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Jtrâî unit in jurul partidului, hotârit să realizeze 

prin munci tot mui uvintată mărețul său program, 
întregul popor aduce un cald omagiu tovarășului 

Nicolue Ceausescu (pagina a ii-a>

Mesaje de omugiu din întreaga lume pentru 
președintele României (pagina a va»
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CONSFĂTUIRE DE LUCRU LA C. C. AL P. C. R.
cu cadru de conducere, specialiști si muncitori din Mistria miniera si geHe

In perioada 1—8 februarie 1983 se va desfășura 

in intreaga țară recensămîntul animalelor domestice

0 acțiune de mare importanță 
națională, in interesul 

dezvoltării continue a zootehniei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a parti
cipat, simbătă dimineața, la Consfă
tuirea de lucru organizată la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de conducere, spe
cialiști și muncitori din industria 
minieră și geologie.

împreună cu conducătorul parti
dului și statului, in prezidiul con
sfătuirii au luat loc tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Alexandrina Găinușe, 
Ion Pățan, Ilie Verdeț, Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului.

La consfătuire ale cărei lucrări 
au început vineri — au luat parte 
miniștri, activiști de partid și de 
stat, directori de centrale, combina
te și întreprinderi miniere, secretari 
de partid din aceste unități, briga
dieri, maiștri și mineri din toate 
bazinele miniere ale țării.

Participanții la lucrări l-au intim- 
pinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu cele mai calde sentimente de 
dragoste și stimă, exprimindu-i în
treaga recunoștință pentru grija 
permanentă pe care o poartă dez
voltării industriei miniere, îmbună
tățirii continue a condițiilor de 
muncă și viată ale celor ce lucrează

LUViNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Am stabilit să facem această 

Consfătuire de lucru a secțiunii 
pentru energie — îndeosebi pentru 
industria minieră, geologie — cu o 
participare mai largă, din toate ba
zinele miniere, pentru a analiza 
împreună și a stabili cum să acțio
năm pentru înfăptuirea programe
lor adoptate de Conferința Națio
nală a partidului, în vederea dez
voltării bazei energetice și de ma
terii prime și a înfăptuirii neabătu
te a hotărârilor Congresului al 
XII-lea privind independența ener
getică și asigurarea într-o măsură 
r ai însemnată a surselor de ma
terii prime.

Ați dezbătut programul de mă
suri pentru aplicarea hotărârilor.

< Sînt cunoscute hotărârile Conferin
ței Naționale cu privire la activi
tatea de dezvoltare a bazei energe
tice, în care cărbunele și șisturile 
bituminoase ocupă un loc im
portant.

Urmează să dezbatem, în curînd, 
planul de măsuri pentru industria 
petrolieră, avînd în vedere că și ea 
are, de asemenea, un rol foarte im
portant în realizarea Independen
ței energetice. De asemenea, avem 
în vedere creșterea mai puternică 
a producției celorlalte materii pri
me, ținînd seama de programele pe 
care le avem și de faptul că există 
o anumită rămînere în urmă în 
realizarea acestor prevederi.

Deci, dorim ca încă din acest tri
mestru să trecem la măsuri prac
tice, organizatorice și tehnice, în 
vederea realizării prevederilor pla
nului pe acest an — care reprezin
tă prevederile programelor elabo
rate și adoptate de Conferința Na
țională. Practic, la cărbune trebuie 
să realizăm o producție de 160—170 
mii de tone pe zi. Actualmente, 
producția este în jurul a 130 000— 
136 000 tone. Deci, înseamnă să 
realizăm o creștere de circa 40 000 
tone/zi la cărbune.

Trebuie să obținem o creștere 
puternică a producției de șisturi, 
Vănînd seama că în prima parte a 
acestui an trebuie să intre în pro
ducție și centrala pe șisturi bitumi
noase. Urmează să realizăm pro
ducția de cupru, de zinc, de plumb 
și de alte metale neferoase, pro
ducția de fier și de diferite argile 
și substanțe utile în domeniul 
minier. 

în acest însemnat sector al econo
miei naționale.

Organizată din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, consfă
tuirea a analizat și stabilit măsurile 
pentru înfăptuirea programelor spe
ciale, adoptate de Conferința Națio
nală a partidului cu privire la dez
voltarea bazei energetice, valorifi
carea superioară și creșterea pro
ducției de materii prime minerale și 
energetice primare, pentru îndepli
nirea importantei prevederi a Con
gresului al XII-l.ea al P.C.R. — 
realizarea independenței energetice 
a țării.

In cadrul dezbaterilor, cei care au 
luat cuvintul au arătat că înfăptu
irea acestor programe speciale pre
zintă o însemnătate deosebită pen
tru progresul pe mai departe, in 
ritm susținut, al economiei noastre 
socialiste, ereînd, în condițiile ac
tualei crize energetice mondiale, 
posibilitatea utilizării mai bune 
a rezervelor de cărbune și mine
reuri de care dispune România, 
reducerii importului de combustibil, 
materii prime și materiale, ceea ce 
conduce la o diminuare considera
bilă a eforturiloi valulare ale țării, 
în acest sens, vorbitorii au relevat 
că obiectivul prioritar îl constituie, 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Raportul pre

Programele sînt cunoscute — șl 
nu doresc să mă refer acum la ele. 
Aș dori însă să atrag atenția că și 
în acest domeniu prevederile tre
buie considerate ca minime. Dacă 
în domeniul cuprului, spre exem
plu, vom organiza mai bine activi
tatea, vom deschide rapid noile 
mine și vom trece la producție în 
zonele noi — mă refer la Roșia 
Poieni mai cu seamă, dar și la ce
lelalte — dacă organizăm mai bine 
activitatea la Moldova Nouă, avem 
posibilitatea nu numai să realizăm 
prevederile din plan, dar să obți
nem chiar și o producție supli
mentară. Cred că nu este nevoie să 
arăt ce importanță are să asigurăm 
creșterea într-o măsură mult mai 
mare a producției de cupru — ți
nînd seama de importul de cupru 
destul de mare pe care îl facem — 
precum și de alte materiale.

Am avut în vedere să trecem la 
o serie de măsuri privind mai buna 
organizare a activității în domeniul 
minier. Desigur, pe primul plan 
punem realizarea în întregime a 
prevederilor privind mecanizarea 
lucrărilor miniere în toate sec
toarele. Industria noastră construc
toare de mașini are, în privința a- 
ceasta, sarcini destul de mari, dar 
dispune și de capacități de produc
ție pentru a realiza în întregime 
prevederile privind mecanizarea 
tuturor activităților miniere.

în acest an trebuie să deschidem 
noi mine. Este necesar să intro
ducem metode noi și să scurtăm 
mult durata lucrărilor de deschi
dere miniere ; practic, orice nouă 
mină — mă refer la cele în sub
teran pînă la 500—600 metri adin- 
cime — nu trebuie să depășească 
un an de zile. Avem acum mijloace 
necesare de a săpa aceste puțuri, 
nu în sistemele clasice, ci cu mij
loace de foraj moderne, care, prac
tic, trebuie să ne conducă la adîn- 
cimi pînă la 300 de metri ; să 
realizăm deschiderea lucrărilor în 
5—6 luni de zile și, pînă la 500—600 
de metri, în cel mult un an de 
zile. Desigur, aceasta presupune ca 
geologia, organizațiile miniere, mi
nisterele respective să stabilească 
precis locurile, încît să intrăm 
direct în straturile de cărbune sau 
de minereuri — pentru că mă 
refer nu numai la cărbune, ci la 
toate lucrările miniere în subteran. 

zentat la Conferința Națională ai 
partidului, asigurarea cu forțe pro- | 
prii, încă în 1983, a peste 90 la sută' 
din consumul de energie primară.

Participanții la discuții au expri
mat ferma lor hotărî re, a colective
lor pe care le reprezintă de a ac
ționa cu toată răspunderea pentru 
ca, odată cu creșterea bazei energe
tice, să se dezvolte mai rapid baza 
de materii prime, prin punerea in 
producție a tuturor resurselor natu
rale de care dispune țara noastră, ș 
inclusiv a unor minereuri cu conți- 
nuturi mai sărace in substanțe uti- ’ 
le, prin' extinderea tehnologiilor 
avansate în domeniul minier.

Referindu-se (a actualele sarcini, 
care prevăd sporîî'ea mai accentuată 
a producției miniere, vorbitorii au 
reliefat necesitatea folosirii cit mai 
judicioase a puternicei baze tehni- 
co-materiale de care dispune acum 
industria minieră, punerii in func
țiune la timp a noilor capacități și 
dezvoltării celor existente, execu
tării, in bune condiții, a lucrărilor 
miniere de deschidere și pregătire 
în subteran și în cariere.

A fost dezbătută pe larg, de ase- > 
menea, problema privind dotarea și ' 
mecanizarea minelor și carierelor, 
care, în următorii ani, vor fi înzes
trate cu noi utilaje moderne de 
mare capacitate, concomitent cu

Să facem în ața fel încît, în mo
mentul în care s-a ajuns la stra
tul de minereu sau de cărbune, șă 
se și înceapă de fapt exploatarea 
și, treptat, să se extindă — așa 
cum se cunoaște. Dispunem de uti
lajele necesare. Am stabilit ca în 
acest an industria Constructoare de 
mașini să realizeze un număr mare 
de asemenea utilaje și să asigure 
pe deplin tot ce este necesar. A- 
vem utilaje moderne de lucru în 
subteran, de înaintare și, după 
cum ați văzut, în plan prevedem 
ca -pînă în 1985 să ajungem în ju
rul a 80 la sută. Eu aș dori, de 
fapt, ca toate deschiderile să le 
realizăm mecanizat, adică 100 la 
sută, să nu mai fie nevoie — de- 
cît cp totul excepțional — să ape
lăm la metodele vechi.

Deci, realizarea programelor 
presupune o bună organizare în 
toate minele — atît în subteran, cit 
și în carierele existente — dar și 
deschiderea de noi mine pentru a 
putea să avem frontul de lucru 
necesar. Trebuie să ne asigurăm o 
rezervă de circa 10—20 la sută în 
ce privește frontul de lucru, astfel 
ca să avem siguranța realizării în 
orice condiții a planului la produc
ția de minereuri și de cărbune, așa 
cum este prevăzut.

Să luăm măsuri pentru folosirea 
rațională, la întreaga capacitate, a 
utilajelor de care dispunem. Știți 
bine că utilajele costă foarte mult 
și, de aceea, trebuie să asigurăm 
ca ele să funcționeze la întreaga 
capacitate și în tot cursul anu
lui, exceptînd numai perioada 
strict necesară de întreținere și re
parații. Aceasta presupune măsuri 
de bună organizare a activității, 
de asigurare a bunei întrețineri — 
deci și a echipelor de întreținere 
— a pieselor de schimb, subansam- 
blelor, ținînd seama că în subte
ran nu este ușor a introduce său 
a scoate utilajele. Să pregătim în 
așa fel utilajele încît să schimbăm 
subansamblele întregi, astfel ca 
toată perioada de înlocuire a unor 
subansamble să dureze cît mai pu
țin, să putem asigura ca mașinile 
să lucreze în continuare.

Trebuie revăzut programul de 
piese de schimb și subansamble, 
cu tot ce este necesar, pentru a 
avea în stoc rezerve de piese de 
schimb, de subansamble și tot ce 
este nevoie pentru buna funcțio

înfăptuirea programului de mică 
mecanizare, in scopul creșterii pro
ducției și productivității muncii, a 
gradului de securitate, ușurării e- 
fortului fizic atit in subteran, cit și 
la suprafață.

Pentru asigurarea condițiilor ne
cesare creșterii cit mai rapide a 
producției de cărbune și minereuri, 
in cadrul consfătuirii a fost relevată 
necesitatea reducerii perioadei de ț 
executare a lucrărilor miniere de J 
deschidere a noilor capacități, fa
bricării tuturor utilajelor miniere și 
pieselor de schimb, organizării pe 
bazine și unități miniere a întreți
nerii și reparațiilor mașinilor și in
stalațiilor, îmbunătățirii organizării 
activității, întăririi'ordinii Șf disci
plinei la fiecare loc de muncă.

Participanții au analizat, totoda
tă, propunerile referitoare la stabi
lirea unui nou program de lucru 
pentru industria minieră, în scopul 
folosirii cit mai depline a capacită
ților de producție, utilajelor și in
stalațiilor, realizării sarcinilor spo
rite de plan pe anii 1983—1985, asi
gurării unor condiții mai bune de 
pregătire a forței de muncă. In ace
lași timp, pentru cointeresarea, in
tr-o mai largă măsură, a întregului 
personal muncitor din industria mi
nieră, pentru îndeplinirea și depă- '

nare a utilajelor. Aceasta este va
labil și pentru utilajele din ca
rieră.

în același timp, trebuie să asi
gurăm oameni cu pregătirea ne
cesară pentru a mînui și folosi 
aceste utilaje și mașini de înaltă 
tehnicitate. Este necesar să reve
dem cum funcționează cursurile de 
calificare. Să recrutăm din alte 
ramuri muncitori cu calificarea 
necesară în cunoașterea mașinilor 
și utilajelor, să urmeze cursuri 
scurte de calificare în domeniul 
minier și să poată să treacă la ac
tivitatea de producție. Să asigurăm 
aceasta paralel cu organizarea 
unor cursuri de mai lungă durată 
pentru muncitorii mineri, cu orga
nizarea școlilor profesionale, așa 
cum este stabilit. S-au făcut aici 
unele propuneri- bune în ce pri
vește organizarea acestor cursuri și 
școli, s-au adus și unele critici 
juste, îndreptățite. Trebuie ca Mi
nisterul Minelor, împreună cu Mi
nisterul învățămîntului să ia mă
surile necesare pentru ca, într-o 
lună de zile, să punem ordine și să 
asigurăm în școli, la cursuri, cadre 
cu calificarea necesară, care să 
poată asigura pregătirea unor 
muncitori în condiții cît mai bune, 
astfel încît aceștia să stăpîneasdă 
la perfecție tehnica și întreaga 
tehnologie de lucru în domeniul 
minier.

Insist asupra acestor probleme, 
pentru că ele sînt hotărîtoare. Rog 
țoate conducerile întreprinderilor, 
consiliile de conducere să acorde 
atenția necesară acestor probleme, 
fiindcă dacă punem ordine în a- 
ceste domenii de activitate atunci 
avem și condițiile necesare pentru 
realizarea planului.

A doua parte a măsurilor se re
feră la programele de lucru, la o 
reorganizare a activității miniere. 
Este necesar, într-adevăr, să adu
cem și aici o îmbunătățire serioa
să, ținînd seama de experiența de 
pînă acum, de utilajele moderne 
pe care le avem, pentru a asigura 
ca ele să lucreze, de fapt, după 
principiul întreprinderilor care lu
crează cu foc continuu, cu perioa
da de întrerupere numai pentru re
parații și întreținere, care trebuie 
să se realizeze în sensul în care am 
vorbit mai înainte. Ați văzut că, în 
raport de condițiile de muncă, s-a 
stabilit ca, într-o serie de activități, 

șirea planului la producția fizică, 
s-a subliniat necesitatea introduce
rii și generalizării acordului global 
la nivelul sectoarelor și unităților 
miniere.

A fost accentuată, totodată, în
semnătatea asigurării și folosirii 
raționale a forței de muncă necesa
re industriei extractive miniere, 
precum și a pregătirii acesteia in 
raport cu gradul înalt al tehnicii 
folosite in acest sector industrial.

Participanții la consfătuire s-au 
angajat, in numele comuniștilor, al 
tuturor lucrătorilor din industria 
minieră, să îndeplinească exemplar 
planul pe acest an și pe întregul 
cincinal, aducindu-si o Contribuție 
sporită, pe măsura ’ cerințelor, la 
dezvoltarea bazei energetice șl de 
materii prime a țării, la continua 
înflorire a patriei noastre socialiste.

In încheierea lucrărilor consfă
tuirii a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu viu 
interes, cu profundă satisfacție și 
deplină aprobare de participanții .la 
consfătuire.

săptămîna de lucru să fie cea care 
este generală pe economie, cu o 
sîmbătă liberă pe lună. In a doua 
categorie intră săptămîna de lucru 
cu două sîmbete libere pe lună — 
ceea ce înseamnă 44 de ore de lu
cru pe săptămînă. Avem, desigur, 
în vejdere, ca, spre sfîrșitul cincina
lului sau cel mai tîrziu la începutul 
cincinalului viitor, să trecem, în 
general, pe întreaga economie, la 
44 de ore, la două sîmbete libere, 
în afară de zilele obișnuite de 
odihnă, deci la 6 zile libere pe lună. 
Acum nu avem încă condițiile ne
cesare pentru aceasta, , deoarece 
țrebuie să asigurăm mecanizarea 
corespunzătoare, să luăm toate mă
surile necesare pentru ca trecerea 
la realizarea acestui program cu 6 
zile libere pe Itmă, pe întreaga 
economie, deci în toate sectoarele, 
să nu ducă la o scădere a produc
ției. ci, dimpotrivă, să avem asi
gurat tot ce este necesar ca să re
alizăm în bune condiții preve
derile planului. în cîteva domenii 
— unde sînt condiții mai grele de 
muncă, îndeosebi în subteran — 
săptămîna de lucru va fi de 40 de 
ore, deci de fapt cu 5 zile de lucru, 
cu două zile libere pe săptămînă, 
adică opt zile libere pe lună.

Este necesar să trecem la orga
nizarea în așa fel a activității în
cît să se introducă ordinea, disci
plina, să se evite situațiile pe care 
le mai întîlnim acum — aceste prea 
multe intrări șl ieșiri în mină, care, 
de fapt, dezorganizează activitatea 
și diminuează mult atît timpul 
efectiv de lucru, cît și rezultatele 
activității de producție în mine.

In conformitate cu ceea ce am 
discutat și hotărît la Conferința 
Națională — și am constatat că 
s-au făcut în acest sens propuneri 
și în consfătuire — trebuie să tre
cem cu hotărâre la introducerea 
acordului global în toate sectda- 
rele de activitate. într-adevăr, 
cel mai bine ar fi să mer
gem la acordul pe întreprin
dere, sau cel puțin pe sectoare, 
unde tot personalul din sectorul 
respectiv, în frunte cu șeful secto
rului, trebuie să lucreze în acord 
global și veniturile să fie legate de 
producția ce se realizează. Fondul
(Continuare în pag. a IlI-a)

Ca și în anii precedenți, scopul re- 
censămîntului animalelor domestice 
din acest an — care se va desfășu
ra în perioada 1—8. februarie —• îl 
constituie obținerea de date exacte și 
amănunțite cu privire la efectivele 
de animale existente în unitățile a- 
gricole socialiste și gospodăriile 
populației, în vederea stabilirii ce
lor mai eficiente măsuri pentru dez
voltarea zootehniei și creșterea pro
ducției animaliere, pentru înfăptuirea 
programelor de autoaprovizionare, 
pentru sprijinirea crescătorilor în 
înmulțirea animalelor, îmbunătățirea 
raselor și realizarea, pe această bază, 
de producții și venituri cît mai mari.

Țara noastră dispune de condiții 
naturale, economice și sociale dintre 
cele mai favorabile pentru creșterea 
numerică și calitativă a tuturor spe
ciilor de animale domestice : pășuni 
și finețe naturale pe mai mult de 
4 milioane hectare, o producție de 
cereale furajere 
în continuă creș
tere, o puternică 
bază materială în 
ferme și comple
xe zootehnice mo
derne. Mai pre
sus de orice, dis
punem de o va
loroasă tradiție și experiență în creș
terea unor efective mari de animale. 
Iată de ce, în Decretul Consiliului de 
Stat privind efectuarea recensămfn- 
tului animalelor domestice se sub
liniază cu claritate obligația tu
turor deținătorilor de animale — 
unități socialiste de stat și co
operatiste și gospodării ale popu
lației — de a declara numărul real 
de animale, adică nici mai mult, nici 
mai puțin decît cele existente.

Sînt bine cunoscute sarcinile sta
bilite la Conferința Națională a 
partidului și la Plenara lărgită a 
Consiliului Național al Agriculturii, 
din decembrie 1982, referitoare la 
noua orientare, potrivit căreia fie
care unitate agricolă socialistă, fie
care gospodărie din mediul rural să 
crească animale și păsări. în cuvin
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a partidu
lui se subliniază că este necesar ca, 
in cițiva ani, să facem astfel incit 
fiecare gospodărie sătească să aibă 
cel puțin o vacă cu lapte, să-și creas
că porci, oi, alte animale și păsări, 
pentru acoperirea deplină -a necesi
tăților proprii de consum și pentru 
a dispune de produse suplimentare 
in vederea valorificării prin contrac
tare cu organizațiile economice sau 
pe piață. în legătură cu aceasta, pro
gramele întocmite prevăd ca, pînă în 
1985, numărul vacilor și junincilor 
din gospodăriile populației să creas
că de la 1,3 milioane la peste 2 
milioane,

Desigur, pe baza rezultatelor re- 
censămintului vor fi fundamentate 
programele de creștere a număru-, 
lui tuturor speciilor de animale. în 
primul rînd, va fi mai bine dimen
sionată baza furajeră, in strînsă co
relare cu efectivele și producția a- 
nimalieră, un interes deosebit acor- 
dindu-se ameliorării pajiștilor natu
rale și cultivate, măririi ponderii le

Emil PETRACHE 
adjunct al ministrului agriculturii 

ți industriei alimentare

Cu adîncă emoție...
Emoționante sînt mărturiile de aleasă stimă, sentimentele de prețuire 

și dragoste cu care, in aceste zile, un popor întreg îl omagiază pe marele 
său fiu. Dintre aceste nenumărate gînduri așezăm aici, în coloana de ziar, 
pe cel venit din partea fostei sale învățătoare, urare emoționantă și tot
odată emoționant document de inimă și de conștiință.

