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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
A FĂCUT IERI O VIZITĂ DE LUCRU 

în unități ale industriei alimentare din Capitală

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
5 J

Jacques Jacobus Polak,
director executiv a! Fondului Monetar Internațional

Rejîublicii Socialisr 
tovarășul Nicolae 

.primit,* vineri, pe
Președintele

te România, 
Ceazișescu, a

, Jacques Jacobus Polak, director exe
cutiv al Fondului Monetar Interna
țional, care a făcut o vizită in țara 
noastră.

Lâ primire. a participat Petre
Gigea, ministrul finanțelor

A fost prezent Liviu Ionescu, con
silier al directorului executiv al
Fondului Monetar Internațional.

Oaspetele a adresat vii mulțumiri 
pentru primirea acordată și a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde felicitări cu prilejul aniversării

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri după-amiază, pe 
Mohamad Isnaeni. ambasadorul Re
publicii Indonezia la București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej. au fost adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu din

l

zilei sale de naștere. El a dat, tot
odată, o înaltă apreciere rezultatelor 
obținute de poporul român pe calea 
dezvoltării economice și sociale a ță
rii sale.

A fost relevată buna colaborare 
existentă între România și Fondul 
Monetar Internațional, subliniindu-se

■ că . există posibilități pentru dezvol
tarea acesteia in viitor.

în timpul întrevederii au fost exa
minate, de asemenea, o serie de as
pecte legate de situația economico- 
financiară internațională. S-a arătat 
că pentru depășirea actualei crize 
economice mondiale'se, impune să se

Ambasadorul Indoneziei
partea președintelui Suharto, felici
tări cu ocazia zilei sale de naștere, 
un cald mesaj de prietenie, iar po
porului român cele mai' bune urări 
de fericire și bunăstare.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită

realizeze o mai ștrînsă colaborare 
intre roate statele, să se depună 
eforturi susținute pentru intensifi
carea schimburilor economice inter
naționale. A fost relevat rolul ce 
revine Fondului Monetar Internațio
nal în rezolvarea marilor probleme 
economice cu care se confiuntă 
omenirea, îndeosebi în ceea ce pri
vește lichidarea subdezvoltării și re
ducerea gravelor decalaje. economice 
ce caracterizează lumea contempo
rană.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

președintelui Suharto salutul său 
călduros, iar Doporului indonezian 
prieten cele mai bune urări de pro
gres și prosperitate.

în cursul întrevederii a avut loc 
o convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
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sentimente de dragoste și nețărmurită încredere

Angajamentul de onoare al minerilor
față de „Minerul de onoare al țării"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut, vineri dimineață, o vizită de lucru în unele unități 
ale industriei alimentare din Capitală.

Secretarul general al partidului a fost însoțit in această 
vizită de tovărășii Constantin Dâscălescu, Ion Dincă, Alexan
drina Găinușe, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al P.C.R.

tovarășului Nicolae 
în unități ale industriei a- 
se înscrie in cadrul pre- 
constante ale secretarului 
partidului de a ridica acest

Vaflțîtâ
Ceaușescu 
limentare 
ocupărilor 
general al 
sector de activitate la nivelul cerin
țelor unei bune aprovizionări a 
populației, de a dezvolta și diver
sifica producția de bunuri alimenta
re, în conformitate cu necesitățile de 
consum ale cetățenilor. Dialogul de 
lucru al secretarului general al parti
dului cu specialiștii din ministere, cu 
cei ce lucfează în acest domeniu de 
mare importanță al economiei na
ționale a avut ca obiect analiza pro
gramelor de aprovizionare cu carne. 

Viorel FAUR
prim-secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R.

a patriei

MOBILIZATOARE
CHEMĂRI
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preparate din carne, precum și cu 
produse de panificație a Capitalei, 
îmbunătățirea calității și diversifica
rea gamei acestora, asimilarea utila
jelor menite să asigure mecanizarea 
operațiilor din procesele de produc
ție și creșterea, pe această bază, a 
productivității muncii, a eficienței în
tregii activități.

Colectivele de oameni ai muncii de 
la întreprinderile vizitate au făcut 
secretarului general al partidului- o 
entuziăstă și caldă primire, manifes- 
tindu-și, asemenea întregului popor, 
sentimentele de profundă recunoștin
ță pentru grija statornică a conduce
rii partidului și statului nostru, per
sonal a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

■ Wll

față de satisfacerea într-o tot 
mare măsură a cerințelor populației, 
pentru creșterea nivelului lor de trai 
material și spiritual. Ei au urat, din 
inimă, tovarășului Nicolae Ceaușespu, 
asemenea tuturor celor ce muncesc 
din - patria noasțră, ani mulți și fe
riciți, sănătate- și multă putere de 
muncă cu prilejul aniversării a 50 
de ani de activitate revoluționară și 
a zilei sale de naștere.

Prima unitate vizitată a fost jp_ 

treprinderea de preparate și 
conserve din carne — Bucu
rești un'^a^e cu 0 mare pondere în 
ansamblul industriei noastre alimen
tare, care realizează o gamă largă de 
preparate din carne. Unitatea se dis
tinge printr-o dotare superioară, prin 
procese tehnologice moderne, care ii 
permit să furnizeze pieței produse 
cu largă căutare, mult apreciate de 
consumatori.

La sosire, gazdele au făcut tovară
șului Nicolae Ceaușescu o călduroasă 
primire. Cei prezenți au scandat cu 
putere „Ceaușescu — P.C.R. I", 
„Ceaușescu — La mulți anii".

bucu-

a cu- 
vizînd

O formațiune, alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, a prezentat 
onorul. Tineri și ținere au oferit 
secretarului general al partidului 
buchete de flori, urîndu-i, cu 
rie, bun venit.

La dialogul de lucru care 
prins o vastă problematică, 
dezvoltarea și diversificarea produc
ției. creșterea calității produselor, va
lorificarea superioară a materiei pri
me, asimilarea de noi mașini pen
tru industria cărnii, crearea de noi 
capacități 
platformă 
participat 
dustriei 
Alexandru Necula, ministrul indus
triei de mașini-unelte, electrotehnică 
și electronică, Ion Petre, ministrul 
industriei construcțiilor industriale, 
Marin Capisizu și Ferdinand Nagy, 
miniștri secretari de stat la Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, Ion Ceaușescu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării.

de producție pe această 
a industrializării cărnii, au 
■loan Avram, ministrul in- 
construcțiilor de mașini,

(Continuare în pag. a IlI-a)

; \x

i
) Scrisori și telegrame de felicitare adresate secretarului general al 

partidului cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară 
și aniversării zilei de naștere

De pe întreg cuprinsul patriei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu - ginduri de aleasă stimă, vibrante

Mesaje de omagiu din întreaga lume 
președintele României

V

Xll-lea al parti- 
obiectivele dez- 

trepte a societății 
realizării unei noi 
și vieții in toate 

a stabilit Pa

Congresul al 
dului — trasind 
voltării pe noi 
noastre socialiste, 
calități a muncii 
domeniile de activitate 
un obiectiv fundamental asigurarea. • 
pină in 1990, a independenței depline 
a țăt'if din punct de vederi» energe
tic, a situat pe primul plan lărgirea 
bazei proprii de materii prime, spo
rirea gradului de asigurare din re
surse interne a necesităților econo
miei naționale și reducerii substan
țiale a importurilor. Cerința aceasta

• s-a accentuat mult, astfel că la re
centa Conferință Națională a partidu
lui tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre- 
cizînd că incă in 1983, peste 90 la sută 
din consumul de energie primară va 
fi asigurat cu forțele proprii — ceea 
ce va da posibilitatea înfăptuirii chiar 
mai devreme a prevederilor Con
gresului al Xll-lea privind realizarea 
deplinei independențe energe.tice — 
a subliniat sarcinile importante care 
revin minerilor în vederea sporirii 
producției de cărbune cocsificabil șl 
energetic, in conformitate cu progra
mele stabilite.

Minerii Văii Jiului cunosc bine și 
și-au însușit organic îndemnurile mo
bilizatoare ale secretarului general 
al partidului — îndemnuri comunis
te, pătrunse de patos revoluționar, 
care de multe ori le-au fost adresate 
direct, atunci cind „Minerul de onoa
re al țării" s-a sfătuit îndeaproape 
cu oamenii abatajelor, i-a ascultat cu 
înțelegere și a stabilit aooi perspec
tivele muncii lor. Minerii din Valea 
Jiului simt zi de zi profundele trans
formări din munca și viața lor. în 
ultimii ani s-a trecut la crearea unor 
capacități de producție moderne, 
echipate cu utilaje care asigură un 
inalt grad de mecanizare a operații
lor executate la frontul de lucru. 
Creșterea nivelului producției de căr
bune a fost mereu însoțită de spo

rirea gradului de securitate în subte
ran și de reducerea efortului fizic al 
minerilor.

Inițiatorul, promotorul tuturor 
transformărilor structurale, obținute 
in acești ani. in mineritul Văii Jiului, 
este OMUL apropiat tuturor inimilor 
noastre, tovarășul Nicolae CeaUșescu. 

JLa Lapeni ,za bătut mina cu picio
rul", cum spun adesea ortacii, a 
purtat un viu dialog cu minerii și ' 
chiar 'acolo, intr-unui din cele mai 
mari abataje frontale, a dat indicații 
cu privire ,1a mecanizarea operațiilor 
de susținere și tăiere a stratului de 
cărbune. La mina Paroșeni. la Ori
zontul unde se execută lucrările de 
investiții', s-a oprit lingă o combină 
de inaintare și, pentru cîteva minute, 
a mînuit acest utilaj de complexitate 
tehnică recunoscută. Abatajele mine
lor noastre din Valea Jiului oferă azi 
un vast teren de afirmare a gîndirii 
creatoare și chiar pe acest teren am 
fost îndemnați de secretarul general 
al partidului să perseverăm, să acțio
năm cu mai mult curaj, să facem 
mereu loc noului. Așa ne-a îndemnat 
și anul trecut cind, din nou tovarășul 
Nicolae 'Ceaușescu s-a aflat în mi j
locul nostru. Dialogul deosebit de 
fructuos al secretarului general al 
partidului cu minerii, care a avut loc 
la cea mai mare unitate extractivă 
— la mina Lupeni — a pus în evi
dență sarcinile ce ne revin cu pri
vire la extinderea mecanizării, apli
carea în continuare a tehnologiilor 
moderne, ridicarea calificării și per
fecționarea pregătirii profesionale. în 
transformările revoluționare — revo
luționare în înțelesul deplin al cuvîn- 
tului — realizate de mineritul Văii 
Jiului regăsim cu toții contribuția 
directă, de o valoare inestimabilă, a 
secretarului general al partidului, 
care a găsit de fiecare dată soluții 
potrivite, a orientat cu clarviziune 
dezvoltarea acestei importante ra
muri industriale, stimulînd mereu

-»
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forța creatoare a colectivelor din 
toate întreprinderile municipiului.

Cum altfel s-ar putea explica fap
tul că, in cincinalul actual, Valea Jiu- 
ltii va furniza economiei naționale 14 
milioane tone de cărbune. Ritmurile 
de creștere a producției fizice de la 
un an la altul sint iri acest sens su
gestive ; 6,8 tone cărbune in -1992 și 
7,3 tone in acest an. Participarea teh
nicii moderne la realizarea produc
ției este, de asemenea, grăitoare. în 
prezent, mal mult de 30 la sută din 
cărbunele livrat de Valea Jiului eco
nomiei naționale este extras din aba
taje moderne, mecanizate, urmînd ca 
pînă la finele cincinalului proporția 
să ajungă la 40 la sută.

Pe baza dezvoltării producției de 
cărbune, întregul municipiu cunoaște 
o continuă împrospătare urbană, lo
calitățile noastre, începind cu orașul 
Uricani, continuînd cu Petrila, Lu- 
peni, Vulcan și încheind cu Petro- 
șaniul, reședința noastră de municipiu, 
trăiesc înnoiri profunde, procesul 
de sistematizare desfășurîndu-se din 
plin. Valea Jiului este astăzi o oglin
dă în care se văd efectele politicii 
științifice, profund umaniste a parti
dului, grija statornică a secretarului 
general pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și viață ale minerilor 
— toate acestea fiind realizate 
prețul unor însemnate investiții 
cute de stat.

Să ne fie îngăduit să spunem _
„Minerul nostru de onoare" și-a făcut 
cu prisosință datoria, ajutînd o mare 
colectivitate muncitorească să facă 
cei mai importanți pași pe-calea pro
gresului și bunăstării. La rîndul lor, 
răspunzind grijii permanente a se
cretarului general al partidului, prin- 
tr-o activitate economică exemplară, 
printr-o plenară dăruire muncitoreas
că și abnegație patriotică pe frontul 
extracției cărbunelui. într-o deplină 
unitate de voință, minerii noștri tși 
întăresc legămintul de a fi mereu 
alături de partid, de conducătorul 
său, de a acționa neobosit pentru în
făptuirea politicii de dezvoltare mul
tilaterală a patriei, așa cum a 
fost gindită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cum s-a hotărît la Con
gresul al Xll-lea, la Conferința Na
țională ale partidului.

Simțindu-1 mereu alături, păstrînd 
adine incrustate în inima și conștiin
ța noastră recunoștința și mulțumirea 
pe care i le datorăm, cu prilejul 
omagierii a 50 de ani de activitate 
revoluționară și a zilei de riaștere, 
minerii Văii Jiului, asemeni între
gului nostru popor, ii adresăm to
varășului Nicolae Ceaușescu, cu cea, 
mai profundă dragoste, urarea de' 
ani mulți, cu sănătate și fericire, 
adăugind — drept omagiu și legă- 
mînt — căldurosul salut mineresc 

Noroc bun !“.

Pentru îndeplinirea 
exemplară a 

obiectivelor dezvoltării 
economico-sociale
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DE PE ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
- GINDURI DE ALEASĂ STIMĂ, VIBRANTE SENTIMENTE DE DRAGOSTE 

Șl NEȚĂRMURITĂ ÎNCREDERE
Scrisori și telegrame de felicitare adresate secretarului general al partidului

cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei de naștere

Prinosul inaltei dragoste fi recunoștințe pe care fiii și fiicele acestei vetre străbune 
îl aduc conducătorului iubit ai partidului și statului nostru cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de activitate revoluționară și aniversării zilei sale de naștere își găsește o impresionantă 
ilustrare in marele număr de mesaje, telegrame și scrisori adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de către organe și organizații de partid, instituții centrale, organizații de masă 
și obștești, colective de muncă, oameni de cele mai diferite profesii, femei și bărbați, tineri 
și vîrstnici, români, maghiari, germani și de alte naționalități. Continuăm și astăzi să 
inserăm din gindurile de aleasă prețuire, de caldă omagiere a celui care, prin activitatea 
sa de zi cu zi, pusă în slujba poporului, își inscrie cu majuscule numele in cartea de aur 
a devenirii noastre.

La această zi de mare sărbătoare, 
vă rugăm să ne Îngăduiți ca de aici, 
de pe străbunele plaiuri care v-au 
dat țării să-i fiți vrednic cîrmaci, co
muniștii, întreaga suflare omenească 
de pe cuprinsul Oltului să inalțe in 
același glas cu țara, ca semn de pre
țuire, strămoșeasca urare „Să ne 
trăiți intru mulți ani cu sănătate!“ — 
se arată in mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.

Vă mărturisim și azi, în aceste mo
mente de aleastă cinstire ă vieții și 
muncii dumneavoastră pilduitoare, 
că nu vom uita niciodată faptul că 
prin cutezanța dumneavoastră, în 
răstimpul triumfător de cînd vă 
aflați la cîrma partidului și statului, 
ați imprimat un dinamism fără pre
cedent întregii vieți social-econo- 
mice, tuturor zonelor țării, o tumul
tuoasă bătălie pentru făurirea cadru
lui propice participării efective a 
oamenilor muncii la conducerea țării.

Sîntem pe deplin conștienți că 
acestor mărețe fapte ale dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, trebuie să le 
răspundem printr-o mai înaltă și 
exigentă activitate revoluționară 
pentru sporirea venitului național și 
înfăptuirea noii revoluții în agricul
tură, printr-o deplină și totală dă
ruire, așa cum faceți dumneavoastră, 
pentru realizarea fericirii, păcii și 
bunăstării poporului nostru. Vă în
credințăm și noi, de aici din Olt, că, 
urmindu-vă îndemnurile și învă
țămintele, vom da viață trainică- 
chemărilor dumneavoastră, hotăriri- 
lor celui de-al XII-Iea Congres al 
partidului, ale recentei Conferințe 
Naționale.

In aceste momente de înălțătoare 
sărbătoare pentru întreaga noastră 
națiune, în numele comuniștilor, al 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc în 
județ, COMITETUL JUDEȚEAN DE 
PARTID PRAHOVA ȘI CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN vă adresea
ză cu inimile pline de fierbinte dra
goste, intr-un glas cu întregul partid 
și popor, un cald omagiu și cele mai 
respectuoase urări de sănătate și 
viață lungă, spre binele patriei, 
partidului și poporului, al cauzei edi
ficării socialismului și comunismu
lui în România, a triumfului idealu
rilor de pace, libertate și dreptate pe 
planeta noastră — se spune într-un 
alt mesaj.

Sîntem mîndri că încă din anii grei 
ai ilegalității v-ați aflat in mijlocul 
tinerilor comuniști din Prahova, con- 
ducind și indrumind, cu clarviziunea 
ce vă este caracteristică, lupta neîn
fricată ce se desfășura, in condiții 
deosebit de grele, pentru eliberarea 
socială și națională, pentru indepen
dența și suveranitatea României. Ne 
amintim, de asemenea, cu vie satis
facție, sprijinul direct și indicațiile 
prețioase pe care ni le-ați dat in ne
numărate rinduri, cu ocazia vizitelor 
de lucru în județul nostru.

