita activ și 
perseverent pentru afirmarea puter
nică a autoconducerii muncitorești, 
vor desfășura o susținută muncă po- 
litico-educativă, de înaltă eficiență, 
pentru formarea omului nou, con
structor conștient și devotat al socia
lismului și comunismului.

Exprimîndu-și recunoștința lor. 
fierbinte față de rolul și atribuțiile 
sporite pe care partidul, dumnea- 

SI’’Vbâ’âtfă'personal,- ''■''Itbtâfâafce'? sfecr’emir 
general, le-ăți încredințat. sindicate
lor, in contextul perfecționării și 
adîncirii democrației muncitorești, 
socialiste’ din România, organele și 
organizațiile sindicale își reafirmă 
hotărîrea lor nestrămutată de a face 
totul pentru ca documentele adop
tate de Conferința Națională a parti
dului

cupeți eforturile pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor adoptate, pen
tru înfăptuirea exemplară a progra
mului de investiții aprobat de Con
gresul al XII-lea al Partidului Co
munist Român.

Alături de întregul nostru popor, 
activul de partid, toți oamenii muncii 
— se subliniază în telegrama Minis
terului Minelor — își exprimă totala 
adeziune și nestrămutata încredere 
față de documentele supuse dezba
terii și aprobării Conferinței Națio
nale, față de măsurile adoptate în 
scopul consolidării cuceririlor măre
țe ale construcției socialismului în 
patria noastră.

în întîmpinarea Conferinței Na
ționale, oamenii muncii din indus
tria minieră raportează că au extras 
și livrat termocentralelor cantități 
sporite de cărbune, realizînd în luna 
noiembrie cea mai mare producție 
din acest an și că în luna decembrie 
sînt asigurate condițiile să se depă
șească nivelul de 3 milioane tone 
lignit.

In numele consiliului de condu
cere ăl Ministerului Minelor vă ex
primăm, mult stimate tovarășe secre- 

calde senti- 
stimă și re-

tar general, cele mai 
mente de admirație, 
cunoștință pentru modul în care vă 
dăruiți cauzei partidului și triumfu
lui socialismului pe pămîntul româ
nesc și vă asigurăm că, urmînd

ferinței Naționale a partidului, fă- 
cînd obiectul unor importante hotă- 
riri adoptate de înaltul forum al co
muniștilor din România.

Exprimînd acordul deplin al țără
nimii la documentele adoptate de 
Conferința Națională, adeziunea to
tală la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, vă asi
gurăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că vom ac
ționa cu fermitate, in spiritul hotă- 
ririlor adoptate de înaitul forum al 
comuniștilor, al orientărilor și indi
cațiilor pe care ni le-ați dat cu acest 
prilej, pentru mobilizarea efectivă a 
tuturor lucrătorilor din agricultura 
cooperatistă în vederea folosirii cu 
maximă eficiență a pămîntului și 
celorlalte mijloace de producție, asi- 
gurînd îndeplinirea exemplară a pla
nului și angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă pe anul 1983, 
creșterea substanțială a contribuției 
agriculturii la dezvoltarea economiei 
naționale, la progresul multilateral 
al României socialiste,

înălțător act de creație, model de 
analiză profund științifică, a stadiu
lui' actual al edificării socialismului 
în țara noastră,, de abordare realistă 
a problemelor teoretice, ideologice' și 
ale activității politico-educative, .• de 
pătrundere și înțelegere cauzală a 
complexității lumii contemporane, 
exemplu strălucit de sinteză a expe-

de transpunere in viață a politicii 
sanitare a partidului.

Ne angajăm în fața înaltului fo
rum al compniștilor români că nu 
vom precupeți eforturile și inteligen
ța noastră pentru îndeplinirea aces
tei misiuni de înaltă răspundere, 
pentru întărirea și ridicarea stării de 
sănătate a poporului nostru, pentru 
aplicarea în viață a politicii interne 
și externe a partidului nostru, pen
tru progresul și 
noastre scumpe 
listă România.

prosperitatea patriei
— Republica Socia-

împreună cu 
por, comuniștii, 
— se arată în telegrama Ministeru
lui Turismului — iși exprimă totala 
adeziune la documentele de excep
țională valoare teoretică și practică, 
supuse dezbaterii și aprobării Con
ferinței Naționale a Partidului Co
munist Român, la întreaga politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru elaborată și înfăp
tuită cu înțelepciune $i strălucire de 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.

în actualul context al uriașului 
proces de efervescență revoluționară 
în care este mobilizat și angajat în
tregul partid, întregul popor român, 
oamenii muncii din ramura turismu
lui, în frunte cu comuniștii, urmînd 
exemplul strălucit de dăruire, abne-

Întregul nostru po- 
toți oamenii muncii

siliilor Populare — își exprimă în
treaga lor adeziune la ideile și ori
entările novatoare cuprinse în Rapor
tul prezentat Conferinței Naționale, 
izvorite din înaltul spirit creator al 
partidului nostru, al capacității sale 
de a contura cu fermitate dimensiu
nile viitorului luminos și căile con
crete de îndeplinire exemplară a 
opțiunilor noastre.

Dragostea și încrederea cu care 
toți oamenii muncii, întregul nostru 
popor, înconjoară și urmează parti
dul nostru, conducerea sa înțeleaptă, 
in frunte cu dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, iubitul și 
stimatul conducător al partidului și 
statului nostru, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, mi
litant de seamă pentru pace, echitate 
socială și bună înțelegere între toate 
națiunile și popoarele lumii, în care 
văd conștiința lucidă, inima vie a 
națiunii noastre, de la care iradiază 
întreaga politică de dezvoltare și în
florire a patriei, de afirmare presti
gioasă pe arena mondială a Româ
niei socialiste.

Militînd neobosit pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XII-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului, traducind in 
viață cu însuflețire și devotament 
orientările cuprinse în magistralul 
Raport, activiștii Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare, 
alături de toți cetățenii patriei noas
tre, se angajează ferm de a munci cu 
abnegație și a demonstra prin fapte 
responsabilitatea lor față de sarcinile 
ce revin consiliilor populare.

patriei
binele, 

fericirea poporului

dezvoltarea șî înflorirea 
noastre socialiste, pentru 
bunăstarea și 
român.

In telegrama adresată

ne 
pentru 

în viață a 
Naționale a

In telegrama adresată de Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini se menționează : Sub semnul 
deplinei unități in jurul partidului, 
puternicul colectiv de oameni ai 
muncii din industria construcțiilor 
de mașini, în frunte cu comuniștii, 
își exprimă totala adeziune față de 
Raportul prezentat Conferinței Na
ționale a partidului, document ma
gistral bazat pe o profundă analiză 
a fenomenelor, pe o viziune realis
tă si de largă perspectivă.

Față' de politica promovată cu 
consecvență de partid, constructorii 
de mașini își exprimă întreaga lor 
adeziune, convinși că, traducind in 
viață sarcinile ce revin ramurii din 
documentele Conferinței Naționale, a 
partidului, vor contribui la dezvol
tarea de ansamblu a economiei ro
mânești. în perioada rămasă pînă.la 
sfîrșitul cincinalului, constructorii de 
mașini se vor preocupa mai ferm 
pentru dezvoltarea bazei proprii de 
materii prime și energetice, in 
scopul asigurării independenței ener
getice a țării în anul 1985, pentru 
modernizarea agriculturii și a in
dustriei alimentare, pentru dezvolta
rea sectorului naval, a utilajelor cu 
un consum specific redus de combus
tibil. Vom continua în mod susținut 
acțiunea de reducere severă a im
porturilor, a consumurilor de mate
rii prime și energetice, de revalori
ficare și reciclare mult mai amplă a 
materialelor, de realizare a unei 
balanțe de export-import activă. Cu 
conștiința înaltei datorii față de pre
zentul și viitorul patriei, vă asigu
răm pe dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, că, alături de 
întregul popor, constructorii de ma
șini vor consacra întreaga energie 
și capacitate creatoare pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii înțelepte 
a partidului nostru de înaintare a 
României spre comunism.

în telegrama Ministerului Indus
triei de Mașini-Unelte, Electrotehnică 
și Electronică se spune : Comuniștii, 
toți oamenii muncii au întîmpinat 
Conferința Națională a partidului in
tr-o atmosferă de angajare totală in 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin 
din programul partidului.

Ne exprimăm cu acest prilej ade
ziunea deplină și sîntem convinși că 
problematica cuprinsă în Raportul 
prezentat de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, va asigura dezvoltarea 
armonioasă a țării, corespunzător as- 

■ pirațiilor fundamentale ale poporu
lui român. Față de politica .
vată cu consecvență de partid, co
muniștii și toți oamenii muncii din 
această ramură de vîrf a industriei 
sint hotărîți să muncească exemplar4

prom ■_>-

j.

să fie transpuse în practică, 
exprimăm totala noastră ade
la tezele și orientările cuprin- 
Raportul prezentat de țovară-

Ne 
ziune 
se în . .
șui Nicolae Ceaușescu conferinței — 
se subliniază în telegrama Ministe
rului Industriei Metalurgice — care 
sintetizează contribuția inestimabilă 
a secretarului general al partidului 
la abordarea ințr-o viziune realistă, 
profund științifică, cutezătoare a 
problemelor esențiale ale dezvoltării 
viitoare a societății omenești și care 
vor exercita o uriașă forță de mobi
lizare a întregului popor, pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor ce 
vor marca ridicarea pe noi culmi de 
progres și civilizație a patriei noas
tre.

Permiteți-ne, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm, în numele tuturor metalur- 
giștilor țării, din adîncul 
noastre, cele mai calde 
pentru grija permanentă," 
pentru viitorul luminos al 
român, pentru modul strălucit în 
care concepeți și înfăptuiți politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, pentru activitatea 
dumneavoastră și înalta contribuție 
ce o aduceți pentru instaurarea unui 
climat de securitate și pace în în
treaga lume.

Exprimîndu-ne, încă o dată, mulțu
mirile noastre fierbinți pentru spri
jinul și îndrumarea prețioasă, pe care 
le acordați permanent metalurgiei, 
ne angajăm să ne consacrăm toate 
forțele pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin . din docu
mentele Conferinței Naționale a 
partidului, pentru creșterea continuă 
a contribuției metalurgiei la înflori
rea continuă a patriei, noastre 
cialiste.

Magistralul Raport prezentat de 
dumneavoastră, . mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
spre dezbatere și adoptare Conferin
ței Naționale a partidului — se ara
tă în telegrama Ministerului Con
strucțiilor Industriale — trasează cu 
înaltă responsabilitate față de pre
zentul și viitorul patriei noastre 
căile și direcțiile principale de dez
voltare economică, socială și politică 
a țării în actuala etapă de trecere la 
un nou stadiu de dezvoltare. Acest 
excepțional document programatic 
ilustrează cu 
nant pe care 
și înfăptuirea 
statului, în 
fundamentale ale dezvoltării țării, în 
promovarea spiritului novator, în 
perfecționarea activității în toate do
meniile, în mobilizarea forțelor și 
energiilor creatoare ale întregii na
țiuni, pentru realizarea țelului su
prem înscris în Programul partidului 
— edificarea socialismului și comu
nismului pe pămîntul României.

Comuniștii, toți oamenii 
din Ministerul Construcțiilor 
triale, pe care i-ați cunoscut 
v-au întîmpinat -cu dragoste 
dură, cu stimă și respect în 
rinduri, cu ocazia vizitelor de lucru 
pe marile șantiere ale țării, ’ își ex
primă totala lor adeziune la tezele 
conținute în magistrala dumneavoas
tră expunere, deplinul acord cu cele
lalte documente supuse dezbaterii 
Conferinței Naționale a partidului și 
vă asigură, mult stimate tovarășe 
secretar general, că nu-și vor pre-

inimilor 
mulțumiri 
neobosită, 
poporului

so-

și

putere rolul determi- 
îl aveți în elaborarea 
politicii partidului și 

stabilirea obiectivelor

muncii 
Indus- 
și care 
și căl- 
atîtea

ro/nan m opera

Consiliul Național al Societății de 
Cruce Roșie, in numele întregii or
ganizații — se arată în telegrama tri
misă — își exprimă totala adeziune 
față de documentele programatice 
aprobate de înaltul forum democratic 
al comuniștilor, care răspund pe de
plin stadiului actual de dezvoltare a 
țării, țin seama de realitățile interne 
și internaționale, de forța și capaci
tatea partidului și poporului nostru.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
înalta prețuire și deplina aprobare 
față de activitatea neobosită, eroică 
pe care o desfășurați pentru împli
nirea celor mai nobile aspirații de 
pace, libertate și colaborare între 
popoare; Trăim un sentiment de 
profundă mîndrie patriotică pentru 
faptul că din nou țara noastră, prin 
glasul dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cheamă popoarele lumii la luptă 
unită pentru a apăra pacea. Iniția
tiva, cu valoare de exemplu de a li
mita pînă în anul 1985 cheltuielile 
militare ale României la nivelul anu
lui 1982 reprezintă dovada elocventă 
a dorinței de pace a poporului nos
tru, pe care îl reprezentați cu atita 
fermitate în viața internațională.

Urmînd pilduitorul dumneavoastră 
exemplu de înalt patriotism și dărui
re, Societatea de Cruce Roșie va ac
ționa pentru înfăptuirea programelor 
și măsurilor stabilite' de Conferința 
Națională, a sarcinilor ce-i sint în
credințate de către partid în dome
niul educației sanitare a populației, 
al contribuției sale efective la apăra
rea sănătății și vieții.

Exprimînd adeziunea noastră de
plină față de conținutul Raportului 
dumneavoastră de excepțională în
semnătate pentru prezentul și viito
rul României socialiste — se arată 
in telegrama Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești — 
permiteți-ne totodată să dăm expre
sie celor mai alese ginduri și senti
mente de nețărmurită dragoste și 
respect, de înaltă prețuire și recu
noștință pe care vi le purtăm dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, simbol al vrerii 
noastre comuniste, creator eminent 

u săliijntregii politici /interne și externe

Noi, comuniștii și ceilalți oameni 
ai muncii, se spune în telegrama 
Tribunalului Suprem, sîntem convinși 
că prin hotărîrile adoptate de acest 
înalt forum al comuniștilor sînt ja
lonate direcțiile de înfăptuire, în 
actuala etană, a prevederilor Progra
mului P.C.R., ale hotărîrilor și direc
tivelor Congresului al XII-lea al 
partidului. Ele vor marca o etapă 
calitativ superioară în dezvoltarea 
democrației socialiste, vor contribui 
Jțj_ dezvoltarea exigenței, fiecărui 
membru -'al* colectivității • ’ socialiste 

'■ față'de propria sa muncă și de ac
tivitatea celorlalți, întărind respon- 1 
sabilitatea politică și patriotică a tu
turor cetățenilor. .

însuflețiți de exemplul strălucit al 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, om po
litic de renume mondial, revoluțio
nar încercat și devotat cauzei po
porului, care conduce cu clarviziu
ne destinele patriei noastre, ne ma
nifestăm adeziunea deolină la po
litica internă și externă a partidu
lui și statului, care este în concor
danță deplină cu interesele poporul 
lui nostru. Folosim acest prilej deo
sebit din viața partidului și poporu
lui nostru pentru a ne exprima ho- 
tărîrea de a depune toate eforturile 
pentru îndeplinirea tot mai exigentă 
a sarcinilor ce revin justiției din țara 
noastră, pentru promovarea șl conso
lidarea ordinii de drept, a legalită
ții, eticii și echității 
înaltelor idealuri 
poporului nostru.

a patriei
jf. ,„țpșu£lețiți, 4e,.4narile .șijccese obțl-, 

nute' pretutindeni in țară în cinstea 
înaltului forum al comuniștilor, ra
portăm Conferinței Naționale, dum
neavoastră personal, tovarășe se
cretar general, că sarcinile de plan 
pe 11 luni din acest an au fost în
deplinite la valoarea producției- 
marfă industrială și a prestărilor de 
servicii neindustriale, la prestări de 
servicii pentru populație, livrări de 
mărfuri către fondul pieței și desfa
cerea mărfurilor cu amănuntul prin 
rețeaua proprie.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în
suflețiți de mărețele obiective stabi
lite de Conferința Națională a parti
dului, vom depune întreaga energie 
și capacitațp de muncă pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din documentele ce se vor 
adopta, sporindu-ne astfel contribu
ția la ridicarea gradului de confort 
și civilizație al oamenilor muncii, la 
propășirea necontenită a patriei 
noastre socialiste.

jfo itaib
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• Voință unanimă de a milita cu perseverență 
pentru îndeplinirea neabătută a obiectivelor 
mărețe stabilite de Conferința Națională a partidului, 
în vederea sporirii forței materiale și spirituale a 
patriei, afirmării ei libere, independente și suverane 
intre țările lumii 4 socialiste, a 

ale partidului și

T

exemplul dumneavoastră, 
munci cu toată priceperea 
punderea pentru înfăptuirea 
partidului și statului, 
astfel la efortul general al tuturor 
oamenilor muncii pentru dezvoltarea 
și înflorirea multilaterală a Româ
niei.

vom 
și răs- 
politicii 

contribuind

Măsurile introduse în ultimii ani, 
din inițiativa și sub îndrumarea per
manentă a dumneavoastră, mult 
stimate și -iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, privind perfecționarea 
mecanismului economico-financiar 
au condus la întărirea autoconduce- 
rii muncitorești și autogestiunii eco- 
nomico-financiare în toate unitățile, 
la așezarea fermă a activității eco
nomice pe criterii de rentabilitate și 
eficiență — se arată în telegrama 
Ministerului Finanțelor.

însuflețiți de îndemnurile vibrante 
și orientările date de dumneavoastră 
pentru realizarea sarcinilor de mare 
răspundere ce ne revin în aplicarea 
neabătută a politicii financiare a 
partidului și statului nostru, ne an
gajăm să depunem întreaga noastră 
capacitate de muncă și întregul en
tuziasm pentru îndeplinirea obiecti
velor ce rezultă din documentele 
Conferinței Naționale a partidului, 
pentru reducerea cheltuielilor și 
creșterea veniturilor bugetului de 
stat, astfel îneît începînd cu anul 
viitor să nu mai existe nici o uni
tate sau produs fără rentabilitate și 
fără beneficii.

Totodată, ne angajăm să acționăm 
cu mai multă fermitate pentru creș
terea rolului activ al organelor fi
nanciare în realizarea veniturilor 

‘statului, a tuturor resurselor finan
ciare din economie, pentru a asigura 
mijloacele necesare finanțării obiec
tivelor privind dezvoltarea econo
mică a țării și creșterea în conti
nuare a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor.

în telegrama trimisă de Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție se arată : Oamenii 
muncii de pe ogoare vă poartă o 
profundă și vie recunoștință, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru condițiile tehnico- 
materiale și organizatorice create 
dezvoltării și modernizării continue 
a agriculturii, ca ramură de bază. a 
economiei naționale, pentru amplele 
prefaceri din viața satelor patriei, 
care cunosc o puternică înflorire 
ecoriomico-socială, pentru grija sta
tornică pe care o purtați creșterii 
continue a nivelului de trai al ță
rănimii, al întregului popor, domenii 
care au stat în centrul atenției Con-

rienței creatoare a unui popor liber 
și suveran, Raportul la conferință — 
se spune printre altele în telegrama 
Ministerului Educației și învățămin- 
tului — reprezintă pentru noi expre
sia tăriei, cutezanței și entuziasmului 
cu care comuniștii, întregul popor, 
în strînsă unitate, s-au angajat să 
dea viață Programului partidului, is
toricelor hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R.