„Mult iubite și scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Ziua dumitale de naș

tere, care coincide cu 
50 de ani de activitate 
revoluționară închina
tă binelui și fericirii 
poporului român, îmi 
evocă in memorie cu 
adîncă emoție chipul 
luminos al copilului 
din clasele primare de 
la școala din satul 
Rusciori, comuna 
Scomicești, unde eu 
am fost învățătoare 
în perioada 1924—1928, 
copilul pe care rni-l 
amintesc desculț, cu 
capul descoperit, fără 
abecedar (dacă-mi a- 
duc bine aminte, 2 frați 
invitați pe un singur 
abecedar), cu b cămașă 
de in curată ca neaua, 
purtată peste pantaloni 
și pe deasupra încins 
cu bete (cum era por

tul nostru prin părțile 
locului), copil cu o pri
vire ageră, inteligentă, 
in ochii căruia se în
trezăreau dîrzenia și 
demnitatea celui care 
a devenit mai tirziu 
marele luptător împo
triva nedreptăților și 
asupririlor de tot fe
lul de care suferea po
porul nostru.

Aniversarea dumita
le de naștere este pen
tru mine, la cei aproa
pe 80 de ani ai mei (la 
8 septembrie 1983 îm
plinesc 80 de ani de 
viață), un prilej de 
mare mîndrie că cel 
mai înzestrat elev al 
școlii noastre din Scor- 
nicești a ajuns astăzi 
să fie un conducător 
iubit și stimat în 
întreaga lume.

Pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor 
dezvoltării economico-sociale a patriei

MOBILIZATOARE
CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
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guminoaselor bogate în proteină prin 
însămințarea cu lucernă și trifoi a 
unei suprafețe de 1,2 milioane hec
tare. Totodată, urmărim să realizăm 
o mai bună zonare a speciilor de ar 
nimale, în primul rînd pe baza creș
terii mai accentuate a numărului de 
bovine și ovine in zonele de deal și 
munte, acolo unde se localizează pes
te 80 la sută din suprafața totală 
de pajiști a țării noastre. Spre e- 
xemplu, în județele Caraș-Severin, 
Maramureș. Harghita și Hunedoara, 
numărul bovinelor și al ovinelor poa
te fi dublat și chiar triplat, așa cum 
dealtfel se prevede în programele 
speciale.

Un sprijin puternic va fi dat ță
rănimii prin asigurarea reproducăto
rilor din rase ameliorate, semințe de 
plante de nutreț valoroase. îngră
șăminte, mașini și unelte specifice, 
acordarea asistenței zootehnice și ve
terinare. Se vor diversifica formele 

de stimulare mo
rală și materială 
a crescătorilor, se 
vor extinde acțiu
nile de coope
rare, îndeosebi in 
ce privește îngră- 
șarea animalelor. 

Doresc să pre
cizez că avem o bună situație sa- 
nitar-veterinară, neexistind nici un 
fel de epizootii pe teritoriul ță
rii noastre. Este rezultatul acțiuni
lor de prevenire a bolilor transmi
sibile, țara noastră dispunînd de un 
sistem eficace de apărare a stării de 
sănătate a animalelor. Vom acționa 
pentru înlăturarea pierderilor mari 
provocate de bolile de nutriție, pre
cum șl de neajunsurile în aplicarea 
tehnologiilor de creștere a animalelor.

In încheiere, țin să menționez că, 
practic, toți specialiștii agricoli, ca
drele de conducere din agricultură, 
sub o formă sau alta. Vor participa 
1b recensămînt Ceea ce aș dori să 
subliniez este spiritul de exigență șl 
responsabilitate de care trebuie să 
dea dovadă atît recenzorii, cît și cei 
cu atribuții de control, pentru res
pectarea riguroasă a normelor stabi
lite, a prevederilor decretului amintit, 
asigurind înregistrarea corectă a a- 
nimalelor, inclusiv a celor aflate în 
drum la iernat în alte localități decit 
cele în care iși* au sediul sau domici
liul deținătorii lor. Esențial este ca 
organele care asigură efectuarea re- 
censămîntului să controleze, la fața 
locului, existența animalelor și exac
titatea datelor declarate de proprie
tari. La fel de important este ca e- 
chipele de verificare să efectueze 
controlul operațiunilor de înregistra
re, luînd măsuri imediate pentru în
lăturarea oricăror abateri.

Este o înaltă îndatorire civică șl 
patriotică a tuturor locuitorilor de la 
sate și orașe, a fiecărui cetățean să 
contribuie la buna desfășurare a re- 
censămîntului, deoarece măsurile ce 
vor fi luate pentru dezvoltarea pu
ternică a zootehniei sînt în interesul 
economiei naționale, al producătorilor 
agricoli, al înfăptuirii integrale a 
programului de autoconducere și au
toaprovizionare a populației.

Iubitului meu elev îi 
urez din toată inima 
mea mulți și fericiți 
ani, alături de scumpa 
lui tovarășă de viață, 
pe care toți o admirăm 
și o iubim, și-i doresc 
multă putere de mun
că și sănătate și ca 
toate visurile îndrăz
nețe de fericire ale 
bravului nostru popor 
să se împlinească.

La mulți și feri
ciți ani!“.

Dumitra 
LAZARESCU, 
fostă învățătoare 
in comuna Scomicești, 
județul Olt,
(Bd. Miciurin nr. 7, 
Bl. 4, etaj 7, ap. 29, 
sectorul 1 — București)
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STRlNS UNIT IN JURUL PARTIDULUI, HOTĂRÎT SĂ REALIZEZE PRIN 
MUNCĂ TOT MAI AVlNTATĂ MĂREȚUL SĂU PROGRAM, ÎNTREGUL 

POPOR ADUCE UN CALD OMAGIU TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Scrisori și telegrame de felicitare adresate secretarului general al partidului

cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei sale de naștere
Cele cinci decenii de neobosită ac

tivitate revoluționară, în care dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al par
tidului și al poporului nostru, v-ați 
aflat permanent în focul celor mai 
aprige bătălii pentru dreptate socia
lă și națională, pentru neatîrnarea 
și' suveranitatea neamului nostru, 
greu încercat în istorie, pentru în
făptuirea noii orînduiri pe pămîntul 
patriei, constituie, pentru noi toți, 
un strălucit exemplu de dăruire și 
fierbinte patriotism, de înaltă con
secvență revoluționară — se arată in 
telegrama CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI 
SOCIALE.

Laborioasa dumneavoastră activi
tate internă și internațională. întrea
ga dumneavoastră operă teoretică și 
practică au fost și sînt pe deplin 
consacrate progresului economico- 
social al țării, înfloririi patriei și ri
dicării bunăstării poporului. Cu 
spiritul novator și profunzimea 
care vă caracterizează, abordați 
și ne indicați problemele eco
nomice fundamentale care se află 
în centrul preocupărilor în fie
care etapă de dezvoltare a economiei 
românești, relevați soluții de excep
țională însemnătate, transformind 
știința economică intr-un veritabil și 
eficient instrument de transpunere 
în viață a obiectivelor economico-so- 
ciale ale progresului României.

Vă asigurăm, mult iubite șl sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că vom face to
tul ca în întreaga sa activitate Con
siliul Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României să acțio
neze ca un organism viu, dinamic, 
capabil să-și aducă o contribuție 
sporită la realizarea obiectivelor sta
bilite pentru actualul cincinal, la 
elaborarea strategiei de dezvoltare 
economico-socială a țării.

Sîntem cu toții ferm convinși că 
tot ce s-a înfăptuit în ultimii 18 ani 
în țara noastră — perioadă pe care 
întregul nostru popor o consideră 
cea mai luminoasă și mai fertilă din 
istoria nouă a patriei — este nemij
locit legat de numele, fapta și gin- 
direa dumneavoastră, conducătorul 
încercat al întregii națiuni pe calea 
progresului și, bunăstării, a,’prospe
rității și demnității patriei, a afir
mării personalității umane, a întă
ririi libertății, independenței șl su
veranității României — se relevă în 
telegrama adresată de MINISTERUL 
AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI 
ALIMENTARE.

Exprimînd prin fapte de muncă 
totalul atașament față de prodigioa
sa dumneavoastră activitate revolu
ționară, vă adresăm încă o dată cele 
mai vii mulțumiri,.izvorîte din adin- 
cul inimii, pentru sprijinul pe care 
ÎI acordați agriculturii, pentru gri ia 
ce o manifestați, zi de zi, în vede
rea promovării celor mai corespun
zătoare căi și soluții, menite să de
termine progresul mai raoid al aces
tei ramuri de bază a economiei na
ționale. înfăptuirea unei profunde 
revoluții agrare.

Analizele de o mare profunzime 
pe care le-ați făcut problemelor 
agriculturii în numeroase ocazii — 
cea mai recentă constituind-o Plena
ra lărgită a Consiliului Național al 
Agriculturii. Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Anelor 
— concluziile clare și ferme, stră
bătute de spiritul revoluționar care 
vă caracterizează întreaga activitate, 
reprezintă pentru noi un ghid de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică.

Omagiul pe care întregul partid, 
toți oamenii muncii ■ vi-1 aduc, cu 
prilejul acestui moment sărbătoresc, 
izvorăște din sentimentul demnității 
de stăpîni ai acestei țări libere și 
independente, sentiment pe care ni 
l-ați insuflat cu fierbinte patrio
tism și patos revoluționar — se sub
liniază în telegrama CONSILIULUI 
CENTRAL DE CONTROL MUNCI
TORESC AL ACTIVITĂȚII ECO
NOMICE ȘI SOCIALE.

Exemplul dumneavoastră strălucit 
de principialitate comunistă, de fer
mitate și cutezanță revoluționară în 
elaborarea și aplicarea politicii par
tidului și statului nostru, de stimu* 
lare a climatului democratic în 

• toate sferele vieții economice și so
ciale, de conducător încercat și pa
triot înflăcărat, reprezintă pentru 
noi un însufletitor îndemn de a ne 
înzeci eforturile, de a ne spori și 
mai mult contribuția la înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului, 
a hotăririlor Congresului al XII-iea 
și ale Conferinței Naționale a par
tidului.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
vom milita cu fermitate și con
secvență comunistă pentru aplicarea 
întocmai a hotăririlor de partid și 
legilor țării, a prețioaselor dumnea
voastră indicații, pentru realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții 
în societatea noastră socialistă, a în
tăririi ordinii și disciplinei, a răs
punderii pentru buna gospodărire și 
utilizare a resurselor de care dispu
ne economia noastră națională.

Cu prilejul fericit în care întreaga 
țară sărbătorește cu deosebită satis
facție și legitimă mîndrie împlinirea 
a 50 de ani de activitate revoluționa
ră și aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere, comuniștii, toți oame
nii muncii din MINISTERUL CO
MERȚULUI EXTERIOR ȘI COOPE
RĂRII ECONOMICE INTERNAȚIO
NALE vă aduc un fierbinte omagiu 
și prinosul lor de recunoștință dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste, model de 
conduită revoluționară exemplară, 
ctitor de țară. întrunind cele mai 
nobile trăsături ale neamului româ
nesc. pentru a cărui înălțare, feri
cire și prosperitate v-ați dedicat și 

vă dedicați întreaga viață și activi
tate — se relevă în telegrama aces
tui colectiv.

întreaga dumneavoastră activitate 
constituie pentru noi un strălucit 
exemplu mobilizator de abnegație și 
eroism, Iar faptul că vă avem în 
fruntea partidului și la cirma țării 
reprezintă chezășia progresului și 
prosperității poporului român, a su
veranității și independenței patriei 
noastre, a înaintării victorioase a 
României spre comunism.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotărirea noastră nestrămutată de 
a vă urma neabătut în tot ceea ce 
gîndiți șl întreprindeți pentru ridica
rea pe noi culmi de progres și civi
lizație materială și spirituală a pa
triei noastre socialiste, pentru trium
ful păcii în lume, de a munci cu pa
siune și răspundere comunistă pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin din documentele pro
gramatice ale partidului, din indica
țiile dumneavoastră, de a nu precu
peți nici un efort pentru a ne ridica 
— prin realizări — la nivelul exigen
țelor sporite pe care le-ați definit, 
cu atîta clarviziune, privind activi
tatea de comerț exterior și coope
rare economică internațională.

Cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani 
de activitate revoluționară și al ani
versării zilei dumneavoastră de 
naștere, vă adresăm, în numele tu
turor oamenilor de artă și cultură 
din țara noastră, al întregului activ 
cultural, călduroase felicitări îm
preună cu cele mai alese sentimente 
de stimă și înaltă prețuire și vă urăm 
ani mulți și fericiți, succese tot mai 
mari în activitatea neobosită pe care 
o desfășurați în fruntea partidului și 
statului.

Dînd expresie dragostei profunde 
și admirației nemărginite pe care vi 
le poartă unanim creatorii de valori 
spirituale, întregul front cultural își 
exprimă cu emoție profunda recu
noștință față de dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al națiunii ndastre, con
știință exemplară care, cu pasiune si 
cutezanță revoluționară, ați dat viață 
năzuințelor și aspirațiilor seculare 
ale maselor, ale înaintașilor noștri.

împreună cu întregul nostru popor, 
apreciem că alegerea dumneavoastră 
în fruntea partidului și statului a 
constituit un moment crucial in des
fășurarea operei de construcție so
cialistă in patria noastră. Ultimii 18 
ani ai României socialiste constituie 
o perioadă de rodnicie fără egal in 
istoria țării, perioadă ale cărei îm
pliniri se leagă indisolubil de perso
nalitatea dumneavoastră, patriot și 
revoluționar înflăcărat, comunist de 
omenie, luptător neobosit pentru 
cauza socialismului, a păcii și pro
gresului.

Viața dumneavoastră, efigie a unei 
jumătăți de secol de activitate revo
luționară, pusă în slujba idealurilor 
de libertate socială și națională, de 
emancipare a națiunii noastre, consti
tuie un exemplu pentru toți slujitorii 
artei și culturii, pentru activitatea 
lor înflăcărată menită să contribuie 
la inflorirea culturii noi, socialiste, 
la ridicarea nivelului civilizației spi
rituale a oamenilor muncii — se 
relevă în telegrama adresată de 
CONSILIUL CULTURII Șl EDUCA
ȚIEI SOCIALISTE,

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de prodigioasă activitate revoluțio
nară și al aniversării zilei de naștere, 
evenimente cu adinei semnificații 
pentru întreaga țară, vă rugăm să ne 
permiteți ca, in numele comuniștilor, 
al întregului colectiv de oameni ai 
muncii din COMITETUL DE STAT 
AL PLANIFICĂRII, să dăm expre
sie sentimentelor de înaltă prețuire, 
de aleasă și profundă stimă și dra
goste ce le nutrim pentru eminenta 
dumneavoastră personalitate, să adu
cem un respectuos omagiu celui mai 
iubit și proeminent conducător al 
României socialiste, care, cu înțelep
ciune și clarviziune politică, realism, 
cutezanță și fermitate, imprimă vieții 
noastre economice și sociale un curs 
dinamic, novator — se menționează 
în această telegramă.

Mulțumindu-vă din toată inima 
pentru marele privilegiu de a primi 
nemijlocit și permanent îndrumarea 
dumneavoastră, vă încredințăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa și mai eficient pen
tru a transpune exemplar în viață 
indicațiile dumneavoastră, pentru a 
asigura o mai mare convergență a 
activității de planificare cu realită
țile economice interne șl internațio
nale, pentru a sprijini permanent 
unitățile economico-sociale in rezol
varea problemelor de care depinde 
realizarea tuturor sarcinilor de plan, 
aducindu-ne astfel o contribuție spo
rită la înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XII-iea, Conferinței Na
ționale, a politicii interne și externe 
a partidului și statului.

împreună cu toți fiii patriei, sîn
tem mindri că trăim și muncim în 
această măreață perioadă a făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României și 
înaintării spre comunism, ale cărei 
orizonturi luminoase, de mare forță 
mobilizatoare, au dobîndit contururi 
clare și tot mai puternice in Ultimii 
18 ani de cînd vă aflați în fruntea 
partidului și statului nostru, perioa
da cea mai fertilă și înnoitoare din 
întreaga istorie a patriei, inaugurată 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui și numită pe drept cuvînt EPO
CA CEAUȘESCU, expresie conclu
dentă a muncii neostenite pe care 
dumneavoastră ați desfășurat-o și o 
desfășurați cu înaltă înțelepciune și 
cutezanță revoluționară, cu profund 
spirit novator și inegalabilă capaci
tate prospectivă, pentru mersul 
neabătut al României independente 
și suverane pe calea bunăstării și fe

ricirii — se arată în telegrama con
siliului de conducere al MINISTE
RULUI COMERȚULUI INTERIOR.

Folosind prilejul luminoasei ani
versări a 50 de ani de activitate re
voluționară și al zilei dumneavoastră 
de naștere, atit de scumpă întregului 
nostru popor, permiteți-ne să vă a- 
sigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
urma neabătut strălucitul dumnea
voastră exemplu de viață și activi
tate consacrate fără preget cauzei 

Cu țara-n suflet
Erou poporul te-a numit 
Părinte, drag conducător, 
In focul luptei te-ai călit 
Ca steagul nostru tricolor 
Să se înalțe-n libertate 
Aici, deasupra, pe Carpați, 
Să știe lumea c-aici bate 
Aceeași inimă de frați. 
Exemplu ești de patriot 
In muncă, cinste, vitejie 
Cuvintul tău e peste tot 
De pace și de omenie. 
Și țara-n suflet ne-ai sădit 
Ca pentru ea să știm munci 
Noi să-i fim zid de neclintit 
La greu vreodată de va fi. 
Să ne trăiești, să ne conduci 
Iubite, drag conducător, 
Iar țara-n veci, cu noi s-o urci 
Cu pace-n drum triumfător.

Dumitru NECULCE 
comuna Belcești, jud. lași

Acest erou cutezător
Acest erou cutezător
In brațe stringe-un tricolor 
Și-un steag de roșu foc inalțâ 
Simbol spre drumuri noi, spre viață,

Acest om bun cu suflet larg 
Conducătorul nostru drag 
Cirmaciul drept și înțelept 
Poporul și l-a strins la piept

Acest viteaz iubit de țară 
Și-a-nscris pe fruntea-i legendară 
A țârii scumpă libertate 
Și*o pace demnă și dreptate.

Maria OPREA, 
comuna Crișcior, 
jud. Hunedoara

• Luminosul exemplu al vieții și activitățiii 
î tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrate cu J 
j strălucire cauzei înfloririi României socialiste, ț 
j reprezintă un însuflețitor îndemn la a ne angaja j 
! cu și mai multă hotărîre și dăruire in opera i 
; măreață de înfăptuire a politicii partidului nostru } * i
| • Supremul legămint, expresia celei mai înalte j
j cinstiri pentru marele fiu al națiunii noastre-trans- ! 
} punerea neabătută in fapte a ideilor, orientărilor | 

i și indicațiilor secretarului general al partidului, ! 
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înfloririi României socialiste, că 
vom acționa cu toată hotărirea, ca
pacitatea și priceperea noastră pen
tru realizarea întocmai a sarcinilor 
ce ne revin din hotărîrile Con
gresului al XII-iea și ale Conferin
ței Naționale ale partidului, din pro
gramele adoptate din inițiativa și 
sub directa dumneavoastră îndruma
re, privind creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului 
popor.

Oamenii muncii din industria ex
tractivă de petrol și gaze, comuniștii 
și întregul personal din aparatul 
MINISTERULUI PETROLULUI — 
se spune într-o altă telegramă — Vă 
adresează, la împlinirea a 50 de ani 
de activitate revoluționară și aniver
sarea zilei de naștere, cu vibrantă 
emoție și adine devotament, cele mai 
calde urări de sănătate deplină, pu
tere de muncă și viață îndelungată, 
de noi și strălucite succese in ma
gistrala operă pe care o infăptuiți 
conducind destinele României spre 

culmile civilizației socialiste și co
muniste.

Alături de întregul nostru popor, 
petroliștii își exprimă deplina satis
facție și mîndrie patriotică pentru 
succesele remarcabile obținute de 
țara noastră în toate domeniile de 
activitate, a căror realizare este 
indisolubil legată de activitatea neo
bosită pe care o depuneți în înfăp
tuirea și aplicarea politicii partidu
lui și statului nostru, precum și re
cunoștința profundă pentru grija pe 

care o purtați față de munca și via
ța lor, a întregului popor.

Detașamentul petroliștilor țării, 
conștient de înalta răspundere ce ii 
revine pentru traducerea în viață a 
mărețului program de dezvoltare a 
bazei energetice și de materii prime, 
stabilit de Congresul al XII-iea și 
Conferința Națională ale partidului, 
pentru atingerea obiectivului strate
gic al asigurării independenței ener
getice a țării, muncesc cu abnegație 
și dăruire in scopul descoperirii și 
punerii în valoare a noi rezerve de 
hidrocarburi, creșterii extracției de 
țiței și gaze și valorificării superioa
re a acestora.