Asemenea întregului nostru partid 
și popor, dăm o înaltă apreciere con
tribuției dumneavoastră hotăritoare 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a Partidului Co
munist Român și a Republicii Socia
liste România, rolului decisiv pe 
care ii aveți, în fruntea partidului și 
a țării de aproape două decenii, pe
rioada cea mai fertilă din întreaga 
istorie milenară a poporului român 
și, totodată, de afirmare puternică, 
independentă și suverană a României 
in lume. Inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, această perioadă 
poartă amprenta nepieritoare a ex
cepționalei dumneavoastră personali
tăți, a capacității inegalabile, strălu
cit confirmată de viață, de a proiecta, 
profund științific și realist, în depli
nă concordanță cu interesele și as
pirațiile vitale ale națiunii noastre, 
viitorul României.

La această sărbătoare — se arată 
în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN SATU MARE AL P.C.R. ȘI AL 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN — evocăm cu cea mai vie e- 
moție și recunoștință prezenta dum
neavoastră in județul Satu Mare prin 
cele 9 vizite de lucru, de la Congre
sul al IX-lea. care au marcat o epo
că de extraordinare prefaceri înnoi
toare. în care puterea industrială a 
acestui plai românesc a crescut de U 

i Spre fericirea țării
Mulți ani, iubit tovarăș, prieten devotat!

ț Căci ne-ai condus spre bine și spre speranțe mari;
l Ești idealul nostru și cel dinții bărbat,
ț Om bun și drept și harnic, stejar intre stejari.

Mulți ani și fericire, iubit conducător,
’ Spre fericirea țării, poporul te-a ales;
\ Uniți in gind și-n fapte, sub steagul tricolor. 

Noi te urmăm întocmai, spre pace și progres!
J Florin ZAVOIANU

electrician. Pitești

ori, iar agricultura și-a sporit de 2,2 
ori producția realizată.

Vă raportăm că sîntem preocupați 
de mobilizarea tuturor resurselor 
materiale și umane de care dispu
nem, pentru ca, pe baza hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului, a 
indicațiilor și recomandărilor dum
neavoastră. să valorificăm în condiții 
superioare de calitate și eficiență 
această bogată zestre materială, asi- 
gurind amplificarea rezultatelor ob
ținute în primii doi ani ai cincina
lului actual și îndeplinirea cu succes 
a tuturor obiectivelor Congresului al 
XII-Iea al partidului pînă in 1985 și 
în perspectivă.

Toți fiii Sătmarului. români, ma
ghiari, germani, tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei, vă roagă să primiți 
legămîntul nostru sacru de a urma 

• Unanimă prețuire pentru lupta revoluționară neînfricată pe care secretarul 
general al partidului a desfășurat-o din anii tinereții împotriva exploatării 
și asupririi burghezo-moșierești, împotriva fascismului, pentru împlinirea marilor 
idealuri de libertate și independență a țării, pentru triumful socialismului și 
comunismului pe pămintul scump al patriei

• Cel mai inalt omagiu—faptele noastre de muncă, hotărirea neabătută 
de a acționa cu abnegație și dăruire revoluționară pentru a înfăptui obiectivele 
istorice stabilite de Congresul al XII-Iea și Conferința Națională ale partidului

• Profundă recunoștință pentru cel mai ferm promotor al idealurilor scumpe 
de pace ale poporului român, personalitate proeminentă a vieții politice mondiale, 
strălucit luptător pentru cauza destinderii, dezarmării, înțelegerii și colaborării 
internaționale, pentru înfăptuirea năzuințelor de progres ale tuturor națiunilor

neabătut partidul, pe dumneavoastră, 
genial conducător în opera de înfăp
tuire a programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României socia
liste, de a răspunde la toate ordinele 
comandantului suprem al poporului 
nostru in lupta pentru apărarea pa
triei socialiste, a idealurilor de pace 
ale omenirii.

Sîntem hotăriți, mult' stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne consacrăm Întreaga energie și 
capacitate de muncă pentru a aplica 
în practica de zi cu zi hotăririle 
partidului, chemările. îndemnurile și 
indicațiile dumneavoastră, să fim. cu 
suflet și faptă comunistă, părtași ac
tivi la toate acțiunile de înflorire a 
patriei.

în mesajul COMITETULUI JU
DEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. ȘI AL 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune: In aceste clipe de vi
brantă emoție și îndreptățită mîndrie 
patriotică, comuniștii, toți oamenii 
muncii, români și maghiari, care tră
iesc și muncesc în deplină frăție pe 
meleagurile străbunei vetre românești 
a Sălajului, vă urează din adîncul 
ființei lor ani mulți și fericiți, multă 
sănătate și putere de muncă, spre bi
nele și prosperitatea minunatului 
nostru popor, a scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

Pentru noi, sălăjenii, ca dealtfel 
pentru întregul nostru popor, dum
neavoastră întruchipați cele mai înăl
țătoare virtuți ale națiunii române, 
cinste și demnitate, curaj și patos 
revoluționar, dîrzenie și tenacitate,

J
J*
*
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clarviziune și Înțelepciune In con
ducerea partidului și prii, pentru ca 
progresul nostru să fie mereu mai 
accelerat, viața noastră tot mai Îm
belșugată, mai prosperă. In dumnea
voastră noi vedem omul de mare 
omenie, ‘care slujește ca nimeni al
tul interesele poporului, cauza sa no
bilă, un mare revoluționar, conducă-» 
tor de partid și de stat, luptător neîn
fricat al cărui țel suprem 11 repre
zintă omul și bunăstarea sa, pacea și 
prietenia intre popoarele lumii. Este 
o mîndrie pentru noi că vă avem 
la cîrma partidului și țării, că distin
sa dumneavoastră personalitate se 
bucură de un prestigiu imens in 
lume.

Vă rugăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ne 
permiteți să folosim și acest înălță

tor prilej pentru a vă adresa cele 
mai profunde mulțumiri, sentimen
tele noastre de aleasă stimă și consi
derație pentru grija părintească ce o 
simțim zi de zi in dezvoltarea fără 
precedent a meleagurilor sălăjene și 
să ne angajăm ferm in fața dumnea
voastră că nu vom precupeți nimic 
pentru înfăptuirea exemplară a mă
rețelor obiective ce ne revin din do
cumentele Congresului al XII-Iea al 
partidului și ale Conferinței Na
ționale.

Gindurile noastre de aleasă recu
noștință. se arată în mesajul COMI
TETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL 
P.C.R., se îndreaptă în această zi 
sărbătorească către dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, om intre oameni 
și erou între eroi, strălucit conducă
tor politic și personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, care 
v-ați dăruit pină la sacrificiu cauzei 
socialismului și comunismului, iden- 
tificîndu-vă din fragedă tinerețe re
voluționară cu interesele vitale și 
cele mai nobile aspirații ale poporu
lui nostru.

Nici o ctitorie a istoriei noastre 
milenare nu se poate asemui cu mă
rețele înfăptuiri și prefaceri Înnoi
toare pe care poporul român le-a do- 
bîndit în anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
avindu-vă pe dumneavoastră condu
cător încercat și înțelept, înălțător 
exemplu de dăruire și consecvență, 
care ne-ați învățat adevărul de că- 
pătîi că nici o zidire nu este traini
că atita vreme cit nu poartă în ea 
flacăra pasiunii și dragostei noastre 
de glie.

Slujind cu nesecată energie intere
sele țării și ale poporului, cauza so
cialismului in România, v-ați afir
mat. totodată, și ați intrat în conști
ința umanității ca promotor al celor 
mai nobile idealuri de înțelegere, co
laborare si pace între națiuni, ca 
strălucit luptător pentru independen
ța și suveranitatea popoarelor lumii.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
români, germani, maghiari — din ju
dețul Sibiu iși exprimă cu tărie ade
ziunea totală la Întreaga politică in
ternă sl externă a partidului și sta
tului nostru Vă asigurăm, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu toate forțele și în
treaga capacitate de creație pentru 
amplificarea succeselor obținute tn 
primii doi ani ai cincinalului, pen
tru a răspunde prin strălucite fapte 
de muncă exigențelor noii calități, 
hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului, vibrantelor și mobiliza
toarelor chemări pe care le-ați adre
sat întregii noastre națiuni.

în ziua de luminoasă sărbătoare a 
întregului partid și popor, sărbătoare 
ce va rămine întipărită cu litere de 
aur în paginile milenarei noastre is
torii, sentimentele cele mai profunde 
de dragoste și recunoștință, izvorîte 
din venerația ce v-o poartă toți bu
covinenii, se îndreaptă către dumnea
voastră, mult stimate conducător și 
părinte iubitor al partidului și al 
țării, celebrîndu-vă acum, clnd, pe 
trunchiul viguros a) bărbatului de 
stat, conțunistului revoluționar și di
plomatului de excepție, timpul iși 
desface o nouă floare de lumină, 
aducîndu-vă profundul omagiu de 
cuget și simțire românească — se 
relevă în mesajul adresat de COMI
TETUL JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR JU
DEȚEAN.

înflăcărați de cea mai vibrantă 
trăire patriotică pentru tinerețea 
dumneavoastră revoluționară încăr
cată de atitea fapte de eroism, pen
tru dîrzenia, consecvența și demni
tatea cu care apărați libertatea și su
veranitatea milenarelor plaiuri stră
bune, pentru grija și clarviziunea cu 
care prefigurați edificiul comunist al 
patriei de azi și de mîine, înscriem, 
totodată. In bilanțul rodnic al bărba
tului cu putere de geniu preocuparea 
și lupta constantă in vederea soluțio
nării problemelor cardinale ce pre
ocupă întreaga omenire — înțele

gerea, colabbrarea echitabilă și pacea 
pe pămint. Anii dumneavoastră rod
nici de trăire ne dau dimensiunile 
de robustețe ale bravului nostru po
por, cincizeci de ani de luptă și ac
tivitate revoluționară, ne dau vi
goarea vajnicului nostru partid, cei 
aproape douăzeci de ani la cîrma 
destinelor noastre ne dovedesc saltul 
uriaș pe care un bărbat-erou il poate 
edifica într-o eră de lumină.

Mulțumindu-vă pentru tot ce ați 
făcut și faceți spre binele și fericirea 
poporului, pentru grija părintească 
ce o purtați infloririi și prosperității 
plaiurilor de legendară istorie ale 
Sucevei, ne angajăm, și in acest deo
sebit moment sărbătoresc, că nu ne 
vom precupeți energiile și priceperea 
pentru traducerea cu consecvență in 
viață a Programului partidului.

La aniversarea a 50 de ani de ac
tivitate revoluționară și a zilei dum
neavoastră de naștere, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Te
leorman vă adresează din adincul 
inimilor cele mai alese sentimente 
de profundă recunoștință și înaltă 
stimă, multă sănătate și putere de 
muncă spre binele patriei și fericirea 
poporului român — se arată in me
sajul COMITETULUI JUDEȚEAN 
TELEORMAN AL P.C.R. ȘI AL 
CONSILIULUI POPULAR. JUDE
ȚEAN.

în perioada cea mal densă în îm
pliniri din întreaga istorie a poporu
lui român pe care o numim „Epoca 
Ceaușescu", ca semn al inaltei pre
țuiri de care vă bucurați, ca 0 recu
noaștere a rolului dumneavoastră 
determinant in ctitorirea României 
socialiste, Teleormanul a înflorit 
odată cu țara, a devenit un județ cu 
o industrie in plină dezvoltare, cu o 
agricultură modernă, contribuind in
tr-o măsură tot mai mare la spori
rea avuției naționale, la ridicarea ni
velului de trai material și spiritual 
al celor ce muncesc.

Avindu-vă mereu de veghe la cîr
ma țării, urmîndu-vă cu Încredere 
deplină îndemnurile înflăcărate, 
strîns uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne dedicăm forța brațelor și puterea 
minții realizării hotărîrilor Con
gresului al XII-Iea și ale Conferin
ței Naționale. aducîndu-ne astfel 
contribuția la tnfăptuirea măreței 
opere de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și Îna
intare a României spre comunism. 
Unindu-șf gindurile și sentimentele 
cu cele ale întregului partid și po
por, dind expresie dragostei fierbinți 
cu care țara toată vă sărbătorește, 
oamenii muncii din județul Teleor
man. din adincul ființei lor, vă 

urează iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu „La mulți ani I".

In mesajul COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMĂN se men
ționează : Dăm o Înaltă prețuire pre
ocupărilor dumneavoastră pentru ca 
tot ceea ce se realizează in patria 
noastră să servească poporului, să se 
materializeze in ridicarea continuă a 
nivelului de trai, material și spiri
tual, al celor ce muncesc, intr-o ca
litate nouă a vieții tuturor cetățeni
lor patriei noastre socialiste. Sint 
profund pilduitoare hotărirea și con
secvența cu care acționați pentru 
promovarea eticii și echității socia
liste, pentru asigurarea tuturor con
dițiilor necesare împlinirii și afirmă
rii plenare a personalității umane in 
societatea noastră socialistă.

Apreciem in mod deosebit contri
buția dumneavoastră hotăritoare la 
elaborarea și înfăptuirea politicii ex
terne de pace și colaborare a parti
dului și statului nostru, la întărirea 
prieteniei României cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvoltare 
și nealiniate, cu toate statele lumii 
fără deosebire de orinduire socială.

în aceste momente sărbătorești ne 
este deosebit de plăcut, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să reafirmăm recunoștința noastră 
fierbinte pentru sprijinul neprecupe

țit acordat in permanență dezvoltării 
multilaterale a județului Tulcea, 
pentru indicațiile și orientările deo
sebit de prețioase date cu prilejul 
vizitelor de lucru. Puternic însuflețiți 
de luminoasele perspective deschise 
de hotăririle Conferinței Naționale a 
partidului, de indicațiile date de 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, in 
numele comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor județului Tulcea vă încre
dințăm și cu acest prilej de hotă- 
rîrea și voința noastră unanimă de 
a vă urma cu inalt devotament, de 
a munci cu dăruire și responsabili
tate comunistă pentru tnfăptuirea 
exemplară a sarcinilor economico-so- 
ciale pe anul 1983 și pe întregul cin
cinal, sporindu-ne astfel contribuția 
la inflorirea patriei noastre.

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere și împlinirea a peste 50 
de ani de activitate revoluționară 
eroică, dedicată cu dăruire și devo
tament nemărginit slujirii interese
lor vitale și împlinirii idealurilor de 
libertate și aspirațiilor de fericire 
ale poporului român, reprezintă pen
tru Întreaga noastră națiune o scum
pă și măreață sărbătoare — se arată 
în mesajul adresat de COMITETUL 
JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R. Șl 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN.

în aceste momente înălțătoare, ex- 
primînd gindurile și sentimentele de 
profundă recunoștință $1 aleasă pre
țuire ale comuniștilor, ale tuturor 
locuitorilor care trăiesc și muncesc 
pe străvechile și legendarele melea
guri ale Vasluiului, vă adresăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde 
felicitări și vă urăm din adîncul ini
milor noastre să trăiți ani mulți și 
fericiți. In deplină sănătate, putere 
de muncă și creație spre binele șl 
fericirea poporului român, pentru 
triumful idealurilor comuniste pe 
pămintul străbun al patriei !

Cu prilejul acestui moment ani
versar al vieții și activității dum
neavoastră. clnd țara Întreagă a Îm
brăcat straie de sărbătoare, locuito
rii străvechilor meleaguri ale Vaslu
iului, demni descendent! ai plăieși- 
lor lui Ștefan și ai dorobanților de 
la 1071. vă aduc cu toată căldura și 
dragostea inimilor, cele mal vii și 
mai alese mulțumiri pentru grija și 
sprijinul permanent ce ni le-ați 
acordat pentru contribuția inestima
bilă Îs făurires prezentului ș.‘ viito
rului luminos al patriei noastre so
cialiste.

tn această ti de aleasă sărbătoare, 
locuitorii Vasluiului, bărbați și fe
mei. tineri și vîrstnici iși împletesc 
la unison gindurile și sentimentele 
de înaltă gratitudine și profundă re
cunoștință față de cel dinții bărbat 

și cel mai iubit fiu al țării, adresin- 
du-vă, incă o dată, mult iubitș și 
stimatș tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urarea fierbinte de viață îndelungată, 
sănătate și putere de muncă, spre 
bihele și fericirea poporului român, 
pentru gloria și măreția României 
socialiste.

Omagiind, Împreună cu Întregul 
•nostru popor, aniversarea zilei dum
neavoastră de naștere, zi înscrisă cu 
litere de aur in cronica luminoasă a 
țării, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Vîlcea ne îndreptăm și 
cu acest prilej, ca întotdeauna, gin
durile și sentimentele pline de adincă 
recunoștință, inaltă stimă și respect 
către dumneavoastră, conducătorul 
încercat al partidului și statului nos
tru, fiul cel mai de seamă al națiu
nii noastre, bărbatul care încununea
ză șirul marilor bărbați ai neamului, 
ctitorul celei mai strălucitoare istorii 
din milenara noastră dăinuire în va
tra Carpaților și Dunării, patriot înflă
cărat și internaționalist consecvent, 
luptător neînfricat pentru binele și 
fericirea României, pentru triumful 
cauzei înțelegerii, colaborării și păcii 
pe planeta noastră — se arată. între 
altele, in mesajul COMITETULUI 
JUDEȚEAN VlLCEA AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Vă sintem profund recunoscători, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

pentru marile dumneavoastră iniția
tive de pace, pentru realismul, clar
viziunea și înțelepciunea cu care mi
litați pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră, pentru liniștea popoarelor care 
văd in dumneavoastră un simbol lu
minos al luptei pentru apărarea păcii 
și ithplinirea celor mai scumpe nă
zuințe ale omenirii contemporane.