Ca activiști în domeniul învăță- 
mîntului, conștienți de răspunderile 
care ne revin, de sarcinile de astăzi 
și de mîine de a asigura patriei for
ța de muncă necesară dezvoltării 
impetuoase a economiei, cadre tot 
mai competente, înarmate cu convin
geri comuniste, cu concepția științi
fică' despre lume și viață a clasei 
muncitoare, a partidului nostru, ne 
angajăm solemn să îndeplinim 
neabătut politica partidului, 
demnurile dumneavoastră pline de 
grijă părintească față de școală și 
tînăra generație, să acționăm cu 
hotărire și devotament pentru înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor ce ne 
revin, pentru dezvoltarea și perfec
ționarea continuă a școlii de toate 
gradele pentru mai buna integrare a 
învățămîntului cu cercetarea, produc
ția și practica social-politică, pentru 
pregătirea și 
revoluționară 
tului patriei.

gație, spirit revoluționar al se
cretarului general al partidului, se 
angajează ferm și cu toată răspun
derea să acționeze in continuare cu 
și mai multă hotărire pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin din documentele Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român și sînt deciși să nu precupe
țească nici un efort pentru a contri
bui cu toate forțele la transpunerea 
în fapte a documentelor și hotărîri- 
lor Conferinței Naționale a partidu
lui, chezășie a ridicării patriei noas
tre pe noi culmi de civilizație, 
prosperitate și progres.

in-

educarea comunistă, 
a copiilor șl tinere-

în telegrama Ministerului Sănătă
ții se subliniază, printre altele: Con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale, a calității vieții 
întregului popor, de apărare și pro
movare a sănătății oamenilor con
stituie pentru noi toți, lucrătorii din 
sectorul sanitar, un îndreptar perma
nent. in întreaga noastră activitate, 
pe care o desfășurăm pentru dezvol
tarea, întărirea asistenței medicale, 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor, 
pentru asigurarea vigorii și tinereții 
națiunii noastre socialiste.

Ca rezultat al eforturilor materiale 
și al condițiilor ce le avem astăzi la 
dispoziție datorită grijii permanente 
a partidului și statului nostru, al 
eforturilor depuse de întregul popor 
în anii glorioși ai construcției socia
liste în patria noastră, condiții pen
tru care întregul personal sanitar 
aduce cele mai profunde mulțumiri 
conducerii de partid și de stat, per
sonal secretarului general, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, sectorul nos
tru a obținut o serie de realizări cu 
care ne mindrim și pe. care sîntem 
hotărî ți să le dezvoltăm pe mai de
parte, îndeplinindu-ne astfel misiu
nea nobilă ce ne-a fost încredințată,

Alături de comuniștii din întreaga 
țară, de toți cetățenii patriei — se 
spune în telegrama Ministerului de 
Interne 
emoție 
triotică 
Raport, 
ne aflăm in fața unui nou și remar
cabil document programatic de ex
cepțională valoare teoretică și prac
tică, în care se realizează o străluci
tă analiză materialist-dialectică a 
stadiului actual al edificării socia
lismului' în țara noastră, se fun
damentează obiectivele și direcțiile 
principale ale activității teoretice, 
ideologice și politico-educative ale 
partidului, ale dezvoltării economi- 
co-sociale a țării, ale creșterii bună
stării și fericirii poporului român.

Cu deosebită atenție au fost ur
mărite și însușite tezele, aprecierile 
și indicațiile cu privire la dezvolta
rea orînduirii sociale, adîncirea de
mocrației muncitorești, socialiste și 
perfecționarea statului socialist, în 
legătură cu sarcinile de mare răs
pundere ce revin organelor Ministe
rului de Interne în aplicarea și res
pectarea cu fermitate a legalității 
socialiste și a normelor de convie
țuire socială, în apărarea cu vigilen
ță a proprietății sociale, a ordinii și 
liniștii publice, a independenței și 
suveranității naționale a țării.

Exprimîndu-ne aprobarea entu
ziastă și unanimă la ideile și tezele 
cuprinse în Raport, ne angajăm 
solemn în fața dumneavoastră, mult 
Stimate și iubite tovarășe coman
dant suprem, că întregul personal al 
Ministerului de Interne își va con
sacra toate forțele înfăptuirii 
neabătute a politicii interne și ex
terne a partidului, a hotărîrilor a- 
doptate, apărînd cu vigilentă și fer
mitate. marile valori făurite de po
porul nostru, independența și su
veranitatea României socialiste.

— am' urmărit cu profundă 
și cu legitimă mîndrie pa- 
magistralul dumneavoastră 
fiind pe deplin conștienți că

Comuniștii, întregul activ de partid 
și de stat — se arată în telegrama 
Comitetului pentru Problemele Con-

In lumina orientărilor și sarcinilor 
izvorite din Raportul prezentat de 
dumneavoastră, tovarășe" Nicolae 
Ceaușescu, a documentelor adoptate 
de Conferința Națională, vom înfăp
tui cu cea mai mare hotărire măsu
rile stabilite pentru realizarea pla
nului de contractări și achiziții de 
produse agroalimentare din gospodă
riile populației, pe care le vom spri
jini în mai mare măsură pentru dez
voltarea producției animale și vege
tale, vom dezvolta mica industrie 
prin valorificarea mai bună a resur
selor locale de materii prime și ma
teriale și prin economisirea la maxi
mum a energiei și combustibilului, 
vom. ridica nivelul prestărilor de 
servicii, vom acționa cu spirit de 
înaltă răspundere și exigență pentru 
a asigura desfacerea la timp și în 
bune condiții a produselor către 
populație. O atenție deosebită se va 
da sporirii producției destinate ex
portului, ridicării calității și compe
titivității ei — se arată în telegrama 
trimisă de CENTROCOOP.

Exprimîndu-ne deplinul nostru 
acord față de hotărîrile Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român, față de documentele adopta
te, încredințăm conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că mișcarea noastră cooperatistă va 
face totul pentru realizarea planului 
pe anul 1983, a sarcinilor acestui cin
cinal, a sarcinilor izvorite din Rapor
tul prezentat Conferinței Naționale, 
că vom aduce întreaga noastră con
tribuție la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului, pentru

Raportul pe care I-ați prezentat 
la deschiderea lucrărilor Conferinței 
Naționale — model de analiză știin
țifică, revoluționară a problemelor 
pe care, le avem de rezolvat în etapa 
actuală — se arată printre altele în 
telegrama Academiei 
nomice 
chezășia progresului multilateral al 
patriei și întărirea independenței 
sale, afirmarea viguroasă a Româ
niei în concertul popoarelor, pentru 
triumful păcii, încrederii și colabo
rării internaționale, pentru instaura
rea noii ordini economice mondiale.

Din multitudinea problemelor cu
prinse, analizate și clarificate princi
pial, am reținut în mod deosebit pe 
cele referitoare la orientarea rrtai 
fermă a dezvoltării noastre econo
mice pe cale intensivă, prin promo
varea aspectelor calitative ale acti
vităților social-economice, la realiza
rea unei unități dinamice între cali
tatea muncii, sporirea productivită
ții muncii, pe de o parte, și calitatea 
vieții, ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, pe 
de altă parte.

Ne angajăm și cu acest prilej să 
nu precupețim nici un efort pentru 
a contribui prin muncă, prin întrea
ga noastră activitate la traducerea 
în viață a hotărîrilor Conferinței Na
ționale a partidului, a prețioaselor 
dumneavoastră indicații cu privire 
la rolul școlii în etapa actuală, pu- 
nînd întreaga noastră energie și 
competență în slujba pregătirii su
perioare a noilor contingente de eco
nomiști, în spiritul devotamentului 
profund față de patrie și popor, față 
de cauza socialismului, păcii și înțe
legerii intre popoare.

București
de studii cco-
— reprezintă

independenței

In ultimele zile, pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au continuat să sosească mii dc telegrame 
trimise de organizații municipale, orășenești și comunale de partid, de 
colective de oameni ai muncii din industrie, agricultură, construcții, 
transporturi și comerț, din domeniile cercetării științifice, proiectării, în- 
vățâmintului și ocrotirii sănătății, din diferite instituții și unități militare, 
precum și de cetățeni din toate colțurile țării.

In telegrame sînt exprimate cu căldură și entuziasm deplina aprobare 
față de hotărîrile adoptate de Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român, față de magistralele idei cuprinse în Raportul secretarului gene
ral al partidului, idei menite să deschidă noi orientări, noi perspective 
clare pentru munca întregului partid, a întregului popor.

In același timp, semnatarii acestor vibrante mesaje exprimă, asemenea 
tuturor celor ce muncesc din patria noastră, cele mai alese sentimente 
de recunoștință, stimă și prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru inestimabila sa contribuție la elaborarea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, consacrată ridicării țării pe noi trepte de 
progres și civilizație, cauzei păcii. înțelegerii și colaborării între popoare.

Dînd expresie unanimei lor adeziuni la documentele adoptate de ma
rele forum al comuniștilor, semnatarii telegramelor se angajează ferm, 
împreună cu întregul popor, de a munci cu abnegație, cu înaltă conștiință 
civică și politică, cu pasiune revoluționară, pentru a transpune neabătut 
în viață hotăririle Conferinței Naționale și Congresului al XII-lea ale 
partidului, hotărîri de o excepțională însemnătate pentru mersul înainte | 
al patriei noastre ne calea socialismului și comunismului.___________________ J
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(Urmare din pag. I)economice în toate sectoarele, astfel încît să nu existe nici o întreprindere nerentabilă, să se facă totul pentru așezarea întregii activități econo- mico-sociale pe principiile autoconducerii și autogestiUnii.Conferința Națională cere tuturor . ministerelor, centralelor și unităților să ia toate măsurile pentru aplicarea în cel mai scurt timp a prevederilor Legii privind participarea cu părți sociale a oamenilor muncii la constituirea fondurilor de dezvoltare a întreprinderilor, consoli- dînd sentimentul acestora de proprietari și beneficiari, determinînd o și mai intensă participare a fiecărui muncitor și specialist la buna organizare a muncii și producției, Ia îndeplinirea sarcinilor economico-sociale.Conferința Națională subliniază importanța aprecierii tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia programele privind valorificarea resurselor proprii de ■. materii prime și energie, perfecționarea normării și creșterea productivității muncii, dezvoltarea mai accentuată a agriculturii și industriei alimentare in perioada 1981—1985 și creșterea nivelului de trai constituie un tot unitar și consideră că înfăptuirea lor concomitentă și în întregime asigură dezvoltarea accelerată a economiei și ridicarea pe o perioară a gradului .de civilizație noastre socialiste.Conferința Națională își exprimă că programul privind înfăptuirea măsurilor de autoconducere și autoaprovizionare teritorială pentru asigurarea populației cu produse agricole, animale și vegetale, în perioada 1983—1985 va mobiliza și mai mult pe toți oamenii muncii pentru înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor economice din cincinalul actual.Conferința Națională . subliniază importanța deosebită a indicației tovarășului Ceaușescu de a se lua toate măsurile în perfecționării cunoștințelor profesionale, științifice ale oamenilor muncii, ale cadrelor, avîndu-se în vedere că ridicarea nivelului de calificare și lărgirea orizontului de cunoștințe ale acestora constituie o necesitate imperioasă pentru soluționarea în bune condiții a marilor probleme ale dezvoltării și modernizării în continuare a economiei naționale.Conferința Națională își însușește aprecierea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia în toate sectoarele economiei naționale dispunem de ceea ce este necesar pentru realizarea prevederilor planului cincinal. Se impune ca toate consiliile de conducere, toți oamenii muncii, în calitate de proprietari, producători și beneficiari, să acționeze cu cea mai mare răspundere pentru desfășurarea ritmică a întregii activități economice, pentru realizarea producției fizice, creșterea calității, productivității și eficienței în întreaga economie națională.Conferința Națională consideră că măsurile luate de partid, potrivit orientărilor ' date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind perfecționarea cadrului organizatoric al democrației muncitorești, asigură participarea nemijlocită a maselor la conducerea economiei, a vieții sociale, a întregii societăți. Conferința Națională subliniază că hotărîtoare este funcționarea în bune condiții a tuturor organismelor democrației muncitorești, 
a adunărilor generale, consiliilor oamenilor muncii, consiliilor de conducere ale unităților economico-sociale.Conferința Națională subliniază că numai pe baza înfăptuirii neabătute’a planului de dezvoltare economico-socială vom dispune de mijloacele necesare pentru ridicarea în continuare a bunăstării materiale și spirituale. Depinde de munca întregului popor ca viața să devină mai bună, mai îmbelșugată, c.a societatea să fie tot mai înfloritoare.Conferința dă o înaltă apreciere tezei tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la perfecționarea activității statului, în vederea asigurării de către acesta a conducerii unitare, planificate a întregii activități economico-sociale, a tuturor sectoarelor, a dezvoltării armonioase a societății, a realizării unei concordanțe cît mai depline între forțele de producție și relațiile sociale. Este necesar să se realizeze un echilibru corespunzător între organismele democratice și organismele de stat, care trebuie să conlucreze în mod armonios, formînd sistemul unitar al democrației socialiste, al statului democrației muncitorești, revoluționare.Conferința Națională a partidului evidențiază importanța deosebită, teoretică și practică, a tezei potrivit căreia îndeplinirea misiunii istorice a partidului, a rolului său de forță politică conducătoare, de centru vital al societății noastre socialiste impune îmbunătățirea continuă a activității organelor și organizațiilor de partid.

treaptă su- a societățiiconvingerea

Nicolae vederea tehnico- tuturor

Este necesar, în acest sens> să fie dezvoltate șî perfecționate în permanență democrația de partid, stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, munca și conducerea colectivă, odată cu creșterea răspunderii personale a fiecărui membru de partid, întărirea spiritului critic și autocritic.Conferința Națională subliniază rolul și sarcinile ce revin în sistemul democrației muncitorești sindicatelor, organizațiilor de tineret, de femei, celorlalte organizații de masă și obștești în unirea maselor populare pentru înfăptuirea neabătută a planului de dezvoltare economico- socială și a măsurilor de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului.Conferința Națională reafirmă principiul călăuzitor al societății noastre socialiste conform căruia țelul suprem al întregii activități â partidului îl constituie creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Acest principiu, exprimînd profundul umanism al noii orînduiri, se materializează în asigurarea condițiilor de împlinire a personalității, de manifestare și afirmare egală, în toate domeniile vieții economice și sociale, a fiecărui cetățean, fără deosebire de naționalitate.Conferința Națională își însușește pe deplin întreaga bogăție de idei, tezele și orientările cuprinse în analiza făcută de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la importanța activității teoretice, ideologice, politico-educative în etapa actuală, la necesitatea intensificării educării revoluționare, patriotice a maselor, pentru formarea omului nou, cu o înaltă conștiință patriotică, revoluționară.Conferința subliniază deosebita contribuție pe care secretarul general al partidului nostru o aduce, în spiritul celor mai noi cuceriri ale gîn- dirii politice, filozofice, științifice și culturale, al materialismului dialectic și istoric, la dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste și comuniste, prin elaborarea unor teze și concepte noi. Conferința apreciază caracterul științific al tezelor privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, renunțarea cu desăvîrșire la conceptul de dictatură a proletariatului ca necorespunzător pentru România și adoptarea tezei statului democrației muncitorești, revoluționare, care dă o perspectivă nouă, superioară, dezvoltării societății omenești, pe baza căreia se stabilesc raporturile dintre partidul comunist și statul socialist, dintre organismele democratice și organismele de stat. Conferința își însușește pe deplin concepția formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind existența unei istorii unice a poporului nostru, necesitatea de a se trece, în această lumină, la organizarea unor institute și muzee de istorie unitare, rolul Imnului de Stat și semnificația Tricolorului ca drapel unic de stat, simboluri ale unității întregului popor, ale independenței și suveranității României. Conferința dă o înaltă apreciere modului strălucit în care secretarul general al partidului'nostru aprofundează în cele două documente’ analizele și aprecierile privind contradicțiile în societatea românească și în lumea contemporană, precum și căile de soluționare a lor.Conferința Națională împuternicește Comitetul , Central al partidului să stabilească modalitățile și obiectivele concrete pentru traducerea ță a tuturor concluziilor și măsurilor ce din aceste noi teze și aprecieri.Conferința își exprimă convingerea că rea și însușirea de către toți comuniștii,tre toți oamenii muncii a tezelor, ideilor și orientărilor conținute în Expunerea și Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu se vor materializa în îmbunătățirea generală a activității de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului, în ridicarea gradului de participare a tuturor cetățenilor — fără deosebire de naționalitate — la dezvoltarea economico-socială a țării, la întărirea forței și unității națiunii noastre în jurul partidului și al secretarului său general, la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.,Conferința Națională hotărăște ca organele și organizațiile.de partid, organizațiile de masă și obștești, uniunile de creație, presa și radiotele- viziunea, toate organismele educative din societatea noastră să-și intensifice activitatea pentru ridicarea nivelului politico-ideologic al cadrelor, al maselor, pentru înarmarea întregului popor cu arma revoluționară de luptă pentru socialism și cbmunism.Conferința Națională a Partidului Comunist Român își însușește întru totul analiza științifică, profund realistă, întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, cu privire la situația internațională actuală, la pro

in via- decurgstudie- de că-

fundele prefaceri revoluționare, naționale și claie, la schimbările ce au loc în raportul forțe între diferite state și grupări de state arena mondială. Conferința dă o înaltă apreciere și-și exprimă, deplina șa adeziune fată de politica externă a partidului și statului nostru, la a cărei elaborare și înfăptuire își aduce o contribuție decisivă tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de consecvența neabătută cu care secretarul general af partidului promovează în Viața internațională înaltele principii ale colaborării dintre state și popoare, ale păcii și progresului social.Conferința Națională a partidului își reafirmă deplina sa adeziune față de teza formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu potrivit căreia în condițiile agravării situației mondiale, ale creșterii pericolului de război, este necesară rrrai mult ca oricind unirea tuturor forțelor realiste, antiimperialiste, care doresc pacea, a tuturor popoarelor în lupta pentru oprirea cursului spre noi războaie, pentru apărarea păcii, bunul suprem al tuturor popoarelor, al întregii omeniri.Conferința Națională își însușește analiza cu privire la manifestarea și confruntarea puternică pe arena internațională a două tendințe, diametral opuse : pe de o parte, politica imperialistă de forță și dictat,, de amestec în treburile altor state, de menținere și împărțire a sferelor de influență, de înarmare, care duce la creșterea pericolului unor războaie, inclusiv al unui război mondial ; pe de altă parte, tendința spre lichidarea politicii imperialiste, colonialiste, a sferelor de influență, de amestec în treburile interne, pentru instaurarea unor relații noi între state, bazate pe egalitate, respectul independenței și suveranității, neamestecul în treburile interne, pentru lichidarea politicii de forță și dictat, de asigurare a dreptului fiecărui popor de dezvoltare liberă, independentă, fără nici un amestec din afară.Conferința Națională constată cu deplină satisfacție că toate acțiunile întreprinse de România pe plan internațional urmăresc cu consecvență neabătută unirea tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, a tuturor forțelor realiste în vederea respingerii politicii care împinge omenirea spre catastrofă, spre un război nimicitor, în vederea promovării unei politici noi care să asigure fiecărui popor dezvoltarea economico- socială independentă, o colaborare egală între toate popoarele lumii, triumful păcii și colaborării internaționale.Propunerile prezentate în acest sens de România, de președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind retragerea trupelor țărilor celor două blocuri de pe teritoriul altor state ; desființarea bazelor militare de pe teritoriul altor state ; angajamentul solemn de a nu amplasa arme nucleare de nici un fel pe teritoriul altor state ; acordarea de garanții statelor care renunță la arme nucleare că în nici o împrejurare nu se vor folosi aceste arme împotriva lor au o importanță covîrșitoare pentru reluarea politicii de destindere, diminuarea încordării țȘ- ' ternaționale și întărirea încrederii între popoare.Conferința Națională consideră că noua propunere a secretarului general al partidului, tovarășul pînă în noastre zintă o poporului român, corespunde intereselor fundamentale ale tuturor națiunilor, cauzei păcii și progresului în lume. Conferința Națională adoptă această propunere drept hotărîre a partidului, a întregului nostru popor.în spiritul politicii sale de pace și colaborare, România a acționat și acționează cu hotărîre pentru înfăptuirea securității europene. Conferința Națională consideră necesar să se ajungă ,cît mai grabnic la încheierea reuniunii de la Madrid, care să dea noi perspective dezvoltării cooperării, încrederii șt securității în Europa.Conferința Națională apreciază că depășirea crizei economice mondiale — care influențează în mod negativ, tntr-o măsură sau alta, toate țările lumii — este indisolubil legată de oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, subliniind importanța deosebită a tezei formulate de . tovarășul Nicolae Ceaușescu privind reducerea bugetelor pentru înarmări cu cel puțin 20 la sută tn cele două blocuri, ale căror cheltuieli militare se ridică la aproximativ 80 la sută din totalul sumelor destinate înarmărilor. Conferința se pronunță pentru abolirea politicii dobînzilor înalte, care creează greutăți uriașe în calea desfășurării activității economice, înrăutățind și mai mult situația țărilor în curs de dezvoltare, de lichidare a subdezvoltării și a împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace, de întărire a colaborării și conlucrării între țările șî popoarele lumii, de creare a unei noi ordini economice și politice internaționale.Conferința apreciază importanta semnificație
^(Urmare din pag. I)

așa gîndește și poporul, că obiecti
vele de acțiune ale comuniștilor 
sînt și obiectivele de acțiune ale 
tuturor oamenilor muncii.