Noi. comuniștii, toți cei care slu
jim patria sub faldurile drapelului 
tricolor — se arată în telegrama 
CONSILIULUI POLITIC SUPERIOR 
AL ARMATEI — vă sîntem profund 
recunoscători, mult stimate tovarășe 
comandant suprem, pentru funda
mentarea concepției privind apărarea 
patriei ca operă și cauză a între

gului popor, pentru grija neslăbită 
pe care o aveți față de armată, față 
de întărirea capacității de apărare 
a patriei. Indicațiile și ordinele pe 
care le-ați dat cu prilejul întîlniri- 
lor dumneavoastră cu militarii pe 
cîmpul aplicațiilor tactice, în cadrul 
activelor de partid pe armată, la ex
pozițiile de armament și tehnică mi
litară, pe șantierele economiei na
ționale au un rol hotărîtor în reali
zarea unei noi calități, superioare a 
procesului instructiv-educativ, in
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creșterea necontenită a rolului or
ganelor și organizațiilor de partid în 
întreaga viață ostășească, în afir
marea armatei noastre ca înaltă școa
lă de educație politică și patriotică.

In aceste momente de înălțătoa
re sărbătoare, ■ comuniștii și utecîștii, 
întregul personal al armatei ne re- 
înnoim angajamentul față de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin și vă încredințăm că. urmînd 
luminosul dumneavoastră exemplu, 
nu vom cunoaște îndatorire țnai 
mare decît aceea de a sluji cu abne
gație patria, partidul și poporul, de 
a fi gata în orice moment să în
deplinim ireproșabil toate misiunile 
pe care ni le încredințați.

Viata și întreaga dumneavoastră 
activitate revoluționară, închinate cu 
devotament și măreață dăruire pa
triei dragi, sînt o pildă de rară cu

tezanță revoluționară, de curaj șl 
bărbăție, de luptă consecventă și 
neînfricată pentru o rînduială mai 
bună și mai dreaptă, pentru 
triumful Ideilor socialismului și co
munismului, pentru o Românie dem
nă. liberă, independentă și suverană, 
stăpînă pe destinele sale, într-o lume 
a păcii, a înțelegerii și colaborării, 
a conlucrării libere și neîngrădite — 
se subliniază în telegrama adresată 
de membrii ACADEMIEI REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA.

Știința și cultura românească, parte 
Integrantă a mărețului Program al 
partidului, au beneficiat întotdeauna 
de sprijinul dumneavoastră,' larg, 
competent și generos, pe măsura sar
cinilor și locului ce le sînt rezerv ite 
în înfăptuirea construcției societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

Academia Republicii Socialiste 
România, profund atașată politicii 
interne și externe promovate cu con
secvență de partidul și statul nos
tru, călăuzindu-se neabătut după 
orientările dumneavoastră clarvăză
toare, realiste, profund științifice, va 
acționa ferm pentru traducerea în 
practică a importantelor sarcini ce îi 
sint încredințate.

Citind paginile istoriei milenare a 
neamului românesc, încrustate cu 
trudă și cutezanță pe vatra țării, 
constatăm astăzi, cu legitimă mîndrie 
și satisfacție, că perioada celor opt
sprezece ani. de cînd în fruntea 
partidului vă aflați dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se desprinde drept pe
rioada cea mai bogată în împliniri 
din întreaga epocă a construcției so
cialiste și din întreaga existență a 
patriei — se spune in telegrama IN
STITUTULUI CENTRAL DE FIZICĂ.

Pentru cercetătorii, profesorii, stu
denții și muncitorii din domeniul 
fizicii constituie momente de refe
rință și izvoare proaspete de forță 
și creativitate întîlnirile avute cu 
dumneavoastră, minunate prilejuri de 
analiză și evaluare a contribuției în- 
vățămîntului și cercetării de fizică la 
dinamizarea progresului tehnic, de 
stabilire a măsurilor, mijloacelor și 
căilor celor mai adecvate pentru spo
rirea contribuției domeniului fizieji la 
rezolvarea obiectivelor majore ale e- 
conomiei naționale. Găsim în toate 
acestea explicația faptului că printr-o 
activitate comună a studenților, pro
fesorilor, cercetătorilor și muncitori
lor s-a ajuns la producerea de com
bustibil nuclear la scară industrială, 
la realizarea de aparatură dozimetri- 
câ, sisteme de automatizare și echi
pamente nucleare, astfel îneît să a- 
sigurăm gradul de integrare de 80 
de procente pentru produsele din 
specificul nostru, așa cum ne-a cerut 
și indicat tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, e- 
minent om politic și de stat, savant 
de prestigiu mondial, a cărei prodi
gioasă activitate științifică are un 
rol hotărîtor în dezvoltarea și afir
marea științei românești.

Locuitorii Bîrladului v-au întîmpi- 
nat, în luna septembrie 1982, cînd ați 
vizitat municipiul nostru, cu sen
timente de adîncă admirație și stimă. 
Aceleași sentimente ne animă și 
acum cind ne alăturăm bucuriei în
tregului popor de a sărbători ziua 
dumneavoastră de naștere — se spu
ne în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL B1RLAD AL P.C.R. 
Sîntem conștienți că numai de noi, 
de devotamentul și de abnegația 
noastră depinde realizarea hotăririlor 
Congresului al XII-iea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului din 
1982. Avem exemplul dumneavoastră 
drept călăuză și nu vom precupeți 
nimic pentru înfăptuirea României 
de azi și de mîine, așa cum ați 
gindit-o și cum i*ați trasat cu clar
viziune drumul.

Ne făurim cu-ncetul clipa de asalt 
spre-azur, / Nu ne grăbește decît 
dorința de-a ajunge, / Și cit ni-i 
călăuză Partidul nostru Comunist / 
Avem și cutezanță și dreptul de-a 
invinge. / Dar mai ales in frunte-1 
avem pe Ceaușescu / Drept simbol și 
exemplu, părinte și erou, / In eră de 
lumină, călăuzind poporul, / A pus 
pe umeri Țării veșmint curat și 
nou. / In zi de sărbătoare, noi îi 
dorim putere, / Să aibă sănătatea 
semeților Carpați, / Cu vrednicie să 
ne conducă înainte 7 Și să rămină 
veșnic tînăr bărbat între bărbați.

Cinstim astăzi pe revoluționarul 
Nicolae Ceaușescu, pe neînfricatul 
militant pentru dreptate socială, 
pentru socialism, pe cel care, în po
fida amenințărilor, pericolelor și 
persecuției, șl-a închinat viața și 
energia copleșitoare patriei sale, 
luptînd cu generoasă abnegație și 
neintrecut devotament pentru împli
nirea dezideratelor de veacuri ale 
poporului nostru, pentru o țară a 
dreptății sociale, a păcii și progresu
lui, pe bărbatul devenit astăzi, după 
cincizeci de ani de luptă revoluțio
nară, exemplul însuflețitor și mîn- 
dria noastră, pe ctitorul României 
socialiste multilateral dezvoltate — 
se arată în telegrama Biroului exe
cutiv al UNIUNII ARTIȘTILOR 
PLASTICI.

Artiștii plastici, conștienți cu acui
tate de menirea socială de maximă 
importanță a artei, de funcția sa 
modelatoare, adine implicați în is
toria României contemporane. își ex
primă hotărirea de a crea în conti
nuare opere vii, puternice, de o 
înaltă valoare artistică, solid anco
rate în mărețul prezent, trăgîndu-și 
seva din neprețuita noastră zestre 
artistică, opere demne de epoca pe 
care o trăim, care să sporească pa
trimoniul cultural național.

în mesajul colectivului de oameni 
ai muncii din ÎNTREPRINDEREA 
„23 AUGUST" BUCUREȘTI se ara
tă : Bogata dumneavoastră activitate 
revoluționară, clarviziunea cu care 
analizați și rezolvați problemele 
complexe ale făuririi socialismului și 
comunismului pe pămîntul scump al 
patriei noastre, unitatea dintre cu- 
vint și faptă, dinamismul, operativi
tatea, profunzimea și marea putere 
de muncă, spiritul de dreptate și 
echitate care vă caracterizeazi.. sțpt 
pentru noi un model și un ex ,,.'u 
însuflețitor pe care ne străduim din 
toate puterile să îl urmăm neabătut 
în întreaga activitate social-econo- 
mică și politică pe care o desfășu
răm.

însuflețiți de îndemnurile calde și 
orientările clarvăzătoare cuprinse in 
magistralul Raport prezentat Confe
rinței Naționale a Partidului Comu
nist Român, îngăduiți-ne să vă ra
portăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că în acest 
an, al treilea al cincinalului calității 
și eficienței, sîntem ferm hotărîți să 
acționăm astfel îneît întreprinderea 
„23 August" din Capitală să devină 
o veritabilă citadelă a muncii avin- 
tate, a educației și autoeducației — 
în spiritul înaltelor principii ale eti
cii și echității socialiste, al ordinii 
și disciplinei, al răspunderii munci
torești — să promovăm cu mai mult 
curaj noul, să ridicăm la o calitate 
nouă, superioară întreaga noastră 
activitate.

Integrați activ in eforturile crea
toare ale oamenilor muncii din județ, 
comuniștii, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la COMBINATUL ME
TALURGIC CIMPIA TURZII oma
giază prin noi și grăitoare fapte de 
muncă, prin afese sentimente de 
mîndrie patriotică, de stimă, admi
rație și prețuire cei 50 de ani de 
eroică activitate revoluționară și ani
versarea zilei dumneavoastră de 
naștere, cu satisfacția deplină că au 
privilegiul istoric de a vă fi con
temporani, de a trăi și munci sub 
eminenta dumneavoastră conducere, 
într-o epocă de impresionante prefa
ceri revoluționare, de înălțare socia
listă a patriei — se subliniază în- 
tr*un alt mesaj.

în conștiința noastră muncitoreas
că vor rămine mereu vii și de nei - 
tat, mult stirttate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vizitele dumnea
voastră de lucru, decisive pentru 
dezvoltarea combinatului, orientările 
și indicațiile de inestimabilă valoa
re, care au constituit și constituie 
pentru noi inepuizabile surse de în
vățăminte pentru activitatea de fie
care zi. Acționînd în spiritul șl pe 
baza lor. vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că in anul 
1982 planul a fost realizat în propor
ție de 101,6 la sută la producția netă, 
100,9 la sută la producția marfă, 
101,5 la sută Ia productivitatea mun
cii și 102,9 la sută la export.

Comuniștii, oamenii muncii din 
COOPERATIVA AGRICOLA ’ 
PRODUCȚIE SCORNICEȘTI, intri., 
ga suflare omenească a comunei, se 
spune intr-un alt mesaj, vă aduc un 
fierbinte și înalt omagiu la aniver
sarea a 50 de ani de activitate 
revoluționară și a zilei de naștere, 
dumneavoastră, eminentă personali
tate a lumii contemporane, fiu al a- 
cestor pămînturi de legendă, ales de 
istorie să conduceți destinele poporu
lui român spre cele mai înalte culmi 
de progres și civilizație comunistă.

Noi, cei de aici, din Scornicești, 
v-arn simțit ttrfdeauna alături de noi. 
știm că toate împlinirile noastre, ale 
întregii țări se datoresc dumnea
voastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru că la îndemnurile, 
la sfaturile, la indicațiile dumnea
voastră am transformat aceste pă- 
minturl strămoșești, odinioară deose
bit de sărace. în adevărate grădini 
ale bunăstării. Ne-a ți învățat că fără 
știință, fără aplicarea cercetării știin
țifice în practică nu vom putea să 
smulgem pămîntului mai multe roa
de. Și am apelat la știință și i-am 
cerut să lucreze pentru noi și am 
realizat astfel peste 6 600 kg de griu 
și peste 22 tone porumb știuleți la 
hectar, 2 750 tone legume de pe cele 
16 hectare de seră, peste 2 800 tone 
carne de pasăre, 30 milioane ouă, 
8 200 hectolitri lapte de vacă.

Noi, muncitorii ogoarelor, știm bine 
și simțim din plin că succesele re
marcabile obținute în făurirea unei 
agriculturi socialiste moderne, de 
înaltă productivitate, mărețele per
spective ce i-au fost deschise de 
Programul partidului se . datoresc 
modului în care dumneavoastră ați 
definit locul și importanța acestei 
ramuri in cadrul economiei națio
nale. direcțiile de acțiune ale parti
dului și statului, ale întregului popor 
pentru înfăptuirea unei noi și 
profunde revoluții agrare în patria 
noastră, se subliniază în mesajul 
adresat de oamenii muncii de la
I.A.S.  ,,MIHAIL KOGĂLNICEANU", 
JUDEȚUL CONSTANȚA.

Exprimîndu-ne atașamentul deplin 
la politica internă și internațională a 
partidului și statului, vă adresăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat, 
militant de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești, personalitate 
proeminentă a vieții politice mon
diale, întreaga noastră gratitudine 
pentru modul strălucit în care asigu
rați înaintarea fermă a României pe 
calea progresului și civilizației so
cialiste, îmbogățirea teoriei și prac
ticii revoluționar», pentru activi
tatea neobosită și rodnică ce o des
fășurat! în scopul dezvoltării coope
rării și colaborării internaționale, 
apărării independenței, suveranității 
și securității tuturor popoarelor.
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CUVlN TAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)
de retribuție, după cum știți, este 
stabilit și acum în raport de pro
ducția de minereuri, de cărbune și 
așa mai departe. în viitor — așa 
cum am hotărît la Conferința Na
țională — nu vom garanta nimănui 
venituri fără muncă; garantăm 
locuri de muncă, condiții de muncă. 
Dacă, așa cum cei care lucrează la 
abataj, de fapt la cărbune sau la 
minereuri, au venitul în raport de 
producția realizată, toți cei care de
servesc trebuie să înțeleagă că ve
niturile lor nu pot fi mai mari 
decît producția ce se realizează, că 
fondul de retribuție pe tonă presu
pune să fie repartizat la toți cei 
care contribuie la realizarea pro
ducției, de la director — dacă or
ganizăm acordul pe întreprindere, 
și cel mai bine ar fi pe întreDrin- 
dere —■ pînă la muncitorul miner. 
Desigur, fiecare primește în raport 
cu munca și activitatea pe care o 
denune. în acest fel există șl posi
bilitatea unei creșteri mai puterni
ce a veniturilor dacă se realizează 
o sporire coresDunzătoare a pro
ducției. Dealtfel, avem și acum 
mineri — este adevărat, puțini la 
\măr — care cîștigă o dată și ju- 

.. ătate mai mult față de retribu
ția stabilită. Aici mă refer la acti- 
yitatea în acord. Posibilitatea a- 
ceasta o va avea fiecare, în viitor, 
lncepînd cu directorul. Va fi crea- , 
tă —' și trebuie să existe — posi
bilitatea ca fondul de retribuție 
stabilit să poată fi folosit de fapt 
numai în raport de producția rea
lizată, și nu de numărul de oa
meni. Dacă, spre exemplu, numărul 
celor care lucrează la întreținere, la 
suprafață în diferite sectoare și al 
funcționarilor este, într-o întreprin
dere, de 300 de oameni și dacă 
activitatea se va realiza numai cu 
200, avem în vedere ca fondul de 
retribuire socotit pentru 100 de oa
meni care nu au participat la ac
tivitate să fie repartizat în pro
porție de 80 la sută celor care au 
realizat întreaga activitate. Cu 

restul de 20 la sută ne gîndim să 
creăm un fond de rezervă la dis
poziția întreprinderii pentru a 
putea, în cursul anului, să dispună 
de mijloace financiare pentru fon
dul de retribuție. Deci vor putea 
primi retribuția, fondul de retri
buție, în raport de cantitatea de 
minereu sau de cărbune realizată, 
care era socotit să se obțină cu 300 
de oameni. Dacă se va realiza cu 
200 sau 250 de oameni' se va re
partiza în mod corespunzător. De
sigur, la mineri lucrurile sînt clare 
pentru că ’și pînă acum retribuția 
este în raport de tonele realizate; 
dar mă refer la ceilalți oameni 
ai muncii, începînd cu directorul 
sau șeful de sector, care vor primi 
proporțional și deci vor putea 
primi în plus. Dacă nu vor 
realiza însă producția de căr
bune, înseamnă că vor primi 
mai puțin. Dacă producția nu 
se va realiza cu 10 la sută, vor 
primi cu 10 la sută mai puțin. Dar 
dacă, să zicem, nu o să realizeze 
cu 40 la sută producția — deși nu 
se va întîmpla aceasta — vor primi 
cu 40 la sută mai puțin.’Nu va mai 
fi minimum garantat de 80 la sută, 
fie că dă, fie că nu dă producție. 
Acolo unde, într-o mină, nu sînt 
condiții de muncă — dacă într-o 
lună se întîmplă ceva, dacă tre
buie reorganizată mina — atunci 
trebuie trecuți toți oamenii muncii 
să lucreze în alte sectoare de ac
tivitate.

Deci pe acest principiu trebuie 
să organizăm acordul global sau 
acordul progresiv, în unele sec
toare, la această activitate. Dealt
fel, de la 1 martie vom aplica 
acest principiu în întreaga econo
mie. Desigur, acum discutăm con
cret cum să-1 aplicăm în acest sec
tor. Atrag atenția că este necesar 
să se înțeleagă că noi avem prea 
puțini oameni care lucrează direct 
la cărbune sau la minereu și prea 
mulți care stau în activitățile au
xiliare și alții care fac hîrtii. Or, 
noi avem nevoie nu de hîrtii, nu 
de astfel de activități, ci de căr
bune, de minereu ! Dacă țin bine 

minte, raportul este 1 la 5 și, în 
unele locuri, chiar de 1 la 6. Adică 
unul lucrează la minereu sau căr
bune și 5 sau 6 inși în diferite 
activități. Cred că sînt prea mulți 
cei care trăiesc pe seama celor 
care dau minereu sau cărbune. 
Cred că dacă ne-am propune să 
rămînă 2,5 cel mult 3, în prima 
etapă, ar fi suficient, realizînd, de
sigur, aceasta printr-o bună orga
nizare a muncii și concentrarea 
forțelor de producție. Cu hîrtiile 
sau cu activitatea de suprafață nu 
putem obține energie, nu putem 
obține nimic. Dimpotrivă, mai con
sumăm și hîrtia, deci mai consu
măm energie. Nu putem să ob
ținem nici cupru, nici zinc, nici 
plumb și nici alte minereuri de 
care avem nevoie ! Deci trebuie 
să ne concentrăm forțele în acti
vitatea de producție și să reducem 
celelalte activități la strictul ne
cesar. Poate chiar am fost prea în
găduitor cînd am vorbit de 2,5—3 
oameni la ' un om care lucrează 
direct la cărbune sau minereu. 
Poate dumneavoastră veți ajunge 
la concluzia că pot fi chiar mai 
puțini cei care să fie în activități
le auxiliare și de birou. Eu por
nesc de la faptul că și inginerul 
trebuie să-și desfășoare activitatea 
nu în birou. El n-are ce căuta în 
birou, trebuie să-$i desfășoare ac
tivitatea în mină. De fapt nu 
mai trebuie să admitem, de
cît cu totul excepțional, ingineri 
care să stea în birou. Chiar ingi- 
nerul-șef trebuie cel puțin 50 la 
sută din timp să-l petreacă în 
mină. Și directorul la fel. Adică 
întreaga activitate trebuie să se 
desfășoare strîns legată de produc
ție, de îndrumarea sectoarelor, de 
soluționarea problemelor nu în 
birou, nu pe hîrtie, ci acolo, la fața 
locului.

Insist asupra acestor probleme 
pentru că organizarea brigăzilor, a 
echipelor, sectoarelor și întreprin
derilor pe principiul acordului 
presupune o concepție nouă, cere 
a îndrepta întreaga activitate spre 
producție. Aceasta este cu atît mai 
necesar în activitatea minelor, în 

cariere, unde trebuie să punem cu 
desăvîrșire capăt numărului mare 
de oameni care se plimbă și nu 
fac nimic. Acolo, de fapt, excava- 
toristul, cu ajutorul lui, are rolul 
hotărîtor. Trebuie să reducem la 
strictul necesar personalul auxiliar. 
Prea mult s-a dezvoltat persona
lul care nu produce — și aceasta 
are repercusiuni negative, inclusiv 
în ce privește creșterea retribuției. 
Repet, dacă noi vom realiza cu 200 
de oameni activitatea pe care o 
fac 300, se va putea obține o creș
tere puternică imediată — cu a- 
proape 35 la sută — a retribuției. 
Deci sînt două căi . creșterea pro
ducției de minereu, de cărbune și 
reducerea personalului neproduc
tiv ; creșterea productivității mun
cii în general în mine, prin folo
sirea rațională a mașinilor, a uti
lajelor.

Consider că toate minele trebuie 
să analizeze foarte serios și să în
tocmească programe de măsuri, să 
treacă la organizarea activității pe 
această bază. în planul de măsuri 
căre s-a prezentat se are în vede
re ca, în general, de la 1 martie 
să se freacă în toate sectoarele la 
această organizare. Consider însă 
că, practic, de la 1 februarie tre
buie trecut la aceasta, iar la 1 mar
tie să încheiem programul de tre
cere la organizarea activității pe 
această bază. Nu trebuie să aș
teptăm pînă la începutul lunii mar
tie. Se poate face aceasta la în
ceputul fiecărei săptămîni, dar să 
pregătim, să avem pregătite for
mațiunile, totul, în cursul lunii fe
bruarie. La începutul fiecărei săp
tămîni — sau stabiliți, fiecare, 
cînd — se trece la noua organiza
re, în așa fel încît, de fapt, la 
1 martie să încheiem procesul de 
organizare și să putem desfășura 
activitatea pe aceste principii noi.