Ca Întotdeauna, și acum, la împli
nirea a 50 de ani de activitate revo
luționară, cu prilejul aniversării zi
lei dumneavoastră de naștere, oame
nii muncii din această vatră de isto
rie vă încredințăm cu toată căldura 
inimilor noastre că vom face totul 
pentru ridicarea patriei pe noi culmi 
de progres și civilizație și vă urăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. viață Îndelunga
tă, sănătate și fericire, multă puteie 
de muncă pentru a conduce și pe 
mai departe destinele României pe 
treptele de aur ale socialismului și 
comunismului.

în mesajul COMITETULUI JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se men
ționează : Animați de .cele mai alese 
și vii sentimente de dragoste și pre
țuire, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Vrancea vă roagă să pri
miți, cu prilejul împlinirii celor pes
te 50 ani de luptă și activitate revo
luționară și ,al aniversării zilei dum
neavoastră de naștere, cele mai calde 
și sincere felicitări, urarea- pornită 
din adincul inimilor noastre de multă 
sănătate și viață Îndelungată spre bi

Nicolae BINIJA 
membru al Cenaclului 
,.M R. Paraschivescu" 
din Vălenii de Munte

La frumoasa sa aniversare 
Să-i urăm cu toții sănătate 
țara s-o conducă-n libertate 
Spre-mpliniri mărețe, viitoarei

Mărețe împliniri
Nici un cîntec n-ar putea cuprinde 
Dragostea ce vine din popor 
Ca un viu torent clocotitor 
Pentru-al țării noastre președinte

nele și prosperitatea poporului ro
mân. Alături de întregul nostru po
por, dăm o inaltă apreciere activită
ții dumneavoastră neobosite pentru 
inflorirea și progresul neîntrerupt al 
scumpei noastre patrii, pentru con
tribuția remarcabilă adusă la înfăp
tuirea unei politici de pace, de Înțe
legere și egalitate, colaborare și prie
tenie intre popoarele lumii.

Traducind in viață indicațiile date 
de dumneavoastră cu prilejul vizite
lor de lucru in județul nostru, răs- 
punzind exigențelor formulate in 
Raportul prezentat la Conferința 
Națională a partidului, mobilizați de 
activitatea neobosită pe care o des- ,, 
fășurați în slujba partidului și po- 
porului, vă raportăm, mult stimat» 
tovarășe secretar general, că oameni. , 
muncii din industria județului Vran
cea, valorificînd mai bine posibilită
țile de care dispun, au îndeplinit sar
cinile lunii ianuarie la producția 
netă, investiții și export, cu cinci zile 
mai devreme.

Vă rugăm să primiți, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul jubileului dumneavoastră de 
viață și activitate revoluționară din 
partea comuniștilor, a tuturor vrin- 
cenilor, cele mai alese ginduri și sen
timente de dragoste, de stimă și re
cunoștință. împreună cu urarea por
nită din inimi de a ne conduce ani 
mulți și fericiți în deplină putere de 
muncă și nesecate izvoare de creație, 
pe drumul progresului multilateral 
și al civilizației socialiste spre gloria 
eternă a României.

Aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere constituie pentru membrii 
COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE, 
se spune intr-o telegramă, un nou 
și fericit prilej de a vă traps
mite. din adincul inimii, călduroase 
felicitări, cele mai alese sentimente 
de stimă și prețuire, un vibrant 
omagiu și profundele noastre mulțu
miri pentru tot ceea ce întreprin
deți spre bihele poporului român și 
înălțarea neîntreruptă a patriei so
cialiste, pentru asigurarea înaintării 
neabătute a României spre luminoa
sele orizonturi prefigurate în Pro
gramul partidului. Dorim să vă ex
primăm din nou intreaga noastră re
cunoștință și admirație pentru con
tribuția dumneavoastră decisivă ia 
elaborarea și transpunerea in viață a 
politicii internaționale a partidului și 

1 statului nostru, pusă tn slujba inte
reselor supreme ale poporului român, 
a păcii, independenței și conlucrării 
intre toate națiunile lumii.

Munca dumneavoastră neobosită, 
tenace, plină de dăruire și pasiune, 
pătrunsă de un autentic spirit Înnoi
tor, constituie pentru noi toți un 
strălucit exemplu insuflețitor. o ade
vărată chemare la autodepășire, la 
înzecirea eforturilor pentru reali
zarea integrală a sarcinilor ce ne 
revin.

Intre meritele dumneavoastră ex
cepționale, omagiem, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. in 
mod deosebit, calitatea dumneavoas
tră de creator, pentru prima oară in 
istoria țării, al unei autentice politiei 
de partid și de stat a științei și teh
nologiei, parte Integrantă a Progra
mului partidului — se menționează 
în telegrama CONSILIULUI NA^, 
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE.

Cuprinzind, în concepția unitară pe 
care ne-ați imprimat-o, toate laturile 
activității economico-sociale din pa
tria noastră, sintem încredințați că 
programele aprobate de recenta Con
ferință Națională a partidului con
stituie o bază temeinică pentru atin
gerea telurilor pe care le-ați formu
lat și ne angajăm să facem totul spre 
a le aduce la îndeplinire în mod 
exemplar, conslderînd sarcinile pre
văzute drept minimale. Beneficiind 
de. marea experiență, de calitățile de 
eminent savant și conducător ale to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie. vom mobiliza intreaga capa
citate a cercetării științifice și tehno
logice pentru realizarea mărețelor 
obiective strategice ale acestei etape 
— asigurarea, in următorii ani, a in
dependenței energetice, iar pină la 
sfirșitul deceniului, a celei mai mari 
părți din necesarul de materii prime 
minerale și energetice primare din 
producția proprie.

în aceste momente sărbătorești vă 
consacrăm cu profund respect și dra
goste aceste ginduri de muncă, de 
mai bine, recunoscînd in dumnea
voastră pe primul muncitor al țării, 
de la care învățăm în permanență că 
prosperitatea, libertatea și demnita
tea, dreptul Ia pace și viață intr-o 
lume mai dreaptă și mai bună nu pot 
fi decit rodul muncii și luptei revo
luționare neîntrerupte ce alcătuiesc 
înaltul sens al vieții dumneavoastră 
exemplare.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

Discuția a avut loc în fața unor 
grafice unde erau înfățișate progra
mele de dezvoltare și diversificare 
a producției de preparate din carne 
și conserve, precum și programele 
de asimilare a tehnologiilor și uti
lajelor necesare creșterii producției. 
Examinîndu-se cifrele propuse la u- 
nele sortimente, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că se impune 
o sporire a lor, avînd în vedere că 
există posibilități de creștere a pro
ducției pe baza noilor dotări, în a- 
cest sens, s-a indicat să se sporeas
că producția de preparate culinare 
la 50 000 tone anual, pînă in 1985, 
față de numai 20 000 tone cit se pre
văzuse. S-a arătat, în acest sens, că 
unitatea dispune de o bună expe
riență, de capacități corespunzătoa
re, care au făcut ca în primii ani 
ai acestui cincinal să se obțină re
zultate bune. Astfel, în anul 1982 
s-a ajuns, în unele sectoare, la du
blarea producției, ca urmare a mă
ririi capacității de producție, iar pe 
total creșterea a fost de 18 la sută 
față de 1981. în acest an, sporul va 
ajunge la 21 la sută.

Gazdele au înfățișat, totodată, pro
gramele de valorificare superioară a 
materiei prime, de creare a unor noi 
sortimente de preparate cu adaoși 
proteici, cu o structură cît mai adec
vată regimului nutrițional.

Sint înfățișate, de asemenea, une
le tehnologii care urmăresc valori
ficarea subproduselor, precum și e- 
forturfle îndreptate spre dezvoltarea 
preparatelor culinare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de 
apr- iere și a indicat să se acțio- 
rî- ^pentru asimilarea unor tehno- 
10 proprii, atît în ce privește sub- 
proausele, cît și în domeniul fabri
cării unor produse noi, cu calități 
superioare. S-a indicat ministerelor 
de resort să elaboreze programe în 
vederea fabricării utilajelor necesa
re și s-a cerut instalarea lor pe ac
tualele spatii, care permit o crește
re a capacităților productive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat. de asemenea, cîteva din sec
toarele de producție, unde a exami
nat ultimele dotări, precum și pro

cesele tehnologice de fabricație a 
unor sortimente noi. în secția unde 
se produce șunca ..Muntenia'1, utilată 
cu mașini ultramoderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că se 
impune o sporire a liniilor de fa
bricație. astfel incit să se poată pro
duce pînă in 1985 cantitățile prevă
zute. De asemenea, s-a cerut ca am
balarea acesteia să se facă și în' 
pachete cu greutăți mai mici.

Secretarul general al partidului a 
vizitat apoi o expoziție cu produse 
realizate de această unitate, remar- 
cind calitatea și prezentarea lor.

Urmărind procesul tehnologic, to
varășul Nicolae Ceaușescu a remar
cat că expedierea produselor este 
greoaie, recomandînd simplificarea 
fluxului transport-manipulare-încăr-, 
care, automatizarea acestuia, atît pen
tru creșterea eficienței, cit și pen
tru o mai bună igienizare.

La plecare, gazdele au mulțumit 
pentru Vizită și s-au angajat să facă 
totul pentru transpunerea în viață 
a indicațiilor date de secretarul ge
neral al. partidului. Muncitorii pre- 
zenți au făcut din nou secretarului 
general al partidului o caldă ma
nifestație de dragoste și stimă, scan- 
dînd cu entuziasm : „Ceaușescu — 
P.C.R. t“, „Ceaușescu — La mulți 
ani !“.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o vizită la jn_ 
treprinderea de pîine și bis* 
cuiți Berceni - unitate cu P°n- 
dere însemnată în aprovizionarea 
populației Capitalei cu produse de 
panificație. .

La intrarea în întreprindere, se
cretarul general al partidului a fost 
salutat cu sentimente de profundă 
stimă de Nicolae Burciu, directorul 
unității, de numeroși oameni ai 
muncii, care și-au exprimat deose
bita bucurie și satisfacție de a-1 avea 
din nou in mijlocul lor pe conducă
torul partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat despre măsurile luate. în 
spiritul indicațiilor date cu prilejul 
vizitei făcute în întreprindere în 
luna octombrie a anului trecut, în 

scopul unei mai bune aprovizionări 
a bucureștenilor cu produse de pa
nificație de bună calitate și sorti
mente variate. S-a subliniat că sar
cinile directe date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au mobilizat în
tregul colectiv în direcția ridicării la 
cote superioare a activității, a spo
ririi eficienței economice. Astfel, au 
fost transpuse in practică indicațiile 
privind perfecționarea sistemelor de 
încărcare și golire h cuptoarelor, mo
dernizarea unor operații, intre care 
cele de crestare a piinii, de sporire 
a capacității benzilor transportoare 
și de ambalare a produselor. To
varășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să vadă prima linie de 
fabricare a piinii, organizată și echi
pată potrivit acestor indicații. Spe
cialiști din producție și cercetare din 
acest sector au conceput și au rea
lizat o serie de utilaje și dispozitive, 
care, pe lingă o productivitate ridi
cată. asigură și o îmbunătățire a 
condițiilor de igienă și a calității 
produselor.

Conducerea Departamentului in
dustriei alimentare arată că, dato
rită avantajelor evidente ce se ob
țin prin organizarea liniilor de fabri
cație a piinii, în lumina indicațiilor 
date de secretarul general al parti
dului. acest sistem va fi generalizat 
la toate unitățile de profil din țară 
dotate cu utilaje similare. S-a men
ționat că pe această cale, numai în 
actualul cincinal, se va putea obți
ne o cantitate suplimentară, echiva
lentă cu producția unei fabrici de 
pîine cu o capacitate de 50 de tone 
pe zi, la care se adaugă și economia 
de combustibil.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe specialiștii din acest sec
tor pentru succesele obținute și le-a 
cerut să treacă in cel mai scurt timp 
la extinderea în toate fabricile a 
sistemului îmbunătățit' de organizare 
și mecanizare a liniilor și cuptoare
lor de coacere a piinii, să se preo
cupe în continuare de îmbunătățirea 
calității produselor.

Cei prezenți la acest dialog de lu
cru s-au angajat să înfăptuiască in 
mod exemplar indicațiile primite cu 
această ocazie, să-și intensifice efor
turile pentru a satisface în condiții 

tot mai bune cerințele de consum 
ale populației cu produse de pani
ficație.

La plecare,’ in incinta întreprinde
rii. tovarășului Nicolae Ceaușescu ii 
sint prezentate, de către Stan Țirlea, 
directorul general ai Centralei pen
tru producția avicolă, două tipuri de 
baterii piramidale, pe mai multe ni
veluri, utilaje de mare capacitate, 
care asigură condiții mai bune de 
creștere a puilor și găinilor. La exe
cuția acestora consumul de materia
le a fost diminuat, potrivit sarcinii 
primite cu prilejul vizitei din luna 
decembrie a anului trecut la între
prinderea avicolă de stat Buftea. Sp 
arată, că probele făcute cu aceste in
stalații în unitățile de producție asi
gură păsărilor condiții bune de creș
tere.

Apreciind modul de transpunere in 
practică a sarcinilor primite, secreta
rul general al partidului a cerut fac
torilor de răspundere ca, pe baza re
zultatelor obținute, să se treacă la 
fabricația de serie a bateriilor astfel 
dimensionate.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in cele două întreprinderi 
ale Capitalei a prilejuit, ca de fie
care dată cînd se află in mijlocul oa
menilor muncii, o analiză exigentă a 
realizărilor obținute in industria ali
mentară, a posibilităților de creștere 
și diversificare a producției, astfel 
încît să se poată înfăptui programele 
de îmbunătățire a aprovizionării 
populației. Participants la acest dia
log fructuos s-au angajat, in fața 
secretarului general al partidului, să 
facă totul pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor de mare răspundere 
ce le revin din documentele Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

Noua vizită de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in unități ale in
dustriei alimentare din Capitală a 
scos în evidență neslăbita preocupare 
a secretarului .general al partidului, 
președintele Republicii, pentru felul 
în care se realizează indicatorii ce 
definesc noua etapă ce o străbate 
economia națională, sporirea eficien
tei economice și trecerea la o nouă 
calitate, superioară, a întregii acti
vități.

■ ■■■■■■ ■ a b ■ ■ ■

Pentru Îndeplinirea exemplară a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a patriei

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA 

către toate întreprinderile industriei metalurgice
însuflețiți de perspectivele minunate de 

progres și prosperitate prefigurate de cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, siderur- 
giștii hunedoreni. sub conducerea organiza
ției de partid, au acționat cu dăruire și 
responsabilitate pentru obținerea unor noi 
succese pe tărîmul creșterii producției de 
metal, de calitate superioară. Bucurindu-se 
de sprijinul permanent al conducerii de 
partid și de stat și transpunînd în viață cu 
înalt spirit patriotic și partinic indicațiile 
prețioase și îndemnurile înflăcărate ale 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colectivul nostru a făcut 
pași însemnați pe calea dezvoltării și mo
dernizării bazei tehnico-materiale a combi
natului, fiind puse in funcțiune în anul tre
cut noi obiective industriale in rindul cărora 
la loc de frunte se situează „Instalația de 
tratare în vid a oțelului, cu aport de 
căldură", prima de acest gen din țară.

Ferm hotărîți de a înfăptui cu toată răs
punderea muncitorească sarcinile ce le revin 
din planul'de stat pe anul 1983, din orien
tările și indicațiile cuprinse în magistralul 
Raport prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a parti- 
••ilui, oamenii muncii din Combinatul side
rurgic Hunedoara adresează chemarea la 
întrecere in cel de-al treilea an al actualu
lui cincinal către toate colectivele de muncă 
din industria metalurgică feroasă, angaiîn- 
du-se să realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului la producția-marfă 
vîndută și încasată cu 20 milioane lei, iar 
la producția netă cu 10 milioane lei. Vor fi 
date peste plan :

— 5 000 tone cocs metalurgic ;
— 5 000 tone fontă ;
— 25 000 tone oțeluri aliate superior, oțe

luri slab aliate și carbon de calitate ;
— 20 000 tone laminate finite pline.
2. Realizarea integrală a sarcinilor de plan 

la export, pină la 20 decembrie 1983, con
form contractelor încneiate cu partenerii 
externi, cu respectarea tuturor condițiilor 
tehnice de sortiment și calitate.

Aceste importante obiective vor fi înfăp
tuite prin adoptarea unor noi soluții menite 
să asigure folosirea deplină a capacităților 
și suprafețelor de producție, depășirea in
dicilor de folosire a mașinilor-unelte față 
de plan cu 1 la sută, organizarea mai ju
dicioasă a activităților de intreținere și re
parații, de transport, manipulare și depozi
tare, introducerea unor noi metode moderne 
de programare și urmărire a producției, in 
scopul creșterii eficienței economice a pro
duselor livrate beneficiarilor interni și la 
export,' se va adinei specializarea oțelăriilor- 
și a liniilor de laminare în fabricarea și 
laminarea unor oțeluri cu caracteristici su
perioare și valoare de întrebuințare ridicată, 
îndeosebi oțeluri aliate și înalt aliate.

3. Prin perfecționarea continuă a tehno
logiilor de fabricație și aplicarea de tehno
logii neconvenționale vom obține sortimente 
de produse, intre care :

— 80 000 tone oțeluri aliate și de calitate, 
realizate prin degazare in vid ;

— 1 200 tone oțel lingou pentru industria 
aeronautică și rulmenți grei, prin tehnologia 
de retopire electrică sub zgură ;

— asimilarea a 25 mărci noi de oțeluri și 
4 tipodimensiuni de laminate pentru ramu
rile de virf ale economiei naționale ;

— însușirea tehnologiilor de lucru și pu
nerea în funcțiune a instalației de vată mi
nerală din zgură lichidă de furnal.