Unitatea partid-popor constituie 
garanția mersului nostru înainte. 
Subliniind o dată mai mult această 
idee esențială pentru existența 
noastră socialistă, în cuvîntarea fi
nală de la Conferința Națională 
tovarășul Nicolae Ceaușescu atră
gea atenția că este necesar ca 
această unitate să fie întărită con
tinuu. Tocmai de aceea se impune 
să apărăm ca pe ochii din cap uni
tatea celor ce muncesc în jurul 
partidului ; cu prea multe jertfe au 
fost dobîndite cuceririle revoluțio
nare ale oamenilor muncii în lupta 
lor unită pentru înflorirea patriei 
socialiste ca să poată fi admisă le
zarea acestor înfăptuiri istorice, în 
cadrul cărora deplina egalitate in 
drepturi a tuturor fiilor patriei se 
înscrie ca o măreață victorie a so
cialismului.

în istoria devenirii comuniste a 
patriei noastre, actuala Conferință 
Națională a partidului se va detașa 
și prin robustețea spiritului con
structiv in care a abordat proble
mele atît de complexe ale dezvol
tării viitoare economico-sociale, ale 
asigurării mersului sigur al țării pe 
calea progresului. Potrivnică ori
cărei stări de automulțumire, cît și 
stărilor alarmiste ce le-ar putea

determina evoluția actualei con
juncturi economice mondiale. Con
ferința Națională a propus, prin 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o viziune 
profund realistă de evaluare a sta
diului în care se află dezvoltarea 
economico-socială a patriei noastre, 
înfăptuirea hotăririlor Congresului 
ai XII-lea și a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare, spre 
comunism. Examinarea atentă a 
condițiilor interne și externe ale 
dezvoltării construcției socialiste a 
fost realizată ținind permanent 
seama de dialectica realității obiec
tive, de resursele și posibilitățile 
de care dispunem, de utilizarea cit 
mai eficientă a acestora. S-au con
turat astfel programe concrete de 
acțiune practică pentru toate dome
niile construcției socialiste, in pri
mul rînd pentru dezvoltarea mai 
puternică, sănătoasă, a bazei teh- 
nico-materiale, pentru creșterea vi
guroasă a forțelor de producție și 
adîncirea relațiilor sociale socia
liste. Tocmai dintr-o asemenea eva
luare lucidă a izvorît îndemnul 
patetic al secretarului general 
adresat națiunii — de a munci 
fără preget pentru ca, chiar și în 
condițiile grele prin care trece 
în prezent întreaga omenire, noi, 
poporul român, „să mărim viteza 
de înaintare a țării spre piscurile 
înalte ale comunismului".

Caracterul judicios, al soluțiilor

propuse, chibzuință cu care au fost 
elaborate pe baza cunoașterii apro
fundate a realităților noastre, inspir 
ră încredere că obiectivele propuse 
vor fi realizate întocmai, că dife
ritele probleme, contradicții sau 
dificultăți vremelnice, dintr-un do-

meniu sau altul, vor fi depășite 
tocmai prin munca fără preget a 
întregului popor,. prin ■ acțiunea 
largă de perfecționare a tuturor 
laturilor activității eConomico-so- 
ciale — așa cum a preconizat 
Conferință Națională.

Preocupindu-se în cel mai - înalt 
grad de asigurarea dezvoltării noas
tre economico-sociale în' anii ce 
vin, Conferința Națională a parti
dului a pus, în același timp.

Nicolae Ceaușescu, privind limitarea 1985 a cheltuielilor militare ale țării la nivelul cheltuielilor din 1982 repre- expresie grăitoare a voinței de pace a

puternic în lumină vocația de pace 
și de colaborare a poporului 
român. Prin concepția "profund 
umanistă, încărcată de responsabi
litatea pentru, soarta întregii ome
niri pe care , o degajă Raportul, cit 
și prin concluziile și propunerile

a propunerii tovarășului Nicolae Geaușescu cu privire la necesitatea elaborării în cadrul Organizației Națiunilor Unite a unei Carte privind principiile relațiilor internaționale, menită să ducă la abolirea vechii ordini bazate pe inegalitate, pe asuprirea unor popoare, pe supremația monopolurilor și a capitalului financiar, care a devenit un obstacol în dezvoltarea economiei mondiale.Conferința Națională a partidului aprobă, acțiunile întreprinse de România, de președintele Republicii, pentru dezvoltarea continuă a colaborării cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, promovarea în relațiile internaționale a principiilor egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța.Conferința Națională subliniază că și în viitor România va dezvolta puternic raporturile cu ță- . rile membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste. Este necesar să se întreprindă acțiuni mai hotărîte pentru depășirea unor divergențe existente, pentru întărirea solidarității și colaborării, în interesul fiecărei țări socialiste, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Conferința afirmă importanța Intensificării, în continuare, a relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, considerînd că aceasta constituie un factor important în lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru noua ordine economică, pentru o politică de pace.In spiritul principiilor coexistenței pașnice, România va. dezvolta relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pornind de la faptul că diferența de orînduire socială, de concepții politice sau filozofice nu trebuie să constituie un obstacol în calea unei largi colaborări internaționale, bazate pe egalitate, pe respect și avantaj reciproc.Conferința Națională a partidului relevă Importanța analizei făcute de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind reactivarea în diferite state a forțelor reacționare, neofasciste, intensificarea activității antiso-

cialiste și anticomuniste și necesitatea stringentă a demascării și combaterii cu cea mai mare fermitate a oricăror forme, de dezinformare și calomniere a socialismului, punîndu-se în evidență superioritatea concepției noastre despre lume și viață, a umanismului revoluționar, a libertăților și drepturilor omului în societatea socialistă.Conferința Națională dă o înaltă apreciere activității desfășurate de conducerea partidului, de secretarul său general în direcția întăririi colaborării și solidarității cu partidele comuniste și muncitorești, pentru realizarea unei unități noi, bazate pe respectul independenței fiecărui partid, al dreptului său de a-și elabora linia politică de sine stătător, corespunzător condițiilor in care-și desfășoară activitatea.Partidul Comunist Român va acționa pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare, cu partidele de guvernămînt din țările in curs de dezvoltare, cu partidele democratice din toate țările, pornind de la considerentul că întărirea colaborării acestor forțe constituie un factor de întărire a relațiilor dintre popoare, a luptei pentru independență și pace.Conferința Națională a partidului își însușește în întregime orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu politicii externe a partidului și statului, reafirmă hotărîrea poporului român de a acționa neabătut pentru dezvoltarea relațiilor internaționale, a colaborării cu toate statele lumii, de a-și aduce contribuția activă la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, la asigurarea păcii pe planeta noastră.
★Exprimînd convingerea fermă că tezele, ideile, și orientările cuprinse în Expunerea și Raportul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîrile adoptate pe această bază răspund intereselor fundamentale ale națiunii noastre, Conferința Națională adresează întregului partid și popor chemarea de a acționa cu toată abnegația și fermitatea pentru transpunerea în viață a obiectivelor stabilite, pentru înfăptuirea planului cincinal, care asigură dezvoltarea continuă a patriei noastre socialiste, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii.

Conferința Națională cheamă clasa muncitoare — clasă conducă
toare în societatea noastră — să-și afirme din plin capacitatea sa creatoare, să acționeze 
cu hotărîre și spirit revoluționar pentru transpunerea neabătută în viață a obiectivelor și 
sarcinilor cuprinse în documentele adoptate.

Muncitori, tehnicieni, ingineri I Manifestați spirit de inițiativă, gospodăresc, 
acționați cu forțe sporite pentru dezvoltarea bazei de materii prime și energetice, pentru va
lorificarea cu randament maxim a tuturor resurselor și-reducerea consumurilor de materiale, 
combustibil și energie, perfecționarea tehnologiilor, recuperarea și refolosirea materialelor, 
pieselor și subansamblelor !
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Priit aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești, a autofinanțării, a 

noului mecanism economico-financiar, prin întărirea răspunderii și exigenței, a ordinii și dis
ciplinei, prin creșterea continuă a pregătirii profesionale și introducerea metodelor noi, fa
ceți ca fiecare unitate economică să lucreze cu beneficii, să-și sporească eficiența economică !

Conferința Națională cheamă țărănimea, pe toți oamenii muncii 
din agricultură sa cultive fiecare metru de pămint, să efectueze lucrări de calitate, să facă 
totul pentru creșterea producției agricole, vegetale și animale.

Oameni ai muncii de la sate I ^ste 0 *na,ta datorie patriotică să acționați cu 
spirit de buni gospodari, cu hărnicie și deplină responsabilitate pentru ca fiecare gospodărie 
să-și aducă contribuția la obținerea unor producții tot mai mari de cereale, legume, fructe, 
plante tehnice, să crească animale și păsări, pentru realizarea în fiecare județ, în fiecare 
localitate a programelor de autoaprovizionarc.

Oameni de știință, cercetători! Concentrat,-Vă forțele In vederea soluționării 
problemelor tehnice și tehnologice ce se pun azi în fața economiei naționale, a perfecționării 

'......... nivelului tehnic și calitativ al produselor,
valorificarea superioară a resurselor, a tuturor

tehnologiilor, reducerii consumurilor, ridicării 
Sporiți contribuția voastră Ia descoperirea și 
bogățiilor patriei I

Oameni de cultură și artă I Creind °»er° de mare valoare,Oameni de cultură ȘÎ artă I Creind opere de mare valoare, pătrunse de 
înaltele idealuri ale umanismului revoluționar, contribuiți la dezvoltarea însușirilor morale ale 
tuturor membrilor societății socialiste, Ia dezvoltarea vieții spirituale a poporului, la cultiva
rea înaltelor trăsături ale omului nou, constructor conștient al societății socialiste !

Oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul patriei!

Tineri și vîrstnici, bărbați și femei, români, maghiari, germani și de 
alte naționalități I

Conferința Națională a partidului a trasat perspectiva clară a drumului ce-1 avem 
de urmat pentru transpunerea în viață a istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-lea, a 
mărețului Program al partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre comunism.

Acționați în spirit revoluționar, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor Conferinței 
Naționale, pentru ridicarea patriei noastre socialiste Pe trepte tot mai înalte de civilizație și 
progres, pentru edificarea pe pămîntul României a celei mai drepte orînduiri din istoria 
omenirii .— orinduirea socialistă și comunistă !

state, pentru salvgardarea dreptului 
fundamental al tuturor locuitorilor 
planetei — dreptul Ia pace, dreptul 
Ia viață. în acest spirit, propune
rile formulate în asemenea pro
bleme vitale, ca dezarmarea, edifi
carea. unei noi ordini economicei drepte.

a.dincă solidaritate cu lupta popoa
relor pentru lichidarea tuturor 
racilelor determinate ■ de dominația 
imperialismului, colonialismului și 
neocoloniaiismului, pentru făurirea 
unei lumi noi, mai bune și mai

Acum, cind lucrările Conferinței 
Srau inebeiat și toată forță mun
citorească a României iși canali
zează energiile în direcția pregăti
rii. corespunzătoare a producției 
anului .viitor, pentru a întimpina 
cu, noi succese ...cea de-a 35-a 
aniversare, a Republicii, hotărî- 
tor este ca în'toate compartimen
tele . vieții economico-sociale să 
fie. luate neintîrziat măsurile 
politico-organizatorice necesare in 
vederea înfăptuirii în cele mai 
bune condiții a tuturor obiectivelor 
și prevederilor cuprinse in do- 

. cumențele adoptate de Conferința 
Națională — creșterea puternică a 

. calității, productivității și eficien
ței. activității productive, impu- 
nindu-șe imediat, incă de azi. 
drept marele comandament al fie
cărui colectiv muncitoresc, al între
gului popor.

în perspectiva trecerii Româ
niei la un nou stadiu, de dezvol- 

__ , ___ , .... tare, a creșterii economice inten- 
altfel, ecourile din întreagă lume .sive, această chemare se adre- 
ale Conferinței Naționale. Se vă- sează Înainte de toate clasei mun-
dește astfel o dată mai mult ata- citoare, clasa conducătoare a so-

șamentul poporului român față de - cietății noastre care a demonstrat 
trainică a principiilor dreptății și cauza nobilă a păcii și colaborării
echității în raporturile dintre între popoare, sentimentele sale de

V • ■

r

realiste, de largă cuprindere pe 
care le avansează acest document 
pentru soluționarea problemelor 
acute care domină azi viața in
ternațională, Conferința Națională 
a partidului a propus tuturor po
poarelor măsuri concrete, căi mo
bilizatoare de acțiune pentru izbă
virea omenirii de spectrul cataclis
mului atomic, pentru înrădăcinarea

stingerea focarelor de conflict, re
luarea cursului spre destindere, 
întrunesc nu numai sprijinul ferm 
al poporului român, ci se bucură 
și de o largă aprobare pe plan 
internațional, așa cum . atestă, de-

echității în raporturile dintre
prin fapte că știe să-și Îndepli
nească, în mod exemplar, misiunea

de înaltă răspundere asumată în 
fata întregului popor ; țărănimii; 
cooperatiste, tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, care de-a 
lungul istoriei au dus nu o dată 
pe umerii lor greul luptei pentru 
independență și,- libertate, pentru 
progres ; intelectualității, partici
pantă de nădejde la tot ce,ea ce s-a 
înfăptuit și se înfăptuiește trainic 
și frumos in țara noastră ; tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate,. ale căror eforturi 
unite stau la baza a tot ceea ce 
s-ă făurit în patria comună, spre 
binele comun.

Este o îndatorire fundamentală' a 
organizațiilor de partid de a uni, 
într-un larg front de muncă rod
nică, toate aceste puternice forțe 
ale societății noastre pentru trans
punerea in viață a minunatelor 
perspective de înflorire a patriei 
pe care le-a conturat cu claritate 
marele forum al comuniștilor. Nu
mai acționind strîns uniți in 
jurul partidului, urmîndu-i neabă
tut îndemnul și povața, România 
socialistă se va înălța tot mai 
puternică, demnă și liberă între 
popoarele lumii, iar poporul nostru 
harnic și. talentat se va bucura in 
și mai mare măsură de stima și 
prețuirea întregii omeniri, prin noi 
și grandioase înfăptuiri în munca 
sa pașnică, constructivă, însuflețită 
de nobilele idealuri ale socialis- 

întremului, păcii și colaborării 
popoare.

organiza%25c8%259biile.de
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„Acum, hotărîtor este să trecem cu toată energia la măsuri organizatorice, tehnice și tehnologice, 
la activitatea practică pentru realizarea în viață a programelor și hotărîrilor adoptate. Să răspundem astfel 
încrederii acordate de partid, de popor, așteptărilor întregii noastre națiuni".

NICOLAE CEAUȘESCU

- cerință fundamentală, preocupare prioritară

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ

ț

ASIGURAREA INDEPENDENTEI ENERGETICE A TĂRII 

- angajament patriotic al minerilor
înflăcărați de cuvintele secreta

rului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, rostite la 
marele forum al comuniștilor, mi
nerii și specialiștii din bazinul car
bonifer al Văii Jiului, asemenea 
tuturor oamenilor muncii, sîntem 
animați de dorința vie, de nestră
mutata hotărîre de a acționa cu 
toate forțele în vederea îndeplini
rii neabătute a tuturor măsurilor 
cuprinse în importantele documen
te adoptate de Conferința Naționa
lă a partidului. în ce ne privește, 
in mod firesc, ne îndreptăm în 
primul rînd. atenția spre finaliza
rea in bune condiții a planului la 
extracția cărbunelui pe luna de
cembrie și spre buna pregătire a 
producției de cărbune în anul vii
tor.

în prezent, toate minele din ta- 
drul Combinatului minier al Văii 
Jiului dispun de o dotare tehnică 
modernă care poate asigura buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție : mijloacele fixe productive 
depășesc 14 miliarde lei, din care 
aproape 3 miliarde sînt investite 
în complexe mecanizate cu para
metri funcționali asemănători celor 
de pe plan mondial. Prin lucrări
le efectuate în ultima perioadă au 
fost evidențiate și puse în valoare 
zăcăminte și cîmpuri miniere care 
ne-au asigurat fronturile de activi
tate necesare și o rezervă de cel 
puțin 1,5—2 ani. De asemenea, 
chiar dacă nu în întregime, pe par
cursul anilor, la fiecare unitate

minieră am creat și stabilizat co
lective de muncă calificate, cu- 
prinzînd oameni cu o gamă diver
sificată de meserii și profesii, pre
cum și personal tehnico-irigineresc 
temeinic pregătit. Toate acestea 
ne-au permis să creștem continuu 
producția de cărbune energetic și 
cocsificabil, care, la finele acestui 
an, este aproape de două ori mai 
mare decit în 1965. Este adevărat, 
în acest an, mai cu seamă în tri
mestrul III, în activitatea noastră 
s-au înregistrat și unele neîmpli- 
niri. Acestea au condus la nerea- 
lizarea, în perioada resoectivă, a 
planului producției de cărbune.