Sînt, desigur, necesare măsuri din 
partea ministerelor, a Consiliului 
de Miniștri, pentru a soluționa o 
serie de probleme. Am vorbit de 
problemele utilajelor, mașinilor, 
pieselor de schimb, de problema 
cadrelor. Trebuie ca, în cursul lu

nii februarie, să rezolvăm proble
ma cadrelor, să asigurăm toată for
ța . de muncă, dar pornind de la 
folosirea a ceea ce avem acum, de 
la organizarea mai bună a activi
tății întreprinderilor și sectoarelor, 
și numai după aceea să apelăm 
la forțe de muncă din alte sec
toare. Trebuie neapărat să asigu
răm muncitorii calificați pentru 
funcționarea corespunzătoare a uti
lajelor și mașinilor din dotare.

Acolo unde trebuie să aducem un 
număr mai mare de noi oameni ai 
muncii să luăm măsurile necesare 
pentru rezolvarea problemelor de 
cazare. Să trecem la măsuri ho
tărîte pentru a realiza în acest an 
construcțiile de locuințe necesare, 
spre a asigura cazarea în cît mai 
bune condiții a oamenilor, în toate 
sectoarele. Avem posibilitatea ca, 
din rezerva de locuințe existentă la 
dispoziția Consiliului de Miniștri, 
să alocăm acestor sectoare pentru 
a rezolva rapid — cu forța de 
muncă necesară și cu organizare 
specială — această problemă.

în linii generale, cam acestea ar 
fi problemele cat-e se pun în legă
tură cu trecerea la realizarea pro
gramelor hotărîte de Conferința 
Națională, la asigurarea țării cu 
cărbune, cu minereuri, în vederea 
înfăptuirii programelor de dezvol
tare generală a țării, a Programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de ridicare 
a nivelului de trai material și spi
ritual al poporului.

Trebuie să înțelegem că, în anii 
anteriori, deși am avut prevederi 
bune — mă refer la cincinalul 
1986—1980 — nu am realizat pro
gramul în domeniul minier și nici 
petrolier. De aceea avem această 
rămînere în urmă, avem greutățile 
cu energia. Sînt necesare deci mă
suri hotărîte șj trebuie să facem 
totul ca, încă din acest an, să reali
zăm prevederile programate.

Vrem să rezolvăm rapid proble
ma energeticii, problema materiilor 
prime, să asigurăm dezvoltarea ge
nerală a patriei noastre, ridicarea 
bunăstării generale a poporului. 
Aceasta necesită eforturi în toate 

domeniile. Acum, mă refer la do
meniul minier, unde trebuie să tre
cem cu hotărîre la realizarea pre
vederilor stabilite, ținînd seama că 
materiile prime și energia sînt ho
tărâtoare pentru înfăptuirea pro
gramului general de dezvoltare a 
țării.

Cunoașteți măsurile care ■ le-am 
luat în agricultură — un alt sector 
important. Avem programe foarte 
serioase în domeniul construcțiilor 
de mașini, care, de asemenea, au 
un rol important în a asigura în
treprinderilor miniere și sectorului 
minier toate utilajele și mașinile 
necesare realizării programului. Nu 
doresc să vorbesc acum de alte 
ministere. Fără nici o îndoială că 
și construcția de mașini, și chi
mia, toți cei care trebuie să con
tribuie la realizarea mașinilor, uti
lajelor, materialelor, a benzilor de 
transportat, a tot ce este necesar, 
trebuie să-și îndeplinească în cele 
mai bune condiții sarcinile, consi- 
derînd că planul pe care-1 au con
stituie sarcina prioritară căreia 
trebuie să-i acorde atenție zi de zi, 
ceas de ceas. Dar hotărîtoare este 
activitatea minieră.

Este necesar ca Ministerul Mi
nelor să-și organizeze mai bine 
munca. întreprinderile miniere, 
combinatele miniere, consiliile de 
oameni ai muncii, organizațiile de 
partid, adunările generale să dez
bată foarte serios aceste planuri 
de măsuri, să stabilească cum să 
fie aplicate în fiecare loc de mun
că, în fiecare sector și în fiecare 
întreprindere.

Este necesar să introducem ordi
ne, disciplină, să punem capăt 
fluctuației. Nu se poate face activi
tate fără disciplină, fără ordine! Nu 
se poate ca unul să vină la muncă 
cînd vrea, iar cînd nu, să stea aca
să. Mai bine să se lucreze cu mai 
puțini oameni, dar trebuie să pu
nem capăt indisciplinei și dezordi
nii ! Aceasta afectează grav acti
vitatea din mine, duce la multe 
situații grele — și este cunoscut că 
și anul trecut am avut, în multe 
sectoare, o serie de accidente destul 
de grave — și afectează serios pro

ducția, afectează pînă la urmă 
veniturile tuturor și aduce mari 
daune economiei naționale. Deci 
sînt necesare măsuri de a pune 
ordine, disciplină, astfel ca fiecare 
să-și îndeplinească în condiții bune 
sarcinile pe care le are.

Trebuie să se înțeleagă bine că 
hotărîrile Congresului al XII-lea și 
ale Conferinței Naționale privind 
creșterea nivelului de trai, material 
și spiritual, nu se pot înfăptui fără 
realizarea producției, fără creșterea 
productivității muncii în toate sec
toarele de activitate. Dar, re
pet, în acest cincinal, acordăm 
o atenție deosebită problemei 
energiei, materiilor prime, agri
culturii — sectoarele de bază 
care asigură materiile prime, ma
terialele, alimentele, necesare în
făptuirii programului partidului. 
De aceea, întărirea ordinii, disci
plinei, împreună cu măsurile teh- 
nico-organizatorice corespunzătoa
re, constituie un tot unitar pentru 
a asigura înfăptuirea acestor pro
grame.

Am convingerea că oamenii 
muncii din sectoarele miniere, din 
toate domeniile vor acționa cu în
treaga răspundere și că aplicarea 
acestor măsuri va asigura reali
zarea programelor stabilite, va 
crea posibilitatea ca minerii să-și 
îndeplinească în bune condiții sar
cinile mari pe care le au și va 
duce și la creșterea în continuare 
a veniturilor, a bunăstării lor ma
teriale, odată cu creșterea genera
lă a veniturilor întregii țări.

Cu această convingere, vă rog 
ca, întorși acasă, să treceți de în
dată la măsurile necesare, conform 
celor ce s-au discutat, la realizarea 
planurilor de măsuri stabilite.

Vă rog să transmiteți tuturor 
minerilor, tuturor oamenilor mun
cii care lucrează în aceste sectoa
re salutul meu, al conducerii 
partidului, urarea de a demonstra 
forța și capacitatea pe care o au 
minerii patriei noastre ! Le adresez 
tuturor urarea de sănătate și de 
succese în întreaga activitate 1

Spor la treabă, tovarăși ! (A-
plauze puternice, prelungite).

Pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a patriei

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
COMBINATUL DE LIANȚI Șl AZBOCIMENT - BICAZ 

către toate unitățile producătoare de materiale
• pentru construcții

Actionind in spiritul hotăririlor Con
gresului al XII-lea al P.C.R., ale Confe
rinței Naționale a partidului și mobilizați 
de prețioasele indicații date de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul întilnirii de lucru 
cu cadre de conducere și specialiști din do
meniul industrializării lemnului și mate
rialelor de construcții, din decembrie 1982, 
colectivul de oameni ai muncii de la Com
binatul pentru lianți și azbociment Bicaz 

■ adresează chemarea la întrecere pc anul 
1983 tuturor unităților producătoare de 
materiale de construcții, în vederea înde
plinirii in mod exemplar a tuturor sarcini
lor de plan, asumindu-și următoarele an
gajamente :

1. Depășirea producției nete industriale 
planificate cu 4 milioane lei.

2. Depășirea planului producției-marfă 
vindute și încasate cu 8 milioane lei, prin 
îmbunătățirea calității și diversificarea 
produselor.

3. Depășirea sarcinii de livrare de măr
furi către fondul pieței cu 5 milioane lei.

4. Terminarea cu 20 de zile inainte de 
termen a lucrărilor de investiții prevăzu
te în plan pentru alimentarea cu gaze a fa
bricii de ciment Tașca, in vederea înlo
cuirii combustibilului lichid.

5. Depășirea cu 1 la sută a sarcinilor de 
creștere a productivității muncii calculată 
pe baza producției nete, prin organi
zarea mai bună a producției și a muncii, 
extinderea televiziunii industriale și alte 
măsuri.

s 6. Reducerea cheltuielilor totale la 1 000 
lei -producție-marfă cu 1,2 lei, ceea ce va 
conduce la reducerea costurilor de produc
ție cu peste 4 milioane lei, precum și a 
cheltuielilor materiale planificate cu 2 mi
lioane lei.

7. Reducerea normelor de consum la az
best fibră cu 3 kg și la ciment cu 10 kg 
la 1 000 mp plăci azbociment și cu 0,1 tone 
la cărămizi refractare pe 1 000 tone ciment 
fabricat.

8. Reducerea consumului de energie elec
trică cu 2 380 MWh și a combustibilului cu 
1 500 tone.

9. Depășirea cu 2 la sută a sarcinilor de 
recondiționare, refolosire și revalorificare 
a pieselor de schimb și subansamblelor și 
cu 10 la sută a sarcinilor de recuperare, 
colectare șl refolosire a resurselor mate-

REGIONALA DE 
către toate unitățile de cale ferată

Angajați în efortul general al poporului 
nostru pentru înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea al partidului, feroviarii 
Regionalei de căi ferate Iași, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de par
tid, au muncit cu înaltă responsabilitate 
pentru infăptuirea ritmică și la un nivel 
calitativ tot mai ridicat a tuturor sarcini
lor de plan. în anul 1982 am obținut rezul
tate bune, transportînd în plus o cantitate 
de peste • 650 mii tone mărfuri. Producția 
netă planificată a fost depășită cu 7,2 la sută, 
productivitatea muncii cu 2 215 lei/om, iar 
cheltuielile la 1 000 lei venituri au fost re
duse cu 2,1 la sută, toate aceste realizări ob- 
tinindu-se în condițiile îmbunătățirii tuturor 
indicatorilor de folosire a mijloacelor de 
transport și reducerea consumului specific 
de combustibil. Pe seama mai bunei mo
bilizări a mijloacelor de investiții a fost 
terminată electrificarea magistralei fero
viare pînă la Suceava, s-au extins instala
țiile de centralizare electrodinamică și a 
crescut considerabil capacitatea de prelu
crare in triajele mari.

însuflețit de înaltele idei, de tezele și

riale refolosibile, îndeosebi la oțel, fontă, 
bronz, cupru și hîrtie.

10. Creșterea cu 5 la sută față de plan a 
ponderii produselor noi șL modernizate în 
valoarea totală a producției-marfă.

11. Creșterea cu 0,5 la sută a indicelui 
de utilizare intensivă a utilajelor tehnolo
gice de bază printr-o folosire rațională a 
lor, realizarea la timp și de calitate a lu
crărilor de revizie. întreținere și reparații, 
încît acestea să funcționeze la capacitatea 
maximă și in deplină siguranță.

12. Realizarea unor beneficii suplimen
tare de 4 milioane lei.

13. Extinderea muncii în acord global cu 
5 la sută mai mult față de sarcina pla
nificată.

14. Folosirea capacității creatoare a tu
turor cadrelor tehnice și economice din 
combinat și valorificarea acesteia prin par
ticiparea la creația științifică și tehnică în 
cadrul Festivalului național „Cîntarea 
României" la rezolvarea următoarelor pro
bleme : reducerea totală a importurilor 
pentru instalațiile de acționare a . motoare
lor inelare la liniile de 3 000 tone clincher/ 
zi, prin înlocuirea treptată cu componente 
exclusiv românești ; conducerea operațiu
nilor de dozare a materiilor prime și de 
ardere a clinchetului cu ajutorul calcula
torului de proces ; punerea în funcțiune a 
instalațiilor FOLAFON la morile de făină 
și de ciment ; extinderea instalațiilor in
dustriale de poștă pneumatică ; obținerea 
unor cimenturi de marcă P 40 și P 45 la 
liniile pe procedeu uscat.

15. Cuprinderea, în cursuri de perfecțio
nare, a întregului personal muncitor.

16. Efectuarea a peste 30 mii om-ore
muncă patriotică pentru gospodărirea șj în
frumusețarea combinatului. . *

17. în vederea îmbunătățirii condițiilor 
de muncă și viață ale personalului, vom 
asigura grupuri sociale dotate corespunză
tor și asistență medicală în vederea redu
cerii numărului de zile de incapacitate 
temporară de muncă ; vom îmbunătăți și 
diversifica masa la cantină și la micro- 
cantinele combinatului, extinzind gospodă- 
ria-anexă.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL DE PARTID 

COMITETUL SINDICATULUI 
, COMITETUL U.T.C.

CĂI FERATE IAȘI

orientările cuprinse în magistralul Raport 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la Confe
rința Națională a P.C.R., hotărît să mun
cească neobosit pentru a-și aduce o contri
buție cit mai valoroasă la infăptuirea Pro
gramului partidului, colectivul de oameni 
ai muncii din Regionala de căi (etate Iași 
cheamă ia întrecere socialistă pe annl 1983 
toate colectivele de oameni ai muncii din 
regionalele de calc ferată, luindu-și urmă
toarele angajamente :

1. Depășirea producției nete față de plan 
cu 14 milioane lei.

2. Reducerea cu 3 la sută a cheltuielilor 
maxime la 1 009 lei venituri.

3. Depășirea cu 10 milioane lei a planu
lui de beneficii.

Satisfacerea integrală și la timp a tuturor 
cererilor de transport ale întreprinderilor 
pe care le deservim. '

îmbunătățirea gradului de folosire a 
mijloacelor de transport și a rulajului va
gonului de marfă, prin :

— sporirea tonajului brut al trenurilor 
de marfă cu 1,0 la sută.

— creșterea încărcăturii vagoanelor de 
marfă cu 0,4 la sută.

— reducerea staționării vagoanelor la în
cărcare—descărcare cu 1 la sută.

— sporirea vitezei comerciale a trenurilor 
de marfă cu 1 la sută.

Prin asemenea căi vom înregistra un 
spor de capacitate de peste 15 000 vagoane 
pe an.

Mobilizarea tuturor oamenilor muncii 
pentru aplicarea integrală a măsurilor sta
bilite în vederea reducerii consumurilor de 
combustibil și energie, realizîndu-se o dimi
nuare cu 0,5 la sută a consumurilor energe
tice.

Depășirea planului de recuperare și valo
rificare a materialelor refolosibile cu 2 la 
sută la oțel și fontă, 5 la sută la plumb, 3 
la sută la hîrtie și 1,5 la sută la uleiuri 
uzate. ' \

Creșterea cu 3 la sută a refolosirii agrega
telor și pieselor de schimb in procesul de 
reparații și întreținere a locomotivelor, va
goanelor, instalațiilor și utilajelor.

Reducerea cu 3 500 de ore a timpului de 
imobilizare a locomotivelor Diesel aflate in 
reparații.

Prin organizarea superioară a producției 
și a .muncii, ridicarea pregătirii personalu
lui muncitor, creșterea responsabilității pe 
fiecare loc de muncă și îmbunătățirea re
gularității circulației trenurilor, producti
vitatea muncii va crește cu 2,5 la sută.

INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA
Șl INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU MAȘINI-UNELTE 

Șl AGREGATE TITAN — BUCUREȘTI
către toate institutele 

și inginerie
Oamenii muncii din Institutul de cerce

tare științifică și inginerie tehnologică pen
tru mașini-unelte și agregate — Titan, 
București, însuflețiți de istoricele hotăriri 
ale Congresului al XII-lea și ale Conferin
ței Naționale ale partidului, de indicațiile 
prețioase și îndrumările permanente adre
sate de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează 
pentru afirmarea creației tehnico-științi- 
fice românești în realizarea unei noi cali
tăți și a unei eficiențe superioare în eco
nomia noastră națională.

în anul 1982 s-au elaborat, prin activita
tea de cercetare-proiectare, 291 docu
mentații de execuție pentru mașini-u
nelte speciale și linii de transfer. Prin a- 
ceste documentații s-a asigurat asimilarea 
în țară de utilaje care permit introducerea 
unor tehnologii avansate, dotarea unor sec
toare prioritare ale economiei naționale, 
contribuind la obținerea de economii valu
tare și la lărgirea gamei de produse pen
tru export. S-au realizat, pe micrpproduc- 
ție, 87 de sortotipodimenșiuni de produse 
care echivalează eu o economie valutară 
de 6 milioane dolari; s-au cercetat și omo
logat 30 de produse de complexitate ridi
cată, care constituie producție de serie 
pentru întreprinderile de mașini-unelte în 
anul 1983.

In anul 1983, hotărîtor pentru întregul 
cincinal, colectivul nostru, în frunte cu co
muniștii, puternic angajat în transpunerea 
in practică a indicațiilor și sarcinilor date 
de secretarul general al partidului,' tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei le 
lucru in institut, a elaborat un program de 
acțiune pentrn infăptuirea exemplară a 
planului pe anul 1983 și cheamă ia intre- 
cere socialistă toate colectivele de cerce
tare științifică și inginerie tehnologică din 
țară, angajîndu-se să realizeze următoarele 
obiective :

1. Depășirea cu 10 la sută a planului fi
zic de cercetare-proiectare și asimilare de 
noi mașini-unelte, ceea.ce echivalează cu

Asigurarea unor condiții mai bune de 
viață a personalului muncitor, prin darea 
în folosință în complexul Pașcani a 36 
apartamente.

Sub conducerea organelor și organizații
lor de partid,- oamenii muncii din cadrul 
regionalei noastre de căi ferate sînt ferm 
hotănți să-și realizeze integral angajamen
tele asumate, in condițiile aplicării ferme 
a noului mecanism economico-financiar, 
întăririi ordinii și disciplinei pentru de
plina siguranță a circulației, să acționeze 
pentru valorificarea superioară a potenția
lului lor creator, urmărindu-se o tot mai 
bună servire a călătorilor și a tuturor be
neficiarilor de transport. Sintem pe deplin 
convinși că prin realizarea exemplară a in
dicatorilor de plan pe anul 1983, an hotă- 
ritor in cadrul cincinalului 1981—1985, și a 
angajamentelor suplimentare asumate în 
această întrecere, vom contribui, îm
preună cu celelalte colective de muncă din 
domeniul nostru de activitate, ca transpor
turile feroviare să-și aducă o cît mai mare 
contribuție la dezvoltarea ascendentă a eco
nomiei naționale, la progresul continuu al 
societății noastre socialiste.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL DE PARTID 

COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL U.T.C.

de cercetare științifică 
tehnologică
realizarea, peste prevederile planului, a 25 
de lucrări de cercetare-proiectare pentru 
produse de complexitate tehnică ridicata. 
In acest sens, se vor realiza suplimentar 
documentații tehnice pentru execuția ma- 
șinilor-unelte specializate și agregat, pre
văzute în programele speciale pentru ra
murile prioritare ale economiei naționale 
— energetică, aeronautică, metalurgică, 
chimică și altele, care să asigurp la între
prinderile executante o producție de 500 
milioane lei.

2. In vederea creșterii productivității și 
calității muncii, a reducerii efortului fizic 
vom introduce și extinde sisteme și mij
loace avansate de mecanizare și automati
zare a proceselor de fabricație în domeniul 
producției de motoare, pompe și piese de 
tip disc, prin realizarea de sisteme de. ma
șini care să permită perfecționarea flu
xurilor de fabricație,

3. Scurtarea duratei de cercetare-proiec- 
târe-asimilare cu cel puțin 10 000 zile-om 
față de termenele de plan, prin extinderea 
utilizării elementelor tipizate, unificarea 
și optimizarea soluțiilor constructive, prin 
folosirea metodelor și mijloacelor moder
ne de cercetare-proiectare.

4. Diminuarea cu 10 la sută a consu
mului de metal la executanți și reducerea 
cu 20 la sută a consumului de energie la 
utilizatori, prin reproiectarea elementelor 
tipizate pentru mașini-unelte speciale și 
optimizarea constructivă a mașinilor-unel- 
te universale. Elaborarea, pește plan, a 15 
tehnologii noi pe linii automate care vor 
permite realizarea de însemnate economii 
de energie și metal la furnizorii de echi
pamente.

5. Depășirea cu 10 la sută a planului de 
microproducție prin reorganizarea fluxului 
de fabricație și realizarea de elemente de 
completare mecanice, hidraulice complexe 
șl de mașini-unelte prototjp și unicat.

6. în contextul participării la colaborarea 
multidisciplinară între domeniile economiei 
naționale se vor executa suplimentar, pe 

microproducție, 5 utilaje și instalații com
plexe, care reprezintă o economie valutară 
de 16 milioane lei.

7. Dezvoltarea creației științifice și teh
nice de masă în cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României" prin realizarea a 
cel puțin 4 invenții sau inovații de către 
fiecare atelier de cercetare-proiectare.

8. Reducerea cu 4 la sută a cheltuielilor 
materiale pe întreaga activitate a institu
tului și depășirea cu 2 la sută a beneficii
lor planificate.