In anul 1983 colectivul nostru își amplifi
că eforturile pentru creșterea coeficientului 
de scoatere a oțelului, punind accent pe 
perfecționarea tehnologiilor de elaborare,

ÎNTREPRINDEREA DE PROSPECȚIUNI Șl EXPLORĂRI 
GEOLOGICE „SUCEAVA"-CÎMPULUNG MOLDOVENESC 

către toate unitățile de prospecțiuni și explorări geologice
Colectivul de oameni ai muncii de la în

treprinderea de prospecțiuni și explorări 
geologice „Suceava" din Cîmpulung Moldo
venesc. traducînd in viață orientările și in
dicațiile date de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
intensificarea activității de cercetare geolo
gică în scopul creșterii bazei de materii 
prime a țării, a obținut importante succese 
în îndeplinirea planului pe anul 1982. Ast- 

turnare, laminare și ajustare, stimulind ini
țiativa de certă eficiență economică privind 
laminarea la toleranțe negative.

4. Prin aplicarea nd&iui mecanism eco- 
nomico-financiar, a autogestiunii vom 
depăși planul la beneficii cu 11Lmilioane lei. 
în acest scop vom acționa pentru mai ouna 
gospodărire și utilizarea cu eficiență sporită 
a combustibililor și energiei, materiilor pri
me, materialelor ; muncitorii, inginerii, teh
nicienii și ceilalți specialiști din combinat 
vor trece cu fermitate la aplicarea măsurilor 
stabilite pentru reducerea in 1983 a consu
murilor de energie și combustibil cu 1 500 
MWh și, respectiv, cu 1 000 tone combustibil 
convențional, in principal, prin: executarea 
și punerea în funcțiune a unei instalații de 
recuperare a căldurii gazelor arse la 
Laminorul bluming 1 009 mm, extinderea 
răcirii prin vaporizare la cuptoarele Martin 
de 400 tone, îmbunătățirea balanțelor ener
getice la principalele utilaje de producție, 
punerea in funcțiune a sistemului de 
conducere automată a regimului electric la 
oțelăria electrică nr. 2.

5. întregul colectiv se va mobiliza activ 
in ampla acțiune ce se desfășoară în toate 
sectoarele combinatului pentru recuperarea, 
recondiționarea și reutilizarea materiilor 
prime, materialelor, pieselor de schimb, ast
fel incit să fie reintroduse in fluxul produc
tiv, peste plan :

— 800 tone elemente de alieie ;
— 1 500 tona cărămizi refractare ;
— 150 tone metale neferoase ;
— 450 tone electrozi de grafit ;
— I 000 tone utilaj de turnare ;
— 500 tone piese de schimb.
6. Sarcina de creștere a productivității 

muncii va fi depășită cu 0,2 la sută îndeo
sebi prin : organizarea mai bună a produc
ției și a muncii, in cafe scop vom acționa 
cu toată hotârirea pentru întărirea ordinii 
și disciplinei, repartizarea în activități pro
ductive a personalului indirect productiv și 
de deservire, extinderea muncii in acord la 
82 la sudă din personalul muncitor, din care 
în acord global 74 la sută. Aceeași atenție 
o vom acordă înfăptuirii măsurilor stabilite 
in fiecare sector productiv in domeniul folo
sirii cu eficientă maximă a fondului de 
timp disponibil de lucru, astfel incit indi
cele de utilizare a acestuia să crească cu 
cel puțin 1 la sută.

7. Pentru atingerea unui înalt nivel de 
profesionalism, întregul personal muncitor 
din combinatul nostru va fi Încadrat la 
cursurile de perfecționare tehnico-profesio- 
nală ; cursurile de calificare vor cuprinde 
420 oameni ai muncii, iar ceie de perfec
ționare profesională și de reciclare 15 900 
muncitori, maiștri, tehnicieni, economiști ; 
totodată, cu personalul tehnico-ingineresc 
vom organiza în acest an schimburi de ex
periență, simpozioane, sesiuni de comuni
cări tehnico-științifice, la care vor participa 
peste 300 cadre cu pregătire superioară.

8. în cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României" vom organiza diverse ac
țiuni de masă, antrenînd peste 13 500 oa
meni ai muncii in rezolvarea unoi probleme 
tehnice, in scopul îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor de olan și creșterii eficienței eco
nomice a activității productive. Vom organi
za, de asemenea, spectacole cultural-sporti
ve, competiții de masă, excursii și drumeții 
la cate va participa marea majoritate a si- 
derurgiștilor.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL DE PARTID 

COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL U.T.C.

fel. sarcina de punere In evidență a noi 
rezerve de substanțe minerale utile a fost 
depășită cu 20 la sută la cărbuni 8 la sută 
la minereuri feroase. 10,8 la sută la mine
reuri neferoase. 27 la sută la baritină ; pla
nul fizic la foraj cu sondeze a fost, de ase

menea, depășit cu 12 la sută, galerii 5 la
sută, suitori 13,5 la sută, iar beneficiile cu 
50 Ia sută.

Puternic mobilizați de sarcinile stabilite 

de Conferința Națională a Partidului Co
munist Român și de Consfătuirea de lucru 
de la Comitetul Central al P.C.R. cu ca
drele din geologie și industria extractivă, 
colectivul nostru cheamă la întrecere toate 
unitățile din activitatea de cercetare geo
logică pentru îndeplinirea și depășirea pre
vederilor de plan pe anul 1983, propunin-, 
du-și ur/năjiunele obiective :

1. Depășirea sarcinii de creștere a rezer
velor de, minereuri, de metale neferoase și 
auro-argiptifere cu 5 la sută.

2. Depășirea sarcinii de creștere a rezer
velor de minereuri de metale feroase cu 5 
la sută.

3. Vom asigura punerea in evidență in 
afara sarcinilor de plan a unor rezerve de 
alte substanțe minerale utile, cum sint : 
nisipuri și gresii silicioase, gipsuri ,și roci 
cu talq.

4. Depășirea planului fizic la forajul cu 
sondeze cu 4 la sută și la galerii cu 3 la 
sută.

5. Reducerea consumului lîormat la ma
teriale și energie, economisind 350 mc lemn 
de mină. 125 mii kWh energie electrică și 
30 tone combustibil convențional, prin : fo
losirea torcretului ca înlocuitor de lemn de 
mină, iar la combustibil prin organizarea 
funcționării utilajelor de bază potrivit unor 
programe judicios întocmite și eliminarea 
pierderilor prin manipulare.

6. Vom recupera și refolosi peste sarcina 
planificată 100 tone materiale feroase și 600 
mc lemn de mină și vom recondiționa piese 
de schimb in valoare de cel puțin 1 mi-' 
lion lei.

7. Reducerea cheltuielilor la lucrările 
geologice cu 5 lei la 1 000 lei producție.

8. Depășirea beneficiilor planificate cu 2 
milioane lei.

9. Depășirea productivității muncii plani
ficate cu 2 la sută, prin :

— mecanizarea încărcării materialului 
derocat la săparea galeriilor în proporție de 
cel puțin 75 la sută ;

INSTITUTUL DE CERCETARE Șl PRODUCȚIE PENTRU 
POMICULTURA PITEȘTI - MĂRĂCINENI, JUDEȚUL ARGEȘ 

către toate institutele de cercetare științifică din țară
Prin mai buna organizare și valorificare 

a potențialului uman și material de care 
dișpune, colectivul de cercetători, tehni
cieni și muncitori din Institutul de cerce
tare și producție pentru pomicultură 
Pitești-Mărâcineni, puternic mobilizat de' 
hotăririle Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, de indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general ai partidului, cu prilejul vizitei de 
lucru in unitatea noastră, a reușit să reali
zeze integral prevederile planului tematic 
de cercetare științifică, de proiectare și 
producție pe anul 1982. la toți indicatorii. 
Astfel, au fost omologate 20 de noi soiuri 
de pomi și portaltoi din speciile pomicole, 
peste 20 tehnologii de cultură, s-au întoc
mit proiectele pentru înființarea a 9 200 ha 
livezi, s-au produs 18,3 milioane pomi 
altoiți, 2 milioane arbuști fructiferi și 200 
milioane stoloni de căpșuni, asigurîndu-se 
întreaga cantitate de material săditor din 
toate verigile biologice necesară agricultu
rii pentru planul de plantări, precum și 
Însemnate disponibilități pentru export.

Pentru a veni in sprijinul producției cu 
noi tipuri de mașini agricole de serie mică, 
specifice activității din pomicultură, prin 
cercetare proprie am realizat 4 prototipuri, 
din care in anul 1982 am produs in cadrul 
institutului mașini cu o valoare de peste 
890 mii lei.

Animați de voința fermă de a îndeplini 
exemplar sarcinile noi ce ne revin in baza 
istoricelor hotăriri adoptate de Conferința 
Națională a partidului, a prețioaselor in
dicații daie de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Plenara lărgită a Consiliujpi Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi Apelor, din 27— 
28 decembrie 1982, oamenii muncii din 
institut sint hotăriți să obțină rezultate

• mai bune și cheamă la intrecere pentru 
depășirea planului și programelor pe anul 
1983 colectivele de muncă din unitățile de 
cercetare științifică din tară, angajindu-se 
să înfăptuiască următoarele :

1. Crearea unor soiuri noi și portaltoi cu 
mare potențial de producție, cu rezistență 
genetică sporită la boli și dăunători, capa
bile să valorifice eficient resursele pedo
climatice destinate pomiculturii și tehnolo
giile energo-economice, astfel încît să se

— creșterea indicelui de utilizare a fon
dului de timp maxim disponibil al perso
nalului muncitor cu 1 la sută față de anul 
precedent ; ■

— calificarea și perfecționarea pregătirii 
profesionale a unui număr de 650 munci
tori și policalificarea a 90 mineri, sondori, 
electricieni și lăcătuși ;

10. Vom .asigura „orin ■fojoșiț-ea Jg înglt 
randament a mijloacelor telfnice...realizarea 
unor viteze medii idqc înaintare in galerii cu 
1 la sută și la foraj cu 2 la sută mai mari 
față de vitezele planificate.

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

— creșterea gradului de securitate a
muncii, asigurîndu-se controlul și îmbună
tățirea climatului din subteran, întreținerea 
căilor de circulație, asigurarea aerajului, 
întreținerea mașinilor și utilajelor și res
pectarea strictă a normelor de protecția 
muncii ; •

— îmbunătățirea calității meniurilor la 
cantine ;

— trimiterea în stațiuni balneoclimaterice 
a peste 200 oameni ai muncii ;

— dezvoltarea bazei materiale pentru ac
tivitățile cultural-educative și sportive.

In vederea îndeplinirii exemplare a pla
nului și a angajamenteloi asumate in intre
cere vom acționa m spiritul hotăririlor 
adoptate la Conferința Națională a P.C.R. 
pentru întărirea ordinii și disciplinei la fie
care loc de muncă, creșterea răspunderii 
personale in buna gospodărire a mijloace
lor materiale și financiare, folosirea cu ma
ximum de randament, in condiții de deplină 
securitate a tuturor mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor, pentru sporirea eficienți în
tregii activități economice.
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predea Comisiei de stat pentru încercarea 
și omologarea soiurilor, cu un an înainte 
de termenul planificat, cel puțin 12 soluri 
de pomi și arbuști fructiferi. Pentru a 
grăbi generalizarea in producție a soiurilor 
omologate pină in prezent, se vor extinde 
noile metode de Înmulțire rapidă, inclusiv 
prin culturi de țesuturi, care să conducă' 
la scurtarea ciclului cercetare-producție, 
astfel ca in anii 1983 și 1984 ponderea so
iurilor noi autohtone in cadrul livezilor ce 
se vor înființa să fie de cel puțin 25 la 
sută. De asemenea, pentru a garanta extin
derea in cultură a sortimentului cu înaltă 
valoare biologică și productivă, in rețeaua 
de pepiniere a sectorului de cercetare po
micolă se va produce și asigura întregul 
necesar pe țară de material săditor pomi
col din toate verigile biologice.

2. Să predea tehnologii Îmbunătățite pen
tru toate speciile de pomi și arbuști fruc
tiferi, prin care să se asigure creșterea 
producției de fructe și reducerea consu
mului energetic în medie cu 8—10 la sută 
la ha. Sporul de producție realizat datorită 
contribuției cercetării va fi de peste 
400 mii tone de fructe, asigurînd unități
lor producătoare beneficii suplimentare de 
peste 150 milioane lei față de . plan. în 
acest an va crește efortul de ’ cercetare 
tehnologică pentru elaborarea de tehnologii 
noi pentru cultura pomilor și arbuștilor 
fructiferi, prin care să se obțină poten
țarea și exploatarea optimă, eficientă a 
resurselor de sol și climă destinate pomi
culturii, creșterea în mgi mare măsură a 
randamenteloi proceselor biologice în siste
mul de cultură pe baza cărora să. se rea
lizeze in viitor economii energetice de 
peste 30—40 la sută

3. Pentru generalizarea mai rapidă in 
mareă producție a rezultateloi bune obți
nute in cercetarea științifică, oamenii 
muncii dir institut — ingineri, tehnicieni, 
cercetători — se vot deplasa la fermele 
pomicole din I.A.S., C.A.P., asociații eco
nomice intercooperatiste. in pepiniere, 
pentru a participa și răspunde nemijlocit, 
împreună cu specialiștii din unități, de 
executarea unor lucrări de bună, calitate, 
aplicarea riguroasă a tehnologiilor stabilite, 
pentru obținerea unor producții mari de 

fructe și material săditor cu valoare bio
logică ridicată.

De asemenea, prin sectorul de proiectare 
al. institutului, vom asigura întocmirea 
tuturor proiectelor de înființare și moder
nizare a plantațiilor pomicole prevăzute la 
unitățile agricole.

4. Vom avea in atenție să îndrumăm și 
să «prijflpim permanent sectarul' pomicol 
de la gospodăriile populației. Cercetătorii 
institutuluivor elabora 10 pliante și ma
teriale documentare privind plantarea și 
întreținerea pomilor fructiferi, metode pen
tru combaterea bolilor și dăunătorilor; cit 
și soluții pentru valorificarea și conser
varea producției. Prin baza de producție a 
institutului 'se vor livra populației cantități 
cit mai mari de pomi altoiți, arbuști fruc
tiferi și stoloni de căpșuni din cele mai 
valoroase soiuri, iar in bazinele pomicole 
se vor realiza in fiecare comună loturi

ÎNTREPRINDEREA „INDEPENDENTĂ" - SIBIU 
către toate întreprinderile constructoare de mașini

Exprimind voința și hotârirea comuniști
lor, ale tuturor oamenilor muncii de a în
deplini in bune condiții, cu inaltă respon
sabilitate muncitorească sarcinile de plan 
pe anul 1983, acționind in spiritul exigen
țelor exprimate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a 
partidului pentru realizarea unei producții 
de înalt nivel tehnic și calitativ, com
petitive cu cele mai bune produse 
similare pe plan internațional, colectivul 
întreprinderii „Independența" — Sibiu chea
mă la intrecere toate colectivele de oa
meni ai muncii din constricția de mașini, 
angajindu-ne să realizăm următoarele 
obiective : •

1) Depășirea producției nete cu 2 la sută 
față de sarcina planificată.

2) Depășirea planului de producție marfă 
vîndută și încasată cu 2 la sută, prin : li
vrarea de utilaje complexe, formate din 
utilaje pentru industria minieră, industria 
metalurgică și pentru industria materialelor 
de construcții și refractare.

3) Reducerea cheltuielilor planificate la 
1 000 lei producție marfă eu 2,3 lei și a 
cheltuielilor materiale cu 2 lei prin redu
cerea consumurilor normate de materii pri
me și materiale, energie și combustibil, 
respectiv prin introducerea de tehnologii 
avansate in fabricația de utilaj complex.

4) Obținerea unei producții suplimentare 
la export de 30 milioane lei. prin realizarea 
dp utilaje pentru laminoare și turnătorii 
din combinatele siderurgice.

5) Depășirea cu 1 la sută a indicelui de 
utilizare planificat al mașinilor-unelte, prin 
extinderea fabricației de piese de schimb 
pentru mașini-unelte de performanță, orga
nizarea superioară a producției și a mun
cii. exploatarea și întreținerea mai bună a 
utilajelor, modernizarea și dotarea cu scule 
și diapozitive perfecționate a mașinilor și 
utilajelor de bază.

6) Depășirea planului anual la beneficii 
cu 4 milioane lei.

7) Executarea a 18 mașini și utilaje prin 
autodotare pe baza unor concepții proprii, 
acțiune care va avea ca efect reducerea 
efortului valutar cu peste 45 milioane lei. 
Totodată, vom realiza prin autoutilare uti
lajele necesare finalizării investiției „Fa
brica de lanțuri" pe platforma II a Între
prinderii.

8) Sarcinile planificate și angajamentele 
anuale le vom realiza în condițiile aplicării 
ferme a noului mecanism economico-finan- 
ciar, a autoconducerii muncitorești și auto
gestiunii, care se vor materializa în :

— realizarea unei economii suplimentare 
de 150 tone metal ca urmare a îmbunătă
țirii coeficientului de utilizare a metalului, 
prin reproiectarea și modernizarea produ
selor și introducerea de procedee tehnolo
gice noi ;

— reducerea «consumurilor specifice de 
energie electrică cu 2 la șută față de norma 
de consum planificată, care va conduce la 
economii de 1 000 MWh ;

— realizarea unei reduceri de 4 Ia sută 
față de consumul specific de energie ter
mică. realizindu-se o economie de 2 500 
Gcal'an, prin reducerea .pierderilor de căl
dură la halele de producție ;

— reducerea cu 3.2 la sută a consumului 
de combustibil convențional, realizindu-se 
o economie de 600 t.c.c. prin raționalizarea 
consumurilor la atelierul de forjă și trata
mente termice ; 

demonstrative care să fie model pentru 
înființarea, întreținerea și exploatare^ te
renurilor deținute de gospodăriile popu
lației.