Conștienți de marile răspunderi 
ce ne revin pentru asigurarea căr
bunelui energetic și cocsificabil 
necesar economiei țării, dornici să 
transpunem neintirziat in practică 
hotărîrile Conferinței Naționale a 
partidului, indicațiile și sarcinile 
date cu acest prilej minerilor de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu vom 
acționa cu toată fermitatea pentru 
mai buna organizare a producției 
și a muncii în abataje, folosirea 

• mai rațională a utilajelor și a for
ței de muncă.

în cel de-al treilea an al actua
lului cincinal, planul de producție 
al Combinatului minier Valea Jiu
lui va fi de 12,2 milioane tone căr
bune brut — cu o creștere de pes
te 800 000 tone față de acest an, de 
8 milioane tone la cărbune net și 
2,5 milioane tone la huilă spălată 
pentru cocs, adică cu 165 000 și,

respectiv, 122 000 tone mai mult 
decît in anul 1982. Aceste niveluri 
de producție sporite ne-am propus 
să le realizăm în principal pe sea
ma folosirii mai intensive a utila
jelor și instalațiilor de care dispu
nem, organizării superioare a mun
cii în abataje, creșterii gradului de 
calificare a forței de muncă. 
Numai cu complexele mecanizate 
urmează să producem anul viitor 
4,2—4,5 milioane tone cărbune, față 
de 2,2 milioane tone cît am reali
zat în anul acesta. Vom acorda 
toată atenția extinderii mecaniză
rii lucrărilor în subteran, introdu
cerii pe scară largă a progresului 
tehnic, perfecționării pregătirii 
profesionale și calificării noilor 
mineri, fplosirii cu randamente 
mai mari a capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru, întă
ririi ordinii și disciplinei muncito
rești. Tot în scopul realizării sar
cinilor ce le avem de îndeplinit în 
anul z 1933 și, în perspectivă, pină 
la finele cincinalului, vom extinde 
și folosi integral capacitățile ate
lierelor de reparații, vom amplifica 
procesul de fabricație a unor re
pere și utilaje de mare randament 
și productivitate. De asemenea, 
sîntem preocupați — și am înre
gistrat deja succese importante — 
în ceea ce privește reconditionarea 
și refolosirea pieselor de schimb și 
a unor utilaje achiziționate din 
import, ceea ce ne permite să re
nunțăm în viitor la cheltuielile 
valutare pentru import.

Din fondurile de investiții, care 
se ridică în anul 1983 la aproape 
3,2 miliarde lei (cu aproape 50 la 
sută mai . mari decît în acest an), 
se vor crea și pune în funcțiune 
capacități noi pentru o producție 
suplimentară de peste 320 000 tone 
cărbune, se vor deschide noile 
cîmpuri miniere de la Petrila Sud, 
Lupeni Sud și Valea de Brazi, se 
va construi o nouă preparație de 
cărbune la Uricani. în domeniul 
cercetării avem ca obiective prio
ritare prospectarea, evidențierea și 
punerea în valoare a noi cîmpuri 
și zone miniere, modernizarea ba
zei tehnice din dotare, extinderea 
micii mecanizări, ridicarea la un 
nivel tot mai înalt a gradului de 
mecanizare, complexă și de auto
matizare a. producției, impulsiona
rea întregii acțiuni de raționalizări, 
inovații și invenții proprii.

Pentru întreaga noastră activita
te viitoare, pentru tot ceea ce ne 
propunem să realizăm în actualul 
cincinal avem pe masa noastră de 
lucru documentele de inestimabilă 
valoare ale Conferinței Naționale a 
partidului nostru, prețioasele in
dicații date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia ultimei vizite 
de lucru în Valea.Jiului și ne an
gajăm să le materializăm iji viață 
neabătut, cu toată forța brațelor și 
a minții noastre.
Inrj. Dan Otto SURUEESCU 
director general al Combinatului 
minier Valea Jiului

In.11 h>ni din acest an. colectivul întreprinderii „Automatica" din Capitală a obținut o producție netă cu aproape 2 la sută mai mare decît a fost pla
nificat, iar la productivitatea muncii prevederile au fost depășite cu 3,4 la sută. însuflețiți de hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, muncitorii 
și specialiștii unității acționează în aceste zile pentru încheierea cu rezultate superioare a activității pe anul 1982 și buna pregătire a producției 
anului viitor. în fotografie : la secția a V-a a întreprinderii se montează subansamble care vor intra în componența unor instalații de automatizare 

Foto : S. CRISTIAN

Asemenea tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră, am ascul
tat cu viu interes magistralul Ra
port prezentat Conferinței Naționa
le a partidului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este un document de o 
însemnătate teoretică și practică 
deosebită, care, fără a omite pro
blemele complexe, neimplinirile și 
dificultățile, ci, analizindu-le pă
trunzător, examinindu-le deschis, 
de pe poziții științifice, reliefează 
posibilitățile de care dispunem și 
ne înarmează cu forța morală nece
sară pentru a urma neabătut dru
mul progresului.

Ca energetician, referirile privi
toare la producerea energiei și dez
voltarea bazei energetice mi-au re
ținut in primul rind atenția, Lucru

firesc dacă avem în vedere că in 
anul viitor trebuie să fie obținut 
din resurse interne peste 90 la sută 
din consumul de energie primară, 
pas important pentru asigurarea 
independenței energetice a țării. 
Tocmai in acest sens, întreprinde
rii „Electrocentrale" Mureș, in care 
îmi desfășor activitatea, ii revine 
un rol de prim ordin. Și iată de 
ce : puterea instalată a celor 3 cen
trale electrice — din Iernut, Finti- 
nele și Tirnăveni — însumează 
1 062 MWh energie electrică. De la 
începutul anului, energeticienii mu
reșeni au reușit să' livreze supli
mentar 175 milioane kWh energie 
electrică, in condițiile în care au 
fost economisite 6 500 tone combus
tibil convențional, iar consumul

propriu a fost diminuat cu 5,2 mi
lioane kWh.

Energia utilizabilă pusă zilnic la 
dispoziția sistemului energetic na
țional va fi cu 21 MWh superioară 
celei planificate.

Desigur, avem încă multe lucruri 
de făcut. Ne angajăm însă și pe a- 
ceastă cale. in fața secretarului ge
neral al partidului ca în anul 1983 
să asigurăm producerea unor can
tități . sporite de energie, cu consu
muri și mai scăzute. Intre altele, 
raportăm că, pentru diminuarea 
consumului propriu, la Termocen
trala din Fintinele a fost pusă în 
exploatare o 1 microhidrocentrală 
care funcționează pe baza energiei 
hidraulice din circuitele de răcire 
ale centralei. Totodată, pentru

creșterea siguranței în funcționare, 
reducerea opririlor accidentale și 
asigurarea continuității in alimen
tarea consumatorilor termici cu e- 
nergie electrică a fost creat, in co
laborare cu unele întreprinderi din 
județ, un atelier propriu de proiec
tare și asimilare a unor piese de 
schimb, care va duce la eliminarea 
importului și sporirea eficienței 
întregii noastre activități, contri
buind la dezvoltarea susținută a pa
triei.

Joan CERGHJZAN
maistru, 
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea 
„Electrocentrale" Mureș

RIDICAREA PERFORMANTELOR MAȘINILOR-UNELTE
- obiectiv major al cercetării științifice

în calitate de delegat am 
urmărit cu Interesul cel 
mai profund lucrările Con
ferinței Naționale a parti
dului. Reflectînd asupra 
problematicii dezbătute in 
Raportul prezentat de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, încerc sentimen
tul omului care Judecă is
toria patriei atît ca reali
zări ți fapte glorioase ale 
trecutului, cit mai ales ca 
o prezență vie, creatoare a 
întregului popor;, care își 
clădește in mod conștient 
istoria. Conferința Națio
nală a partidului va con
stitui, fără tăgadă, un 
eveniment de răscruce în 
viitorul tării, pentru deve
nirea noastră socialistă.

împreună cu toți oamenii 
muncii care lucrează in do
meniul cercetării științifice

și ingineriei tehnologice, am 
constatat cu mare satisfac
ție că, în Raportul prezen
tat de secretarul'general al 
partidului, creației originale 
— mare resursă intensivă a 
înaintării societății ome
nești — i se acordă creditul 
pe care il merită și care 
derivă firesc din poziția sa 
în procesul cunoașterii 
umane. Subliniind faptul că 
„Realizarea sarcinilor de 
mare răspundere in urmă
torii ani. dezvoltarea eco- 
nomico-socială a tării cer 
o activitate susținută in 
domeniul cercetării științi
fice și învățămintului...", 
tovarășul Nicoîae Ceaușescu 
cere oamenilor de știință să 
se afirme prin gîndire 
profund originală, . cuteză
toare și revoluționară. Este 
îndemnul la care ne raliem 
și noi, cei care lucrăm in

domeniul cercetării și con
strucției de mașini-unelte 
și agregate. Perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație 
și a înseși mașinildr-unelte 
românești, a ridicării nive
lului lor tehnic și calitativ, 
creșterea.competitivității lor 
pe plan mondial sînt obiec
tive pe care le vom ur
mări cu și mai mare per
severență în anul 1983 și 
următorii ani.

în perioada următoare, 
pentru industria noastră 
constructoare de mașini- 
unelte sarcinile sînt deose
bit de mari și ambițioase, 
mai ales dacă avem în ve
dere că la sfirșitul acestui 
deceniu toate mașinile- 
unelte ce se vor fabrica 
vor fi complet noi față de 
cele ce se produc, astăzi. 
Institutul nostru a și tre
cut la conceperea și pro

iectarea unor mașini de 
complexitate ridicată, cu 
nivel tehnic competitiv, 
realizate integral cu com
ponente fabricate în țară, 
cum sînt mașinile-unelte cu 
viteze sporite de așchiere, 
centrele de prelucrare, sis
temele de comandă nume- 
lică de conturare ș.a.,' pre- 
conizindu-se prin aceasta 
un spor de productivitate de 
10—12 Ia sută.

De asemenea, pentru pro
priile noastre întreprinderi 
constructoare de mașini- 
unelte am prevăzut că un 
efort prioritar să fie în
dreptat spre automatizarea 
lor, drept pentru care am 
ți început să cercetăm, să 
proiectăm și să executăm, 
prin sectorul propriu de 
mieroproducție, modelele 
specifice pe familii de 
piese, cum ar fi liniile de

transfer, manipulatoare, ro
boți mecanici etc.

In aceste momente isto
rice trăite de partidul și 
patria noastră, ne angajăm 
să ne înzecim eforturile 
pentru îndeplinirea și de
pășirea la termen și de 
calitate a tuturor sarcinilor 
ce ne revin, să facem totul 
pentru a contribui într-o 
măsură și mai mare la 
afirmarea și mai accen
tuată a contribuției unor 
cercetări moderne româ
nești la îmbogățirea tezau
rului științei și tehnologiei 
mondiale.

Dr. inq.
Aurel SANDU 
directorul Institutului 
de cercetare științifică 
și Inginerie tehnologică 
pentru mașini-unelte 
și agregate — București

In gospodăriile populației
CIT MAI MULTE ANIMALE!

Am urmărit cu mare atenție lu
crările Conferinței Naționale a par
tidului nostru și m-am considerat 
un participant activ ca oricare co
munist prezent in marile bătălii 
pentru înfăptuirea grandiosului 
program de făurire a societății 
noastre socialiste. Am citit cu un 
interes deosebit magistralul Raport 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și am văzut ca într-o 
carte marile înfăptuiri ale po
porului nostru liber, condus cu în
țelepciune de partid, succese în 
fața cărora ți se umple inima de 
mîndrie patriotică și de recunoștin
ță față de omul care a condus și 
conduce cu mină sigură destinele 
unui popor harnic. Toate marile 
noastre înfăptuiri, întreaga noastră 
viață materială și spirituală, rele
vate și la acest înalț forum al co
muniștilor, poartă pecetea străluci
tei concepții, spiritului profund pa
triotic, iubitor de țară și de neam, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Vom acționa pentru ca hotărîrile a- 
dOptate să le traducem în fapte.

In anul acesta, oamenii muncii 
din comuna Izvoarele au obținut 
producții care reflectă nu numai 
hărnicia, dar și conștiința lor ridi
cată, care i-a mobilizat la o muncă 
de calitate. Am realizat, în medie, 
5 800 kg porumb și 4 200 kg grîu la 
hectar. Rezultate bune au fost ob
ținute în creșterea animalelor în 
gospodăriile personale ale coopera
torilor, livrînd la fondul de stat 17

tone de carne de ovine, 500 tăurași 
in greutate de peste 400 kg, 220 
porci la greutatea de 110 kg, 12 tone 
carne de pasăre, 200 000 ouă, 4 000 
hectolitri lapte și 3 tone de miere 
de albine. Față de posibilitățile 
noastre, credem că am făcut pu
țin. Chemarea secretarului gene
ral adresată de la tribuna Confe
rinței ne-a determinat să îndru
măm pe cetățenii comunei noastre 
să crească mai multe animale ca 
pină acum, cu gîndul de a redo- 
bîndi tradiția pe care comuna Iz
voarele o avea. ,în prezent, în cele 
3 060 gospodării ale populației exis
tă 1 800 vaci cu lapte, 4 500 oi, 
2 800 porci, 60 000 păsări și 1 200 fa
milii de albine. în acest an, la 
indicația comitetului județean de 
partid, așa cum s-a procedat și în 
alte comune din județ, s-a. re
partizat fiecărui cooperator care a 
contractat animale pentru fondul 
de stat cite 50 ari de teren în cul
tură dublă pentru furaje. Cei care 
au lucrat in acord global au pri
mit 30 la sută din cocenii de po
rumb. Prin mobilizarea întregii for
țe de muncă a comunei, am recol
tat manual porumbul de pe mai 
bine de 1 000 hectare. în acest fel, 
s-au economisit peste 60 tone de 
motorină, iar oamenii au avut po
sibilitatea să-și procure furajele 
necesare animalelor crescute în 
propria gospodărie. Consiliul popu
lar are în administrația sa o supra

față de 50 hectare ciț lolium, pe 
care o parcelează și o dă crescăto
rilor de animale să o cosească, în 
funcție de numărul animalelor con
tractate cu statul. în comuna noas
tră muncesc în cooperativa agricolă 
toate categoriile de oameni, fie coo
peratori, fie funcționari, cadre di
dactice. Luînd în acord global su
prafețe de teren, au posibilitatea 
ca pe baza rezultatelor muncii și 
conform legii să primească produ
se cu care să-și crească animalele 
in gospodăriile lor. Pe baza indica
țiilor secretarului general, am tre
cut la găsirea posibilităților de a se 
crește în fiecare gospodărie, din 
comuna noastră o vacă, un porc, 
cel puțin 25 de păsări, să ajungem 
la 5 000 familii de albine pe întrea
ga comună.

Puternic stimulați de hotărîrile 
Conferinței Naționale, vrem să fa
cem din comuna noastră o comună 
mare, care să asigure mari cantități 
de produse agroalimentare. Așa 
cum știm să obținem producții mari 
la griu și porumb,’ tot astfel să pu
tem da cantități și mai mari de 
carne, lapte, ouă și miere pentru 
consumul muncitorilor de la orașe. 
Aceasta este atît in interesul locui
torilor comunei, cît și al economiei 
tării.

Steiian CIULACU 
primarul comunei Izvoarele, 
județul Giurgiu

PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU

PREGĂTIREA VIITOAREI RECOLTE
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ii Aici, în Cîmpia Teleormanului, la rodească în fapta fiecărui lucrător ternică viitoarei recolte. în acest
Drăgănești-Vlașca, se simte apro
pierea iernii. Vîntul suflă puternic, 
iar picăturile de ploaie rece nu 
contenesc. Dar, ca și în mijlocul 
verii, fiecare zi este o zi obișnuită 
'de muncă. în comună sînt destule 
treburi de făcut. Cu un puternic 
elan, însuflețiți de chemările adre
sate de secretarul general al parti
dului, de hotărîrile Conferinței Na
ționale, țăranii cooperatori, meca
nizatorii și specialiștii pregătesc 
recoltele viitoare ori se străduiesc 
să obțină din fermele zootehnice 
producții cît mai bune. „în Rapor
tul prezentat marelui forum al co
muniștilor — ne spune Radu Rîciu, 
președintele cooperativei agricole, 
ca și în cuvîntarea rostită, la în
cheierea lucrărilor conferinței, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
că agricultura dispune încă de 
mari rezerve, că ea trebuie să de
vină intensivă, să aibă un randa
ment înalt și constant. Indicațiile 
secretarului general al partidului 
privind sporirea continuă a recol
telor, valorificarea superioară a pă- 
mintului, a condițiilor de care dis
pun unitățile agricole trebuie să

din agricultură".
Grădina de legume este unul din 

sectoarele importante ale coopera
tivei agricole. în anul care se 
încheie, aici s-a obținut o recoltă 
medie la hectar de 38 tone legume, 
producția totală fiind de 4 000 tone 
față de 2 900 tone planificate. 
„Acum ne aflăm în plină perioadă 
de pregătire a recoltei ’83 — ne 
spune inginera Clarisa Ganea, șefa 
fermei. întreaga suprafață, înainte 
de a fi arată, a fost fertilizată cu 
îngrășăminte naturale. Așa proce
dăm de cîțiva ani și rezultatele sînt 
foarte bune. în prezent, pregătim 
mranița necesară producerii răsa
durilor. Vom amenaja răsadnițe pe 
o suprafață de 20 000 mp pentru 
care ne-am procurat materialele 
necesare : rame, tocuri, geamuri 
etc. Strîngem trestia de pe ma
lul gîrlei, cu care vom face per
dele de protejare a răsadnițelor. 
Vom munci în așa fel îneît in 1983 
să obținem recolte mai mari de le
gume decît în acest an".

Am redat în amănunt cuvintele 
șefei de fermă, cuvinte care re
flectă dealtfel hotărîrea cooperato
rilor din ' comuna Drăgănești- 
Vlașca pentru a pune temelie pu-

scop se muncește și in alte sectoa
re ale cooperativei. Una dintre ac
țiunile de amploare ale acestei pe
rioade, fertilizarea cu îngrășăminte 
naturale, practic s-a încheiat. Pe 
ansamblul cooperativei au fost ad
ministrate asemenea îngrășăminte 
pe aproape 500 de hectare pe care 
se vor cultiva sfeclă de zahăr, fu
raje și legume. în acest scop au 
fost folosite cele 160 de atelaje și 3 
mașini de împrăștiat îngrășăminte 
naturale. Dealtfel, aici, la Drăgă
nești-Vlașca, îngrășămintele con
stituie o importantă resursă de 
creștere a producțiilor vegetale. 
Este suficient să amintim faptul că 
în acest an C.A.P. Drăgănești- 
Vlașca. a obținut o recoltă de 
sfeclă de zahăr de peste 50 tone la 
hectar.