9. Intensificarea preocupărilor pentru 
mai buna întreținere și exploatare a mij
loacelor din dotare în vederea prelungirii 
cu cel puțin un an a duratei de utilizare a 
acestora.

10. Organizarea de noi forme de pregăti

Întreprinderea comercială de stat „central**, 
MAGAZINUL UNIVERSAL „UNIREA" BUCUREȘTI 

către toate întreprinderile comerciale
Colectivul de oameni ai muncii din între

prinderea comercială de stat „Central", 
magazinul universal „Unirea" București, 
mobilizat de mărețele obiective prevăzute 
in hotărîrile Conferinței Naționale a parti
dului, de sarcinile — izvorîte din magis
tralul Raport al secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — cu 
privire la ridicarea activității comerciale 
la un nivel calitativ superior, la îmbună
tățirea aprovizionării și servirii cu mărfuri 
a populației, adresează chemarea la între
cere socialistă pe anul 1983 către toate în
treprinderile comerciale, angajindu-se să 
realizeze următoarele obiective :

1. Ridicarea nivelului calitativ al întregii 
activități de aprovizionare și servire cu 
mărfuri a populației, în condițiile depășirii 
planului de desfacere cu 2 la sută, res
pectiv cu 25 milioane lei, prin :

— realizarea fondului de marfă contrac
tat în structura sortimentală și la termene
le prevăzute, in concordanță cu cererea de 
consum a populației, reducerea cu 50 la 
sută a stocurilor de mărfuri cu vînzare 
lentă ;

— creșterea ponderii aprovizionării di
recte de la întreprinderile producătoare în 
cadrul livrărilor prin tranzit organizat, 
ajungînd la un volum de 45 la sută din 
totalul aprovizionării ;

— organizarea a 60 expoziții cu vînzare, 
prezentări bilunare ale modei, demonstra
ții practice și alte acțiuni de stimulare a 
desfacerilor ;

— dezvoltarea comerțului mobil și orga
nizarea unor puncte de vînzare cu ocazia 
diverselor manifestări cultural-sportive, 
precum și îmbunătățirea nivelului de pre
zentare al acestei rețele în vederea reali
zării unei desfaceri de 15 milioane lei ;

— promovarea desfacerii produselor noi 
realizate de industrie cu consum redus de 
materii prime și din înlocuitori ;

— îmbunătățirea activității de recepție a 
mărfurilor pentru a nu pătrunde la desfa
cere produse necorespanzătoare ;

— imprimarea unei atitudini corecte și 
demne a personalului de la vînzare in re
lațiile cu cumpărătorii în spiritul normelor 
eticii și echității socialiste, întărirea spiri
tului de ordine și disciplină în întreaga 
activitate de servire a populației ;

— perfecționarea pregătirii tehnico-pro- 
fesionale a Întregului personal, testarea 
cunoștințelor de specialitate la 250 gestio
nari și casieri, organizarea a 40 brigăzi de 
bună servire, a 20 raioane model și a 22 
de conturi de economii ale grupei sindicale;

— organizarea lunară de acțiuni politico- 
educative, de cunoaștere a hotăririlor de 
partid și a legilor în vederea ridicării ni
velului de conștiință și a simțului de răs
pundere pentru apărarea și păstrarea avu
tului obștesc.

2. Modernizarea și utilizarea cu eficiență 
sporită a bazei tehnico-materiale prin : 

re profesională cuprinzînd întregul perso
nal, prin această activitate urmărindu-se 
cu prioritate ridicarea calității lucrărilor 
de cercetare-proiectare.

Hotărît să realizeze și să depășească a- 
ceste angajamente, colectivul I.C.S.I.T. TI
TAN va munci cu perseverență pentru ca, 
prin rezultatele ce vor fi obținute, să spo
rească contribuția cercetării științifice și 
ingineriei tehnologice românești la dezvol
tarea economică a țării, la inflorirea pa
triei noastre socialiste.

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC 
COMITETUL DE PARTID 

COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL U.T.C.

— folosirea intensivă a suprafețelor prin 
reamplasarea și redimensionarea unor ra
ioane, modernizarea mobilierului, astfel 
încit mărfurile din sala de vinzare să re
prezinte 70 la sută din totalul stocului, iar 
vinzările pe mp să crească cu 2 la sută, 
ajungînd la 70 mii lei anual ;

— extinderea formelor de servire opera
tivă și civilizată a cumpărătorilor — auto
servirea, expunerea și alegerea liberă a 
mărfurilor — astfel ca vinzările realizate 
prin aceste metode să fie de cel puțin 75 la 
sută din volumul total al desfacerilor cu 
amănuntul ;

— perfecționarea și dezvoltarea activită
ții in domeniul serviciilor pentru populație 
prin efectuarea operațiilor de retuș la con
fecții, realizarea croirii materialelor textile 
cumpărate in magazin, asigurarea depanării 
la ceasurile din import și producția internă; 
crearea condițiilor pentru depuneri și res
tituiri la C.E.C. ; înlesnirea transportului 
la domiciliu al obiectelor voluminoase și 
grele, astfel incit să asigurăm creșterea ca
lității serviciilor.

3. Sporirea eficienței economice a între
gii activități prin folosirea pirghiilor nou
lui mecanism economico-financiar în vede
rea creșterii rentabilității prin :

— reducerea cheltuielilor de circulație 
planificate cu 700 mii lei, acționînd Îndeo
sebi asupra celor privind cheltuielile cu 
transportul ambalajelor și eliminarea chel
tuielilor neeconomicoase, precum și reduce
rea consumului de energie electrică șl ter
mică, combustibil, materiale, a perisabili- 
tăților ;

— realizarea unor beneficii suplimentare 
în sumă de 1,7 milioane lei ;

— realizarea întregului spor al vînzărilor 
de mărfuri pe anul 1983 cu același număr 
de lucrători, ceea ce va asigura creșterea 
productivității muncii pe lucrător cu cel 
puțin 2 la sută față de plan ;

— reducerea cu 30 la sută a personalului 
auxiliar și trecerea acestuia in procesul 
productiv al întreprinderii ;

— accelerarea vitezei de circulație a măr
furilor cu două zile față de sarcina plani
ficată ;

— recuperarea și valorificarea peste pre
vederi a 20 tone hîrtie, 2 tone fier și 0,5 
tone mase plastice.

4. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
viață ale personalului muncitor prin spo
rirea gradului de mecanizare a operațiilor 
de transport și manipulare a mărfurilor in 
scopul ușurării efortului fizic și aplicarea 
fermă a măsurilor de protecția muncii în 
vederea prevenirii accidentelor și îmbol
năvirilor.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
COMITETUL DE PARTID 

COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.C.
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în sălile Dalles, o remarcabilă expoziție, mărturie a comuniunii puternice \

dintre artiștii plastici și realitățile socialiste ale țării

„PARTID, POPOR
O SINGURA VOINȚA“

Exemplară prin asumarea inte
grală a unor principii devenite re
pere active de existență, ideea 
legăturii dintre partid și popor a 
stat la baza organizării, in sălile 
Dalles, a unei importante manifes
tări de artă. Genericul acestei cu
prinzătoare expoziții „Partid, po
por — o singură voință" afirmă o 
dată mai mult o solidaritate fun
ciară care-și află izvorul in pu
terea coagulantă a idealurilor ce 
animă astăzi națiunea noastră so
cialistă. Factor de coeziune a luptei 
pentru atingerea idealurilor celor 
mai de preț ale poporului, politica 
partidului nostru, dind viață prin
cipialității conferite de înțelegerea 
legilor istoriei, se dovedește a fi 
expresia imperativelor reale ale so
cietății românești de astăzi. „Parti
dul este poporul ! sublinia in acest 
sens secretarul general al partidu- 
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu cîteva luni în urmă la marea 
adunare populară de la Hunedoara. 
El organizează și elaborează căile 
dezvoltării societății ; dar hotărî- 
toarc este munca clasei muncitoare, 
a poporului ! Numai in plină uni
tate, numai prin munca poporului 
vom făuri și socialismul dezvoltat 
șl comunismul în România, vom 
asigura independența și suverani
tatea patriei noastre !“

Expoziția din sălile Dalles prezin
tă tocmai această nobilă, această 
pasionată adecvare a efortului 

(Creator la ceea ce am putea numi 
semnificațiile majore ale vieții 
noastre sociale, ale istoriei de luptă 
și muncă care a reunit, într-o sin
gură voință, întreg poporul în ju
rul Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general.

Vibrantă mărturie a încercării de 
a restitui viețuirii noastre în isto
rie însemnele ei adevărate, ma
nifestarea se prezintă ca un an
samblu unitar, ca o adevărată cro
nică in imagini a timpului nostru, 
semnificativă și din punctul de ve
dere al consecvenței, al probității 
profesionale cu care cei mai multi 
creatori s-au prezentat. Pictura, 
sculptura, grafica si artele decora
tive, reunite în sălile Dalles, oferă 
imaginea unei selecții de calitate, 
capabilă să pună în valoare preg
nant faptul că actul de creație im
plică astăzi cunoașterea aprofunda
tă și participarea activă la con
struirea noii societăți. Martori și 
participanți la configurarea unei 
spiritualități proprii societății noas
tre, asumîndu-și responsabilități ci
vice in procesul elaborării unei arte 
de majoră semnificație, ancorată 
in actualitate, artiștii au fixat eve
nimente încărcate de sens ale isto
riei noastre contemporane, eveni
mente la a ’căror desfășurare șl-ă 
adus o contribuție fundamentală 
activitatea Partidului Comunist 
Român în 1 
mai dăruit 
rios destin. Iată de ce figura țării.

exemplară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit al 
partidului și al țării, a fost evocată 
de foarte numeroși artiști. Înfăți
șat în mijlocul oamenilor muncii in 
punctele fierbinți ale activității des
fășurate pe șantierele țării, la Ca
nalul Dunăre—Marea Neagră, in 
mijlocul constructorilor, al țărani
lor, înconjurat cu dragoste și res
pect de tinerele vlăstare ale țării, 
pionieri și șoimi ai patriei, însoțit 
in toate împrejurările de majoră 
însemnătate pentru viața întregii 
țări de tovarășa Elena Ceaușescu, 
figura președintelui țării este evo
cată în numeroase lucrări de pic
tură, sculptură sau grafică. Sint 
lucrări semnate de artiști ca Paul 
Vasilescu, Horia Flămind, Constan
tin Nițescu, Dan Hatmanu, Ion Bi- 
țan și Vladijnir Șetran, Elena Gre- 
rulesi, Gir_Răduleșcu, Adina Paula 
Moscu, 
Kruch, 
Ruși, Aurelian Bolea, Ion Petro
vici, Dan Cristian, Suzana Fîntîna- 
cu, .Veronica Lucia Arghir, Komi- 
ves Andor ș.a., lucrări care aduc 
prin mijlocirea limbajului artistic 
un vibrant omagiu dăruirii cu care 
președintele țării a luptat și luptă 
pentru renumele de care se bucură 
România de azi.

Regăsim pe simezele sălii Dalles 
imagini ale ecoului adine pe care 
l-a avut și îl are in conștiințe ve
ghea neobosită a conducătorului tă
rii și al partidului pentru a făuri 
României un destin major. Stră
lucit strateg al perioadei care 
pe bună dreptate s-a numit „epoca 
Ceaușescu", secretarul general al 
partidului a contribuit substanțial la 
izbîndg luptei legate nemijlocit de 
Idealuri umanitare, a antrenat în
treg poporul intr-un concentrat 
efort de edificare a unei țări stă- 
pîne pe propriu-i destin. Realiză
rile și succesele României de azi se 
leagă nemijlocit de rodnicele întîl- 
niri, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu minerii, oțelarii, con
structorii marilor obiective indus
triale, cu toți cei ce participă activ 
la făurirea noii istorii a țării. în- 
tîlniri cu prilejul cărora, de fiecare 
dată, a avut loc un dialog deschis, 
constructiv, cu făuritorii bunurilor 
materiale și spirituale. Iată de ce 
imaginea vastelor șantiere ale țării, 
a ogoarelor larg desfășurate în spa
țiu, verticalitatea noilor arhitecturi, 
ca și imaginile cu valoare simboli
că ale muncii desfășurate in mari
le vetre industriale sau acelea 
care sintetizează o unanimă dorin
ță ' de a păstra pacea, de a apăra 
acest bun atit de necesar unei dez
voltări libere și prospere, au deve
nit puncte de pornire pentru o 
participare estetică activă. Axate pe 
aceste complexe motive de;-inspira- prin cele etice și politice — sera- 
tie.'c.Snuite din lucrărfle exțuse în* '"''’hale dă’ Mihai Rusu, Trafăn BrS- 
sălile Dalles sînt adevărate mârtu- ’ dean, Virgil Almășanu, Ltviu Su

s' artiștii har, Vasile C.elmare, Brăduț Cova- 
liu, Nicolae Apostol. Teodor Bogoi, 
Eugen Popa, Paul Erdos, Georgeta

Eugen Palade, Nicolae 
Vintilă Mihăescu, Emil

SĂRBĂTOARE Ion Petrovici

Fără Îndoială, lucrările expuse 
acum în sălile Dalles, din punct de 
vedere stilistic, sint greu de cuprins 
in programul unor căutări comune. 
Indiferent de modalitatea de expri
mare, de tehnica sau materialul fo
losit, imaginile, fie portrete, ample 
compoziții, peisaje inspirate 
noul aspect al țării sau simple 
chete de flori, volumele unor 
crări masiv dăltuite în piatră 
lemn, toate se reunesc în aspirația 
de a sublinia omagiul artiștilor 
adus eroicei lupte revoluționare 
duse de Partidul Comunist Român. 
Am' aminti în această ordine de 
idei compozițiile remarcabile — 
atît prin valorile lor artistice, cit și - 
prin cele etice și politice —,

din 
bu- 
lu- 
sau

Gărzile patriotice, factor important 
al progresului economico-social 

și al capacității de apărare a patriei
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Mihâiescu VintilâVIZITA DE LUCRU

Năpăruș, Rodica Lazăr, Maria Mi- 
halache Blendea, Tiberiu Nicores- 
cu. Geta Mermeze, Octav Grigo- 
rescu, Marius Cilievici, loan Chișu, 
Spiru Chintilă, Nicolae Groza, Vio
rel Lazăr, Adrian Podoleanu, Geor
ge Leolea ș.a.

Fascinați de patosul constructiv 
al oamenilor, pictorii, dar și grafi
cienii nu au fost mai puțin atrași 
de frumusețea peisajului româ
nesc — gen cu îndelungi și glorioa
se tradiții în pictura noastră. Expo
ziția pune în valoare numeroase 
asemenea lucrări — imagini ale 
frumuseților variate ale peisajului 
românesc, dar și flori sau compozi
ții,, cu. o accentuată semnificație 
omagială. Am amihti astfel lucră
rile semnate de Viorel Mărginean, 
Ion Gheorghiu, Ion Pacea, Ion Mus- 
celeanu. Constantin Piliuță, Vasile 
G'rigore, Mihai Bandac, Ion Popes
cu Negreni, Florin Niculiu, Petru 
Popovici, Gina Hagiu, Angela Popa 
Brădean, Octavian Vișan, Augustin 
Costinescu, Balogh Lajos, Nicolae 
Blei, lucrări axate pe investigarea 
armoniilor calme, de certă muzica
litate ale culorii. Sînt lucrări le
gate de actualitate, de gîndirea și 
sensibilitatea contemporană. ca 
dealtfel și sculpturile realizate de 
artiști atit de cunoscuți și apre- 
ciați cum sînt maeștrii Ion Irimes- 
cu. Ion Vlasiu, Iftimie Bîrleanu, de 
artiști reprezentativi pentru sculp
tura noastră contemporană ca Gh. 
Iliescu-Călinești, Peter Balogh, Du
mitru Pasima, Iulla Oniță. Gheor- 
ghe Coman, Ioana Kassargian, 
Iorgos Iliopolos ș.a., mărturii 
ale consecvenței,V ale capacității 
autorilor de a se exprima sin
tetic, sugestiv. Cîteva lucrări de 
artă decorativă, și am aminti în 
primul rînd aici numele unor ar
tiști precum Ileana Balotă. Ileana 
Dăscălescu, Costel Badea. Dan 
Băncilă. Filaret Oloier ș.a.. împli
nesc fericit această expoziție. în 
care sînt înmănuncheate cîteva din
tre cele mai bune realizări ale 
plasticii românești din ultimii ani.

Cu dorința de a spori tezaurul 
de frumuseți al țării, atenți la sem
nificația umană, la valoarea etică, 
emoțională a eforturilor eroice fă
cute de întregul nostru popor 
sub conducerea partidului, pentru 
atingerea unor mărețe obiective, ar
tiștii și-au adus contribuția. în acest 
solemn moment aniversar, la edifi
carea unei arte cu adinei înțelesuri 
sociale, o artă pusă 
valoare de expoziția 
Dalles.

Marina

j

pe deplin in 
din sălile

PREUTU

„Semnătura pentru viitor"
La Scornicești . ji 

Slatina, fudețul Olt, in 
p-ezența unui numeros 
public, a fost prezentat 
filmul documentar is
toric intitulat sugestii) 
„Semnătură pentru 
viitor". Filmul este 
consacrat vieții și acti
vității neobosite a se
cretarului general al 
partidului, președin
tele Republicii, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu.

lmag nile filmului se 
constituie în mărturii 
revelatoare ale va
loroaselor tradiții isto
rice ale meleagurilor 
natale ale secretarului

general al partidului și 
punctează etape mar
cante ale revoluției și 
construcției socialiste. 
Prin forța educatoare 
incorporată in imagini 
de o deosebită frumu
sețe, filmul „Semnătu
ră pentru viitor" oferi 
spectatorului pagini din 
cronica unei vieți 
exemplare, de măreț și 
cutezător erou revolu
ționar. de remarcabil 
conducător de partid si 
de stat, de proeminen
tă personalitate a lumii 
politice contemporane.

Realizat in culori, 
filmul este creația unui

colectiv de cineaști 
compus din : prof, dr 
Elena Bărbulescu și 
Constantin Voivozeă- 
nu, care au întocmit 
scenariul; Comeliu Va
dim Tudor, autorul 
comentariului. Regia 
este semnată de Traian 
Ferigean. Emoționanta 
evocare cinematografi
că, primită de publicul 
spectator din Scorni
cești și Slatina cu deo
sebită satisfacție, este 
rodul muncit talentați- 
lor realizatori ai Mi
nisterului de Interne. 
(Iancu Voicu, cores
pondentul „Scinteii").

Sesiune științifica
Sub auspiciile Academiei de știin

țe sociale și politice și Universității 
București, in zilele de 28—29 ianua
rie s-au desfășurat lucrările sesiunii 
științifice cu tema „Dinamica struc
turii sociale și de clasă in etapa fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate in țara noastră".

Lucrările sesiunii au reliefat con
tribuția secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
îmbogățirea gîndirii social-politice 
contemporane cu teze și concepte 
profund revoluționare cu privire la 
dialectica mutațiilor în structura so
cială și de clasă a țării noastre în 
etapa actuală și in perspectivă, lo
cul și rolul hotărîtor al clasei mun
citoare in procesul de conducere al 
națiunii noastre socialiste, evoluția 
țărănimii in perspectiva exigențelor 
noii revoluții agrare rolul important 
ce revine intelectualității românești

in procesul de edificare a socialis
mului și comunismului.

In lumina tezelor și orientărilor cu
prinse in Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie 1982. in Raportul 
la Conferința Națională a partidului, 
au fost prezentate rezultatele activi
tății de cercetare vizînd transformă
rile produse in societatea noastră so
cialistă. tendințele mobilității profe
sionale. modalitățile de îmbunătăți
re a calității și structurii torței de 
muncă industriale și agricole, reali
zarea unei structuri sociale optime 
in tara noastră, fenomenele noi, spe
cifice, căile de acțiune pentru con
tinua întărire a unității și coeziunii 
claselor și categoriilor sociale, a în
tregii noastre națiuni in jurul parti
dului, pe calea construirii socialismu
lui și comunismului in patria noas
tră.

tv
PROGRAMUL 1

R, 00 Consultații pentru bacalaureat. 
Chimie. Efecte electronice In mo
lecule organice

8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patr ei
9.30 Bucuriile muz'cil. Marea muzică 

penTu cei mici
10,00 Viata satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13.05 Album duminical
13,40 Micul ecran pentru cel mici

19,00 Telejurnal
19.20 Călătorie prin tara mea. Pe tra

seul Deva — Făget — Lugoj
19,40 „cîntarea României". Imn bucu

riei. spectacol llterar-muzlcal-co- 
regraflc

20.20 Teleclnemateca. Ciclul „Mari ac
tori". „Un musafir de pomină".

22.05 Serenada tinereții. Melodii de 
George Grigoriu

22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL i
13.00 Concert de prtnz
14,10 Teatru TV : „Visul unei nopți de 

iarnă" de Tudor Mușatescu
15.50 Clubul tineretului
16,35 Desene animate

17,00 Serată muzicală TV
19.00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Concert popular duminical
21.20 Carnet cultural
21.50 Romanțe
22.20 Telejurnal
22,30 Închiderea programului

LUNI, 31 IANUARIE
PROGRAMUL l

15.00 Telex
15.05 Emisiune in limba maghiară
17.50 1001 de seri
18,00 Închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,15 Actualitatea economică
20.20 Orizont tehhico-știlnțiflc. Priori

tăți și perspective In știința ro
mânească formulate tn documen
tele Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român

20,50 Roman foileton : „Docherii" — 
episodul 9

21,30 Tezaur folcloric
22.00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15.00 Telex
15.05 Tineri lnterprețl
16.00 La Început de săptămină <
18.00 Închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,13 Moștenire pentru viitor. Gib 

Mihăescu
21,10 Tineri balerini ai Operei bucu- 

reștene
22,00 Telejurnal

Prin tradiție, la 1 februarie găr
zile patriotice încep un nou an de 
instrucție și educație.