5. în sectorul de producție al institutului, 
prin gospodărirea și valorificarea superi
oară a capacităților existente, să depășim 
planul cu 6 la sută la producția globală 
agricolă, cu 7,6 la sută la producția-marfă 
și cu 10 ta șută ,1a jțwatertalul săditor po
ntico!. Pțih ,creșterea' producțiilor medii 
la hectar, în baza introducerii unor verigi 
tehnologice, precum și printr-o mai ra
țională folosire’ a forței de muncă, a ma
șinilor și materialelor, beneficiile planifi
cate vor fi depășite cu 50 la sută.
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— recuperarea in proporție de 65 la sută 
a resurselor energetice secundare,- față de 
potențialul de resurse existente, pe. baza 
inventarierii la 31.XI1.1982 ;

— reducerea consumului de cocs cu 10 
tone față de normele de consum, prin Îm
bunătățirea tehnologiei de elaborare a fon
tei lichide ;

— reducerea consumurilor de cherestea 
cu 50 mc, față de normele de consum, prin 
generalizarea procedeului de confecționare 
a cutiilor de miez din lemn stratificat ;

— recuperarea cherestelei de la modelele 
produselor scoase din fabricație.

9) Ridicarea nivelului calitativ și de com
petitivitate al produselor, prin introducerea 
in fabricație a noi tipuri de utilaje ca : ma
șini de găurit reversibile, ciocane de dăl
tuit — 10 tipuri, ciocane rotopercutante 
grele P. 125 și P. 140, lanțuri cu role și zale 
cu 8 și 10 rinduri, pompă pneumatică cu 
șurub, cajă de laminare,1 melanjor cu in
ducție de 12,5 tone, demaroare pneumatice 
și elemente de structură pentru centrale 
nucleare, astfel ca ponderea produselor noi 
și modernizate să reprezinte 42 la sută in 
anul 1983.

10) Introducerea și extinderea procedee
lor tehnologice noi și de virf in sectoarele 
calde și la fabricația de lanțuri cu role în 
scopul reducerii consumului de materiale și 
creșterii productivității muncii. Se vor re- 
proiecta 24 produse și 9 tehnologii pentru 
produsele din fabricația curentă. Vom ac
ționa cu inaltă exigență pentru respectarea 
cu strictețe a disciplinei tehnologice, pen
tru întărirea ordinii și disciplinei în pro
ducție, la fiecare loc de muncă, pentru 
creșterea răspunderii fiecărui lucrător în 
realizarea sarcinilor, asigurînd sporirea in
dicelui de utilizare a fondului de timo al 
personalului muncitor cu 1.2 la sută, folo
sirea deplină cu maximum de eficiență a 
mijloacelor tehnice din dotarea Întreprin
derii.

11) în cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României" vom organiza și desfășura 
ample acțiuni de masă pentru dezvoltarea 
inițiativei de creație tehnico-științifică pro
prie asigurînd :

— dezvoltarea mișcării de invenții și ino
vații pentru realizarea unei eficiente eco
nomice postcalculate de minimum 7 mi
lioane lei ;

— permanentizarea colectivelor de oameni 
ai muncii din secțiile de producție și ate
liere care răspund de încadrare in cotele 
normate și de economisire a energiei și 
combustibilului, extinderea inițiativei „Con
tul colector de economii al grupei sindica
le", pentru a realiza- în anul 1933 economii 
de materii prime, materiale, scule și dis
pozitive in valoare de circa 2,5 milioane lei.

12) Vom acționa pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă (ventilație, iluminat, 
încălzit), pentru prevenirea accidentelor de 
muncă și a îmbolnăvirilor profesionale. 
Vom realiza cu forțe proprii un bloc cu 50 
apartamente și un complex comercial in 
zona industrială (de Est) a orașului și vom 
acționa pentru modernizarea. în devans, a 
bazei snortive proprii și a clubului între
prinderii.
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In perioada 1-8 februarie 1983 se va desfășura în întreaga țară

RECENSĂMÎNTUL ANIMALELOR DOMESTICE
O acțiune de mare importanță pentru realizarea programelor de dezvoltare a zootehniei 

și creștere a producției animaliere, pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației

Ce trebuie sâ știe

fiecare 

crescător

de animale
Persoanele fizice, precum și unitățile 

socialiste, de stat și cooperatiste, care 
au in proprietate sau dețin animale 
din categoria celor prevăzute a fi re
cenzate, sint obligate să le declare.

în cazul în care persoana fizică în
calcă obligațiile prevăzute, animalele 
nedeclarate se consideră că nu ii apar
țin și se preiau, fără plată, in proprie
tatea statului.

Declararea, de către o unitate so
cialistă, de stat sau cooperatistă, a 
unui număr de animale mai mic decit 
cel real atrage preluarea, fără plată, la 
fondul de stat centralizat, a animale
lor nedeclarate. Persoana vinovată de 
încălcarea obligației de declarare va 
suporta contravaloarea pagubei aduse' 
unității.

Declararea unui număr mai mare de 
animale decit cel deținut efectiv con
stituie infracțiune și se pedepsește po
trivit legii.

Constituie contravenții următoarele 
fapte dacă nu sint săvirșite in astfel de 
condiții incit, potrivit legii penale, sint 
considerate infracțiuni și se sancțio
nează cu amendă de la 1 000 la 3000 
lei :

a) nerespectarea de către persona
lul însărcinat cu efectuarea recensă
mântului a dispozițiilor legale privind 
înregistrarea datelor ce fac obiectul re
censămîntului ;

b) împiedicarea persoanelor ce efec
tuează recensămintul sau a membrilor 
echipei de verificare de a controla, la 
fața locului, numărul animalelor din 
categoriile prevăzute.

Deținătorii de animale sint obligați 
să permită și să înlesnească persona
lului ce efectuează recensămintul și or
ganelor de control să verifice la fața 
locului realitatea datelor declarate.

(Din Decretul Consiliului de Stat pri
vind efectuarea recensămîntului ani
malelor domestice)

PENTRU DEZVOLTAREA 
PUTERNICĂ A ZOOTEHNIEI

în interesul economiei naționale, 
al producătorilor agricoli, al fiecărui cetățean

Este cunoscută preocuparea statornică a conducerii partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru dez
voltarea zootehniei și creșterea producției animaliere, ca parte integrantă 
a planului de dezvoltare a economiei naționale, a programului de auto- 
aprovizionare a populației. Această preocupare și-a găsit o nouă ilustrare 
in programele speciale și măsurile adoptate de Conferința Națională a 
partidului și Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, pro
grame și măsuri menite să asigure o dezvoltare mai puternică a acestei 
importante ramuri a agriculturii noastre, la nivelul posibilităților și cerin
țelor economiei naționale.

Așa cum a apreciat tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a 
Consiliului Național al Agriculturii, efectivele de animale pot asigura in 
bune condiții producția de carne, lapte și alte produse animaliere; pro
gramul de autoaprovizionare pe acest an asigură - pe baza efectivelor 
existente și a programului de creștere in continuare a efectivelor și a 
tăierii la greutatea stabilită - realizarea in bune condiții a prevederi
lor acestui program. Dispunem de tot ceea ce este necesar - animale 
matcă cu un. fond genetic valoros și o bună stare de sănătate, largi po
sibilități pentru asigurarea bazei furajere, crescători cu experiență și spe
cialiști — pentru sporirea efectivelor de animale și a producției zootehnice.

Ce îndatoriri revin

organelor

care efectuează

In cadrul măsurilor stabi
lite de conducerea partidului 
și statului pentru dezvoltarea 
zootehniei și creșterea pro
ducției animaliere, efectuarea 
recensămîntului animalelor 
domestice pe întreg tțritoj- 
riul țării prezintă 6 deose
bită importanță. în acest an, 
pe baza prevederilor cuprin
se în DecretuCnr. 1 al Consi
liului de Stat din 1982, re- 
censămîntul se va desfășura 
în perioada 1—8 februarie. 
Iar controlul datelor decla
rate va continua pînă în 
12 februarie inclusiv. Este 
o acțiune de mare în
semnătate economică și, de 
aceea, ea trebuie să se bu
cure de tot sprijinul din par
tea organelor de partid, a 
consiliilor populare, a tutu
ror celor care dețin animale 
și păsări — unități agricole 
de stat și cooperatiste, gos
podării ale populației.

Se cuvine subliniat că re- 
censămîntul animalelor a in
trat în tradiția înregistrări
lor în țara noastră și în alte 
țări, ca un mijloc care per
mite să fie cunoscută evolu
ția numerică și calitativă a 
efectivelor de animale și pă
sări. Obținerea unor infor
mații amănunțite cu privire 
la structura, caracteristicile 
și potențialul de producție al 
șeptelului este de natură să 
asigure stabilirea unei baze 
reale -pentru elaborarea pla
nurilor cincinale și anuale de 
dezvoltare a zootehniei, a 
programelor de autocondu- 
cere și autoaprovizionare te
ritorială. Operațiunile de re
cenzare din acest an au o im
portanță mult mai mare dacă 
avem în vedere ansamblul 
de măsuri stabilite la Con
ferința Națională a partidu
lui și Plenara lărgită a Con
siliului Național al Agricul
turii cu privire la dezvolta
rea zootehniei în toate. uni
tățile agricole și sprijinirea 
puternică a crescătorilor indi
viduali pentru înmulțirea a- 
nimalelor, îmbunătățirea ra
selor, asigurarea bazei fu
rajere și obținerea pe a- 
ceastă bază a unor producții 
și venituri cit mai mari.

Datele care vor rezulta in 
Urma recensămîntului ani
malelor vor permite să se 
cunoască precis cite animale 
există în unitățile agricole și 
în gospodăriile populației, 
ceea ce va oferi consiliilor 
populare și organelor de spe
cialitate posibilitatea de a

sprijini 
lui. De 
datelor 
putea 
practice pentru asigurarea

dezvoltarea șeptelu- 
asemenea, pe baza 
recensămîntului vor 
fi stabilite măsuri

ce este abso-lației. Iată de
lut necesară cunoașterea rea
lității, declararea și înregis
trarea exactă a animalelor 

__ ,__  r _ __ ______ deținute, adică nici mai mult, 
furajelor în fiâcare '"unitSte" tfțti'IW puțin decît existij în 
eres, 
în _ . __ .....
pentru îmbunătățirea pă
șunilor și fînețelor natu
rale. Tot în direcția dezvol
tării zootehniei se va putea

... ă în
Dealtfel, in confor-i 

cu prevederile legale, 
acolo unde nu se vor declara 
toate animalele se va consi
dera că cele găsite în plus 
nu*au proprietar, acestea ur-

muncii din unitățile agricole 
de stat și cooperatiste și în 
adunări cetățenești. Impor
tant este ca, de la începerea 
lucrărilor de recenzare a ani
malelor șl păsârtlor, organele 

: care .tei efectuează»să Contro
leze. să verifice existența a- 
nimalelor și exactitatea da
telor declarate de proprietari. 
Deținătorii de animale sînt 
obligați să permită și să în-

Scopul recensămîntului este 
j cunoașterea exactă a efectivelor 
J de animale în vederea stabilirii 

măsurilor de dezvoltare mai pu
ternică a zootehniei, sporirii pro
ducției, îndeplinirii programelor 
de autoaprovizionare, satisface
rii corespunzătoare a cerințelor 
economiei naționale și bunei 
aprovizionări a populației

*

*
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*
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acționa mai eficient pentru 
asigurarea reproducătorilor 
din rase ameliorate, acor
darea asistenței zooveteri- 
nare, organizarea acțiunilor 
de cooperare între unitățile 
agricole socialiste și produ
cătorii individuali în creș
terea și îngrășarea anima
lelor. Altfel spus, recensă- 
mîntul constituie un puter
nic instrument de lucru pen
tru organele de resort in ve
derea stabilirii măsurilor 
pentru asigurarea unei baze 
tehnico-materiale adecvate, 
care să permită continua 
dezvoltare a zootehniei.

Rezultă cu claritate că re
censămintul este o acțiune 
de larg interes pentru toți 
deținătorii de animale : uni
tăți agricole cooperatiste și 
de stat, gospodării ale popu-

mind să fie preluate de stat, 
fără plată, atit la unitățile de 
stat și cooperatiste, cit și la 
particulari. Conducerile uni
tăților cooperatiste și de stat 
care au declarat un număr 
de animale mai mic decit 
cel real suportă în întregi
me contravaloarea acestora. 
De asemenea, constituie in
fracțiune declararea unui 
număr mai mare de animale 
decît cei deținut efectiv.

In scopul cunoașterii obi
ectivelor urmărite prin re
censămintul animalelor și 
modalităților de efectuare a 
acestei operațiuni, organele 
agricole, consiliile populare 
au asigurat popularizarea 
largă a prevederilor decretu
lui amintit, a normelor sta
bilite. care au fost dezbătute 
în adunări ale oamenilor

lesnească personalului ce e- 
fectuează recensămintul și 
organelor de control să veri
fice realitatea datelor decla
rate.

Actualul recensămînt se 
face in aceeași perioadă și 
simultan in toate categoriile 
dc unități de stat și coope
ratiste și in gospodăriile 
populației, in toate localită
țile rurale sau urbane de pe 
întreg teritoriul țării. In sec-

torul socialist al agriculturii 
înregistrarea animalelor se 
face în ferme, iar in sectorul 
gospodăriilor populației la 
domiciliul proprietarului, pe 
baza numărării efective a a- 
nimalelor la fața locului de 
către personalul de recenza
re. Aceste norme organizato
rice și .metodologice, elabora
te de Comisia centrală pen
tru recensămintul animalelor, 
trebuie aplicate întocmai, ele 
fiind menite să dea o ima
gine exactă și clară asupra 
evoluției șeptelului. In con
formitate cu aceste norme se 
înregistrează numărul total, 
cit și categoriile de taurine, 
bubaline, ovine, caprine, por
cine. cabaline, iepuri de casă, 
animale de blană din crescă
torii, păsări șl familii de al
bine. Tuturor deținătorilor 
de animale li se eliberează o 
dovadă din care rezultă efec
tuarea recensămîntului.

Intrucît ne mai despart 
doar cîteva zile de înce
perea recensămîntului ani
malelor, este necesar să 
fie definitivate toate pre
gătirile pentru buna lui 
desfășurare. Organele agrico
le. consiliile populare și co
misiile teritoriale de recen- 
sămînt trebuie să continue 
acțiunile de popularizare, 
astfel ca fiecare cetățean să 
tunoască temeinic normele de 
desfășurare a recensămîntu
lui și obligațiile ce îi revin. 
In adunările generale din u- 
nitățile agricole socialiste, la 
cursurile invățămintului a- 
grozootehnic de masă, cu pri
lejul diferitelor șeoințe de 
lucru și adunări cetățenești 
să fie explicate și aprofun
date însemnătatea recensă
mîntului, obligativitatea de a 
declara corect animalele de
ținute și de a înlesni numă
rarea acestora. Esențial este 
ca toate cadrele de conduce
re, specialiștii, întregul per
sonal angrenat la aceste lu
crări să dea dovadă de un 
înalt spirit de exigență și 
responsabilitate, să ăsigure 
respectarea peste tot a nor
melor stabilite.

Este o înaltă datorie cetățenească a deținători
lor de animale de a contribui efectiv la buna des
fășurare a recensămîntului. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit măsurile ce vor fi luate pe această 
bază pentru dezvoltarea zootehniei, creșterea efec
tivelor și a producției animaliere sint in interesul 
tut’ ror locuitorilor de la sate și orașe, al fiecărui 
cetățean, ele avînd un rol deosebit in înfăptuirea 
programelor de autoconducere și autoaprovizio
nare a populației.

recensămintul
Comitetele și birourile executive ale 

consiliilor populare răspund de în
treaga activitate de recenzare a anima
lelor din unitatea administrativ-terito- 
rialâ în care funcționează. Ele sînt obli
gate să asigure aplicarea întocmai a 
măsurilor stabilite în acest scop și să 
controleze respectarea strictă a dispo
zițiilor legale privind desfășurarea re- 
censămîntului.

r Per so na lup care efectuează recensă- 
mîntul este obligat să înregistreze ani
malele din gospodăriile populației pe 
baza declarației proprietarului și a ve
rificării numărului de animale existent, 
prin vizitarea fiecărei gospodării.

Comisiile pentru recensămintul ani
malelor domestice iau măsuri pentru 
înregistrarea corectă a animalelor aflate 
în drum sau la iernat în alte localități 
decît în cele în care își au sediul sau 
domiciliul deținătorii lor.

Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor asigură înregistrarea ani
malelor aflate în curs de transport în 
perioada recensămîntului, potrivit nor
melor metodologice specifice, aprobate 
de Comisia centrală.

Controlul operațiilor de înregistrare 
se efectuează pe măsura încheierii 
acestor operații de către echipe de 
verificare, stabilite pentru fiecare uni
tate, comună, oraș șî municipiu de 
către consiliile județene și al munici
piului București pe baza normelor me
todologice aprobate de Comisia cen
trală.

Organele care asigură efectuarea 
recensămîntului sînt obligate să contro
leze, la fața locului, existența anima
lelor și exactitatea datelor declarate de 
către proprietari, respectiv deținătorii 
de animale și răspund nemijlocit de 
înregistrarea întregului efectiv de ani
male existent la data recensămîntului.

(Din Decretul Consiliului de Stat pri
vind efectuarea recensămîntului ani
malelor domestice)
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Recensămintul animalelor domestice reprezintă o acțiune de mare in^^itecensamintui animatelor aomeștice reprezintă o acțiune oe mare inter . 
de deosebită importanță economică! Participați cu înaltă răspundere la această acțiune,
sprijiniți în mod activ organele care efectuează recensămintul! Contribuiți astfel la cu
noașterea exactă a efectivelor de animale existente în țara noastră, în vederea fundamentării 
măsurilor de dezvoltare în continuare a zootehniei, înfăptuirii programelor de auto
aprovizionare, sporirii producției agroalimentare I
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MESAJE DE OMAGIU DIN ÎNTREAG LUME
PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere 
• Excelenței Voastre, am marea plăcere de a vă adresa felicitările 
mele personale.