Sînt multe alte fapte de muncă 
ale țăranilor cooperatori, mecani
zatorilor și specialiștilor din Drăgă
nești-Vlașca care acționează in 
aceste zile cu răspundere pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor 
ce le revin din documentele Con
ferinței Naționale.

• Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii*

TERENUL DE LINGĂ CASĂ 

MAI BINE VALORIFICAT
La Conferința Națională a, parti

dului, tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu a exprimat din 
nou cerința ca toți cei ce dețin sub 
o formă sau alta o bucată de pă- 
mint să producă, și nu numai pen
tru ei, ci să livreze și la fondul 
de stat din produsele obținute 
— carne, lapte, legume, fructe 
etc. în spiritul acestei obligații 
pe care o avem în primul rînd noi, 
cei ce trăim la sate, locuitorii co
munei noastre se străduiesc să în
deplinească exemplar îndemnul se
cretarului general al partidului și 
sarcina stabilită de Conferința'Na
țională, punindu-și în valoare atît 
tradiția, cît și hărnicia de care au 
dat dovadă de-a lungul anilor.

Deoarece sectorul legumicol al 
cooperativei noastre agricole nu 
poate satisface integral cerințele 
mari ale municipiului Baia Mare, 
în apropierea căruia se află comu
na noastră, am stăruit, iar coope
ratorii au înțeles acest lucru, ca 
și pe loturile personale, deci în gos
podăriile populației, să se producă

însemnate cantități de legume prin 
participarea la lucru a tuturor 
membrilor de familie capabili de 
muncă, inclusiv a copiilor sau a 
celor vîrstnici. Astfel, cooperatorii 
din satele Recea și Mocira folosesc 
pentru legumicultura o suprafață 
de 60 de hectare din loturile aflate 
în folosință personală. Pot spune 
astfel că nu există familie, mai ales 
în Mocira, care să nu producă le
gume, și nu doar pentru consumul 
propriu. în 1982, din gospodăriile 
proprii, cooperatorii din cele două 
sate au valorificat prin I.L.F. și la 
piață o cantitate de 780 tone de 
legume de foarte bună calitate, 
căutate de cumpărători.

în aceste zile de iarnă; împărțin- 
du-și timpul atît la lucrările din 
cooperativă, cit si la cele din gos
podăria proprie, sătenii de aici pre
gătesc intens viitoarea producție 
de legume. Ei au încheiat fertiliza
rea întregii suprafețe destinate le- 
gumiculturii. De asemenea, s-au în
cheiat arăturile pe aceste terenuri; 
iar cele care vor fi cultivate cu

legume protejate au fost săpate. 
Gospodari de frunte ca Gavril Ghe- 
rasim, Ioan Filip, Adrian Petruș, 
Vasile Săsăran, Iosif Oleleu sînt și 
de această dată cei mai avansați cu 
lucrările din grădina de lîngă casă. 
Din materiale locale recuperabile, 
ei și-au pregătit de pe acum tocuri 
pentru răsadnițe (aici se produc ră
saduri nu numai pentru nevoile 
proprii, ci și pentru livrarea la 
piață), și-au procurat sămînța de 
roșii, castraveți, fasole verde, ardei, 
varză etc., și-au transportat gunoiul 
necesar pentru paturile calde. Din 
toamnă, ei au plantat și semănat 
ceapă, usturoi, spanac și salată. Ți- 
nînd seama de îndemnurile secreta
rului general al partidului, coope
ratorii noștri sîrit hotărîți să culti
ve fiecare metru pătrat de pămînt, 
să obțină producții mari atît în 
cooperativa agricolă, cît și pe lotu
rile în folosință personală.

Mihai MOCIRAN 
președintele C.A.P. Recea, 
județul Maramureș

La C.A.P. Valea Mare — județul Vilcea, se asigură o furajare rațională a animalelor
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S In ultimul trimestru al acestui 
an, industria județului Buzău și-a 
sporit baza materială prin intrarea 
în funcțiune a noi capacități de 
producție. Cu ajutorul acestora se 
vor realiza anual, printre altele : 
3 milioane tricotaje, aproape 1 400 
milioane organe de asamblare, 
170 000 parbrize, seturi securizate 
și lunete pentru autoturismele 
„Oltcit", 134 000 mp oglinzi alumi- 
nizate la întreprinderea de geamuri 
Buzău și altele.

K Lucrători ai Trustului de con
strucții industriale Craiova au reali
zat, cu patru luni mai devreme, o 
nouă fabrică de piine în cel mai 
mare cartier al municipiului, Cra- 
iovița Nouă. Noul obiectiv, echipat 
cu instalații de fabricație româ
nească, are o capacitate.de 50 tone 
piine în 24 de ore.

® La Timișoara a fost inaugurat 
modernul edificiu al Facultății de 
construcții din cadrul Institutului 
politehnic „Traian Vuia". Noul pa
vilion, realizat după proiectele ela
borate de cadre didactice și stu
denți ai facultății, cuprinde amfi
teatre, săli de cursuri și seminarii, 
laboratoare, cabinete pentru cate
dre, alte spații de învățămînt și 
cercetare dispuse pe șase niveluri. 
La ridicarea construcției au parti
cipat și cei aproape 3 000 de stu
denți care învață la această fa
cultate.

B La Podu Turcului, viitor centru 
urban din județul Bacău, a fost 
înălțat un spital cuplat cu po
liclinică. Noul obiectiv socia1 dis
pune de secții de boli interne, 
chiruigie, maternitate și pediatrie, 
iar policlinica are în componența 
sa toate cabinetele de specialitate 
necesare asigurării unei asistențe 
sanitare complexe, de înaltă califi
care.

IS Sătenii din comuna Recea, ju
dețul Maramureș, au colectat în 
acest an și au predat cooperativei 
de producție, achiziții și desfacere 
din localitate peste 500 tone de 
metale vechi. Cu alte cuvinte, s-a 
descoperit și aici în sat o adevă
rată mină cu exploatare la supra
față.

B Din inițiativa consiliului popu
lar județean, la Satu Mare a intrat 
in funcțiune o secție de fabricat 

l săpun. Celor trei sortimente de

săpun care se fabrică (pastă, să
pun de rufe și tip „Cheia") li se va 
adăuga 
toaletă.
toasă.

în curind și săpunul de
O inițiativă curat... sănă-

platforma industrială So-K Pe 
meș-Nord din Cluj-Napoca, în ca
drul întreprinderii „Unirea" a în
ceput să producă, în devans cu 
două iuni, secția de utilaj text:l. 
Aici se vor executa mașini și insta
lații pentru industria ușoară, desti
nate valorificării superioare a mate
riilor prime și materialelor textile re- 
folosibile.

B !n scopul unei mai bune apro
vizionări a populației, în orașul Dr. 
Petru Groza a iost dată in folosin
ță o frumoasă piață agroalimen- 
tară acoperită.

H A fost dată în exploatare cea 
de-a doua teiecabină care leagă 
Poiana Brașov cu Cristianul Mare. 
Traseul noii telecabine măsoară 
2 860 metri și este parcurs în numai 
6 minute. Este cel mai lung traseu 
de transport de acest fel din țară.

B In scopul perfecționării condu
cerii activității productive, ia Uzina 
de preparare a minereurilor nefe
roase de la Tarnița, județul Sucea
va, a fost pusă în funcțiune o insta
lație de televiziune cu circuit în
chis. In cazul ivirii unor defecțiuni 
tehnice se adoptă rapid deciziile 
adecvate, prevenindu-se sau scurtîn- 
du-se la minimum posibil întrerupe
rea fluxului tehnologic.

B In comuna Segarcea Vale, ju
dețul Teleorman, s-a dat în folosin
ță un .modern coniplex comercial. De 
Ia începutul acestui an și pînă în pre- 

- zent, în satele teleormănene au fost 
puse la dispoziția populației noi 
unități comerciale și prestatoare de 
servicii în suprafață totală de 
2 500 mp.

INFORMAȚII
în această perioadă, în toată 

țara, magazinele cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor sînt aprovizionate cu o 
gamă diversă de mărfuri pentru 
sezonul de iarnă șl alte numeroase 
articole ce pot fi oferite cu ocazia 
„Lunii cadourilor", căci decembrie 
este — prin tradiție — o lună în 
care fiecare dorește să facă o sur
priză plăcută celor dragi.

Din magazinele universale, su- 
percoopuri și supermagazine cum
părătorii pot alege, după preferin
țe, dintr-o varietate de mărfuri ce 
pot constitui daruri plăcute și tot
odată utile. Astfel, raioanele de 
galanterie și marochinărie prezintă 
numeroase atracții: lenjerie fină, 
cămăși, baticuri, fulare, cravate, 
poșete, mănuși, cordoane etc.

Pentru cei mici, magazinele dis
pun de un sortiment bogat de ar
ticole vestimentare: costumase, 
rochițe, paltonașe, fulare, căciuli
te, ciorapi ș.a., precum și de di
verse jocuri și jucării, podoabe 
pentru pom etc.

Și la raioanele de confecții, ca șl 
Ia cele cu stofe, imprimeuri, încăl
țăminte, se pot cumnăra felurite 
articole de îmbrăcăminte pentru a- 
dulți și adolescenți.

Un dar plăcut este și o carte. Li
brăriile și raioanele specializate 
din magazinele cooperației sînt a-

teatre
® Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Fllumena Marturano — 19,30. 
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital — 
Duo Petru Csaba, Andrei Csaba — 19. 
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Răceala — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Interviu — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19,30.
® Teatrul /
Magheru) ; Insomnie — 19,30; (sala
Studio) ; Copiii soarelui — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) ; Funcționarul 
de la Domenii — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" 
Siciliana — 19.
• Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : CIntăm cu drag 
buni — 19.

„Nottara" (59 31 03, sala
19,30; (sala

(12 27 45) :

română" 
la oameni

• STAREA SĂNĂTĂ
ȚII PRIMULUI OM CU 
INIMĂ ARTIFICIALĂ 
S-A AMELIORAT sensibil 
după ce săptămîna trecută, in 
cursul unei noi intervenții chi
rurgicale, medicii au înlocuit 
partea stingă a pompei sale car
diace. Sîmbătă, în cea de-a 17-a 
zi de existență cu o inimă arti
ficială în piept, Barney Clark 
s-a putut ridica din pat și s-a 
așezat intr-un fotoliu unde a 
stat mai bine de o jumătate de 
oră. Ameliorarea s-a menținut 
și duminică. Medicii speră că 
bolnavul va putea face in aceste 
zile unele exerciții de gimnasti
că medicală.

B Grija față de îmbunătățirea 
condițiilor de viață și muncă ale spe
cialiștilor de la sate se manifestă 
în județul Harghita și prin faptul 
că în ultima vreme în comunele Di- 
trău, Praid, Sărmaș, Mugeni, Dă- 
nești. Sînmartin și altele au fost 
date în folosință peste 330 de apar
tamente confortabile. Zilele acestea 
s-au mutat în locuințe noi 70 de 
familii.

In Capitală au început, luni, lucră
rile celui de-al XII-lea simpozion de 
fizica Pămintului și geofizică aplica
tă, organizat de secția de științe 
geologice, geofizice și geografice și 
Comitetul național român de geode
zie și geofizică ale Academiei Repu
blicii Socialiste România.

în lumina indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la dezvoltarea bazei de 
materii prime și energetice, la folo
sirea cit mai eficientă a tuturor re
surselor materiale ale țării, precum 

- și a prevederilor Programului cu 
privire la valorificarea superioară și 
creșterea bazei de materii prime mi
nerale și energetice primare, apro
bat de recenta Conferință Națională 
a partidului, particiDanții vor dez
bate, timp de trei zile, principalele 
rezultate ale activității de cercetare 
științifică și prospecțiuni geofizice 
desfășurate în ultimii doi ani. Cele 
108 comunicări înscrise in programul 
simpozionului vor aborda aspecte 
importante privind perfecționarea 
metodelor și aparaturii de cercetări 
și prospecțiuni geofizice, aportul 
acestora la descoperirea unor noi 
acumulări de substanțe minerale 
utile fluide și solide, la creșterea 
eficienței lucrărilor de prospecțiuni 
și orientarea mai judicioasă a aces
tora în etapa de explorare. Vor fi, 
totodată, subliniate rezultatele obți
nute în domeniul fizicii pămintului, 
seismologiei, geodeziei, preocupările 
privind elaborarea hărților naționale 
geologice și geofizice, în vederea 
asigurării creșterii gradului de cu
noaștere a subsolului țârii și contu-

rarea ariilor pentru toate tipurile de 
prognoză de substanțe minerale utile 
solide și de resurse energetice.

La ședința inaugurală au partici
pat loan Folea, ministrul geologiei, 
reprezentanți ai conducerii Centru
lui de fizică a Pămintului și seismo
logie, al Institutului central de fi
zică, academicieni, specialiști din 
institute de cercetare, întreprinderi 
de prospecțiuni geologice și geofi
zice.

★
Locuitorii orașului Cîmpeni, din 

județul Alba — străveche așezare ro
mânească din inima Țării Moților — 
au sărbătorit, în cadrul unei adunări 
festive, împlinirea a 200 de ani de 
la prima atestare documentară a 
Școlii generale din orașul lor. Eve
nimentul a coincis cu darea în folo
sință a unui nou local de școală cu 
20 de săli de clasă, la realizarea că
ruia, alături de 
buție deosebită 
rinții acestora

In telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către participanții la acest moment 
aniversar se arată :

Avind drept călăuză strălucitul 
dumneavoastră exemplu de muncă și 
viață, tovarășe secretar general, de
votamentul și dăruirea cu care slujiți 
țara și poporul, slujitorii școlii, elevi 
și părinți, de pe meleagurile marilor 
patrioți și revoluționari, Horea, Cloș
ca, Crișan și Avram Iancu, sub per
manenta îndrumare a organelor lo
cale de partid șl de stat, ne angajăm

constructori o contri- 
au adus-o elevii, pă
și cadrele didactice.

să depunem toate ^eforturile pentru 
transpunerea in viață a obiectivelor 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, precum și a sarci
nilor ce ne revin din documentele 
Conferinței Naționale a partidului 
pentru trecerea lâ o nouă calitate a 
întregului proces instructiv-educativ, 
creșterea, formarea și educarea tine
retului în spiritul înaltelor idealuri 
ale socialismului și comunismului, 
pentru continua înflorire a patriei 
noastre libere și independente — Re
publica Socialistă România.

★
în Capitală au început, luni, lucră

rile celei de-a XX-a consfătuiri de 
medicină legală, organizată cu pri
lejul împlinirii a 90 de ani de la 
crearea Institutului de medicină le
gală „Prot Mina Minovici". Participă 
academicieni, cadre didactice univer
sitare, cercetători științifici, studenți 
din București, Cluj-Napoca, Iași, 
Craiova, Timișoara, Tirgu Mureș.

Alocuțiunea de deschidere a fost- 
roștită de prof. dr. Moise Terbancea, 
directorul institutului aniversat. în 
continuare, au adresat saluturi Mihail 
Aldea, adjunct al ministrului sănă
tății, Voicu Rizea, director în Minis
terul Justiției, Nicolae Iscrulescu, 
adjunct al procurorului general al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Anghelescu, directorul Institutului de 
criminalistică, prof. dr. Ion Moraru, 
vicepreședinte al Academiei de știin
țe medicale, și prof. dr. Marin Voicu- 
lescu, președintele Uniunii societăți
lor de științe medicale.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea tovarășei Milka 
Planinț, președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iugosla
via, prin care mulțumește în modul 
cel mai cordial pentru felicitările 
adresate cu prilejul sărbătorii națio

nale a Iugoslaviei. Se exprimă, tot
odată, convingerea că relațiile prie
tenești și colaborarea multilaterală 
de bună vecinătate dintre România 
și Iugoslavia se vor întări și dezvol
ta în continuare cu succes, spre bi
nele popoarelor român și iugoslave, 
al colaborării internaționale și păcii 
în lume.

„NEW YORK TIMES":

CRIZA ECONOMICĂ SI CONTRADICȚIILE

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
a

NATAȚIE
Inotătoarea româncă Anca Pă- 

trășcoiu s-a numărat printre prota
gonistele concursului internațional 
de natație de la Belgrad, in cadrul 
căruia a terminat învingătoare în 
trei proble: 100 m liber — l’02”54/100; 
100 m spate — l’08”99/100 și 200 m
mixt — 2'28”41/100. Dintre ceilalți 
sportivi români prezenți în concurs 
s-au mai evidențiat Noemi Lung —. 
2’54”74/100 la 200 m bras feminin. Ga
briela Balta — 2’22”95/100 la 200 m 
fluture feminin și Oliviu Băcuieți — 
2’21”38/100 la 200 m mixt masculin. 
Toți trei clasați pe primul loc în 
probele respective.

Sezonul competițional de înot s-a 
încheiat duminică la Baia Mare, 
unde s-a desfășurat concursul repu
blican al „Speranțelor olimpice", re
zervat juniorilor de 12—14 ani. în 
clasamentul general pe echipe, pri
mul loc a fost ocupat de membrii 
Clubului sportiv școlar municipal 
Baia Mare, urmați de reprezentanții 
Liceului industrial nr. 37 București, 
Clubului sportiv școlar Ploiești, pre
cum și formațiile de la Crișul Ora
dea și a tinărului Centru de 
Brașov.

■ S-au evidențiat în mod 
băimărenii Robert Pinter,

UTILE IN „LUNA CADOURILOR"

înot din

deosebit 
Culică

provizionate cu cele mai noi apa
riții editoriale pentru copii și 
adulți.

Totodată, complexele comerciale, 
supercoopurile și supermagaziRele 
sint bine aprovizionate cu articole

electrotehnice și de uz gospodăresc, 
care pot fi cadouri dintre cele mai 
plăcute și utile.

în imagine î noul supermagazin 
din localitatea Șiret, județul Su
ceava.

tv

O Circul . București (110120) :
Muppets... la circ — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
Ileana Sinziana — 17.

cinema

FAVORIT 
15.45; 18;

• 9; 11; 13;

© Quo vadis, homo sapiens : SCALA 
(11 03 72) — 9,15; 11,15; 13,15; 16; 18; 20, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Retrospectiva filmului sovietic- 
„Călina roșie", spectacol de gală : 
STUDIO (59 53 15) — 19.
© Vrăjitorul din Oz :
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30 
20,15, FESTIVAL (15 63 84) 
15; 17; 19.
0 Vlad Tepeș : CENTRAL (14 12 24) 
— 9; 12; 16; 19.
0 Năpasta :
9; 11,15; 13,30
RIA (16 28 79) — 9,30; 11,30 
18; 20.
0 Secvențe : FLAMURA (85 77 12) —
11; 13,15; 15,30; 17,15; 20, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; II; 13; 15,30; 17,45; 20. 
0 Concurs : COTROCENI (49 48 48) - 
15; 17,30; 20, GIULEȘTI (17 55 46) —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

EXCELSIOR (65 49 45) — 
; 15,45; 18; 20,15, VICTO- 

-----  13,30; 15,45;

• PRIMA ÎNCERCA
RE DE TRAVERSAREA 
AUSTRALIEI CU UN VE
HICUL SOLAR a început 
duminică din orașul Scarbo
rough, de pe coasta de vest. Cei 
doi conducători speră să ajungă 
după patru săptămîni la Sidney, 
pe coasta de est, străbătînd o 
distanță de 4 500 km. Vehiculul 
a fost construit din fibre de 
sticlă și aluminiu și nu cîntăreș- 
te decît 150 kg. Montat pe patru 
roți de bicicletă, el are o înăl
țime de un metru. Acoperișul 
este prevăzut cu celule care cap
tează energia solară necesară 
alimentării bateriilor ce furni
zează motorului 24 de volți.