Noul an de pregătire a gărzilor 
patriotice debutează in atmosfera de 
puternică efervescență politică și e- 
mulație creatoare generală de isto
ricele hotăriri ale Conferinței Națio
nale a Partidului Comunist Român 
și de recenta aniversare a cinci de
cenii de strălucită activitate revolu
ționară și a zilei de naștere a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, președin
tele republicii, comandantul suprem 
al puterii armate a țării.

Din prima zi a celui de-al treilea 
an ai cincinalului calității și eficien
tei, întreaga noastră națiune acțio
nează neabătut, cu dăruire și abne
gație, pentru transpunerea în fapt a 
mărețelor obiective și sarcini stabi
lite de Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale P.C.R., asigu
rând. in condițiile complexe ale lu
mii de azi, dezvoltarea susținută a 
forțelor de producție, creșterea con
tinuă a avuției naționale.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului din 16—18 de
cembrie 1982, este necesar „să nu 
uităm nici un moment că edificarea 
socialistă, dezvoltarea patriei noas
tre au loc în condiții internaționa
le complexe, cînd se menține încă 
pericolul războiului, inclusiv al unui 
război mondial nimicitor. De aceea, 
avem răspunderea față de dezvol
tarea socialistă, față de independen
ta și viitorul patriei să acționăm 
permanent pentru întărirea capaci
tății de apărare a patriei".
Avînd în tovarășul Nicolae Ceaușescu 

un promotor neobosit, politica ex
ternă înțeleaptă, de largă perspecti
vă. a României socialiste refuză în 
mod hotărit să privească războiul ca 
pe o fatalitate, fiind constant în
dreptată în direcția făuririi unei 
lumi a bunei înțelegeri și colabo
rării pașnice între popoare libere și 
suverane și. pe această cale, a pre- 
întîmpinării unei conflagrații nimi
citoare. a excluderii războiului din 
viața socială. Dar militind cu toa
tă fermitatea pentru dezarmare, 
securitate și pace, pentru înțelege
re și cooperare între state, țara 
noastră are în același timp obliga
ția să ia măsurile ce se impun pen
tru întărirea capacității- sale defen
sive. în lumina concepției revoluțio
nare potrivit căreia apărarea patriei 
constituie cauză și operă a întregu
lui popor.

Prin prisma acestui comandament 
fundamental al zilelor noastre, găr
zile patriotice, ca unități de luptă 
înarmate ale oamenilor muncii de 
la orașe și sate — din rîndul că
rora fac parte muncitori, țărani și 
intelectuali, bărbați și femei, fără 
deosebire de naționalitate — avînd 
un caracter de masă și fiind pre
zente pe întreg cuprinsul tării, în 
toate localitățile, întreprinderile și 
instituțiile, constituie o uriașă for
ță a progresului economico-social, 
iar împreună cu oștirea țării și cu 
celelalte formațiuni de apărare, un 
reazljm de .nădejde al cuceririlor re* 
voîdționăre,‘OT SuVâranltățil și fnde- 
pendentei naționale. Create și oom-

Vasile BARBULEț 
prim-secretar al Comitetului 

județean Sibiu ai P.C.R., 
comandant al gărzilor patriotice 

din județ

duse de partid, continuind și dez- 
voltînd eroicele tradiții ale oastei 
celei mari din trecutul de luptă al 
neamului românesc, ele împletesc in 
mod minunat munca de construcție 
a socialismului cu pregătirea pen
tru apărarea patriei, reprezintă o 
expresie vie a înarmării de către re
voluție a întregului popor. „Istoria 
relevă — arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că Întotdeauna poporul 
nostru, muncind pentru progresul ță
rii, s-a pregătit și pentru apărarea 
ei ; nu o dată în trecut, lingă plug, 
lingă uneltele de muncă, oamenii 
păstrau și armele, fiind oricind gata 
să apere glia strămoșească".

Asemenea tuturor cetățenilor 
României socialiste înrolați sub dra
pelele de luptă ale gărzilor patrio-

La deschiderea 
unui nou an 
de instrucție 
și educație 

a gărzilor patriotice
tice, oamenii muncii de pe meleagu
rile județului Sibiu, care poartă ecu
sonul tricolor al' acestor formațiuni 
populare de apărare, se situează la 
înălțimea marilor răspunderi ce le 
revin, onorindu-și cu demnitate noua 
condiție socială de proprietari, pro
ducători, beneficiari și apărători ai 
întregii avuții naționale. Activitatea 
lor pe ambele planuri, desfășurată 
cu deplină răspundere, pune in evi
dență in mod pregnant caracterul 
unitar al operei de edificare-apărate. 

Anul trecut s-a realizat în județ 
o producție netă, peste prevederile 
planului, în valoare de 602,7 milioa
ne lei, in condițiile sporirii produc
tivității muncii cu 5 061 lei/persoană, 
ale reducerii substanțiale a costuri
lor de producție, gospodăririi mai 
judicioase a materiilor prime și ce
lorlalte fonduri materiale, obținerii 
unor importante economii de metal, 
energie electrică și combustibil. Su
perioare anilor anteriori sint și rea
lizările din agricultura județului, ra
mură unde am obținut depășiri de 
plan la grîu, porumb, fructe, ceea ce 
a permis să livrăm suplimentar im
portante cantități la fondul centra
lizat al statului.

Așa cum a rezultat din acti
vitățile de analiză și bilanț desfășu
rate recent la nivelul organelor do 
partid ale județului, municipiilor, 
orașelor, comunelor și Întreprinderi
lor, în cel de-al doilea an al cinci
nalului au fost obținute noi și re
marcabile succese și pe linia creșterii 
competenței cadrelor din statele ma- 

"jore, comandanților gărzilor patrio
tice și de subunități, îmbunătățirii 
conținutului și eficienței procesului

de instrucție și educație, întăririi or
dinii și disciplinei, amplificării co
laborării și cooperării cu unitățile 
militare și cu celelalte formațiuni de 
apărare, dezvoltării prin autodotare 
a bazei materiale a pregătirii de 
luptă.

Anul 1983, care este hotăritor pen
tru îndeplinirea sarcinilor economi- 
co-sociale ale actualului cincinal și 
a obiectivelor stabilite prin Directiva 
comandantului suprem privind pre
gătirea de luptă, politico-educativă și 
pentru acțiune. a gărzilor patriotice 
și formațiunilor de tineret in pe
rioada 1981—1985 vizează performan
țe superioare, ceea ce implică in mod 
necesar sporirea exigenței și calită
ții întregii noastre activități.

In perspectiva noului an de in
strucție și educație, ne propunem ca 
luptătorii gărzilor patriotice să ob
țină numai rezultate foarte bune, 
atit în activitatea de producție, cit și 
la toate categoriile de pregătire, prin 
creșterea competenței cadrelor din 
statele majore, a comandanților de 
subunități și locțiitorilor politici, a 
rolului acestora in organizarea și 
desfășurarea procesului instructiv- 
educativ, prin fructificarea mai efi
cientă a timpului și bazei materiale, 
accentuarea caracterului practic-for- 
mativ al ședințelor de pregătire, în
tărirea răspunderii, ordinii și disci
plinei in rindul unităților și subuni
tăților. Vom mobiliza amplu ener
giile tuturor combatanților cu ecu 
sonul tricolor pentru ca toți, fă 
excepție, să se afirme ca frunt. > 
în sfera activității de producție, cer
cetare și invățămînt, precum și în 
pregătirea lor militară, astfel incit 
în fiecare localitate, Întreprindere, 
unitate economico-socială să se asi
gure permanenta perfecționare a 
activității de educație revoluționar- 
patriotică, de muncă, luptă și apă
rare — așa cum ne cere comandan
tul nostru suprem. Noul an de in
strucție și educație va fi marcat in 
municipii, orașe, comune prin so
lemnități ample, cu profund conținut 
educativ, constituindu-se in moment 
de referință pentru bogata cronică a 
gărzilor patriotice.

Sînt create toate premisele în sco
pul înfăptuirii exemplare a insufle- 
țitoarelor obiective ce stau in fața 
noastră. Anul de instrucție și educa
ție a fost temeinic și multilateral 
pregătit in vederea accelerării tre
cerii la o calitate nouă, superioară 
și în domeniul activității gărzilor 
patriotice. Nu vom precupeți nimic 
pentru ca sarcinile, cerințele și exi
gențele formulate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la marele forum al co
muniștilor, să fie materializate in 
cele mai bune condiții, prin efortu
rile susținute ale tuturor comuniști
lor și uteciștilor din rindurile gărzi
lor patriotice, ale statelor majore, 
comandanților, locțiitorilor politici și 
luptătorilor, intr-un climat de exi
gență și răspundere, de ordine și dis
ciplină, de muncă fără preget pen
tru îndeplinirea indicatorilor planu
lui de producție și perfecționarea 
pregătirii de luptă, în scopul creș
terii puterii economice și a capaci
tății de apărare a scumpei noastre 
patrii.

LISTĂ OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru construirea de locuințe ieșite ciștigătoare 

la tragerea la sorți pentru trimestrul IV 1982

Nr. Nr. de participare Numărul libretului Valoarea
crt. ieșit ciștigător de economii ciștigului

1. 653 861-205-1674 15 000
2. 586 839-1-39 10 000
3, 509 836-202-219 10 000
4. 583 804-1-155 io ooo
4 ciștiguri în valoare totală de lei 45 000

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

Titularii libretelor ieșite cîștigătoa- 
re pot folosi cîștigurile obținute pen

tru a contracta, în condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde iși au 
locul de muncă, construirea de lo
cuințe proprietate personală.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri în mațeriaîe de construcție 
ieșite ciștigătoare Ia tragerea la sorți pentru trimestrul IV 1982

Nr. 
crt.

Nr. de participare 
ieșit ciștigător

Numărul libretului 
de economii

Valoarea 
ciștigului

1. 2 046 927-601-67 10 000
2. 187 935-255-6 5 000
3. 1 645 919-610-120 5 000
4. 92 901-410-100 5 000
4 ciștiguri în valoare totală de lei 25 000

Titularii libretelor de economii ie
șite ciștigătoare trebuie . să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți la sucursa

lele și filialele C.E.C. pentru a 
li se elibera adeverințele nece
sare procurării materialelor de 
construcție.

LISTA OfICIALĂ
â libretelor de economii pentru turism ieșite ciștigătoare la tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul IV 1982

Nr. 
crt

Nr. libretului 
de economii

.Cîștigurile obținute 
(in ordinea valorii) Valoarea ciștigului

1. 435-201-41 U.R.S.S. 7 500
2. 424-104-117 7 500
3. 454-203-60 7 5004. 438-205-6 7 500
5. 456-1-211 7 500
6. 443-1-478 7 500
7. 452-226-21 7 500
8. 460-202-814 7 500
9. 462-201-972 7 500

10. 463-1-932 7 500
11. 459-1-5022 7 500
12. 460-1-2873 »• 7 500

13. 403-201-44 R. D. Germană 7 200
14. 408-1-753 »» 7 200
15. 416-1-1293 f* 7 200
16. 419-1-291 99 7 200
17. 445-1-144 99 7 200
18. 445-2-310 99 7 200
19. 439-1-248 99 7 200
20. 461-205-1269 99 7 200
21. 462-207-600 7 200
22. 464-203-261 7 200
23. 459-1-5705 7 200
24. 435-254-16 99 7 200
25. 401-1-138 R. S. Cehoslovacă 6 900
26. 432-206-24 »» 6 900
27. 422-502-19 99 6 900
28. 419-526-10 »9 6 900
29. 427-1-16 »» 6 900
30. 436-1-787 99 6 900
31. 437-1-167 99 6 900
32. 431-103-1359 99 6 900
33. 461-208-1823 99 6900
34. 466-1-725 »» 6 900
35. 459-1-1027 »» 6 900
36. 459-207-482 w 6 900

Total 36 excursii in valoare de lei 259 200

Știri sportive
ROMANIA — TURCIA 

1—1
în meci internațional 

amical de fotbal
Pe stadionul „Aii Sami Yen" din 

Istanbul, in prezența a peste 20 000 
de spectatori, s-a disputat simbătă 
meciul internațional amical de fot
bal dintre selecționatele Turciei și 
României. Partida inaugurală a sezo
nului internațional — pentru am' 
le echipe — s-a încheiat cu scorul 
de 1—1 (1—1), rezultat echitabil, jo
cul fiind echilibrat în majoritatea 
timpului.

Superioritatea tehnică a echipei 
române, chiar lipsită de internațio
nalii de la Universitatea Craiova, 
aflați în pregătire in Grecia, s-a ma- 
teralizat în debutul partidei, în mi
nutul 9, cind Gabor a transformat 
impecabil o lovitură liberă de la 
aproximativ 20 m. Scorul întilnirii a 
fost stabilit de atacantul central al 
gazdelor, Selciuk, care a egalat în 
minutul 33, dintr-o lovitură de la 
11 m.

Cele două echipe au Început me
ciul în următoarea alcătuire : Româ
nia : Moraru — Rednic, Iorgulescu, 
Andone, Munteanu, Augustin. Bdloni, 
Klein. Coraș, Gabor, Iordache ; 
Turcia : Eserl — Erduan, Fatih, Bi
lal, Hakkan, Arif, Riza, Erren, Has
san, Selciuk, Hussein. în repriza a 
doua, in formația română au mii 
evoluat Nica și Balint, care i-au în
locuit pe Iordache și Coraș (min. 64), 
iar la gazde au mai intrat in teren, 
in minutul 70, Senol și Metin.

, ★In primul meci al turneului pe 
care îl întreprinde in R.P. Chineză, 
echipa de fotbal Corvinul Hunedoa
ra a întrecut, la Kunming, cu sco
rul de 3—2 (1—0) formația armatei 
chineze „1 August". Toate cele trei 
goluri ale echipei române au fost 
marcate de Florea Dumitrache.

In cîteva rînduri
Ieri, in Sala Floreasca din Capi

tală a avut loc tradiționalul derhy 
al campionatului național masculin 
de baschet dintre formațiile bucu- 
reștene Dinamo și Steaua. Victoria 
a revenit baschetbaliștilor dinamo- 
viști, cu 73—69 (36—37), relansînd 
astfel lupta pentru titlu. De la în
vingători s-au remarcat Marian 
Braboveanu (25 puncte) și Lucian 
Ivascencu (10 p). Principalul realiza
tor al steliștilor a fost Costel Cer- 
nat (16 p). într-un alt meci contind 
pentru prima grupă valorică. Ra
pid București a întrecut cu 87—70 pe 
I.C.E.D. București.

vremea

Ciștigătorii au obligația să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de la data 
tragerii la sorți la sucursalele și fi
lialele C.E.C. pentru a li se elibera 
adeverința necesară îndeplinirii for

malităților in legătură cu efectuarea 
excursiei.

în cazul neprezentării in termen 
sau al neefectuării excursiei, ciști- 
gurile se plătesc in numerar.

Timpul probabil pentru Intervalul 3( 
ianuarie, ora 29 — 1 februarie, ora 20. 
In țară : vremea va fi in general, cal
dă. Ceru! va fi variabil, mal mult 
noros. Vor cădea precipitații slabe, hub 
formă de ploaie, lapapiță și ninsoare. 
In jumătatea de nord a tării și sub 
formă de burniță și ploaie in celelalte 
regiuni. Vintul va sufla moderat, cu 
Intensificări locale, mal ales in zon- 
de munte, predominind din sector 
vestic. Temperatura aerului va scă 
ușor. Minimele vor fi cuprinse îi. 
minus 3 și plus 7 grade, iar maxime, 
intre 2 și 12 grade. Local, se va pro
duce ceață.
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MESAJE DE OMAGIU DIN ÎNTREAGA LUME
■

PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul zilei de naștere a Excelenței Voastre, vă rog să 
primiți felicitările mele și cele mai bune urări.

VIGDIS FINNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

In numele poporului iordanian și al meu personal, transmit 
Excelenței Voastre sincere felicitări cu ocazia fericită a zilei dum
neavoastră de naștere. Doresc Excelenței Voastre multă sănătate 
și fericire personală, iar poporului prieten român, prosperitate 
și progres.

HASSAN BIN TALAL
Regent al Iordaniei

L ..'elenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

In numele guvernului, al poporului bangladesh și al meu 
personal, adresez Excelenței Voastre cele mai calde salutări și 
felicitări cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere.

Am convingerea că relațiile de prietenie, în mod fericit existente 
Intre țările noastre, se vor întări și în viitor.

Dorim Excelenței Voastre multă sănătate, viață lungă și 
fericire, iar poporului prieten al României prosperitate și pace.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea celei mai înalte con- 
siderațiuni.

General-locotenent
HOSSAIN MUHAMMAD ERSHAD

Președintele Consiliului de Miniștri 
Republica Populară Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere vă transmit urările mele cele mai călduroase.

Exprim convingerea că sub conducerea dumneavoastră România 
va continua să aducă o importantă contribuție la cauza păcii în 
lume, a coexistenței și autodeterminării popoarelor, pentru depă
șirea problemelor dificile legate de dezvoltarea socială și economică 
a acestora, pentru propășirea pe mai departe a poporului român.

NUDE IOTTI
Președintele Camerei Deputaților 

a Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă transmit felicitările mele cordiale cu ocazia celei 
de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. Exprimînd 
speranța sinceră că relațiile prietenești dintre Japonia și Republica 
Socialistă România vor continua să se întărească, vă rog să primiți 
urările mele cele mai bune pentru continua prosperitate a țării 
dumneavoastră, pentru sănătatea dumneavoastră deplină.

HAJIME FUKUDA
Președintele Camerei Reprezentanților 

a Parlamentului Japoniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit 
cele mai bune uțări de succes pe calea politică înțeleaptă, fermă și 
curajoasă pe care o urmați cu perseverență in toate domeniile, 
precum și de prosperitate și bunăstare poporului român. Păstrind 
cele mai bune amintiri din întîlnirile cu dumneavoastră, vă asigiir, 
domnule președinte, de cea mai înaltă considerațiune.

KAMEL AL-ASSAD
Președintele Adunării Naționale 

a Republicii Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
In numele Partidului Socialist Popular din Danemarca sint 

bucuros să vă adresez felicitări cu prilejul celei de-a 65-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naștere.

Viata dumneavoastră a constituit o activitate neobosită în slujba 
clasei muncitoare și a poporului român, începută din fragedă tine
rețe cu lupta antifascistă împotriva dictaturii, întreruptă numai de 
Întemnițări și care a continuat după revoluție cu eforturile pentru 
reconstrucție și înfăptuirea sarcinilor revoluției. Aceasta v-a călit 
și a făcut ca, în fruntea partidului și statului, să vă consacrați 
construcției unei Românii noi, bazate pe relații sociale socialiste 
și apărării, mai mult decît oricînd de-a lungul istoriei, a suvera
nității și independenței României.

Căile clasei muncitoare și ale popoarelor spre progres și socia
lism trebuie să fie diferite, în conformitate cu istoria deosebită 
a națiunilor. Ca atare, în mișcarea comunistă internațională tre
buie să existe sinceritate și egalitate absolută. Este inevitabilă 
existența unor puncte de vedere diferite și acest lucru trebuie 
acceptat, dar, în același timp, este foarte importantă căutarea unui 
numitor comun.

în acest spirit, între Partidul Comunist Român și Partidul So
cialist Popular s-au statornicit relații fructuoase de cooperare. 
Numitorul comun pe care l-am găsit este necesitatea imperioasă 
de a lupta pentru pace, independență și solidaritate internațională, 
în acest domeniu, eforturile dumneavoastră, stimate tovarășe 
Ceaușescu, au fost extrem de mari și de o înaltă forță inspiratoare 
și și-au găsit expresia atit în acțiunile în care ați condus poporul 
și statul român, cit și în nenumăratele convorbiri personale și 
discuții pe care le-ați avut cu conducători de popoare și oameni 
politici din toată lumea.

într-o perioadă în care pacea este foarte amenințată. România 
s-a constituit într-un exemplu de luptă împotriva încordării inter
naționale, a dominației și a cursei înarmărilor. Prin chemarea 
adresată tuturor marilor puteri de a opri și reduce înarmările 
nucleare, prin propunerea sa de a fi reduse bugetele militare și 
prin refuzul său de a lua parte la cursa înarmărilor, România a 
statuat un exemplu inspirator pentru toate națiunile și toate for
țele care luptă pentru pace.

Această politică este strîns legată șl inspirată de dumneavoastră, 
tovarășe Ceaușescu. Sint încredințat că aceasta este singura poli
tică corectă și că ea va predomina în cele din urmă.

Permiteți-mi ca, încă o dată, să vă adresez felicitări cu prilejui 
celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și să 
exprim speranța că vă veți bucura de multă sănătate pentru a 
continua timp de multi ani activitatea dumneavoastră in slujba 
poporului și suveranității României, in lupta împotriva încordării 
internaționale, a politicii de forță și a cursei înarmărilor, în fo
losul unei păci durabile, stabile și democratice, bazată pe securita
tea și cooperarea comună intre națiuni suverane și egale.