Vă asigur, Excelență, de înalta considerație pe care o avem 
față de Republica Socialistă România și gratitudinea mea pentru 
trainica prietenie pe care dumneavoastră o nutriți față de țara 
mea și sînt mai mult decît convins că cooperarea bazată pe 
Încrederea dintre cele două țări ale noastre se va aprofunda in 
folosul popoarelor noastre.

Cu foarte Înaltă considerație,
FELIX HOUPHOUET BOIGNY

• Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,

în numele Biroului Politic al Comitetului Central al Organiza
ției poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.p.O.) și al poporului 
namibian oprimat care luptă, doresc să vă transmit dumneavoastră, 
Excelență, cele mai sincere felicitări cu prilejul zilei de 26 ianuarie 
1983, dată care marchează cea de-a 65-a aniversare a zilei dum- 
neavo» ră de naștere.

S' onducerea dumneavoastră dinamică și Înțeleaptă, poporul 
romat, lj bucură de roadele socialismului călăuzit de principiile 
marxism-leninismului.

Sprijinul concret material, diplomatic și militar acordat de po
porul român, sub conducerea dumneavoastră, a constituit de-a 
lungul anilor o mare sursă de inspirație și încurajare pentru poporul 
Namibiei și instrumentul său de luptă, mișcarea sa de eliberare de 
avangardă — S.W.A.P.O.

în numele poporului namibian doresc să folosesc această ocazie 
pentru a vă ura multă vigoare și viață lungă. Noi sperăm și avem 
convingerea că România, ca stat socialist iubitor de pace, va con
tinua eforturile îndreptate spre promovarea păcii, progresului și 
demnității umane, acestea fiind opuse războaielor și folosirii arma
mentelor nucleare.

Cu prilejul deosebit al celei de-a 65-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere, S.W.A.P.O. și poporul namibian manifestă 
încrederea în strîngerea pe mai departe a legăturilor de prietenie 
și relațiilor trainice dintre poporul român și poporul namibian, care, 
cu sprijinul dumneavoastră dezinteresat, va înlătura, cu siguranță, 
jugul ocupației ilegale și coloniale a Africii de Sud.

SAM NUJOMA
Președintele S.W.A.P.O.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Permiteți-mi să vă adresez cele mai cordiale felicitări cu pri

lejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere 
și împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară In patria dum
neavoastră iubită.

Doresc, totodată, să vă adresez fele mal sincere și bune urări 
de sănătate deplină, de continuă prosperitate a Republicii Socialiste 
România.

Primiți, vă rog, Excelență, asigurarea înaltei mele considerațiunL
SIAKA STEVENS

Președintele 
Republicii Sierra Leone

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu salutări respectuoase,
Sînt bucuros ca, în numele /Consiliului Național Palestinian și 

al meu personal, să vă adresez sincere felicitări, salutul și pre
țuirea noastră cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere 
și a 50 de ani de activitate revoluționară încununată de prezența 
dumneavoastră în fruntea mărețului Partid Comunist Român.

Partidul Comunist Român a sprijinit și sprijină lupta dreaptă 
și legitimă a poporului palestinian pe calea redobindirii drepturilor 
sale naționale inalienabile, la reîntoarcere In patria sa, autodeter
minare și crearea unui stat național independent.

Poporul nostru palestinian acordă o înaltă apreciere poziției 
pe plan politic și diplomatic și sprijinului material și moral primit 
din f. '-•tea poporului român prieten, fapt care contribuie la întă
rire* <_/ațiilor frățești și de prietenie între popoarele noastre și 
consolidează lupta noastră comună pentru securitate, pace și pro
gres în lume.

încă o dată, exprim bucuria de a adresa Excelenței Voastre, 
partidului și poporului dumneavoastră felicitări sincere și cor
diale cu aceste două ocazii glorioase.'

KHALED AL-FAHHOUM
Președintele Consiliului Național Palestinian

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul jubileului împlinirii vîrstei de 65 de ani, 
vă adresez cele mai calde felicitări și sincere urări, în. numele 
guvernului Consiliului Popular de Salvare, al doamnei Nancy Doe. 
al poporfilui Liberiei, precum și în numele meu personal. Vă 
doresc sincer. Excelență, multă sănătate, viață lungă și fericire 
personală, iar guvernului și poporului Republicii Socialiste Româ
nia, pace și prosperitate continuă.

Fie ca relațiile de prietenie care există între guvernele țărilor 
noastre să continue nestînjenite !

Primiți asigurarea celei mai înalte considerații și stime.
Cu cordialitate,

Comandorul suprem SAMUEL K. DOE
Șeful statului și

Președintele Consiliului Popular de Salvare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 65-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere, am onoarea și deosebita plăcere de a adre
sa Excelenței Voastre și întregului popor frate român. în numele 
poporului centrafrican, al Comitetului Militar de Redresare Națio
nală și al meu personal, vii și calde felicitări.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi națiunii române, al cărui 
destin îl conduceți, sincere urări de succese tot măi mari pe calea 
Sa ireversibilă de dezvoltare economică și socială.

îmi exprim convingerea că relațiile care leagă țările noastre 
pe multiple planuri se vor întări tot mai mult în interesul popoa
relor noastre.

Vă rog să primiți domnule președinte al Republicii expresia 
celei mai înalte și distinse consideYațiuni.

General de armată ANDRâ KOLINGBA
Președintele Comitetului Militar 

de Redresare Națională, șef al statului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul aniversării Excelenței Voastre, ne este plăcut să ’vă 
adresăm cele mai calde felicitări și urări de succes in înalta 
dumneavoastră funcție.

LIBERO BARULLI
MAURIZIO GOBBI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Comitetului Central al Partidului Democratic al 

Poporului din Afganistan, al Consiliului Revoluționar al Republicii 
Democratice Afganistan, al poporului luptător al Afganistanului 
și în numele meu personal, vă adresez cele mai bune felicitări și 
sincere urări cu prilejul împlinirii vîrstei de 65 de ani. Partidul 
Democratic al Poporului din Afganistan și poporul luptător al 
Afganistanului privesc cu respect viața dumneavoastră dedicată 
păcii, consolidării securității, progresului social și luptei împotriva 
imperialismului și reacțiunii și dau o înaltă apreciere sprijinului 
acordat de dumneavoastră mișcărilor de eliberare națională.

Realizările obținute de poporul român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, in frunte cu dumneavoastră, pe calea con
struirii unei societăți socialiste înaintate constituie o sursă de 
bucurie pentru noi.

Vă urăm multă sănătate și viață lungă, tar poporului frate român 
noi victorii sub conducerea dumneavoastră.

Cu salutări frățești,
BABRAK KARMAL

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Democratic al Poporului 

din Afganistan și
Președinte al Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională și al 

poporului nicaraguan, vă transmitem cele mai frățești salutări cu 
ocazia împlinirii a 65 de ani de viată.

Cu acest prilej, vă rugăm să primiți cele mai sincere felicitări 
dumneavoastră. Consiliul de Stat și România, al cărei președinte 
sînteti.

Folosim această ocazie pentru a transmite prin intermediul dum
neavoastră un călduros și frățesc salut poporului român, care se 
mîndrește cu fii ca dumneavoastră, care, cu devotament și demni
tate, țin sus steagul luptei pentru o viață mai bună pentru po
porul lor.

Vă salută cu cordialitate,
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA

Coordonatorul Juntei Guvernului 
de Reconstrucție Națională din Nicaragua

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări, vă rog să primiți, din 

partea Consiliului Național al Frontului Patriei și al meu personal, 
salutările cele mai cordiale și urări sincere de multă sănătate și 
de noi și încă mai mari succese în activitatea dumneavoastră de 
tnaltă răspundere, pentru prosperitatea Republicii Socialiste Româ
nia și a poporului român frate.

Sînt convins că relațiile și colaborarea dintre Frontul Patriei 
din Republica Populară Bulgaria și Frontul Democrației și Unității 
Socialiste se vor amplifica și aprofunda și în viitor in interesul 
popoarelor bulgar și român.

PENCEO KUBADINSKI
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Patriei 
din Republica Populară Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste

Mult stimate tovarășe secretar general,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, imi este deosebit de plăcut să- vă adresez, in numele Con
siliului Național al Frontului Național din Republica Democrată 
Germană, al prezidiului său șt al meu personal, cele mai cordiale 
salutări și felicitări.

Noi vă prețuim ca o personalitate care a dobîndit mari merite 
în activitatea sa consacrată fericirii ooporului român și menținerii 
păcii în lume. Relațiile de prietenie și colaborare pe multiple pla
nuri dintre statele și popoarele noastre, precum și dezvoltarea ra
porturilor dintre Frontul Național din Reoublica Democrată Ger
mană și Frontul Democrației și Unității Socialiste din Republica 
Socialistă România sînt strîns legate de activitatea dumneavoastră.

Doresc, stimate tovarășe secretar general, să vă transmit urările 
mele sincere de noi succese in activitatea dumneavoastră de înaltă 
răspundere spre binele păcii și socialismului, de sănătate și fericire 
personală.

Cu deosebită considerațiune,
Prof. dr. LOTHAR KOLDITZ
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Național 
din Republica Democrată Germană

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență, ♦
Cu prilejul fericit al celei de-a 65-a aniversări a zilei dumnea

voastră de naștere și a sărbătoririi a peste 50 de ani de activitate 
revoluționară neîntreruptă, am marea plăcere să vă transmit, in 
numele meu personal, al guvernului și al poporului ghanez, calde 
și sincere felicitări.

Poporul ghanez mi se alătură in a ura Excelenței Voastre viață 
îndelungată și sănătate, pentru a vă continua activitatea inestima
bilă pusă in slujba țării și poporului dumneavoastră, precum și a 
păcii mondiale. Strădaniile dumneavoastră constituie o sursă de 
inspirație nu numai pentru guvernul și poporul ghanez, dar și 
pentru toate popoarele progresiste și iubitoare de pace din în
treaga lume.

Locotenent de aviație J. J. RAWLINGS
Președintele Consiliului Provizoriu 

al Apărării Naționale

Excelenței Salt
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere este o plăcută oca
zie pentru a vă transmite cele mai calde felicitări și urări de 
fericire personală. f

General de Divizie (R)
REYNALDO B. A BIGNONE
Președinte al Națiunii Argentinieni

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Iubite tovarășe,
Comitetul Centra) al Partidului Comunist din Venezuela vă 

transmite calde felicitări cu prilejul celei de-a 65-a aniversări.
Ați ajuns la această etate și la o jumătate de secol de luptă re

voluționară înconjurai de afecțiunea și admirația compatrioților 
durpneavoastră și a tuturor comuniștilot din întreaga lume, care 
văd în dumneavoastră conducătorul poporului român și al avan
gărzii sale proletare și care prețuiesc in mod deosebit contribuția 
pe care de-a lungul a 50 de ani de acțiune neîntreruptă ați adus-o 
la cucerirea puterii și la construcția socialistă.

Vă rugăm să primiți, tovarășe președinte, salutul cordial ai co
muniștilor venezueleni și urările lor pentru ani mulți de viață 
rodnică și realizări socialiste.

Cu sentimente frățești,
Pentru> Comitetul Central 

al Partidului Comunist din Venezuela
JESUS FARIA
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă rog să primiți călduroasele mele felicitări.
Contribuțiile dumneavoastră la destindere, dezarmare și pace 

sînt bine cunoscute In rindurile partidului nostru, iar eu vă doresc 
incă mulți ani de activitate bogată in succese, pe linia realizării 
acestor obiective mărețe.

Cu salutări tovărășești,
LARS WERNER

Președintele
Partidului de Stingă — comuniștii 

din Suedia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

i Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, care coincide cu 50 de ani de angajare in lupta pentru 
socialism și pentru pace, vă adresez, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în numele Comitetului Central al partidului nostru și 
in numele meu personal, felicitări călduroase și salutările noastre 
frățești.

A. MAGNIN
Secretar general

al Partidului Elvețian al Muncii

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Finlanda vă adre

sează cele mai calde felicitări cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere și vă urează noi succese in activitatea 
dumneavoastră dedicată fericirii poporului român, dezvoltării so
cietății socialiste în România, păcii, securității popoarelor și 
dezarmării.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN FINLANDA

JOUKO KAJANOJA
Președinte

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, doresc să vă adresez cele mai calde felicitări. Exprim, tot
odată, încrederea in dezvoltarea continuă a bunelor relații dintre 
țările noastre și dintre cele două partide.

MARIO SOARES
Secretar general

al Partidului Socialist Portughez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Salutări frățești cu ocazia Zilei dumneavoastră de naștere. Cele 
mai bune urări pentru viitor.

Gordon Mclennan
Secretar general 

al Partidului Comunist 
din Marea Britanie

Tovarășului secretar general 
al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Iubite tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, in numele Comitetului Central și al meu personal, vă 
transmitem felicitările noastre și vă urăm mulți ani, sănătate și 
succes in activitatea dumneavoastră, pentru soluționarea marilor 
probleme ale epocii contemporane, apărarea păcii și -dezarmarea, 
pentru dezvoltarea in continuare și întărirea in toate domeniile a 
colaborării intre popoarele noastre, pentru continua dezvoltare a 
relațiilor prietenești și a colaborării tovărășești dintre partidele 
noastre.

Urăm fericire poporului român.
Cu salutări tovărășești,

HARILAOS FLORAKIS
Secretar general al C.C.

al Partidului Comunist din Grecia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România,

în numele Consiliului Național al Partidului Comunist din In
dia. vă transmitem cele mai călduroase felicitări cu prilejul im- 
plinirii vîrstei de 65 de ani — o viață plină de activități revolu
ționare.

In perioada celor 18 ani de cînd vă aflați in fruntea Partidului 
Comunist Român, țara dumneavoastră, România, a făcut mari pro
grese in construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, 
cu un înalt nivel de creștere a economiei.

Apreciem eforturile dumneavoastră neobosite pentru pace in 
lume și cooperare internațională, împotriva planurilor imperialiste 
de a arunca umanitatea intr-un holocaust nuclear.

Vă dorim ani mulți în servirea cauzei poporului român și a 
intereselor păcii mondiale și progresului social.

N. K. KRISHNAN
Membru al Comitetului Executiv Central, 

Secretar al Consiliului Național 
al Partidului Comunist din India

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretat general al Partidului Comunist Român

Vă rugăm să primiți cele mai calde și frățești urări din partea 
Partidului Comunist din Danemarca, cu prilejul celei de-a 65-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

In posturile de cea mai înaltă răspundere ale Partidului 
Comunist Român și Republicii Socialiste România ați condus 
procesul transformărilor istorice din țara dumneavoastră In con
strucția socialismului Am urmărit întotdeauna cu cea mai mare 
atenție, in spiritul solidarității internaționale, victoriile și progre
sele înregistrate pe acest drum. Vă urăm noi succese în eforturile 
dumneavoastră de mobilizare a forțelor poporului muncitor român 
in această nobilă misiune.

In situația in care se pune problema menținerii păcii, în ciuda 
planurilor agresive ale imperialismului, noi dăm o înaltă apreciere 
poziției dumneavoastră in favoarea destinderii și dezarmării, pre
cum și sprijinului dumneavoastră pentru programul de pace 
elaborat de cea mai importantă Declarație politică a statelor 
membre ale Tratatului de la Varșovia.

Vă adresăm mulțumiri pentru contribuția adusă la dezvoltarea 
relațiilor frățești care există intre partidele noastre și privim cu 
interes întărirea in continuare a colaborării noastre reciproce.

Vă transmitem cele mai bune urări în activitatea dumneavoastră 
de înaltă răspundere, precum și urări de fericire personală.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN DANEMARCA 

JOERGEN JENSEN
Președinte

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

încă de prima dată cînd ne-am întîlnit și am discutat Împreună 
In 1967, v-am urmărit evoluția dumneavoastră ca om de stat. Vi
goarea, spiritul independent, inteligența ascuțită și în special pri
ceperea dumneavoastră de a acționa cu măiestrie atît in proble
mele interne, cit și internaționale, vă situează în primele rînduri ale 
liderilor lumii.

Spun aceasta acum, deoarece în momentul cînd veți sărbători 
aniversarea zilei de naștere veți atinge acea călme proprie oricărui 
mare lider. La 65 de ani majoritatea oamenilor sînt gata de pensio
nare, dar pentru mulți dintre cei mai mari lideri ai lumii anii cei 
mai eficienți și mai productivi încep de acum încolo.

Sînt sigur că cele mai bune momente pentru dumneavoastră 
yor veni în cea de-a doua decadă ca președinte, continuînd același 
curs îndrăzneț și independent pe care l-ați hotărît pentru poporul 
dumneavoastră

Doamna Nixon mi se alătură, trimițindu-vă cele mai calde felici
tări și cele mai bune urări dumneavoastră, soției și capabilei dum
neavoastră tovarășe Elena, și celorlalți membri ai familiei.

RICHARD NIXON

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Dragă ' prietene,
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, eu și soția vă adresăm cele mai călduroase urări de viață 
lungă și fericire deplină.

Cu salutări prietenești,
CONSTANTIN TSATSOS

Fost președinte al Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte.
Cu mare plăcere vă transmit cele mai sincere felicitări cu oca

zia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și 
vă adresez sincerele mele urări de fericire.

Vă rog să credeți, domnule președinte, în asigurarea considera
ției mele celei mai înalte.

ARTHUR DUNKEL
Director general al G.A.T.T.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul fericit al aniversării zilei dumneavoastră de naștere, 

®am deosebita plăcere de a vă transmite cele mai sincere felicitări, 
precum și cele mai bune urări de sănătate, succese continue și tra
diționalul „La mulți ani !“.

ADAM MALIK
Vicepreședintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Domnule președinte, •
Cu prilejul împlinirii vîrstei de 65 de ani, vă transmit felicitările 

mele cordiale.
Vă doresc fericire personală, iar în înalta dumneavoastră func

ție succes în eforturile pentru creșterea bunăstării poporului român.
Cu salutări amicale,

FRANZ JOSEF STRAUSS
Prim-ministru al Bavariei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul împlinirii a 65 de ani de viață consacrată cauzei co
munismului și progresului poporului român, doresc să vă transmit 
cordialele mele felicitări împreună cu mărturia prieteniei mele.