Maricica, Andrea Hidekuti, Conțin 
Cireșica, Iulia Mateescu și ■ Mădâlin 
Iliescu (Ploiești), Laura Ghilic 
(București), Militz Ghenghi, Rodica 
Groza, Laszlo Bay (Crișul Oradea), 
Lucian Voiculeț (Brăila), Rodica Fie 
(Reșița) și Dinu Ifrim (Constanța).

HANDBAL
Turneul masculin de 

lă Schwerin (R. D. 
s-a încheiat duminică, 
derbi a competiției, 
R. D. Germane intrecînd cu scorul 
de 20—18 (12—12) formația Româ
niei. Principalul realizator al echi
pei române a fost Cezar Drăgăniță, 
care a înscria 5 
tate ale ultimei 
R. D. Germană B 
Islanda 25—20.

în clasamentul 
loc s-a situat selecționata primă a 
R. D. Germane, urmată de echipele 
României, Ungariei, Suediei, Islan- 
dei și R. D. Germane' B.

handbal de
Germană) 

in partida 
reprezentativa

goluri. Alte rezul- 
zile : Suedia — 

29—26 ; Ungaria —

final, pe primul

TENIS
Cea de-a 25-a ediție a competiției 

Internaționale de tenis pentru ju
niori „Cupa Sunshine" s-a încheiat, 
la Delray Beach (Florida), cu succe
sul echipei Franței, învingătoare cu 
3—0 în finala disputată cu formația 
S.U.A.

RVGBI
La Casablanca, în meci contînd 

pentru campionatul european de 
rugbi — „Cupa F.I.R.A.", selecțio
nata Italiei
13—3 (0—3)

a învins cu scorul de 
echipa Marocului.

fOTJBAI
s-a desfășurat

Comitetului Executiv 
internaționale de

La ZUrich
nea
derației
(F.I.F.Ă.), pe ordinea de zi figurină 
o serie de probleme importante, intre 
care cea a atribuirii organizării tur
neului. final al campionatului mon
dial din 1986, după desistarea Colum
biei. Comitetul Executiv al F.I.F.A. 
a comunicat că data limită pentru 
prezentarea candidaturilor va fi 10 
ianuarie 1983, confirmîndu-se faptul 
că ediția a 13-a a Cupei mondiale 
va fi găzduită de o țară din Ame
rica. După cum se știe, pînă în pre
zent s-au arătat interesate federa
țiile din Mexic (care a făcut și o 
comunicare oficială), S.U.A., Canada 
și Brazilia. După depunerea candi
daturilor, o comisie a F.I.F.A. va 
studia la fața locului modul in care 
federațiile naționale respective res
pectă exigențele forului fotbalistic 
mondial, la 20 mai 1983, la Stockholm 

. urmînd să fie desemnată țara orga
nizatoare.

reuniu- 
al Fe- 

fotbal

® Pădurea nebună.: VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Septembrie: TIMPURI NOI (16 61 10) 
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
® Războiul stelelor : SALA MICA 
PALATULUI - 17; 20.
® Nemuritorii : PATRIA (11 86 25) 
9,30; 11,30; 14,30; 17; 19,30.
• Cu miinlle curate : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 9: 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20.
® Rămin cu tine : DRUMUL SÂRII 
(31 28 13) — 15.30; 17,30; 19,30, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,30. 
© Probleme personale : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
0 Europenii : DOINA (16 35 38) —
17,45; 19,45.
@ Cîteva zile din viața lui Oblomov : 
POPULAR (35 15 17) — 12; 16; 19.
• Teheran ’43 : PACEA (60 30 85) — 
15; 18,30.
© Slujbă temporară : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.

' 0 Dacă al o inimă care bate : PRO
GRESUL (23 94 10) - 16; 18; 20.
>0 Ordin ; nu deschideți focul : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
0 Sub patru steaguri : AURORA 
(35 04 66) - 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.
® Amnezia : BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9; 11; 13.15; 15,30; 17,45;. 20, MELODIA

A

(12 06 88) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MODERN (23 71 01) - 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Pilot de formula 1 s BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
® Nimic nou pe frontul de vest : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19.
® Colosul din Rhodos : COSMOS 
(27 54 95) — 11,45; 14,15; 17; 19,45.
® Șeriful din Tennessee : CULTURAL 
(83 50 13) - 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
® Acel blestemat tren blindat : DA
CIA (50 53 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
S Cinci pentru Infern : FLACARA 

■ (20 33 40) — 15; 17 ; 19, MIORIȚA
(14 27 14) — 11,15; 13,30; 15,45 " ~
© Papillon ; LIRA (31 71 71) 
18,30. <
0 Cursa infernală : MUNCA
— 13; 17,15; 19,30.
0 Campioana mea : TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
® New York, New York : UNION 
(13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
® Program de vacanță : FLAMURA
— 9 ; GIULEȘTI - 9, ARTA - 9. GRI- 
VIȚA - 9, DOINA - 9; 10,45; 12,30; 
14,15; 16, COSMOS — 9, CULTURAL
— 9, MIORIȚA — 9,

(21 50 97)

(21 49 46)

• LABORATOR ME
DICAL AUTOMAT. s°cie- 
tatea americană „Du Pont" co
mercializează un nou apart me
dical dotat cu microprocesor, 
denumit „ACA“ (Analizor Cli
nic Automat) și care poate 
efectua absolut automat cea 
mai largă gamă de analize — 
de rutină, urgente sau speciale. 
Elementul central al sistemului 
este un săculeț-recipient de 
analiză care conține toți reac
tivii specifici fiecărei analize. 
Sistemul permite 48 analize, 
inclusiv determinarea sodiului 
și potasiului prin electrozi se
lectivi, a enzimelor, imunoglo- 
bulinelor etc. Se studiază lărgi
rea gamei de analize cu încă 19 
posibilități. Datele diferitelor a- 
nalize sint memorizate pe discuri

PROGRAMUL 1
Telex
Intlinlrl literare pentru elevi. Eml- 
nescu. Spectacol realizat la Teatrul 
clin Botoșani (1)
Virtuozi ai arcușului — Andrei 
Agoston. La pian Ferdinand Weiss 
Film „Acoperișul" de Petru Vinti- 
lă. In distribuție : Diana Lupescu, 
Coca Andronescu, Florin Călines- 
cu. Regia artistică : Silviu 
în întâmpinarea aniversării 
blicii. Din cronica marilor 
niri socialiste 
Tezaur folcloric 
închiderea programului 
Telex
Trasee contemporane pe harta pa
triei
Publicitate
Clubul tineretului. Emisiune rea
lizată cu tineri din București și din 
județele Olt și Brașov

17,25 Cabinet profesional pentru 
toru din agricultură 
1001 de seri 
Închiderea programului 
Telejurnal @ Cinstim prin 
aniversarea Republicii 
Actualitatea economică 
Documentele Conferinței 
nale ■ a partidului — mobilizator 
program de acțiune. O nouă per
spectivă luptei șl muncii poporului 
nostru pentru înfăptuirea Progra
mului partidului

20,45 Teatru in serial : „Un fluture pe 
lampă" de Paul Everac. Premieră 
TV. Spectacol realizat in colabo
rare cu Teatrul Național ,,L L. Ca- 
raglale". Partea L

22,00 Telejurnal

11,00
11,05

11,30

12,25

12,40 
13,00 
16,00 
16,05

17,50
18,00
20,00

20,15
20,25

Jicman
Repu- 
împli-

lucră-

fapte

Națlo-

PROGRAMUL 8
20,00 Telejurnal 0 Cinstim prin fapte 

.•. Republicii.........
20,I5.SalMiur TV al artelor plastice. 

Chipul patriei în creația artiștilor, 
noștri plastici
Generația deceniului IX. La ora 
bilanțului
Maeștri al scenei lirice românești 
— tenorul Cornel Stavru 
Telejurnal

20,50

21,05

22,00

TRAGEREA
EXTRAORDINARĂ LOTO

Situația economică a fost în mod 
evident principala problemă a alege
rilor legislative , din Statele Unite. 
Liderii vest-europeni o pot confirma, 
ei înșiși aflîndu-se de mai mult timp 
in aceeași situație.

Europa occidentală a și plătit pre
țul politic al recesiunii economice. 
Situația economiei a fost principala 
cauză a recentelor răsturnări de gu
verne din Germania federală, Suedia, 
Olanda, Danemarca și. intr-o anu
mită măsură, din Grecia. Recent li 
s-a alăturat Spania.

Elementul comun al evenimentelor 
din aceste țări a fost preluarea pu
terii de către opoziție. Nu se poate 
vorbi despre o tendință generală spre 
un curent politic sau altul, ci de 
tendința tot mai accentuată a alegă
torilor de a opta pentru o schimbare 
de direcție.

Peste tot se constată o creștere a 
șomajului. Nu au reușit să tacă față 
nici țările care s-au situat anul tre
cut pe primele locuri ale dezvoltării 
— Austria, Japonia și Germania fe
derală — țări care se bucurau de 
reputația unei conduceri economice 
mai suple, abile. Nu mai există nici 
o îndoială : criza a luat proporții 
mondiale. Nici o țară nu a reușit să 
o evite, indiferent de teoriile adop
tate de conducerea ei.

Experții Organizației -pentru Dez
voltare și Cooperare Economică 
(O.E.C.D.) refuză să comenteze iot 
ceea ce depășește sumbrele date ale 
statisticilor, deoarece guvernele țări
lor membre au început 'să-i considere 
ca vinovați pentru veștile proaste. 
După cum afirma un expert al, 
O.E.C.D., in ultimul timp încrederea’ 
in posibilitățile proprii ale țărilor oc
cidentale s-a diminuat considerabil. 
Odată cu aceasta s-a diminuat foarte 
mult și stabilitatea politică. în Ger
mania federală, de exemplu, declinul 
liber-democraților, care au trecut de 
partea opoziției pentru a-1 înlocui pe 
cancelarul social-democrat Helmut 
Schmidt cu cancelarul creștin-demo- 
crat Helmut Kohl, a determinat 

"schimbări in structura guvernelor 
regionale și,s-ar putea să aibă, efecte 
similare și pe plan național cu oca
zia alegerilor ce urmează să aibă loc 
în primăvara lui 1983.

Presiunile protecționiste se fac tot 
mai mult simțite pretutindeni. Pe de 
altă parte, guvernele sint preocupate 
de tensiunile la care sint supuse 
structurile economice ca urmare a 
scăderii veniturilor guvernamentale 
și a nevoii tot mai mari de asistență

publică pentru menținerea celor ne
voiași la un nivel social acceptabil.

Un rezultat al poverii tot mai grele 
ce apasă asupra asistenței sociale 
este dezvoltarea xenofobiei. Olan
dezii au constatat cu stupoare că, la 
ultimele alegeri, un „partid împo
triva străinilor", care se declară pe 
față rasist, a obținut 1 la sută din 
voturi. Acest procent poate părea 
nesemnificativ, dar pentru Olanda 
este important, iar fenomenul se 
multiplică peste tot în Europa occi
dentală, acolo unde se află concen
trări de muncitori străini.

Asemenea tendințe au - contribuit, 
mai mult decît pare să înțeleagă 
Washingtonul, la nașterea unor ten
siuni in cadrul alianței atlantice. 
Partenerii Americii pun sub semnul 
întrebării valoarea legăturilor eu 
Statele Unite, in situația in care 
acestea din urmă par să respingă co
laborarea pentru ieșirea din criză.

Multe din oficialitățile vest-euro- 
pene sînt convinse că problemele 
pot fi rezolvate numai printr-un 
efort conjugat. Nu aceasta 'este și 
părerea lui Sprinkel. Beryl Sprinkel, 
ministru adjunct de finanțe, este 
considerat cel mai perfect reprezen
tant a! politicii duse în prezent de 
Statele Unite. Conform principiilor 
acestuia, America trebuie să-și- ur
meze calea aleasă fără a ține seama 
de alții, pentru că atunci cînd vor fi 
rezolvate problemele economiei ame
ricane, se vor rezolva și problemele 
celorlalte țări.

Vest-europenii au motive bine în
temeiate pentru a respinge o astfel 
de teorie. Declinul comerțului mon
dial a adus prejudicii Statelor Unite, 
ale căror exporturi și importuri re
prezintă 15 la sută din produsul na
țional global — dar în acest timp 
Europa occidentală a avut mult mai 
mult de suferit. Aproximativ jumă
tate din produsul național global al 
unor țări ca Olanda, Suedia, Dane
marca și Belgia depinde de comerțul, 
exterior. Germania federală. Franța 
și Marea Britanie obțin din comerț 
aproximativ 30 la sută din produsul 
național global.

Lipsa. de .ih.9red.9re: a vesț-europp- 
nilor și resentimentele legate de ceea 
ce ei caracterizează' drept „egoismul 
american" într-o perioadă în care 
toată lumea are de suferit au ajuns 
să influențeze atitudinile într-o gamă 
foarte largă de probleme. începind 
cu relațiile Est-Vest și terminind cu 
rachetele amplasate în Europa. Re
zultatul ? Fisuri tot mai pronunțate 
în alianța atlantică.

A REVELIONULUI
în prima zi a noului an, tra

diționala tragere extraordinară 
Loto a Revelionului oferă par- 
ticipanților șanse multiple de 
frumoase satisfacții. în cadrul a 
12 extrageri de cite 10 numere 
fiecare, se vor atribui autoturis- 

■ me „Dacia 1 300“, mari sume de 
bani (variabile și fixe) și excursii 
în U.R.S.S. sau R.P. Ungară, 
letele de 25 lei varianta 
drept de ciștiguri la toate 
tragerile. Se poate juca pe 
riante simple, variante combi
nate și combinații „cap de pod“, 
achitate sută la sută sau in cotă 
de 25 la sută. Se reamintește că 
la tragerea similară precedentă 
au fost atribuite peste 111 000 de 
premii, intre care și 35 de auto
turisme. Un bilet la tradiționala 
tragere extraordinară a Revelio
nului poate fi și un cadou plă
cut pentru cei dragi. Consultați 
prospectul tragerii și jucați din 
timp numerele preferate !

Si- 
au 

ex- 
va-

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 21 

decembrie, ora 20 — 24 decembrie, ora 
20. in țară : Vreme in curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea' precipitații locale, mai ales sub 
formă de burniță și ploaie în vestul și 
nordul țării și izolate in rest. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări locale, in primele zile, in regiu
nile vestice și la munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 3 
și plus 7 grade, Izolat mai coborîte la 
început, iar maximele vor oscila între 
2 și 12 grade. Ceață locală, dimineața și 
seara. In București : Vreme in curs de 
încălzire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil precipitațiilor slabe, 
mal ales sub formă de burniță și ploaie. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus un grad și plus 3 grade, 
maximele vor oscila intre 5 șl 10 grade. 
Condiții de ceață în a dnua parte a in
tervalului. (Ileana Mihăiîă, meteorolog 
de serviciu).

sRETOtSNOENi
magnetice interșanjabile. În
cărcarea aparatului este conti
nuă, fiind prevăzut cu 50 săcu- 
lețe-recipienți unde sint colec
tate probele de analizat.

® SATELIȚII Șl COM
BATEREA LĂCUSTELOR. 
Un program pentru prevenirea 
din timp a pericolului devas
tării recoltelor de către lăcuste 
— pericol ce pîndește îndeosebi 
50 de țări din Africa și Asia — 
va fi pus in aplicare în cursul 
anului viitor. Stațiile terestre 
de la Nairobi (Kenya), Niamey 
(Niger) și din Nigeria vor primi

prin satelit date privind condi
țiile existente într-o zonă ce se 
va întinde din Africa de vest 
pînă în India. Cu ajutorul com
puterelor, oamenii de știință de 
la stațiile terestre vor inter
preta aceste date și vor identi
fica locurile în care apar lăcus
tele. în ultima verigă a acestui 
lanț, informația va fi transmi
să, prin telex și radio, echipelor 
din aviația utilitară, care vor 
survola și vor împrăștia pesti
cide in zonele afectate.

® LĂMPI DIN SAFIR, 
în prezent, cele mai economi
coase corpuri de iluminat pen

IN ATENȚIA ȘOFERILOR ȘI A PASAGERILOR 
DIN AUTOVEHICULE

Administrația Asigurărilpr de Stat 
recomandă fiecărui automobilist să 
contracteze „asigurarea facultativă 
de accidente a conducătorilor de 
autoturisme și a altor persoane 
aflate in autoturisme".

Această asigurare acoperă, în li
mita numărului de locuri admis la 
tiansport, consecințele accidentelor 
întimplate persoanelor, nenominali
zate, aflate in autoturisme.

Primele anuale de asigurare sînt 
Intre 80 lei și 240 lei în raport de 
nivelul sumelor asigurate pentru 
fiecare persoană, putîndu-se plăti 
și în rate.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabililor cu 
asigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare, filialelor ACR sau, direct, 
oricărei unități ADAS.

ASIGURAREA MIXTA DE VIAȚĂ
Printre asigurările pe care 

ADAS le pune la dispoziția cetă
țenilor este și „asigurarea mixtă 
de viață".

Această asigurare constituie un 
sprijin bănesc pentru cel care o 
contractează sau pentru familia sa 
in cazul survenirii unor evenimen
te asigurate, neprevăzute și nedo
rite. Totodată, dă posibilitatea asi
guratului să economisească in mod 
planificat o anumită sumă de bani 
pe care o va primi la expirarea 
poliței.

Asigurarea mixtă de viață se mai 
practică și în alte trei variante, 
realizate prin extinderea protecției 
asupra unui număr mai mare de 
persoane, prin suplimentarea su
mei asigurate în cazul survenirii 
unor anumite evenimente asigura
te, ori prin prelungirea in timp a 
prestațiilor ADAS.

Astfel, în „asigurarea familială 
mixtă de viață" se pot cuprinde 
toți membrii familiei în vîrstă de 
la 5 ani la 65 de ani, oricare din
tre aceștia puțind Incasa suma asi
gurată.

La „asigurarea mixtă de viață și 
suplimentară de accidente" suma 
asigurată stabilită pentru urmările 
accidentelor reprezintă de 6 ori 
suma prevăzută pentru celelalte e- 
venimente cuprinse în această asi
gurare.

Prin „asigurarea mixtă de viață

cu indemnizație pentru urmași" se 
garantează primirea eșalonată a 
unor sume de bani de către, urma
șii asiguratului.

Asigurările menționate prezintă 
o serie de caracteristici comune, 
dintre care enumerăm :

® Sînt accesibile tuturor persoa
nelor in vîrstă de la 16 ani pînă 
la 65 de ani.

® Se pot contracta pe termene 
de la 5 ani la 15 ani.