Cu salutări calde,
GERT PETERSEN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 6J-a aniversări a zilei de naștere a Exce

lenței Voastre, vă rog să acceptați urările mele cele mai bune de 
sănătate personală și prosperitate poporului român.

JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Președintele Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Guvernul și poporul Thailandei mi se alătură în a transmite 

Excelenței Voastre caldele noastre felicitări cu ocazia celei de-a 
65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Vă rog să acceptați. Excelență, cele mai bune urări de continuă 
sănătate și fericire.

General PREM TINSULANONDA
Prim-ministru al Thailandei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere a 
Excelenței Voastre, permiteți-mi să vă prezint sincerele mele fe
licitări și cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea perso
nală, ca și pentru deplinul succes in îndeplinirea nobilei dum
neavoastră misiuni în serviciul poporului român prieten.

ILTER TURKMEN
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Turcia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, <
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, în numele Direcțiunii- Partidului Comunist German și al 
meu personal, vă transmit cordiale felicitări.

într-o perioadă în care lupta împotriva pericolului unui război 
nuclear, pentru pace, securitate și dezarmare pune în fața comuniș
tilor din lumea întreagă răspunderi deosebite, luptă căreia Decla
rația de la Praga a statelor participante Ia Tratatul de la Varșovia 
i-a dat un nou impuls, vă doresc multă sănătate și putere de 
muncă.

Fie ca dumneavoastră și poporul român să obțineți noi succese in 
dezvoltarea societății socialiste.

Cu salutări comuniste,
HERBERT MIES

Președintele
Partidului Comunist German

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretai general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu prilejul împlinirii Vîrstei de 65 de ani, în humele Direcțiu

nii Partidului Socialist Unit, vâ transmit felicitări cordiale.
Ca secretar general al Partidului Comunist Român și președin

te al Republicii Socialiste România, dumneavoastră acționați cu 
toată energia pentru pace și înțelegere intre popoare, pentru dez
voltarea cu succes a țării dumneavoastră.

Cu ocazia acestei aniversări, vă dorim sănătate, fericire și noi 
succese în activitatea' dumneavoastră plină de răspundere', spre 
binele comuniștilor și al tuturor cetățenilor’ țării dumneavoastră.

Cu salutări socialiste,
HORST SCHMITT

Președintele Partidului Socialist Unit 
din Berlinul Occidental

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din India’ 
(marxist) și al meu personal, vă transmit cele mai calde felicitări 
cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere — 26 ianuarie.

Sub conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, în frunte cu dumneavoastră, popotul român a făcut pro
grese deosebite in construirea socialismului, iar Republica Socia
listă România îndeplinește un rol important in domeniul relațiilor 
internaționale și al organizațiilor mondiale.

Vă dorim multă sănătate pentru a continua să conduceți Parti
dul Comunist Român și poporul român in direcția obținerii' de 
succese tot mai mari în construirea socialismului in țara dumnea
voastră și în lupta pentru pace.

Cu salutări revoluționare și frățești,
al dumneavoastră,

E. M. S. NAMBOODIRIPAD
Secretar general

al Partidului Comunist din India (marxist)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Primiți cele mai cordiale felicitări din partea mea cu ocazia 
zilei dumneavoastră de naștere.

La mulți ani 1

ADOLFO LUGO VERDUZCO
Președintele Comitetului Executiv 
Național al Partidului Revoluționar 

Instituțional Mexican

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele conducerii naționale a Partidului Comunist din Co
lumbia, vă felicităm cordial cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a 
unei vieți consacrate partidului și poporului român, construirii so
cialismului, apărării păcii mondiale, progresului și prosperității 
națiunii române.

Vă urăm noi succese și viață îndelungată.
Cu salutări frățești,

GILBERTO VIEIRA
Secretar general

al C.C. al Partidului Comunist din Columbia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, Comitetul Central al Partidului Comunist Sirian vă adre
sează salutul său tovărășesc și vă dorește multă sănătate și succes 
spre binele poporului român, al Partidului Comunist Român frate, 
în interesul păcii mondiale, al înlăturării din calea omenirii a 
pericolului unui nou război mondial și al întăririi forței popoarelor 
luptătoare împotriva imperialismului și a sionismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST SIRIAN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In numele Partidului Progresului șl Socialismului din Maroc, 

al tuturor organelor conducătoare, vă adresăm sincerele noastre 
felicitări cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a dumneavoastră și 
a peste 50 de ani de activitate revoluționară pe care ați desfășu
rat-o neobosit, ca o mărturie a profundei stime și a Înaltei apre
cieri pe care noi v-o purtăm in calitate de conducător emerit al 
partidului și statului român, de promotor al socialismului, păcii și 
Înțelegerii intre popoare.

Această aniversare, pe care noi o celebrăm împreună cu po
porul român și cu toți prietenii numeroși pe care îi are România 
in lumea întreagă, reprezintă pentru noi o ocazie de a vă adresa 
urările noastre de prosperitate și continuu progres pentru Româ
nia socialistă, precum și în activitatea dumneavoastră personală 
atit de meritorie în favoarea consolidării destinderii internaționale.

Noi sintem, de asemenea, convinși că legăturile de fraternitate 
și solidaritate care unesc cele două partide ale noastre și bunele 
relații care caracterizează raporturile între țările noastre se vor 
întări și se vor dezvolta continuu.

Primiți, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, îmbrățișarea noastră 
frățească și expresia prieteniei noastre.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Progresului și Socialismului 

Secretar general,
ALI YATA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Sri Lanka, în 

numele tuturor comuniștilor din Sri Lanka, vă trimite dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, cele mai calde salutări frățești și cele mai cor
diale felicitări și bune urări cu ocazia fericită a celei de-a 65-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Activitatea dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, de peste o ju
mătate de secol, dedicată cauzei mișcării revoluționare din Româ
nia și bunăstării poporului român, a cîștigat dragostea, admirația 

* și respectul poporului dumneavoastră, precum și ale forțelor pro
gresiste din întreaga lume.

Comuniștii din Sri Lanka folosesc această ocazie pentru a ex
prima profunda lor admirație pentru rolul pe care dumneavoastră, 
tovarășe Ceaușescu, l-ați jucat de peste 18 ani în calitate de secre
tar general al Partidului Comunist Român, în asigurarea unei con
duceri eficiente a muncii de edificare a României socialiste. Noi 
apreciem în mod deosebit contribuția dumneavoastră semnificativă 
ca șef de stat la întărirea legăturilor de prietenie și solidaritate cu 
toate țările și la cauza păcii, dezarmării și colaborării interna
ționale.

Comitetul Central al Partidului Comunist din Sri Lanka expri
mă profunda sa gratitudine pentru inițiativele luate de dumnea
voastră personal menite să conducă la întărirea relațiilor de 
prietenie și înțelegere reciprocă între partidele noastre.

_ Cu această fericită ocazie, exprimăm adînca noastră convingere 
că relațiile dintre cele două partide ale noastre se vor întări și 
dezvolta în continuare.

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Comuniștii din Sri Lanka folosesc acest prilej fericit pentru a 

vă adresa cele mai bune urări de sănătate, succese tot mai mari 
și mai multe în activitate și fericire personală.

Cu salutări comuniste.
K. P. SILVA
Secretar general 

al Partidului Comunist din Sri Lanka

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășe președinte,
Cu ocazia aniversării. Ia 26 ianuarie a.c., a zilei dumneavoastră 

de naștere, îmi este plăcut să vă transmit, în numele Partidului 
Socialist Revoluționar din Peru și al meu personal, salutări și 
felicitări împreună cu sincera dorință pentru a vă menține deplina 
sănătate și aceeași vigoare revoluționară care să permită poporului 
român să beneficieze mulți ani în continuare de excepționala 
dumneavoastră conducere, iar popoarele care luptă pentru eliberare 
de recunoscuta dumneavoastră solidaritate.

Sint sigur că poporul român și cei care urmăresc îndeaproape, 
cu atenție, succesele socialismului în patria dumneavoastră recu
nosc in dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, liderul care a accele
rat aceste succese, recunosc amprenta propriei dumneavoastră per
sonalități în victorioasele programe de dezvoltare, în participarea 
poporului, în desfășurarea unei politici internaționale bazate pe 
respectul suveranității și independenței, pe solidaritatea interna
țională și promovarea păcii în lume.

Vă rog să primiți asigurarea celei mai înalte considerații și 
statornica mea prietenie.

LEONIDAS RODRIGUEZ FIGUEROA
Președintele

Partidului Socialist Revoluționar din Peru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Partidului Comunist din Salvador mă adresez dum

neavoastră cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere 
și celor 50 de ani de activitate rodnică revoluționară.

Fără îndoială că cel mai blin lucru pe care-1 poate aduce un 
patriot poporului său este dedicarea vieții sale cauzei socialismu
lui și păcii. Poporul român a beneficiat din partea dumneavoastră 
de această atitudine fecundă și neobosită.

Comuniștii salvadorieni din primele rinduri ale eroicei lupte 
revoluționare a poporului nostru vă adresează saluturile noastre 
dumneavoastră și comuniștilor români. Vă urăm ani mulți de viață 
în serviciul cauzei noastre comune.

SCHAFIK JORGE HANDAL
Secretar general 

al Partidului Comunist din Salvador

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu.
Permiteți-mi să vă prezint urările noastre cele mai bune cu oca

zia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.
Membru al Partidului Comunist Român de la vîrsta de 15 ani — 

deci de acum 50 de ani — ați contribuit mult la dezvoltarea miș
cării muncitorești și de tineret din România, la lupta împotriva fas
cismului și la răsturnarea sa, la edificarea și dezvoltarea societății 
socialiste.

Vă dorim încă o dată, dragă tovarășe Ceaușescu, sănătate de
plină și o activitate fructuoasă in fruntea Partidului Comunist 
Român și a statului român.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist Luxemburghez

REN! URBANY
• Președinte

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă transmit calde felicitări din partea comuniștilor canadieni cu 
ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

WILLIAM KASHTAN
Secretar general 

al Partidului Comunist din Canada

Tovarășului. NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

în numele Partidului Comunist din Ecuador și al meu personal 
vă felicit călduros cu prilejul celei de-a 65-a aniversări, urîndu-vă 
viață lungă în slujba cauze, noastre comune — comunismul.

Cu salutări frățești,
RENE MAUGE MOSQUERA

Secretar general 
al Partidului Comunist din Ecuador

Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

Mult stimate domnule președinte,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, permiteți-mi să vă felicit și, în același timp, să vă ex
prim cele mai bune urări de fericire.

Apreciem eforturile dumneavoastră pentru asigurarea păcii, 
continuarea destinderii și colaborării pașnice intre popoare, ta 
special In Europa.

îmi amintesc cu multă plăcere de discuțiile pe care le-am avut 
cu dumneavoastră, inclusiv in problemele importante ale dialogu
lui Nord-Sud.

Cu salutări amicale,
Al dumneavoastră,

WILLY BRANDT

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

îmi face o deosebită plăcere să vă transmit felicitările mele șî 
cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere.

Vă doresc, dumneavoastră $1 poporului dumneavoastră, sănătate 
și fericire in anii care vin.

Sir HAROLD WILSON
Fost prim-ministru 
Camera Comunelor 

Westminster

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să primiți, din 
partea Parlamentului elen și a mea personal, urări de sănătate și 
viață îndelungată pentru binele poporului român, al prieteniei 
româno-elene și pentru consolidarea păcii în lume.

IANNIS ALEVRAS
Președintele 

Parlamentului Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre cele mal calde 
felicitări cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere.

Vă rog să acceptați cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală.

Prof. dr. MOCHTAR KUSUMAATMADJA
Ministrul afacerilor externe * 

al Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Patidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere, vă rog 
să primiți, ilustre președinte, cele mai bune Urări pentru dezvol
tarea operei dumneavoastră destinate dintotdeauna îmbunătățirii 
relațiilor între popoare și creșterii climatului de înțelegere în re
lațiile Est-Vest

GIOVANNI SPADOLINI
Secretar general 

al Partidului Republican Italian 
senator

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere, sint 
fericit să vă adresez cele mai călduroase urări de sănătate și de 
fericire.

Doresc, de asemenea, să subliniez că este șl In interesul nostru 
activitatea desfășurată de dumneavoastră în slujba păcii și destin
derii, urez ca excelentele raporturi dintre Partidul Socialist San- 
marinez și Partidul Comunist Român să contribuie la întărirea co
laborării între popoarele noastre.

REMY GIACOMINI
Președintele Partidului Socialist Sanmarinez

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă transmit felicitări cordiale cu ocazia celei de-a 65-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naștere și exprim dorința de a dez
volta relațiile prietenești dintre partidele noastre, in folosul păcii 
in lume.

ICHIO ASUKATA
Președinte

al Comitetului Central Executiv 
al Partidului Socialist din Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Ne este in mod sfncer plăcut să vă adresăm calde salutări 

frățești și bune urări cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, la 26 ianuarie.

Vă dorim multă sănătate pentru a sărbători și mai multe 
aniversări ale zilei dumneavoastră de naștere, în calitate de 
conducător al poporului român.

BRIAN HELLOWELL
Președinte al Partidului Cooperatist 

din Marea Britanie

DAVID WISE
Secretar general al Partidului Cooperatist 

din Marea Britanie

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Rog pe Excelența Voastră să primească felicitări și urări cu 
prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
in numele meu și al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și Agricultură, precum și urări de pace și de prosperitate 
pentru România și poporul său.

EDOUARD SAOUMA
Director general al Organizației 

Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.)
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„PREȘEDINTELE ROMÂNIEI SE BUCURĂ PIÎNTRU PRODIGIOASA 
SA ACTIVITATE DE UN PUTERNIC PRESTIGIU INTERNAȚIONAL"

Semnarea protocolului privind schimburile de 
mărfuri dintre România și U.R.S.S. pe anul 1983

Presa de peste hotare continui să publice relatări consacrate oma
gierii a 50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și aniversării zilei sale de naștere. Mij
loacele de informare in masă dau o înaltă apreciere operei teoretice și 
practice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, activității sale neobosite pen
tru împlinirea marilor idealuri de libertate și independență ale poporu
lui, pentru triumful socialismului și comunismului în patria noastră. Sint 
reliefate, totodată, viziunea tovarășului Nicolae Ceaușescu asirpra orga
nizării vieții internațiortale, consecvența cu core șeful statului român acțio
nează pentru instaurarea unor raporturi noi intre state, bazate pe echi
tate și egalitate, pentru oprirea neintirzlată a cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuii concrete de dezaimare, în primul rînd de dezarmare nu
cleară, pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale.

Ziarele „PRAVDA" șl „IZVES
TIA", alte mijloace de informare 
în masă din U.R.S.S. au publicat 
informații despre adunarea solem
nă de la București consacrată oma
gierii a 50 de ani de activitate re
voluționar^ și aniversării zilei de 
naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Ziarul „Pravda", organ al C.C. al 
P.C.U.S., publică pe prima pagină 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și telegrama de felici
tare adresată de Comitetul Central 
al P.C.U.S. și de Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., eviden
țiind faptul că secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, este un conducător re
marcabil de partid și de stat, un 
militant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. De asemenea, este reliefată 
contribuția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la înfăptuirea transfor
mărilor economico-sociale fun
damentale. la construirea socialis
mului in România, la dezvoltarea 
colaborării internaționale.

La rîndul său, ziarul „Izvestia", 
anunțind că la București a avut loc 
o adunare solemnă pentru oma
gierea activității revoluționare și cu 
prilejul aniversării zilei de naștere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
informează despre Mesajul adresat 
conducătorului partidului și statu
lui nostru de Comitetul Central al 
PartiduTul Comunist Român. Con
siliul de Stat și Guvernul Republi
cii Socialiste România. în care se 
subliniază meritele sale în con
struirea socialismului in România.

în cadrul programului de actua
lități nolitice, TELEVIZIUNEA SO
VIETICA a prezentat textul tele
gramei de felicitare adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu de C.C. 
al P.C.U.S. și Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Presa chineză a inserat textul 
mesajului de felicitare adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu de C.C. 
al P.C. Chinez și Comitetul Per
manent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. 
Chineze.

„ZIARUL POPORULUI", organ al 
C.C. al P.C. Chinez, a publicat q 
corespondență din capitala țării 
noastre, intitulată „Adunarea so
lemnă de la București, consacrată 
omagierii a 50 de ani de activitate 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aniversării zilei sale 
de naștere". După ce redă aprecie
rile la adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cuprinse in Mesajul 
omagial al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Consi
liului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Ziarul in
serează extrase din cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

POSTURILE DE RADIO DIN 
R.P. CHINEZA au difuzat, ia rindul 
lor, textul mesajului de felicitare 
al C.C. al P.C. Chinez și al Comi
tetului Permanent al A.N.R.P.

TELEVIZIUNEA CHINEZA, care 
a informat despre eveniment, a 
transmis, totodată, imagini ' din 
timpul vizitei oficiale de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a efectuat-o în 
R.P. Chineză în luna aprilie 1982.

întreaga presă centrală din R.P.D. 
Coreeană a publicat telegrama 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, i 
Partidului Comunist Român, 
ședințele Republicii 
România, de tovarășul 
secretar general al 
Central al Partidului 
Coreea, președintele 
Populare Democrate Coreene.

Ziarul „NODON SINMUN", organ 
al C.C. al P.M.C., a publicat un am
plu articol, însoțit de portretul 
conducătorului partidului și statului 
nostru, in care se evocă personali
tatea și activitatea revoluționară ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„Poporul coreean adresează con
ducătorului iubit și stimat al po
porului român cele mai călduroase 
felicitări cu prilejul acestei ani
versări" — scrie ziarul.

„Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
bucură de profunda încredere și 
adincul respect ale poporului român 
pentru fidelitatea sa față de cauza 
revoluției, activitatea devotată în 
slujba poporului și rezultatele ob
ținute in lupta pentru libertatea și 
prosperitatea României". „în ca
litatea sa de conducător suprem al 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolge Ceaușescu conduce poporul 
român spre noi culmi de civiliza
ție și progres. Sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poporul român a obținut 
succese însemnate și depune efor
turi pentru consolidarea indepen
denței și edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

- Pe pămintul României au apărut 
o nouă viață și o nouă epocă de 
prosperitate națională, a fost creată 
o nouă societate românească, ce se 
întărește și se dezvoltă constant, 
fiind rodul conducerii juste a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, care ac
ționează cu energie și devotament 
pentru libertatea și fericirea popo
rului.

Prestigiul internațional al Româ
niei crește tot mai mult. Partidul 
și guvernul român militează activ 
pentru Întărirea unității țărilor so
cialiste și a mișcă'ii comuniste in
ternaționale, precum și pentru În
tărirea colaborării și solidarității 
forțelor revoluționare antiimperia- 
liste pe baza principiilor egalității 
și independenței.

Sînt bine cunoscute inițiativele și 
eforturile, partidului și guvernului, 
român pentru pace și securitate în 
Europa, pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a disputelor, precum și 
pentru dezarmare și lichidarea ar
melor nucleare.

Poporul coreean se bucură sincer, 
ca de propriile lui succese, de rea
lizările poporului frate român și sa
lută aceste succese".

„Stimatul t ov a ră ș Nicolae 
Ceaușescu, conducător eminent al 
poporului român — arată ziarul — 
acordă o atenție deosebită prieteniei 
româno-coreene și este cunoscut ca 
un prieten apropiat și sincer al po
porului nostru, care depune toate 
eforturile pentru întărirea și dez
voltarea prieteniei dintre cele două 
țări"..

De asemenea, ziarul „Nodon Sin
mun" a publicat o amplă relatare

tivelor dezvoltării, îndeosebi in ceea 
ce privește proiectul de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate".

Un amplu comentariu, intitulat 
„Aniversarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu", a fost difuzat și de 
agenția angolezi de presă, ANGOP. 
După ce evocă viața și lupta revo
luționară ale președintelui Româ
niei, agenția evidențiază contribuția 
decisivă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea Programu
lui P.C.R. de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre comu
nism, arătînd : „Pe baza acestui 
program, președintele Ceaușescu — 
arhitectul politicii interne a Româ
niei — promovează cU fermitate 
obiectivele de accelerare a progre
sului economic 'și social, de dezvol
tare și modernizare rapidă a forțe
lor de producție, de perfecționare 
a societății și de ridicare a nivelului 
de viață material si spiritual al În
tregului popor român".

„Pe plan extern, România și 
Ceaușescu sint două nume care se 
confundă intr-o identitate de amplu 
prestigiu internațional. Prestigiul 
României este in mod indisolubil 
legat de gindirea și acțiunea aceluia 
care este conducătorul țării de mai 
bine de un deceniu si jumătate".

Un amplu articol dedicat tovară
șului Nicolae Ceaușescu a fost pu
blicat de cotidianul „DAILY 
TIMES", din Nigeria. După ce pre
zintă date privind personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, ziarul

creatoare, în deplină armonie cu 
cele mai ardente aspirații, prin per
manenta contribuție la înfăptuirea 
și păstrarea valorilor civilizației 
umane... Prestigiul contemporan al 
României este indisolubil legat in 
acest sens de gindirea și fapta unui 
om care tși conduce țara de aproape 
două decenii, de numele unui pro
eminent om politic, arhitectul poli
ticii interne și externe românești cu 
largă reverberație internațională — 
președintele Nicolae Ceaușescu".