SANTIAGO CARRILLO

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă transmit urările mele cele mai vii, împreună cu urarea 
ca angajanta dumneavoastră operă în favoarea păcii și destinderii 
să aibă succesul pe care îl merită.

Al dumneavoastră,
FLAMINIO PICCOLI

Președintele Consiliului Național 
al Partidului Democrat Creștin Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii, Socialiste România

Dragă președinte,
Reinnoind cele mai bune urări cu prilejul Anului Nou, îmi este 

plăcut să adresez sincere felicitări pentru cea de-a 65-a aniversare 
a zilei de naștere.

Poporului român și dumneavoastră, care îl conduceți, vă transmit 
expresia unei calde prietenii din partea social-democraților italieni.

Cu salut cordial,
PIETRO LONGO

Secretar general
al Partidului Socialist Democratic Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară șl 
a zilei dumneavoastră de naștere vă rog să primiți cordiale felici
tări și urări de multă sănătate, noi succese in activitatea dumnea
voastră de răspundere in conducerea partidului și statului, in con
struirea socialismului și comunismului in România.

Exprim cu această ocazie satisfacția mea profundă in legătură 
cu dezvoltarea fructuoasă a colaborării intre oamenii de știință 
români și sovietici, îndeosebi in domeniul fizicii.

Acad. A. M. PROHOROV
Laureat al Premiului „Nobel", 
Laureat al Premiului „Lenin“ 

--------------- i----- a-------------------------------

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Felicitări cu ocazia aniversării vîrstei de 65 de ani din partea 
mea și a celorlalte companii membre ale Consiliului economic 
româno-american. Sperăm că relațiile comerciale și comerțul intre 
țările noastre vor crește semnificativ in anii care vin și că vor con
stitui un prilej de mulțumire pentru dumneavoastră, pentru guver
nele și popoarele român și american.

MILTON F. ROSENTHAL
Președintele Consiliului economic 

româno-american
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc pentru caldele urări pe care ați binevoit să 
mi le adresați cu ocazia zilei rtaționaJe.

Vă asigur că guvernul ivorian va acționa in continuare pentru lărgirea 
și aprofundarea multiplelor legături de prietenie și cooperare care există 
între țările noastre.

Totodată, îmi este plăcut să vă adresez urările mele de sănătate șl fe
ricire personală.

Cu cea mai înaltă considerație,
FELIX HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Republicii 
Coasta de Fildeș

< In colecția „Din gindirea filozofică a președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu", a apărut, în limbile 

maghiară și germană, volumul :
Concepția materialist-dialectică, baza 

ideologică a politicii și activității 
Partidului Comunist Român

Editura politică

Mijloacele de informare in masă din numeroase țări ale lumii au 
consacrat spații ample omagierii a 50 de ani de activitate revoluționară o 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, și aniversării zilei sale 
de naștere. Infățișînd momente din vasta operă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, presa de peste hotare evidențiază activitatea neobosită a 
conducătorului partidului și statului nostru pentru înaintarea neabătută a 
României pe calea edificării societății socialiste, personalitatea sa pro
eminentă de înflăcărat revoluționar și patriot, militant de frunte al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, luptător consecvent pentru cauza 
libertății Și independenței popoarelor, pentru progres social, colaborare 
și pace in lume. Se relevă prestigiul imens al șefului statului român, 
prețuirea și stima de care se bucură pe toate meridianele pentru acti
vitatea sa de promotor înflăcărat al 
gere, colaborare, pace și progres,

celor mai nobile idealuri de înțele-

Convorbiri româno-olandeze
Vineri, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, l-a pri
mit pe Henry Wijnaendts, ambasador 
cu împuterniciri speciale in Ministe
rul Afacerilor Externe- al Olandei, 
care întreprinde o vizită oficială în 
țara noastră.

In cadrul convorbirii a fost expri
mată satisfacția pentru cursul pozi
tiv al relațiilor bilaterale româno- 
olandeze și au fost discutate o serie 
de măsuri in vederea extinderii și 
diversificării lor. De asemenea, a 
fost efectuat un schimb de păreri cu 
privire la problemele internaționale 
actuale și, în mod deosebit, în le.gă-' 
tură cu problemele colaborării și 
securității europene ale dezarmării, 
și in primul rind ale dezarmării nu
cleare in Europa, și cu privire la 
reuniunea de la Madrid.

La primire a participat Adrien 
Mansvelt, ambasadorul Olandei la 
București.

In zilele de 27 și 28 ianuarie au 
avut loc la București convorbiri in
tre tovarășul Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, și Henry Wijnaendts, 
ambasador cu împuterniciri speciale 
in Ministerul Afacerilor Externe al 
Olandei.

Desfășurate într-o atmosferă cor
dială, discuțiile au prilejuit exami
narea stadiului actual de dezvoltare 
a relațiilor româno-olandeze, pre
cum și definirea unor noi posibilități 
care să ducă la extinderea și di
namizarea schimburilor comerciale, 
la intensificarea cooperării economi
ce, precum și pe alte planuri.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții interna
ționale.

La convorbiri a participat Adrien 
Mansvelt, ambasadorul Olandei la 
București.

Intîlnirea adjuncțîlor miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
în zilele de 27—28 ianuarie 1983 a 

avut loc la București o intilnire a 
adjuncților miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia. Delegația țării 
noastre a fost condusă de Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Au fost, de ase
menea, prezenți șefii delegațiilor ță
rilor respective la reuniunea de la 
Madrid. Cu acest prilej, s-a efec
tuat un schimb de păreri asupra

reluării lucrărilor reuniunii de la 
Madrid a reprezentanților statelor 
participante la conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa.

întilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, de lucru.

La încheierea lucrărilor, tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, s-a întîlnit și a avut o.con
vorbire cordială cu delegațiile parti
cipante. Au fost prezenți ambasado
rii țărilor respective acreditați la 
București.

SIMPOZION
In organizarea Ministerului Mine

lor, la Institutul de cercetări și pro
iectări miniere pentru substanțe ne
metalifere din Cluj-Napoca s-au 
desfășurat lucrările simpozionului cu 
tema „18 ani de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și introduce
rea progresului tehnic în industria 
minieră". Simpozionul — la care au 
luat parte reprezentanți ai ministe
rului de resort, cercetători, prpiec- 
tanți și alți specialiști de la institu
tele și unitățile de profil sau cu pre
ocupări în domeniu din Baia Mare, 
Craiova, Deva, Petroșani și din lo
calitate — a evidențiat importanța 
deosebită pe care partidul nostru — 
îndeosebi de cînd la cîrma destine

lor României se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — o acordă com
plexei activități de descoperire și pu
nere în valoare a surselor de ma
terii prime minerale și energetice din 
subsolul patriei, grija permanentă 
acordată de secretarul general în
zestrării cu tehnică și tehnologii mo
derne, creării celor mai bune con
diții de muncă și viață pentru mi
neri, succesele dobîndite in acest 
hotăritor sector al economiei națio
nale.

In încheiere, participanții la reu
niune au adoptat textul unei tele
grame, adresată TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se 
arată, între altele :

„întreaga activitate de cercetare minieră organizată pe baza indica
țiilor dumneavoastră, in cei 18 ani de cînd vă aflați la cirma țării, s-a 
intensificat și s-a aprofundat corespunzător comandamentelor majore, 
pentru asigurarea din resurse proprii a cerințelor de materii prime ener
getice, minereuri de fier, neferoase și nemetalifere, în vederea consoli
dării permanente a independenței noastre economice. Cu această ocazie 
ne exprimăm profundul devotament și întreaga noastră gratitudine pentru 
grija deosebită pe care o manifestați față de continua modernizare a 
întregii industrii extractive, față de îmbunătățirea condițiilor de viață a 
tuturor celor ce muncesc cu strădanie în adîncuri pentru a aduce la 
lumină bogățiile inestimabile ale subsolului românesc.

Urmînd exemplul vieții șl operei dumneavoastră, ne angajăm să mun
cim cu abnegație pentru dezvoltarea tehnologică și pentru un continuu 
progres în industria minieră, în vederea realizării sarcinilor majore de 
producție rezultate din documentele Congresului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului. Acum, la împlinirea unei jumătăți de 
secol de neobosită activitate revoluționară și cu prilejul aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere, ingăduiți-ne să vă urăm din toată inima să ne 
trăiți ani mulți în deplină sănătate și putere de muncă, pentru a obține 
noi și mari succese în opera de făurire a socialismului și comunismului 
pe pămintul patriei noastre, pentru edificarea unei lumi a păcii, fără arme 
și fără războaie". (Agerpres)

ROMBAC - 1-11 - în
Primul avion de linie turboreac

tor ROMBAC 1-11, construit in 
România, a efectuat vineri', 28 ia
nuarie, zborul inaugural ne rulat in
ternă București — Timișoara.

Realizată după o licență British 
Aircraft și Rolls Royce, aeronava de 
tipul BAC 1-11 — seria 500 este des
tinată pentru transportul de călători, 
cit și cel de mărfuri, avînd o auto
nomie de zbor de 2 500—3 000 de km, 
cu o capacitate de 119 locuri și poa
te lua o încărcătură de mărfuri de 
11 tone. Dotat cu aparatură ultramo
dernă. aparatul are o viteză de croa-

prima cursă internă
zieră de 850 km/oră și zboară la o 
altitudine de 11 000 m, asigurînd un 
zbor în deplină securitate și condiții 
deosebite de confort.

Cu același prilej. Oficiul special de 
editarea timbrelor și controlul man- 

. datelor a emis o marcă poștală, ilus- 
trind avionul ROMBAC 1-11. iar A- 
sociația filateliștilor din România a 
realizat un plic și o aeromaximă — 
ilustrată, timbru, ștampilă — inti
tulată Zbor inaugural București — 
Timișoara, 28-1-1983.

Ziarele din R.P. Bulgaria au pu
blicat pe primele pagini mesajul 
de felicitare adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia.

„RABOTNICESKO DELO" a pu
blicat articolul omagial „Slujire 
devotată a cauzei socialismului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu la 65 
de ani", însoțit de portretul condu
cătorului partidului și statului nos
tru.

„Comuniștii bulgari — se spune 
in articol —, toți oamenii muncii il 
cunosc pe cel mai iubit fiu al 
României socialiste prietene ca un 
militant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, ca bun prieten al țării noas
tre, luptător neobosit pentru prie
tenia frățească și colaborarea ro- 
mâno-oulg'. ă“.

După ce face o amplă prezenta
re a vieții și activității revoluțio
nare a conducătorului partidului și 
statului, nostru, ziarul subliniază 
că „in întreaga activitate a tova
rășului Nicolae Ceaușescu locul 
central il ocupă eforturile sale pen
tru preîntimpinarea amenințării 
crescinde a unui nou război, pen
tru întărirea procesului destinderii 
și colaborării pașnice intre țările 
și popoarele de pe toate continen
tele".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
bulgari se bucură sincer de succe
sele remarcabile ale României so
cialiste. obținute sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu" — se subliniază în ar
ticol. „Marcăm cea de-a 65-a ani
versare a zilei de naștere a secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Renublicii 
Socialiste România, cu cele mai 
frumoase sent'mente frățești. Urăm 
din toată inima tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sănătate deplină și pu
tere de muncă pentru noi succese 
in activitatea sa neobosită pusă in 
slujba patriei, cauzei •socialismului 
și păcii".

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
— organ al C.C. al P.S.U.G. — a 
publicat pe prima pagină telegrama 
de felicitare adresată tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu de tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al . 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. Germane, 
însoțită de o fotografie, precum și 
de un amplu articol, intitulat 
„Neobosit in lupta, pentru cauza so
cialismului".

„De numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sint strîns legate succe
sele obținute de clasa muncitoare 
din România in construcția socia
lismului, in opera de transformare 
a țării dintr-un stat situat printre 
cele mai slab dezvoltate din Euro
pa, intr-o țară cu o industrie și 
agricultură moderne și care se 
bucură de respect pe plan interna
țional — arată ziarul. Toate efortu
rile spre binele poporului, pentru 
pace și progres social, pentru o mai 
bună și mai dreaptă societate uma
nă — această maximă a fost firul 
călăuzitor permanent al activită
ții sale".

După ce redă momente din viata 
și activitatea conducătorului parti
dului și statului nostru, ziarul scrie: 
„Tovarășul Nicolae Ceaușescu adu
ce o contribuție importantă la con
solidarea prieteniei și colaborării 
dintre Partidul, Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia, dintre cele două state și po
poare.

Toți comuniștii și oamenii muncii 
din R. D. Germană transmit secre-

tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, felicitările lor 
cu prilejul zilei de naștere".

Textul telegramei de . felicitare, 
însoțit de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și știri 
despre adunarea solemnă care a 
avut loc la București au 
blicate de întreaga presă 
din R.D.G.

Toate ziarele centrale 
au informat, in primele pagini, 
despre telegrama de felicitare cu 
prilejul omagierii celor 50 de ani 
de activitate revoluționară șl ani-

fost pu- 
centrală
poloneze

latează despre „dinamismul politi
cii externe promovate de șeful sta
tului român", relevînd :

„Numeroasele succese ale politicii 
externe a României i-au determi
nat pe mulți analiști să studieze 
gindirea politică a conducătoru
lui acestei țări. Din lectura scrie
rilor lui Nicolae Ceaușescu rezultă 
clar profilul complex al unui om 
de stat preocupat nu numai să asi
gure propriei țări b autonomie in 
ce privește dezvoltarea economică 
și socială, dar și profund sensibil 
la marile probleme nerezolvate de 
comunitatea internațională : nece
sitatea creării unor relații noi, mai 
democratice, în viața internaționa
lă, a creării bazelor pentru depăși
rea subdezvoltării în lume, a reali
zării premiselor pentru a se ajunge 
la limitarea armamentelor și apoi 
la dezarmare, «problema probleme
lor» omenirii.

Paralel cu afirmarea principii
lor independenței și suveranității și 
cu criticarea politicii bazate pe 
forță și pe amenințarea cu forța, 
președintele României s-a pronun
țat cu consecvență pentru democra
tizarea raporturilor internaționale și 
pentru creșterea rolului O.N.U. și 
al altor organisme in soluționarea 
problemelor majore ale păcii și 
securității, ințelegînd prin aceasta

emanată de români, de obiceiurile 
lor, de tara în care trăiesc. Subli
niind aportul deosebit al președin
telui Nicolae Ceaușescu la dezvol
tarea raporturilor româno-aus- 
triece, săptăminalul evidențiază că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
„o personalitate de frunte a vieții 
internaționale, care militează neo
bosit pentru pace in lume, pentru 
dezarmarea nucleară".

Ziarul „VOLKSSTIMME", organ 
al P.C. din Austria, relatează, in
tr-un . amplu articol, despre reali
zările poporului român in primii 
doi ani ai cincinalului 1981—1985. 
„Succesele României in acești ani 
în dezvoltarea industriei și agri
culturii, in ridicarea nivelului de 
trai sint cu atit mai remarcabile 
cu cit ele au fost obținute in con
dițiile in care omenirea este sub 
efectul unor grele zguduiri pe plan 
economic, politic și militar" — se 
arată in articol.

Ziarul vienez „DIE PRESSE" 
evidențiază politica externă inde
pendentă a statului român, intensa 
activitate desfășurată pe plan in
ternațional de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, punctele de vedere 
principiale, constructive ale Româ
niei în marile probleme ale lumii. 
Este subliniată poziția adoptată de

«

Cronica
Lucrări din creația unuia dintre 

pictorii reprezentativi italieni con
temporani — Aldo Riso — sint pre
zentate publicului bucureștean în ca
drul unei expoziții, deschise, vineri, 
la Galeria Căminul artei.

Particularitățile creației artistului 
expozant, contribu'ia sn la îmbogă
țirea patrimoniului cultural italian 
cu opere de valoare, precum și rod- 
nicile schimburi cultural-artistiee 
dintre România și Italia au fost re-

zilei
levate in alocuțiunea rostită la ver
nisaj de criticul de artă Dan Gri- 
gorescu.

Au particioat reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. Ministerului Afacerilor Exter
ne. artiști plastici, alți oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

A fost prezent Benedetto Santa- 
relli. ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

(Agerpres)
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19,r3 Telejurnal
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tualitatea economică

19.30 Teldenciclopedia
20,00 Film serial : „Iancu Jianu". Pro

ducție a Casei de filme Unu. Ulti
mul episod

20,50 Bucuroși de oaspeți — spectacol 
de varietăți

23.25 Telejurnal
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19.00 Telejurnal
19,20 „Cîntarea României". De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Vrancea

20.05 Profil componistic
21.35 Din mares carte a patriei
21.55 Pagini muzicale de mare popu

laritate
22.45 Jaz In nocturnă
23.25 Telejurnal

versării zilei de naștere, adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
tovarășii Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și Henryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone. 
Ziarele au publicat, de asemenea, 
corespondențe din București -con
sacrate acțiunilor organizate în țrfra 
noastră cu prilejul acestui impor
tant eveniment.

„TRYBUNA LUDU" — organ al 
C.C. al P.M.U.P. — subliniind că 
„România sărbătorește în mod fes
tiv 50 de ani de activitate revolu
ționară și ziua de naștere a tova
rășului -Nicolae Ceaușeșcu", a re
latat despre adunarea solemnă de 
la București. Ziarul relevă că to
varășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost decernată Medalia omagială, 
instituită ,in mod special, în semn 
de profund omagiu și înaltă cinsti
re, cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de activitate revoluționară si 
aniversării zilei de naștere. La 
București — scrie ziarul — a mai 
avut loc o sesiune științifică con
sacrată realizărilor României din 
ultimii 18 ani în domeniile științei, 
tehnicii, învățămîntului și culturii. 
Corespondențe consacrate aceluiași 
eveniment au fost publicate și de 
ziarele centrale poloneze „ZYflE 
WARSZAWY", „ZOLNIERZ WOL- 
NOSCl", „SZTANDAR MLO- 
DYCH".