® Primele de asigurare sint di
ferențiate în funcție de virsta per
soanei ce se asigură, de durata po
liței și de mărimea sumei asigura
te, puțind fi achitate și în rate.

® La expirarea asigurărilor la 
care primele âu fost plătite pentru 
întreaga durată prevăzută in poli
ță, sumele asigurate se plătesc con
comitent cu o indemnizație de 10 
la sută.

s> Asigurările participă la-trage
rile de amortizare lunare.

Pentru a beneficia neîntrerupt 
de toate foloasele ce le oferă asi
gurările mixte de viață, este ne
cesar ca ratele de primă să fie a- 
chitate la termenele stabilite.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabililor cu asi
gurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau. direct, oricărei unități 
ADAS.

tru străzi sînt lămpile cu na- 
triu. Tuburile pentru aceste 
lămpi sint fabricate din poli- 
cor — un oxid de aluminiu. 
Specialiști sovietici au realizat 
astfel de tuburi din oxid mo- 
nocristalic de aluminiu, adică 
din... safir. Avantajele : lumi
nozitatea sporește cu zece la 
sută, durata de funcționare se 
prelungește de 1,5—2 ori, in 
timp ce prețul de cost al safi
rului este aproape la fel cu 
cel al policorului.

® DISTINCȚIE.în cadrul 
unei ceremonii desfășurate 
la primăria Madridului, marele 
poet și dramaturg spaniol 
Rafael Alberti a primit Medalia 
de aur a orașului. Distincția i-a 
fost acordată pentru contribuția

sa la dezvoltarea culturii spa
niole, la lupta pentru pace și 
înțelegere între popoare, cu 
ocazia împlinirii a 80 de ani. 
După cum se știe, Rafael Al
berti este un mare prieten al 
țării noastre, despre care a 
scris pagini splendide, și un 
excepțional traducător de poezie 
românească.

® AL DOILEA CA
NAL PANAMA. Oficialități 
din Japonia, Statele Unite și 
Panama s-au intilnit, în cursul 
săptămînii trecute, pentru a 
examina diverse probleme pri
vind construirea in comun a 
unui al doilea Canal Panama, 
destinat tranzitului navelor cu 
un deplasament de pînă la

300 000 tone (navele cu un de
plasament de peste 65 000 tone 
nu pot trece prin actualul ca
nal). Costul viitorului canal 
este estimat la 50 miliarde 
dolari.

© LEMN SUPRARE- 
ZISTENT. Construcțiile din 
lemn de foioase, de obicei puțin 
rezistente, vor putea să capete 
rezistența fierului dacă vor fi 
prelucrate în vid cu ajutorul ră
șinilor, iar apoi arse, la fel cum 
se ard cărămizile. Pătrunzînd in 
porii lemnului, rășina se întă
rește, făcînd ca lemnul să de
vină rezistent la apă, la foc și 
la alți factori distrugători. Cer
cetătorii sovietici au pus la 
punct tehnologia producției unui 
asemenea material lemnos.

capacitate.de


România la expoziția încheierea lucrărilor celui de-al Xl-lea
CONFERINȚA NAȚIONALA A P.C.R

un eveniment de profunde semnificații

in activitatea pciitică internă și externă

a României socialiste11

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ RELEVĂ 
IMPORTANTA RAPORTULUI PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

B SE

<

Conferința Națională a Partidului Comunist Român, Raportul prezentat 
. de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu — document programatic de o excepțională însemnă
tate, de înaltă valoare teoretică și practică pentru traqspunerea în viață 
a opțiunilor poporului nostru - se află. în continuare, în atenția opiniei 
publice internaționale, fiind amplu reflectate de ziare și publicații, posturi 
de radio și televiziune, agenții de presă din diferite țări. Mijloacele de 
■informare in masă se fac ecoul analizei și ideilor magistrale cuprinse în 
Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la stadiul actual al 
construcției socialiste, la obiectivele dezvoltării economico-sociale în 

: contextul unei situații internaționale complexe.
Ampla rezonanță internațională a Raportului prezentat la Conferința 

Națională ilustrează cu putere stima și prețuirea de care se bucură 
pretutindeni conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a cărui activitate neobosită se leagă organic toate marile 

. împliniri ale României socialiste.

■ Relatind pe larg despre Raportul 
prezentat de secretarul general al 
partidului, AGENȚIA T.A.S.S. in
sistă asupra capitolelor în care se 
face bilanțul realizărilor obținute 
de România, sub conducerea parti
dului, in construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Re- 
fprindu-se la sarcinile care stau in 
fața partidului și statului, agenția 

. menționează că secretarul general 
al Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a sub-

■ liniat necesitatea dezvoltării inten- 
. sive a economiei naționale, a creș

terii calității producției și a eficien
ței intregii activități economice.

Raportorul a abordat pe larg re
lațiile economice externe ale Româ-

■ niei, arată agenția T.A.S.S.. El a 
acordat o atenție deosebită legătu-

, rilbr cu țările membre ale C.A.E.R., 
in general colaborării cu toate 
țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările capitaliste 

r dezvoltate.
In relatarea sa, agenția sovietică 

/de presă s-a referit, de asemenea, 
lh analiza situației internaționale 

I făcută de secretarul general al
Partidului Comunist Român, ară- 

I. tind că în raport sint relevate
.■ agravarea situației internaționale.

I accelerarea cursei înarmărilor, ne
cesitatea unirii tuturor forțelor, 
iubitoare de pace, antiimperialiste, 
a tuturor popoarelor pentru prein- 
tîmpinarea unui nou război. Sint 

. menționate ■ apoi referirile din 
raport privind necesitatea încheie
rii cu suefies a reiihiiinii de lă 
Madrid, adoptării' unor măsuri

■ concrete pentru crearea unei zone 
denuclearizate în Balcani, pentru 
dezarmare și pentru măsuri în 
vederea sporirii încrederii între 
state.

. Agenția T.A.S.S. a informat, de 
'. asemenea, că în cadrul ședințelor 
' plenare și pe secțiuni Conferința 
Națională a P.C.R. a dezbătut cele 
măi importante probleme ale înde-

■ plinirii prevederilor planului cinci- 
_ nai și ale programului energetic al

țării.
PRESA ȘI POSTURILE CEN

TRALE DE RADIO DIN REPU
BLICA POPULARA CHINEZA au 
informat pe larg, la rîndul lor, 
despre desfășurarea lucrărilor Con
ferinței Naționale a Partidului 

'■ Comunist Român. „ZIARUL PO
PORULUI" a inserat ample extrase 
din ' Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în fața Confe
rinței Naționale.

Reliefind unele aspecte ale poli
ticii externe românești, cuprinse în 
Raportul prezentat de secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
AGENȚIA DE PRESĂ IUGOSLA
VĂ TANIUG scrie, într-una din re
latările sale consacrate Conferinței 
Naționale : „Conducătorul P.C.R. 
a exprimat părerea că toate sta- 

î tele trebuie să-și asume obligația de 
I , a se călăuzi în relațiile internațio- 

' nale după principiile deplinei egali
tăți în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționa
le, ' neamestecului în treburile in- 

■ terne. Vorbitorul s-a pronunțat
pentru Întărirea colaborării Româ

ni niei cu toate țările socialiste, pen
tru extinderea cooperării in Bal- 

. cehi, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale 

. rhai echitabile, a expus poziția con
structivă a țării s.ale cu privire la 
C S C E “

Ziarul bulgar „OTECESTVEN 
FRONT" a publicat o amplă cores
pondență din București despre lu
crările Conferinței Naționale, ară- 
tirid că acest forum a dezbătut timp 
de trei zile principalele direcții ale 

/dezvoltării social-economice ,a 
.României pînă la sfîrșitul cincină- 
lului actual. , .

Evocind conferințele județene de 
partid premergătoare Conferinței 
Naționale, in cadrul cărora a fost 
dezbătută activitatea organizațiilor 

j de partid în perioada de după Con-
i greșul al XII-lea al P.C.R., ziarul
| bulgar subliniază că au fost luate 
I ; măsurilb necesare pentru îndeplini-

rea integrală a sarcinilor ce revin 
fiecărui județ din planul național 
de dezvoltare social-economică pe 
perioada 1981—1985. Sint prezentate 
apoi realizări ale. oamenilor muncii 
din diferite județe în cadrul între
cerii socialiste.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
organ al C.C. al P.S.U.G., a infor
mat, intr-o corespondență, pe larg 
despre conținutul Raportului pre
zentat de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
varășul Nicolae CeauȘescu. 
rul relevă că în raport se 
o amplă analiză a stadiului

to- 
Zia- 
face 
rea-

© Imagine vie a unei dezvoltări dinamice, multilaterale, direcții de acțiune clare în concordanță cu ho- tărîrile Congresului al XII-leaPuternic îndemn Ia unirea tuturor forțelor realiste, iubitoare de a tuturor popoarelor în lupta tru dezarmare, destindere și lucrare internațională
olizării hotăririlor celui de-al XII-lea 

P.C.R. și ș șarejpiior 
față 'partidului, și șta-
general al partidului 
succesele oamenilor

Congres al 
care’ stau in 
tului.

Secretarul 
a apreciat 
muncii români, manifestate in pri
mul rînd in dezvoltarea industriei, 
in modernizarea agriculturii și in 
îmbunătățirea nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului, re
levă „Neues Deutschland". In pre
zent, pe prim plan se situează lupta 
pentru o calitate superioară, pre
cum și creșterea productivității 
muncii și a eficienței.

în corespondență sint evidenția
te, de asemenea, pasaje din raport 
referitoare la politica externă a 
partidului și statului nostru. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu — scrie 
„Neues Deutschland" — s-a referit 
la faptul că intensificarea cursei 
înarmărilor duce la o înrăutățire 
considerabilă a situației internațio
nale și provoacă pericolul unui 
război mondial nuclear. Aceasta 
face mai necesară ca oricînd soli
darizarea tuturor forțelor care se 
pronunță pentru apărarea păcii. în 
context se arată că secretarul ge
neral al partidului s-a pronunțat 
din nou pentru crearea unei zone 
denuclearizate în Balcani.

Ziarul polonez „ZYCIE WAR- 
SZAWY" publică o corespondență 
din București intitulată „Conferința 
Națională a P.C.R. — Raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu", în 
care, după ce releyă aspecte ale 
dezvoltării societății românești, 
scrie ; „Referindu-se la unele as
pecte ale vieții internaționale din 
ultimii ani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a concentrat asupra 
problemelor dezarmării, propunind, 
între altele, ca pînă la dizolvarea 
concomitentă a N.A.T.O. și a Trata
tului de la Varșovia acestea să în
ceapă negocieri directe, iar statele 
participante să reducă cheltuielile 
militare cu 20 la sută. România este 
gata să mențină pînă în 1985 chel
tuielile sale militare la nivelul anu
lui curent".

Organul de presă al guvernu
lui polonez, „RZECZPOSPOLITA", 
publică, de asemenea, o corespon
dență din București, in care relevă 
că in Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a dat 
„o înaltă apreciere realizărilor 
României in construcția socialistă".

AGENȚIA CUBANEZA PRENSA 
. LATINA, intr-o primă știre dedi
cată Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român, a subliniat 
că, în cinstea acestui eveniment, în 
întreaga țară au avut loc numeroase 
manifestări. Centralele industriale și 
alte unități de producție, precum și 
institutele științifice, de învățămînt 
și cercetare au raportat rezultatele

I
Agențiile de presă transmit

DEMONSTRAȚIE ANTIFASCIS
TĂ. în orașul belgian Anvers a 

: o demonstrație de masă 
antifascistă. Participanții au stră- 
bătut străzile centrale ale orașului, 

Iz exprimindu-și protestul față de 
;j activitățile grupărilor neofasciste.

Iavut loc 
aritifasci:

■:f -,Ei au scandat lozinci cerînd inter- 
zicerea acestor grupări și a desfă- 

adunărilor lor în orașulI, ziceiea 
■. șurării

■ Anvers.
i LA BELGRAD i
I? ..erârile celui de-al

■ V'.ăi Uniunii TI..—
s-au încheiat lu- 

l Xl-lea Congres 
■ Lai Uniunii Tineretului Socialist 

' din. Iugoslavia — U.T.S.I., infor-

mează agenția Taniug. Participanții 
au adoptat raportul „Rolul și sar
cinile U.T.S.I. în dezvoltarea auto- 
conducerii socialiste, în progresul 
material și cultural al țării și în 
creația tinerilor", precum și noul 
statut al organizației de tineret din 
Iugoslavia. La încheierea congresu
lui au fost’ alese noile organe de 
conducere ale U.T.S.I. Ca președin
te al Prezidiului Conferinței 
U.T.S.I. a fost ales Dragan Ilici.

CONFERINȚA O.P.E.C. — La 
Viena au luat sfîrșit lucrările Con
ferinței ministeriale a Organizației 
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întrecerilor organizate in întimpi- 
narea evenimentului.

Agenția cubaneză de presă a in
format apoi pe larg despre desfă
șurarea lucrărilor Conferinței Na
ționale, arătînd că participanții au 
examinat planul de dezvoltare pe 
perioada 1981—1983, precum și alte 
documente.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
României, Nicolae Ceaușescu — 
menționează Prensa Latina — a 
prezentat, în cadrul primei ședințe, 
Raportul la Conferință, document 
ce se referă la stadiul actual al 
edificării socialismului, lâ proble
mele teoretice, ideologice și activi
tatea politico-educativă a parti
dului.

Cotidianul italian „LA REPUB- 
BLICA" a arătat că Raportul pre
zentat de secretarul . general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, este con
sacrat examinării politicii: interne 
și externe a României. în dome
niul economic, scrie ziarul, analiza 
pe care o face raportul este orien
tată spre soluțiile ce urmează să 
fie date unor probleme în sec
toarele specifice. O atenție priori
tară este acordată situației ener
getice. în capitolul referitor la po
litica externă, Raportul secretaru-

pace, pen- con-
■ /

Român, AGENȚIA ITA-
— T“CA A.N.S.A. a

Raportul 
secretarul general 
tovarășul Nicolae 

Evocind situația din 
scrie A.N.S.A.,

lui general al Partidului Comunist 
Român; arată în continuare ziarul 
italian, relevă inițiativele româ
nești pe plan internațional.

Informind despre lucrările Con
ferinței Naționale a Partidului Co
munist T. "... ■- -*
LIANA DE PRESĂ 
transmis extrase din 
prezentat de 
al partidului, 
Ceaușescu. 
Orientul Mijlociu, 
documentul prezentat Conferinței 
Naționale apreciază că, în soluțio
narea problemelor din această zonă, 
este necesar să se pornească de la 
faptul „că trebuie să existe un stat 
palestinian independent și că, în 
același timp, trebuie să fie asigu
rată existența Israelului".

De asemenea, arată agenția ita
liană, secretarul general al Parti
dului Comunist Român a propus 
ca datoria externă a țărilor sărace 
să fie anulată și a preconizat 
reajustarea schimburilor cu țările 
capitaliste pe baza principiului 
„avantajului reciproc".

Știri cu privire la lucrările Con
ferinței Naționale a Partidului Co
munist Român au fos’t publicate și 
de alte ziare italiene, printre care 
„IL POPOLO" și „IL TEMPO".

Cotidianul francez „LE MONDE" 
a publicat o corespondență a tri
misului său special la București în 
care este relevată importanța Con
ferinței Naționale a partidului, 
eveniment politic cu profundă sem
nificație, menit să analizeze drumul 
parcurs de România de la Con
gresul al XII-lea și, totodată, să 
stabilească noi obiective în funcție 
de schimbările intervenite atît pe 
plan intern, cit și în sfera relațiilor 
internaționale. în Raportul prezen
tat la Conferință, se arată în co
respondență, Nicolae Ceaușescu a 
acordat o deosebită atenție proble
melor economice. Totodată, ziarul 
scoate în evidență partea din ra
port consacrată, problemelor ener
getice, arătînd că s-a insistat asu
pra necesității realizării indepen
denței energetice și a măsurilor de 
economisire a energiei, de înlătu
rare a risipei.

Un loc important al corespon
denței din „Le Monde" este rezer
vat părții din raport consacrate 
analizei situației internaționale, 
subliniindu-se propunerile făcute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu de 
la înalta tribună a Conferinței re
feritoare . la .menținerea păcii și în
făptuirea dezarmării.

Ziarul elvețian „NEUE ZURCHER 
ZEITUNG", într-o corespondență 
publicată în prima pagină, a pre
zentat principalele idei cuprinse in 
raport, care, se subliniază, „argu-

Țărilor Exportatoare de Petrol 
(O.P.E.C.) Comunicatul dat publi
cității menționează că s-a decis 
adoptarea măsurilor necesare pen
tru stabilizarea pieței petrolului și 
pentru apărarea structurii preturi
lor O.P.E.C. în acest scop, confe
rința a hotărît că in 1983 produc
ția totală a O.P.E.C. nu trebuie să 
depășească 18,5 milioane barili pe zi.

PRIMUL MINISTRU AL R. A. 
YEMEN, Abdel Karim Al Iriani, a 
declarat, într-o conferință de presă, 
că in urma recentelor seisme 700 000 
de persoane au rămas fără locu
ințe, deoarece toate clădirile din 
diferite sate și orașe situate pe o 
rază de 4 000 km pătrați

A

Cegușescu, 
dezvoltarea 
și obiec- 

cincinal . ce se în- 
Delegații la Con- 
Â.P., au dezbă- 

trebuie luate pen- 
obiectivelor prevă-

mentează opțiunea pentru drumul 
propriu ales, al socialismului mul
tilateral dezvoltat". Sint relevate, 
între altele, măsurile preconizate 
pe linia aplicării autoconducerii și 
autogestiunii, creșterii responsa
bilității colectivelor de muncitori.

Autorul corespondenței reliefea
ză apoi din raport propunerea de 
reducere a bugetelor militare, în
semnătatea pe care o acordă Româ
nia tratativelor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. în domeniul armelor nu
cleare . strategice și imperativul 
încheierii cit mai grabnice și cu re
zultate de substanță a reuniunii de 
la Madrid, necesitatea reducerii 
datoriilor țărilor in curs de dez
voltare.

Mijloacele de comunicare în 
masă din Austria au informat des
pre lucrările Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român. O 
serie de ziare ca „VOLKSSTIMME", 
„DIE PRESSE", „SUDOST TAGES- 
POST", „SALZBURGER NACH- 
RICHTEN" . au prezentat cititorilor 
ordinea de zi a lucrărilor și preo
cupările economice, politice și ideo
logice ce au făcut obiectul Rapor
tului secretarului general al parti
dului șl dezbaterilor. „Volksștim- 
me“ arătă, sub titlul „Conferința 
Națională a comuniștilor români", 
că in centrul lucrărilor s-au situat 
problemele economice și ideologi
ce. La rîndul său, „Die Presse" a 
relevat că la Conferință au fost 
dezbătute prevederile „actualului 
plan cincinal, îndeosebi problemele 
aprovizionării cu energie și ale 
autoaprovizionării populației cu 
bunuri agricole și industriale.

AGENȚIA DE PRESĂ AUS
TRIACĂ A.P.A. a informat că, in 
domeniul economic, Conferința Na
țională a P.C.R. a dezbătut stadiul 
îndeplinirii planului cincinal 1981— 
1985. Agenția menționează că au 
fost examinate măsuri de indepli- 
nire a cincinalului in domeniile in
dustriei, agriculturii, construcțiilor 
și transporturilor, precum și comer
țului, in spiritul hotăririlor celui 
de-al XII-lea Congres al partidului.

AGENȚIA . AMERICANA ASSâ- 
CIATED PRESS a arătat că, 
în Raportul prezentat Conferin
ței i -Naționale, secretarul generai 
ăl? partidului;' Nicolae Ceaușescu, 
a analizat pe larg 
economiei . românești 
t.ivele planului 

. cheie în 1985.
ferință, adaugă 
tut măsurile ce 
tru îndeplinirea . 
zute în agricultură, industrie, con
strucții, transporturi și circulația 
mărfurilor. Ei au analizat, de ase
menea, programe speciale ce vor 
cbntribui la soluționarea chestiuni
lor energetice în România.

A informat, de asemenea, despre 
desfășurarea Conferinței Naționale 
AGENȚIA D.P.A., DIN R.F. GER
MANIA, precizînd că în Rapor
tul . prezentat Conferinței Nicolae 
Ceaușescu a făcut o amplă analiză 
a situației economiei românești, a 
perspectivelor ei de dezvoltare.

Cotidianul grec „ELEFTHERO- 
TYPIA" a inserat articolul „Con
ferința Partidului Comunist Român 
dezbate probleme economice".

A informat, de asemenea, despre 
desfășurarea lucrărilor Conferinței 
Naționale AGENȚIA DE PRESĂ 
DIN GRECIA, A.N.A.

Cel mai mare cotidian din Sri 
Lanka. „CEYLON DAILY NEWS" 
a publicat articolul „Partidul Co
munist Român analizează plănui 
cincinal", redind pasaje din Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sînt evidențiate succe
sele obținute de economia româ
nească în perioada construcției so
cialiste, subliniindu-se că România 
a cunoscut o puternică dezvoltare 
economico-socială și a devenit o 
țară ihdustrial-agrară.

Ziarul mozambican „NOTICIAS" 
a publicat articolul „Ceaușescu în
deamnă lumea a treia să acționeze 
mai unit".

Articolul reliefează, de asemenea, 
faptul că președintele României s-a 
pronunțat în favoarea anulării da
toriilor externe ale țărilor sărace și 
pentru o reducere generală a aces
tora pentru țările mai puțin dez
voltate, o limitare a dobinzilor și 
acordarea în continuare de sprijin 
țărilor sărace. Totodată, este evi
dențiată inițiativa .tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a considera 
prioritară necesitatea adootării în 
cadrul O.N.U. a unui cod, a unei 
carte privind principiile relațiilor 
internaționale, subliniindu-se. pro
punerea secretarului general al 
partidului pentru crearea, de ur
gență, a unui organism special’ al 
bunelor oficii care să acționeze în 
direcția soluționării pe calea trata- 

: tivelor pașnice a conflictelor, a 
oricăror probleme dintre state.

(Agerpres)

ndistruse in întregime. Premierul 
R. A. Yemen a declarat, de aseme
nea, că pînă în prezent se esti- 

' mează că numărul celor ce și-au 
pierdut viața se ridică la peste 
2 800.

ȘOMAJUL ÎN BELGIA. In pri
ma jumătate a. lunii decembrie, șo
majul a atins in Belgia nivelul re
cord de 11,5 la sută din întreaga 
forță de muncă a țării. Potrivit da
telor oficiale publicate la Bruxelles, 
în. perioada de referință numărul 
șomerilor a crescut cu 5 000. In mo
mentul de față există in. întreaga 
țară 479 000 șomeri, cu 60 000 mai 
mult comparativ cu situația anului 
precedent.

internațională1
de la Buenos Aires

BUENOS AIRES (Agerpres) — 
La Buenos Aires a fost inuagurată 
expoziția internațională „America 
Latină deschisă lumii". Țara noastră 
este prezentă cu un. stand cuprinzînd 
cărți de literatură politică, econo
mică și socială, panouri de foto
grafii.

La loc de frunte sint expuse opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Standul românesc, care înfățișează 
realizările poporului nostru în. do
meniile economic și social, a fost vi
zitat, cu deosebit interes, de Enrique 
Rissa Patron, președintele Comite
tului de organizare, a expoziției, re
prezentanți ai Ministerului Relațiilor 
Externe , al Argentinei, ambasadori 
acreditați la Buenos Aires, ziariști, 
un foarte numeros public.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniunea Comitetului Exe
cutiv al O.E.P. • Declarația 

premierului libanez
TUNIS 20 (Agerpres) — Comitetul 

Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei s-a întrunit timp 
de două zile la Tunis sub conduce
rea președintelui său, Yasser Arafat, 
informează agenția palestiniană- de 
presă-Wafa. La lucrări a participat 
și conducerea Consiliului Național 
Palestinian (parlamentul). Cu acest 
prilej, au fost trecute in revistă/ si
tuația din teritoriile arabe ocupate și 
condițiile grele ale populației pales
tiniene din taberele de refugiați pa
lestinieni din sudul Libanului, teri
toriu aflat sub ocupația Israelului. 
A fost examinată, 'totodată, situația 
palestinienilor din Beirut.

Agenția Wafa menționează că par
ticipanții au studiat un raport cu
prinzător asupra ultimelor acțiuni 
politice în regiune privind cauza 
poporului palestinian.

Comitetul Executiv a discutat re
zultatele contactelor avute în 
U.R.S.S., China, S.UîA. și Franța de 
membrii „Comitetului celor șapte" 
al Ligii Arabe. în același timp, a 
fost examinată poziția rigidă a Ma
rii Britanii — opusă celei a C.E.E. — 
în legătură cu misiunea comitetului 
la Londra.

Au fost trecute în revistă rezultate
le recentelor întruniri palestiniene 
la diferite niveluri desfășurate în 
Damasc, Amman, Aden, Sanaa și 
Tunis, precum și ale recentelor con
vorbiri palestiniano-iordaniene și 

. ale convorbirilor la nivel înalt alge- 
riano-sauzdito-palestiniene 
trecută, de la Alger.

Comitetul Executiv a 
invite Consiliul Național Palestinian 
să convoace cea de-a XVI-a' sesiune 
a sa. în acest sens, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P., Yașșer 
Arafat, și președintele Consiliului 
National Palestinian, Khaled Al-Fa- 
hUtii+i, Htx îoât autorizați să stabi
lească data și locul viitoarei sesiuni;

★
BEIRUT 20 ^Agerpres). — Primul 

ministru al Libanului, Shafic Al- 
Wazzan, a declarat că țara sa „este 
gata să inițieze negocieri cu Israe
lul", avind in vedere faptul că gu
vernul israelian a „renunțat la con
diția ca acestea să se desfășoare la 
Ierusalim", transmite agenția France 
Presse.

de luna
hotărît să

Evoluții în viața politică vest-germană
Victorie neta a Partidului Social-Democrat 

în alegerile din Hamburg
BONN 20 (Agerpres). — Partidul 

Social-Democrat, de opoziție, din 
■ R.F. Germania, a ciștigat, duminică, în 

alegerile locale din Hamburg, o victo
rie netă asupra adversarilor săi creș- 
tin-democrați, întrunind majoritatea 
absolută de 51,3 la sută din sufragiile 
electoratului. Uniunea Creștin-Demo- 

, erată a cancelarului federal Helmut 
Kohl n-a obținut decît 38,6 la sută 
din voturi, suferind un puternic recul 
față de precedentele . alegeri. . Cea 
de-a treia formațiune care a intrat 
în parlamentul de land al Hambur- 
gului sînt ecologiștii. In ce privpște 
Partidul Liber Democrat, care în 
toamna acestui an a părăsit coaliția 
de la Bonn cu social-democrații și 
ș-a aliat cu U.C.D., el nu a reușit 
să întrunească baremul de 5 la sută 
din voturi necesar pentru a fi repre
zentat în parlamentul local. Agenția 
D.P.A. notează că, față de scrutinul 
din iunie, P.L.D. și-a înjumătățit 
numărul de voturi, obținind doar 2,6 
la sută — cel mai slab rezultat' înre
gistrat vreodată de P.L.D. in alegeri.

Pe de altă parte, s-a făcut cunoscut 
că particioarea la vot la scrutinul 
de duminică a fost de 84 la sută, 
ceea ce constituie 
alegerile locale.

După anunțarea 
lui, reprezentanți 
cial-Democrat, intre care președin
tele partidului, Willy Brandt, și fos- 

' tul cancelar Helmut Schmidt, au de
clarat că acesta reprezintă un „sem
nal" pentru alegerile. generale anti
cipate prevăzute pentru.6 martie 1983.

★
La mai puțin de trei luni înainte 

de alegerile anticipate din R.Fi.Ger-

un record: pentru

rezultatului votu- 
ai Partidului So-

După demisia primului 
ministru al Portugaliei
LISABONA 20 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Portugaliei, Francisco 
Pinto Balsemao, și-a anunțat, la în
cheierea unei reuniuni a Consiliului 
Național al partidului său — social
democrat — demisia din funcția de 
șef al guvernului, transmit agențiile 
internaționale de presă. Potrivit pre
vederilor constituționale, aceasta în
seamnă în mod automat demisia ca
binetului de 'coaliție.

Observatorii politici din Lisabona 
consideră că hotărirea premierului 
portughez reprezintă, o consecință, fi» 
rească a insuccesului coaliției guver
namentale în alegerile municipale 
desfășurate duminica trecută, care a 
generat, între altele, și numeroase 
critici la adresa lui Balsemao.

Partidul Socialist din Portugalia, 
principala forță a opoziției, s-a pro
nunțat pentru dizolvarea Adunării 
Republicii (parlamentul portughez) și 
organizarea de noi alegeri generale,

Congres al P. C. din Grecia
Tovarășul Harilaos Florakis a fost reales secretar general 

al C.C. al P.C. din Grecia
ATENA (Agerpres). — La Atena 

au luat sfîrșit lucrările celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidului Comu
nist din Grecia, la care au participat 
aproximativ 800 de delegați din în
treaga .țară, precum și reprezentanți 
ai unor partide comuniste și munci
torești și mișcări de eliberare națio
nală.

R. P. POLONĂ

Suspendarea stării de asediu 
pe întreg teritoriul țării

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — A- 
genția poloneză de informații P.A.P 
anunță că, la propunerea Consi
liului de Miniștri, Consiliul de Stat 
al R. P. Polone a adoptat un decret

Noi acțiuni împotriva înarmărilor,
pentru destindere și pace

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 
„Situația din Europa se va înrăutăți 
considerabil și riscul unei catastro
fe nucleare va fi mai mare dacă pe 
continent vor fi amplasate noile ra
chete « Pershing» și. «Tomahawks»", 
a declarat, intr-un interviu acordat 
ziarului „Norsken Flammen" Ditte 
Dalin, secretar al Comitetului sue
dez de apărare a păcii. „Partizanii 
păcii suedezi sint hotăriți să lupte 
in continuare împotriva amplasării 
rachetelor nucleare americane in 
Europa, iar ampla demonstrație 
care a avut loc la 12 decembrie 
a demonstrat această hotărîre", a 
spus ea.

LONDRA 20 (Agerpres). — Or
ganizația de luptă pentru pace din 
Marea Britanie .a inițiat noi acțiuni 
de protest împotriva înarmărilor 
nucleare, instituind in diferite 
locuri din țară așă-numitele „tabe
re ale păcii", cea mai mare parte 
în apropierea locurilor unde ar 
urma să fie amplasate rachetele 
nucleare americane, relatează agen
ția Reuter. Una din aceste tabere a 
fost organizată chiar pe malul 
misei, opus celui pe care se 
clădirea parlamentului.'

Ta- 
află

înVIENA 20 (Agerpres). — 
orașul austriac Linz s-au desfășu
rat lucrările Conferinței naționale 
a luptătorilor pentru pace din Aus
tria. Participanții au examinat, în 
ședințe plenare și pe comisii, pro
bleme ale dezarmării și luptei îm
potriva pericolului atomic, aspecte 
legate < de /intensificarea eforturilor 
pentru reducerea cheltuielilor mi
litare și utilizarea fondurilor elibe
rate pe. această cale în scopuri 
pașnice. în Apelul adoptat de con
ferință se cere întreprinderea de 
măsuri concrete în direcția interzi
cerii realizării planurilor N.A.T.O. 
și ale Administrației S.U.A cu pri
vire la amplasarea pe continentul 
european a unor noi rachete nu- 

mania, severa înfringere a Uniunii 
Creștin-Democrate la Hamburg, de 
către Partidul Social-Democrat, con
stituie o grea lovitură pentru parti
dul și guvernul cancelarului- Helmut 
Kohl, scrie agenția France Presse. 
Creștin-democrații, care sperau intr-o 
confirmare a politicii lor la 48 de ore 
după ce au deschis calea alegerilor 
anticipate, acceptind să fie puși in 
minoritate în Bundestag, vor trebui 
să-și revizuiască programul, arată a- 
genția.

■ Hans Jochen .Vogel, candidatul so
cial-democrat la cancelariat, a de
clarat luni că alegătorii din Ham
burg au ales programul de justiție 
socială al P.S.D., în locul măsurilor 
„de austeritate" ale U.C.D.-U.C.S., 
care favorizează în realitate clasa so
cială cu cele mai ridicate venituri. 
El a declarat, de asemenea, că prin
cipalul punct în programul politic 
extern al P.S.D. va fi lupta împotri
va instalării de noi 
în Europa, și mai ales îrț R.F.G.

rachete nucleare

„Economia mondială străbate o perioadă 
de mari dificultăți"

Declarațiile fostului cancelar Helmut Schmidt
BRUXELLES (Agerpres). — Fostul 

cancelar ăl R.JF.G., Helmut Schmidt, 
a declarat că omenirea a intrat în a 
doua mare depresiune, care „este 
mai adincă. decît oricînd în istorie".

Vorbind la Bruxelles, în cadrul u- 
nei intîlniri a Centrului pentru studii 
politice (vest)-europene, Helmut 
Schmidt a apreciat că situația eco
nomică mondială este caracterizată 
de mari deficite ale balanțelor de 
plăți în multe țări, un declin mon
dial al investițiilor, căderea prețuri
lor materiilor prime și un nivel fără 
precedent al dobinzilor. Arătînd că 
situația economică s-a înrăutățit,

Datoriile externe ale țărilor in curs de dezvoltare
au ajuns la 626 miliarde dolari

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Creșterea datoriilor externe ale țări
lor in curs de dezvoltare are un 
efect negativ asupra securității 
politice mondiale, a declarat, Ia 
Washington, președintele Băncii 
Mondiale, Alden Clausen. El a adre
sat țărilor industrializate, și în pri
mul rînd Statelor Unite, apelul de a 
contribui la rezolvarea cit mai ur
gență a acestei probleme financiare.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de tovarășul Petre Lupu, 
membru .al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. aL P.C.R.

în ședința finală au fost alese 
noul Comitet Central și Comisia Cen
trală de Revizie ale partidului.

în funcția de secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din Gre
cia a fost reales Harilaos Florakis.

*

31 decern-prin care, începînd de la
brie 1982, se suspendă pe întreg teri
toriul țării starea de asediu institui
tă prin hotărirea Consiliului de Stat 
din 12 decembrie 1981.

cleare americane- cu rază medie de 
acțiune.

HELSINKI 20 (Agerpres). — O . 
declarație comună a guvernelor sta
telor din nordul Europei cu privire 
Ia’ crearea unei zone denuclearizate 
în această parte a continentului ar 
reprezenta un mijloc adecvat pen
tru a se realiza primii pași în di
recția atingerii acestui obiectiv, a 
apreciat fostul ambasador al Fin
landei la O.N.U., Max Jakobson. 
Intr-un interviu acordat ziarului 
„HufVudstadsbladet" și reluat de 
agenția D.P.A., Jakobson a subli
niat că lucrul cel mai important 
este ca nordul Europei să rămînă 
și de acum înainte fără arme nu
cleare. Declarația guvernelor nor
dice, a apreciat el, ar putea cu
prinde elemente ca angajamentul 
statelor respective de a nu-și 
procura asemenea arme sau de a 
nu permite altui stat din zonă să 
și le procure, precum și angaja
mentul de a nu 
rea lor.

accepta staționa-

20 (Agerpres). — 
planurile admi- 

de desfășurare a 
de rachete MX,

WASHINGTON 
Referindu-se la 
mstrației S.U.A. 
noilor tipuri ...  _____,
F. Long, fost director general ad
junct al Agenției americane pentru 
dezarmare și controlul armamente
lor, scrie in „NEW YORK TIMES" 
că „aplicarea programelor MX re
levă intenția Washingtonului de a 
obține supremația militară". Punc
te1de vedere similare' șint expri- 
Wate' și'de"'’ alte inâire americane. 
Astfel, „BOSTON GLOBE" men
ționează că „acest sistem nu este 
nici de descurajare, și nici de apă
rare. Este pur și simplu un sistem 
ofensiv". Aceeași părere o exprimă 
Și „PHILADELPHIA INQUIRER", 
care numește sistemul de rachete 
MX o „armă de primă-lovitură", 
fapt recunoscut dealtfel, potrivit 
publicației, și de f uncționarii Pen
tagonului.

Pentru instaurarea unei 
noi ordini internaționale 
in domeniul informațional
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat o serie de rezoluții prin care 
se cere statelor membre ale organi
zației și instituțiilor de presă să 
prezinte o imagine mai obiectivă și 
echilibrată a eforturilor depuse de 
țările în curs de dezvoltare în scopul 
progresului lor economic, social și 
cultural.

Adunarea Generală a cerut Comi
tetului O.N.U. pentru informații să-și 
continue acțiunile în vederea instau- , 
rării cit mai rapide a unei mai juste 
și eficiente ordini internaționale în 
domeniul informațional. De aseme
nea, a adoptat un Cod de principii 
ce trebuie să . fie respectate de țările 
membre în transmisiile directe de te
leviziune prin intermediul sateliților, 
activități ce trebuie să se desfășoare, 

,a subliniat forumul mondial, în con
formitate cu . drepturile suverane ale 
statelor și cu principiul neameste
cului in treburile interne. • 

fiind stagnată pentru .al treilea an 
consecutiv, el a anticipat că în ab
sența unor măsuri eficiente, în 1983 
problemele vor fi și mai dificile. în 
ceea ce privește greutățile economii
lor vest-europene, . fostul cancelar 
vest-german a subliniat că dobînzile 
americane ridicate au fost „unul din 
cei mai periculoși factori".

Avertizind că lumea nu trebuie să 
uite că în anii ’30 practicile protec- 
ționiste au distrus pacea, Schmidt 
s-a pronunțat pentru cooperare in
ternațională în soluționarea proble
melor economice mondiale, relevînd 
că rezolvarea lor nu poate fi găsită 
prin confruntare.

Numai intr-un singur an, a precizat 
Alden Clausen, datoria externă a ță
rilor în curs de dezvoltare a sporit 
de la 530 la 626 miliarde dolari. 
Clausen s-a pronunțat, de asemenea, 
pentru extinderea cooperării în do
meniul comerțului mondial, pentru 
eliminarea protecționismului și pen
tru măsuri concrete în vederea re
ducerii efective a' cheltuielilor mili
tare.
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