Agenția iugoslavă TANIUG a in
format despre adunarea solemnă 
de la București și despre mesajul 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Cei aproape ÎS ani de 
rășul Nicolae Ceaușescu 
fruntea partidului sint 
rodnici din existența 
relevă agenția evidențiind contri
buția teoretică și practică a pre» 
ședinței ui Nicolae Ceuușescu la 
edificarea socialismului in Româ
nia, precum și marele său presti
giu internațional.

Agenția Taniug a relevat faptul 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost felicitat de numeroase delega
ții de veterani, ale organizațiilor 
social-politice din toate cele 40 de 
județe ale țări: și din municipiul 
București, de delegații ale unor 
ministere, instituții ș1 întreprinderi, 
de reprezentanți ai naționalităților 
conlocuitoare.

Ample spații a rezervat. în aceste 
zile, personalității conducătorului 
României, vastei sale activități pe 
plan internațional presa italiană.

Revista „BALCANICA" a publi
cat articolul „Diplomația președin
telui Nicolae Ceaușescu". în care, 
dună ce evidențiază marea popu
laritate în Italia a președintelui 
Republicii Socialiste România, re-

cind tova- 
se află in 
..cei mai 

României",

participarea activă. în condiții de 
deplină egalitate, a tuturor statelor 
la viața internațională.

Un alt aspect al concepției 
politice a președintelui Nicolae 
Ceaușescu este dezarmarea — 
obiectiv central al politicii' externe 
a României in ultimii zece ani. Li
mitarea armamentelor și distruge
rea treptată a arsenalelor sint, în 
concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu, obiectivele cele mai im
portante, cele mai urgente ale ome- 
nirii".-

„tml exprim profundul senti
ment de admirație pentru un om 
de stat de nivelul președintelui 
Ceaușescu, care, grație prestigiului 
său, are un rol deosebit de pozitiv 
in depășirea dificultăților exis
tente în calea destinderii, înțelege
rii intre popoare, cooperării eu
ropene" — scrie, in încheiere, au
torul articolului.

„AVANTI" a inserat largi extra
se din cuvintarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la adu
narea solemnă organizată la Bucu
rești. reluind aprecierile președin
telui României în legătură cu ne
cesitatea opririi cursei înarmări
lor, instaurării păcii, creării în 
câni a unei zone fără arme 
cleare. a colaborării.

„Nicolae Ceaușescu — scrie 
ruj — a subliniat din nou că 
poate exista problemă mai impor
tantă decît aceea de a pune capăt 
cursei înarmărilor, de a se trece 
la dezarmare și' în primul rind la 
dezarmare nucleară".

„IL POPOLO", relatînd. la rindul 
său, despre cuvintarea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, mențio
nează : „Președintele Nicolae
Ceaușescu a reafirmat necesitatea 
— pe care a definit-o ca vitală 
pentru popoarele europene — de a 
opri amplasarea de noi rachete nu
cleare, de a retrage și distruge pe 
cele existente. Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat că este necesară 
luarea politicii de destindere și a 
dialogului Est-Vest, fie prin 
cheierea cit mai grabnică a 
niunii de la Madrid, fie printr-o 
conferință a încrederii și dezar
mării, care să respecte opțiunile și 
necesitățile fiecărei țări europene".

Cotidianul austriac ™
ZEITUNG" a publicat 
de felicitare adresată,
Nicolae Ceaușescu de președintele 
federal al Republicii Austria, dr. 
Rudolf Kirchschlăger.

O altă publicație austriacă, săo- 
tăminalul „DIE WIRTSCHAFT", 
informează despre apariția, in 
Austria, a volumului „Nicolae 
Ceaușescu — strategia politică a 
rațiunii", remarcînd că realizatorul 
cărții, B. Turkfeld. redă fascinația

țara noastră in domeniul dezarmă
rii.

Ziarul american „GAINESVILLE 
SUN" din Florida a publicat arti
colul „Nicolae Ceaușescu — Omul 
Păcii", reliefind eforturile asidue 
ale tovarășului' Nicolae Ceaușescu 
in direcția înfăptuirii păcii și în
țelegerii între popoarele lumii. 
„Cu spiritul său umanitar — se 
arată in articol — președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a dedicat în
treaga sa energie pentru promo
varea păcii pe pământ".

„LE JOURNAL D’EGYPTE" 
a publicat articolul „Nicolae 
Ceaușescu, președintele României", 
însoțit de portretul șefului statului 
român. După ce trece in revistă mo
mente din viața și activitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, ziarul e- 
vidențiază contribuția inestimabilă 
a președintelui României la ela-

borarea politicii interne și externe 
a țării sale. „In fruntea partidului 
și a statului — se arată în articol 
— președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a angajat in promovarea fermă a 
unei politici vizînd accelerarea pro
gresului economic și social al 
României, favorizarea dezvoltării 
științei, învățămîntului și culturii, 
lărgirea democrației socialiste și 
aplicarea in practică, în mod sus
ținut, a principiilor eticii și echi
tății socialiste, ridicarea constantă 
a nivelului de viață materială și 
spirituală a poporului.

în calitate de șef al statului, el 
a imprimat ca linie directoare în 
politica externă și activitatea inter
națională a României promovarea 
consecventă a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui in treburile interne, avantaju
lui reciproc, dezvoltarea prieteniei 
și cooperării cu toate statele in 
curs de dezvoltare, extinderea re
lațiilor cu alte state indiferent de 
sistemul lor social".

Un amplu comentariu, intitplat 
„Aniversarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu", a fost difuzat și de 
agenția angoleză de presă. ANGOP. 
Duoă ce evocă viața și lupta pre
ședintelui României, agenția evi
dențiază contribuția decisivă a to
varășului Nicolae Ceaușescu la elav 
borarea Programului P.C.R. de e ®. 
ficare a societății socialiste mi 
lateral dezvoltate și înaintare^- 
României spre comunism, arătîiid : 
„Pe baza acestui program, pre
ședintele Ceaușescu — arhitectul 
politicii interne a României — pro
movează cu fermitate obiectivele 
de accelerare a progresului eco
nomic și social, de dezvoltare și 
modernizare rapidă a forțelor de 
producție, de perfecționare a so
cietății și de ridicare a nive’ului 
de viață material și spiritual al în
tregului popor român".

Ultimul număr al revistei indie
ne „INTERNATIONAL REPOR
TER" este consacrat în întregime 
omagierii a 50 de ani de activitate 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aniversării zilei sale 
de naștere. Editorii revistei eviden
țiază rolul determinant pe care, il 
are președintele României socia
liste în elaborarea și promovarea 
politicii interne și externe a țării, 
ideile sale novatoare, lupta sa con
secventă pentru instaurarea unui 
climat de pace și înțelegere între 
popoare.
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BERLINUL OCCIDENTAL 28. — 
în aula Bibliotecii Universității Li
bere din Berlinul occidental s-a 
deschis o expoziție de carte româ
nească, în cadrul căreia un loc de 
frunte il ocupă operele conducă
torului partidului și statului român. 
Standul dedicat operelor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a trezit un 
interes deosebit in rindul numero
sului public participant la deschi
derea expoziției.

HARARE 28. — Ministerul Infor
mațiilor din Republica Zimbabwe 
și ambasada țării noastre au 
organizat, în sălile Bibliotecii 
centrale din Harare, o expoziție 
de fotografii intitulată „Aspecte 
ale vieții și activității președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu".

La ceremonia inaugurală a luat 
cuvîntul Noian Makombe, pre
ședintele Senatului Republicii Zim
babwe, care, omagiind personalita
tea marcantă a președintelui Româ
niei. a evidențiat contribuția deo
sebită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări.

„După vizita președintelui Repu
blicii Zimbabwe și a primului mi
nistru Zimbabwean in T 
Socialistă România, 
dintre țările noastre 
voltat dobindind noi și ample 
dimensiuni, iar președintele Romă- ' 
niei socialiste se bucură de o mare 
stimă in rindurile poporului Zim
babwean — a spus vorbitorul. Ii 
adresăm președintelui 
Ceaușescu mulțumirile 
sincere pentru sprijinul 
luptei noastre pentru dobindirea

Republica 
raporturile 
s-au dez-

Nicolae 
noastre 
acordat

independenței, precum și luptei 
duse in prezent de poporul nami- 
bian pentru eliberarea națională".

Cu ocazia ceremoniei deschiderii 
expoziției, Ambasada României a 
donat Bibliotecii centrale din Hara
re o colecție din operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. traduse în prin
cipalele limbi de circulație inter
națională. lucrări științifice ale to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, precum și cărți 
românești de artă, literatură și is
torie.

CANBERRA 28. — La Biblioteca 
Națională din Canberra a fost or
ganizată o gală a filmului româ
nesc. în alocuțiunile rostite cu pri
lejul acestei manifestări au fost 
elogiate activitatea și personalita
tea tovarășului Nicoiae Ceaușescu.

Cu același prilej, in holul central 
al bibliotecii a fost deschisă o ex
poziție de carte cuprinzind lucrări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind domenii variate ale vieții 
politice internaționale, ale activită
ții economico-sociale a României 
socialiste.

CONAKRY 28. — O conferință de 
presă și o expoziție intitulată „Ima
gini românești" au fost organizate 
la Conakry.

Cu acest prilej au fost reljei-. , 
relațiile de prietenie existente între 
țările noastre. între președintele 
Guineei și președintele României, 
subliniindu-se rolul determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și promovarea politicii 
externe românești de pace, priete
nie și colaborare țu toate popoare
le lumii.

(Agerpres)

Poziția statelor neutre și nealiniate din Europa 
privind reuniunea de la Madrid

BERNA 28 (Agerpres). — Agenția 
D.P.A. informează că la Berna s-a 
desfășurat, timp de două zile, o 
reuniune a reprezentanților statelor 
neutre și nealiniate din Europa — 
Austria, Elveția, Finlanda și Suedia, 
precum și Cipru, Iugoslavia, Liech
tenstein, Malta și San Marino. Parti
cipanții și-au exprimat dorința de a 
da noi impulsuri reuniunii de la Ma
drid a statelor participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare

in Europa care se reia la 8 februarie, 
pentru ca aceasta să poată realiza un 
consens pină la sfirșitul lunii martie.

Conducătorul delegației elvețiene, 
Edouard Brunner, a declarat presei 
că este foarte important ca reuniunea 
să se încheie in primăvară cu un re
zultat pozitiv, bazat pe un document 
final substanțial și echilibrat. Aceasta 
— a adăugat el — ar avea o inrîu- 
rire favorabilă și pentru alte confe
rințe internaționale.

CIPRU: „Apărarea independenței și suveranității 

țării — mai presus de orice interese"
NICOSIA 28 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat Radiodifuziunii ci
priote, președintele Ciprului Spyros 
Kyprianou. liderul Partidului Demo
cratic, a declarat că alianța electora
lă dintre partidul său și Partidul 
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.) nu inseamnă că cele 
două formațiuni politice au renun
țat la convingerile lor ideologice, ci

doar că „ele au convenit să pună 
salvarea țării mai presus de toate 
celelalte interese".

La rindul său, secretarul general al 
A.K'.E.L., Ezekias Papaioannou, a 
precizat : „Lucrul cel mai im
portant — a arătat Papaioannou — 
este eliberarea Ciprului de toate tru
pele străine, în scopul salvgardării 
independenței și suveranității țării".

SALVADOR

Se extind zonele controlate de forțele insurgente
SAN SALVADOR 28 (Agerpres). — 

Detașamente ale Frontului' Farabun- 
do Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) din Salvador au atacat 
mai multe garnizoane ale armatei, 
ciocniri violente fiind Înregistrate in

zonele periferice ale capitalei — in
formează agenția Prensa Latina.

Postm de radio „Venceremos" a 
anunțat că după mai multe ore de 
.lupte, insurgenții au preluat contro
lul asupra localității San Francisco 
Javier, din departamentul Usulutan.

Mesajul președintelui S.U.A. privind 
„starea uniunii"

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
In mesajul privind starea uniunii, 
președintele S.U.A.. R. Reagan, a ex
pus principalele probleme care se 
ridică azi in fața Americii, pe plan 
intern și extern, și cum vede guver
nul rezolvarea lor.

„In momentul de față -starea 
uniunii» este puternică, dar econo
mia trece prin dificultăți. Pentru 
prea mulți dintre concetățenii noștri 
— fermieri, muncitori din industria 
siderurgică și a automobilelor, fores
tieri, tineri de culoare și mame care 
lucrează — aceasta este o perioadă 
dificilă. Trebuie să facem tot ce ne 
stă in putință pentru ca suferințele 
lor să ia sfîrșit" — a declarat pre
ședintele, Reagan, adăugind : „Pro
blemele pe care le-am moștenit sint 
mult mai grave decit s-au așteptat 
majoritatea celor din cadrul și din 
afara guvernului : recesiunea s-a do
vedit mai profundă decit au antici
pat majoritatea celor din interiorul 
și dfn afara guvernului. Remedierea 
acestor probleme a necesitat mai 
mult timp și mai multe sacrificii de
cit am fi dorit. Șomajul este mult 
orea ridicat. Dacă guvernul refuză 
să stringă cureaua, cheltuielile fede
rale prevăzute vor fi, de asemenea, 
mult prea ridicate și a» putea sub
mina și scurta redresarea economică 
in curs".

După ce a arătat că în S.U.A. se 
înregistrează indicii ale unei redre
sări, președintele Reagan a spus : 
„Pentru a asigura o redresare susți
nută trebuie să menținem in conti
nuare sub control cheltuielile și să 
reducem aceste deficite. Dacă nu o 
vom face redresarea va fi de foarte 
scurtă durată, șomajul va rămîne 
foarte ridicat și vom lăsa copiilor' 
noștri o povară exorbitantă a dato
riei naționale".

Vorbitorul s-a referit apoi la o se
rie de recomandări ce le va face 
Congresului în scopul îmbunătățirii 
situației, între care a menționat în

ghețarea cheltuielilor federale și la 
o categorie largă de programe inter
ne ; adoptarea de măsuri concrete 
pentru a controla creșterea așa-nu- 
mitelor programe „necontrolabile" de 
cheltuieli ; ajustarea programului de 
restabilire a capacităților defensive 
ale S.U.A. propunînd economii de 55 
miliarde dolari in domeniul apărării 
pentru următorii cinci ani ; studie
rea mijloacelor pentru a simplifica 
sistemul impozitelor și a-1 face mai 
echitabil pentru toți americanii.

In continuare, R. Reagan a subli
niat rolul important al comerțului 
exterior, preconizînd măsuri pentru 
dezvoltarea acestuia. „Trebuie să 
recunoaștem — a spus el — că starea 
noastră economică este legată indi
solubil de economia mondială. Noi 
exportăm peste 20 la sută din pro
ducția noastră industrială, iar 40 la 
sută din terenurile noastre agricole 
produc pentru export". Președintele 
a preconizat o colaborare îndeaproa
pe cu statele industrializate din Eu
ropa de vest, cu Japonia și cu Fon
dul Monetar Internațional.

Președintele Reagan a reafirmat 
în cont.inuare cunoscutele sale op
țiuni in domeniul apărării și al ar
mamentelor.

în cadrul referirilor la politica ex
ternă a S.U.A., șeful executivului a- 
merican a precizat că in centrul stra
tegiei americane pentru pace se află 
relațiile S.U.A. eu Uniunea Sovie
tică și că continuă ,cu aotârire" ne
gocierile cu Uniunea Sovietică pri
vind reducerea armamentelor „Re
feritor la forțele nucleare cu rază 
medie de acțiune — a declarat el — 
am propus eliminarea completă a 
întregii clase de rachete cu baza la 
sol. De asemenea, sintem gata să 
explorăm orice propunere serioasă 
sovietică. în același timp, doresc să 
subliniez că fermitatea aliaților ră- 
mme un element de primă impor
tanță pentru realizarea reducerii ar
mamentelor".

r AGENȚIILE
I ------ - - * I
. DE PRESA | 

I TRANSMIT: |
. ÎNTREVEDERE LA KABUL. Mi- I 

nistrul de externe al Afganistanu- I 
lui, Shah Mohammad Dost, l-a 
primit pe Diego Cordovez, secre- I 

I tar general adjunct al O.N.U. pen- 
I tru probleme politice speciale, a- 

flat in vizită Ia Kabul, in cadrul .
I unui turneu pe care îl efectuează 
I în unele țări din regiune. In ca- I 

litate de trimis special al secreta- 
, ruiui general al O.N.U., Cordovez I 

a sosit la Kabul în baza întele- 
1 gerii convenite la Geneva pentru 

continuarea misiunii începute an- i 
terior în vederea creării premise- |

1 lor pentru convorbiri între R.D. Af- 
ganistan și alte părți interesate. Vi- I 
zita lui Diego Cordovez la Kabul | 
a fost precedată de convorbiri pe

■ care trimisul special al O.N.U. le-a I 
avut, la Islamabad, cu oficialități | 
pakistaneze, consacrate examinării

I acelorași probleme. i
DECLARAȚIA • MINISTRULUI 

DE EXTERNE LIBANEZ. Majori- i 
tatea cererilor prezentate de Israel 

* Libanului în cadrul negocieri- 
. lor israeliano-libanezo-americane ■ 

„compromit suveranitatea" țării, a | 
declarat, în cadrul unei conferințe 

, de presă ținute la Beirut, ministrul i 
I de externe libanez, Elie Salem, po- | 

trivit agenției France Presse. În le- 
I gătură cu aceasta, el a menționat, .

intre altele, că Libanul nu va ac- I 
cepta instalarea unor stații de aler
tă israeliene pe teritoriul său.
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