„THE BANGLADESH OBSER
VER" scrie, între altele : „Opinia 
publică internațională cunoaște 
contribuția deosebită a președinte
lui Nicolae Ceaușescu la afirmarea 
principiului democratizării relații
lor internaționale, la necesitatea ca 
toate țările să aibă dreptul de a 
participa, în mod egal, la soluțio
narea marilor probleme cu care 
este confruntată omenirea. Funcțio
narea efectivă a ansamblului de 
principii vizînd relațiile de coexis
tență pașnică și colaborare între 
toate statele, indiferent de sistemul 
lor social-politic, și-a găsit forme 
concrete de acțiune in dialogul in
ternațional al României socialiste, 
care reprezintă un schimb direct și 
sincer de opinii. Președintele 
Nicolae Ceaușescu este tocmai un 
asemenea promotor activ al extin
derii relațiilor cu toate statele. 
Dialogul său direct, contactele și 
schimbul de idei cu diverși șefi de 
state constituie momente de refe
rință în stimularea raporturilor bi
laterale, în afirmarea unor noi prin-

Cu prilejul Împlinirii a 50 de ani de activitate

revoluționară și aniversării zilei de naștere

a tovarășului Nicolae Ceaușescu

în ample comentarii de presă,
manifestări omagiale, organizate

ale lumii, se exprimă stima și
de personalitatea proeminentă a

în cadrul unor
in diferite țări
prețuirea față
conducătorului

partidului și statului nostru
;

secretar general al 
’ ' ~ ‘ pre-

Socialiste 
Kim Ir Sen, 
Comitetului 

Muncii din 
Republicii

în legătură cu adunarea omagială 
care a avut loc la Casa de cultură 
a sindicatelor din Phenian.

TELEVIZIUNEA COREEANA a 
transmis un film documentar cu 
privire la vizita oficială de priete
nie efectuată, in aprilie 1982, in 
R.P.D. Coreeană de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, precum și 
un film artistic.

Ziarele centrale bulgare „RA- 
BOTNICESKO DELO", organ al 
C.C. al P.C. Bulgar, „ZEMEDEL- 
SKO ZNAME" și „TRUD" publică 
cu titlurile semnificative „Omagiere 
la București", „Omagierea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu", „O jumă
tate de secol de activitate revolu
ționară" — corespondențe despre 
adunarea solemnă organizată la 
București. Ziarele relatează despre 
cuvîntarea rostită cu acest prilej de 
conducătorul partidului și statului 
nostru, arătînd că au fost abordate 
probleme de mare actualitate ale 
dezvoltării țării, precum și aspecte 
ale vieții internaționale.

Evocînd situația din Balcani — se 
relatează în coresoondențe — tova
rășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
apel la transformarea acestora în- 
tr-o zonă denuclearizată, a priete
niei și colaborării.

TELEVIZIUNEA BULGARA a 
transmis un. reportaj cu aspecte din 
timpul desfășurării adunării solem
ne de la București.

Unul' din principalele cotidiene 
din Belgrad, „POLITIKA". publică, 
sub titlul „Cea mai fertilă perioadă 
de la crearea României", o largă 
relatare despre adunarea solemnă 
organizată la București cu prilejul 
omagierii a 50 de ani de activitate 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aniversării zilei de 
naștere. Ziarul a reluat pasaje din 
Mesajul adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, Consi
liul de Stat și Guvernul Republicii 
Socialiste România, relevînd că pe
rioada ultimilor ÎS ani, de cind în 
fruntea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este caracterizată ca cea mai ferti
lă din istoria României.

Mijloacele de informare in masă 
din.Iugoslavia au publicat, de ase
menea, știri despre telegramele 
de felicitare adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Mitia Ribicici, 
președintele Prezidiului C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, și Petar Stambolici, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia.

Agenția zaireză de presă, AZAP, 
în comentariul „Aniversarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu", men- , 
ționează : „Poporul român omagiază 
50 de ani de activitate revoluționară 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
și aniversarea zilei sale de naște
re. Evenimentul îmbracă o im
portanță deosebită, date fiind 
personalitatea excepțională și ac
tivitatea prodigioasă ale condu
cătorului României, de care este 
legată cea mai dinamică și fertilă 
etapă din dezvoltarea social- 
economică a țării.' In cursul ulti
milor 18 ani, viața socială a Cu
noscut in România profunde trans
formări. Strategia dezvoltării eco
nomice poartă amprenta gtndirii șl 
acțiunilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care a adus o contribu
ție determinantă la definirea obiec-

scrie: Sărbătorirea de la București 
reprezintă un omagiu adus președin
telui Nicolae Ceaușescu. luptător 
neobosit împotriva inarmărilor, pen
tru pacea lumii. Co sprijinitor al 
mișcării de nealiniere, președintele 
Nicolae Ceaușescu militează pentru 
afirmarea principiilor egalității in 
drepturi, independenței și suverani
tății naționale.

Evocînd „realizările economice, 
politica externă principială și con- 

/ secvență ale României socialiste, 
care au la bază gindirea președin
telui Nicolae Ceaușescu", cotidianul 
sirian „AL BAAS" subliniază : 
„Viața socială și economică a po
porului român prieten a cunoscut, 
in perioada de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află la condu
cerea Partidului Comunist Român, 
schimbări înnoitoare șt profunde in 
toate domeniile". „întreaga Strategie 
de dezvoltare economică a României 
poartă, in conținutul său, amprenta 
gîndirii și activității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, gîndire cuteză
toare caracterizată prin clarviziune 
în trasarea viitorului țării". „Aceas
tă gîndire reprezintă, prin conținu
tul și dimensiunile ei teoretice și 
practice, un exemplu minunat de 
cunoaștere și folosire a legilor 
obiective ale evoluției sociale". 
Ziarul apreciază drept ..exemplare" 
relațiile . dintre România și Siria 
care au fost impulsionate de înțele
gerile convenite la cel mai înalt ni
vel îfctre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad. Sînt 
reliefate „nivelul inalt al colaborării 
trainice dintre cele două partide și 
țări, rezultatele ei Iructuoase in do
meniile politic, economic, științific și 
cultural-artistic".

Un alt ziar sirian, „AL SAOURA*, 
sub titlul „Ceaușescu cheamă Eu
ropa să oprească cursa inarmărilor 
și să prevină catastrofa nucleară", 
publică extrase din cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la adunarea omagială de la Bucu
rești. Se subliniază că președintele 
României a cerut să se asigure 
dreptul popoarelor la viață, la pace.

Săptămînalul iordanian „AKHBAR 
AL USBU" a publicat un articol, 
însoțit de fotografia șefului statului 
român, consacrat vieții și activității 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care relevă : „calitățile deosebite de 
om politic și conducător ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sint 
puse in evidență de modul înțelept 

. in care șeful statului român a for
mulat și du3 o politici independen
tă, de neamestec in treburile inter
ne ale altor state, o politică de pace, 
prietenie, cooperare Aceasta a făcut 
ca președintele Nicolae Ceaușescu 

' să-și cișttge 
în lume și 
proeminentă 
rane".

Presa din 
la rindul ei, ,
ticole dedicate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Cotidianul „CAPITAL NEWS", ln- 
tr-un supliment special, menționea
ză : „Prestigiul unei națiuni în 
concertul națiunilor, la scara regio
nală, continentală sau planetară, 
nu se măsoară, in primul rînd, prin 
poziția și dimensiunea sa geografi
că, economică și militară. El se con
struiește pe parcursul istoriei și se 
impune prin forța ideilor generate, 
prin fapte, printr-o politică justă și

admirația pretutindeni 
să fie o personalitate 
a lumii contempo-

Bangladesh a publicat, 
ample și elogioase ar-

cipii' In viața politici Internațio
nală".

„Imaginea internațională a Româ
niei este, fără indoială, rezultanta 
activității novatoare, curajoase și 
consecvente a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, personalitate politică 
marcantă a vieții internaționale 
contemporane, care este recunoscut 
pretutindeni ca un adept al stator
nicirii unor noi raporturi între sta
te, bazate pe egalitate și echitate"
— scrie PRESA PAKISTANEZA, 
sub titlurile : „Președintele Româ
niei, campion al păcii, dezarmării și 
instaurării unei noi ordini econo
mice internaționale", „Nicolae 
Ceaușescu, promotor al destinderii, 
păcii și înțelegerii internaționale". 
Articolele evidențiază faptul că 
„Obiectivul fundamental al politi
cii externe prbmovate de România, 
al cărei arhitect este președintele 
Nicolae Ceaușescu, constă in asigu
rarea independenței și suveranită
ții depline și reale, a dreptului fie
cărui popor de a decide de șine stă
tător asupra soartei sale și de a-și 
aduce contribuția la soluționarea 
marilor probleme ale vieții inter
naționale contemporane".

Cotidianul peruan „EL OBSER- 
VADOR", in editorialul „Ceaușescu
— 65 de ani", relevă : „Președin
tele ' României socialiste, Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat și 
mare ginditor politic, se află de 18 
ani in fruntea Partidului Comunist 
Român — forța conducătoare a sta
tului socialist — conducind cu înțe
lepciune țara și poporul pe drumul 
progresului în toate domeniile, al 
prosperității.

Prestigiul mondial al României 
contemporane este indisolubil legat 
de ideile și activitatea politică ale 
președintelui Ceaușescu, marele 
arhitect al colaborării României cu 
toate țările din lume".

Ziarul nipon „THE DAILY YO- 
MIURI" a consacrat o pagină vieții 
și activității șefului statului român. 
Sub titlul „Politica românească pro
movează pacea", cotidianul eviden
țiază meritele excepționale ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — 
„campion al păcii" — în elabora
rea și înfăptuirea politicii ex
terne a României, 
este relevat faptul că, ..____
nu există problemă majoră contem
porană față de care președintele 
României să nu-și fi spus părerea 
și pe care să n-o fi abordat în ve
derea' rezolvării.

Definind politica externă româ
nească promovată de președintele 
Nicolae Ceaușescu drept „realistă, 
originală, responsabilă șl indepen
dentă", ziarul relevă că inițiativele 
românești in diverse probleme, ca 
securitatea europeană, noua ordine 
economică; democratizarea rela
țiilor internaționale, constituie 
concepte coerente, cuprinzătoare, de 
natură să ofere soluții viabile.
’ Referindu-se la anii construcției 
socialiste, cotidianul nipon mențio
nează marile succese obținute de 
România, in special în perioada de 
cind in fruntea țării se află pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Agenția americană ASSOCIATED 
PRESS a reluat idei și extrase 
din cuvîntarea rostită de președin
tele Nicolae Ceaușescu la adunarea 
solemnă organizată la București, 
reliefind poziția șefului statului, 
român privind încetarea cursei 
înarmărilor, în special pe con-

în context 
practic,

tinentul european. Președintele 
Ceaușescu a evidențiat că anul 1983 
este pentru dezarmare de o impor
tanță vitală — arată, în context, 
agenția americană.

O relatare despre cuvîntarea to
varășului Nicolae Cdhușescu la 
adunarea solemnă din Capitală a di
fuzat și agenția REUTER. Președin
tele României a subliniat că obiec
tivul cel mai important al popoare
lor europene trebuie să fie retra
gerea tuturor armamentelor nu
cleare de pe continent — mențio
nează agenția. Totodată, președin
tele României a adresat un apel ță
rilor occidentale, cerînd un răspuns 
constructiv Ta recentele propuneri 
în domeniul, dezarmării, conținute 
în Declarația politică a statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

★
QUITO. — în marea aulă a Fa

cultății de științe economice a Uni
versității Centrale din Quito — in
stitutul de învățămînt superior care, 
la 14 septembrie 1973, a acordat 
șefului statului român titlul de 
doctor honoris causa — a fost or
ganizată o festivitate omagială.

Luind cuvintul, președintele So
cietății culturale ecuadoriano-ro- 
mâne, Anibal Munoz, a făcut o am
plă prezentare a vieții și activită
ții tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că „poporul român tre
buie să se simtă mindru de a fi 
condus de o personalitate pe care 
istoria umanității o va reține ca pe 
unul ■ din marii oameni care au 
luptat pentru libertatea socială, 
economică și culturală a poporu
lui său".

Decanul Facultății de științe e- 
conomice. Josâ Moncagada, a măr- 
turisit la rindul său. că faculta
tea pe care o conduce se simte 
onorată de a putea găzdui o ase
menea festivitate omagială, consa
crată uneia din marile personalități 
politice contemporane.

La festivitate au participat ca
dre didactice și studenți de la 
Universitatea Centrală din Quito, 
membri ai Societății culturale ecua- 
doriano-române.

A fost prezentat filmul de scurt- 
metraj „însemne ale înaltei pre
țuiri" și s-a Organizat o expoziție 
de carte, cuprinzind volumele to
varășului Nicolae Ceaușescu „Româ
nia pe drumul construcției socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate" și „Din gindirea social-politi- 
că a președintelui României", cărți 
ce au fost donate Facultății de 
științe economice a Universității 
Centrale din Quito.

CIUDAD DE MEXICO. — La 
ambasada țării noastre din Ciudad 
de Mexico a avut loc o întilnire 
prietenească, in cadrul căreia parti- 
cipanților le-au fost prezentate 
realizările României din ultimii 18 
ani. de' pind lă conducerea parti
dului ?i statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A fost organi
zată, de asemenea, o expoziție de 
carte, cuprinzind. la loc de 
cinste, operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La manifestare au participat 
Jorge Cruickshank, secretar gene
ral al Partidului Popular Socialist 
din Mexic, deputat; Rafael Aguilar 
Talamantes, președintele Partidului 
Socialist al Oamenilor Muncii din 
Mexic ; Pedro Etienne Llano, se
cretar general al Partidului Socia
list al Oamenilor Muncii din Me
xic ; Rogne Gonzales Salazar, ad
junct al ministrului de externe ; 
Josâ Saldana, vicepreședinte al A- 
sociației de prietenie Mexic — 
România, președintele comitetului 
mexican „Oamenii de știință și pa
cea". precum și alți membri ai con
ducerilor partidelor politice mexi
cane, deputați, oameni de afaceri 
și de cultură, ziariști.

în cuvintul rostit cu acest pri
lej, Jose Saldana a evocat mo
mente din viața și activitatea re
voluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, succesele obținute de 
țara noastră in .ultimii 18 ani.

STOCKHOLM. — La Ambasada 
României din Stockholm a fost or
ganizată o seară culturală, in cadrul 
căreia au fost prezentate o expo
ziție de carte românească, cuprin
zind la loc de frunte operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, o expo
ziție de fotografii, cu aspecte din 
activitatea Și munca președintelui 
României, precum și un program 
muzical.

în acest cadru, au fost subliniate 
contribuția hotăritoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului ițns- 
tru, activitatea sa neobosită in 
slujba intereselor poporului român, 
a cauzei socialismului și păcii în 
lume, înaltul său exemplu de mun
că . și creație revoluționară.

MANILA — Ambasada României 
din Filipine a organizat o expoziție 
de carte și fotografii, care ilustrea
ză viața și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vasta sa operă 
teoretică și practică. Au participat 
membri ai guvernului filipinez, re
prezentanți ai Ministerului de Ex
terne, ai organizațiilor economice 
și comerciale, oameni de cultură, 
ziariști.

BRUXELLES. . — Asociația cul
turală Belgia-România a organizat, 
împreună cu ambasada română, o 
adunare festivă la Liâge.

Evocînd personalitatea președin
telui Nicolae Ceaușescu, secretara 
filialei regionale a asociației, Marie 
Jeanne Bourguignon. a evidențiat 
contribuția hotăritoare a șefului 
statului român la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și inter
naționale a țării, inițiativele pen
tru realizarea dezarmării și conso
lidarea păcii in lume. în context, 
vorbitoarea a spus : „Activitatea sa 
rieobosită, luările de poziție cu
rajoase și energice in situații difi
cile fac din președintele Nicolae 
Ceaușescu unul din marii luptători 
pentru dezarmare și pace. Adresîn- 
du-i cele mai bune urări cu prile
jul aniversării zilei sale de naștere, 
ii dorim biată 'îndelungată și putere 
de muncă, pentru a putea conduce, 
In continuare, destinele poporului 
român".

. . (Agerpres)

MOSCOVA 29 — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : La 
Moscova au avut loc convorbiri in
tre Vasile Pungan, ministrul .comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, și N. D. Komarov, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior al U.R.S.S. Au fost e- 
xaminate, în spiritul înțelegerilor 
convenite între ‘tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul I. V. Andro-1 
pov, probleme actuale ale colabo
rării economice dintre cele două țări 
și au fost stabilite noi acțiuni pen
tru dezvoltarea în continuare a 
schimburilor comerciale și cooperă
rii economice româno-sovietice.

La 29 ianuarie, a fost semnat pro
tocolul privind schimburile de 
mărfuri dintre România și U.R.S.S. 
pe anul 1983. care prevede lărgirea 
livrărilor de mărfuri intre cele două 
țări.

Potrivit prevederilor protocolului. 
România va livra în U.R.S.S., între 
altele, utilaj de foraj petrolier, pen
tru industria chimică și metalurgică, 
mașini-unelte, tractoare și mașini a- 
gricole, utilaj electrotehnic divers.

mașini pentru industria textilă, nave, 
material rulant de cale ferată, țevi 
și laminate din oțel, o gamă largă 
de produse chimice, material lemnos, 
confecții, tricotaje, încălțăminte, mo
bilă și alte produse de larg con
sum.

Uniunea Sovietică va livra în 
România diverse utilaje pentru in
dustria minieră și metalurgică, ma
șini-unelte și echipament pentru in
dustria chimică, ușoară și alimenta
ră, produse ale industriei electroni
ce, utilaj de ridicat și transportat, 
echipamente navale, mijloace de 
transport aerian, minereu de fier, 
cocs și cărbuni cocsificabili, fontă, 
feroaliaje și laminate din oțel, gaze 
naturale, azbest, apatită, celuloză, di
verse produse chimice, bumbac, bu
nuri industriale de larg consum și 
altele.

Din partea română protocolul a 
fost semnat de Vasile Pungan, iar 
din partea sovietică de N. D. Ko
marov.

La semnare a fost prezent Traian 
Dudaș, ambasadorul României in 
U.R.S.S.

Președintele Națiunii Argentiniene l-a primit 
pe ambasadorul României

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republica 
Socialiste România, s-a transmis pre
ședintelui Națiunii Argentiniene, ge
neral de divizie (r) Reynaldo Benito 
Antonio Bignone, un cordial salut și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de prosperitate 
poporului argentinian prieten. Mul
țumind pentru mesajul primit, pre
ședintele argentinian a rugat să se 
transmită șefului statului român me

sajul său de deosebită apreciere și 
un călduros salut. împreună cu cele 
mai byne urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate po
porului român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea în vizită de rămas bun 
de către președintele Națiunii Ar
gentiniene a ambasadorului român la 
Buenos Aires, Gheorghe Apostol.

Cu această ocazie au fost abordate 
unele probleme privind relațiile bi
laterale.

Protest al R. P. D. Coreeiu împotriva proiectatelor
manevre militare din Coreea de Sud

PHENIAN 29 (Agerpres). — Ziarul 
„Nodon Sinmun", organ al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, a pu
blicat un articol în care condamnă 
manevrele militare amerlcano-sud- 
coreene, denumite „Team-Spirit-83“, 
care urmează să se desfășoare, de la 
începutul lunii februarie pînă la 
mijlocul lui aprilie, în Coreea de 
Sud. Subliniindu-se caracterul peri
culos și provocator al acestor mane
vre, in articol se arată că la acestea

vor participa și forțele aeriene dota
te cu arme nucleare.

Manevrele — arată ziarul — re
prezintă „un serios pericol pentru 
pacea și securitatea în Coreea și in 
restul Asiei și creează o situație în
cordată" în regiune.- „Poporul co
reean și popoarele iubitoare de pace 
din Asia și din lumea întreagă — 
se subliniară în articol — denunță 
organizarea acestor manevre milita
re și protestează vehement împotri
va lor".

Convorbiri americano — egiptene
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Președintele Egiptului, Hosni Mu
barak, a efectuat o vizită oficială in 
Statele Unite, in cursul căreia a avut 
convorbiri cu președintele Ronald 
Reagan, cu secretarul de stat George 
Shultz și cu alte oficialități ameri
cane.

într-o conferință de presă organiza
tă după convorbirile dintre Ronald 
Reagan și Hosni Mubarak, președin
tele S.U.A. a relatat că, în cadrul 
întrevederii, a fost evocată necesita
tea imperioasă de a se găsi o solu
ție cuprinzătoare problemei Orientu

lui Mijlociu, care să permită tuturor 
statelor din regiune să trăiască în 
pace, concomitent cu satisfacerea 
drepturilor legitime ale poporului pa
lestinian. La rindul său, Hosni Mu
barak a spus: „Timpul este un ele
ment crucial pentru succesul efortu
rilor noastre. Prioritate absolută tre
buie acordată realizării unui acord 
privind retragerea trupelor israeliene 
din Liban. Aceasta ar ușura regle
mentarea globală a problemei pales
tiniene, care deține. în mod evident, 
un loc central in această dispută".

Dezvoltarea economiei naționale 
în Bulgaria și Cehoslovacia

SOFIA 29 (Agerpres). — în anul 
1982, venitul național al Bulgariei a 
sporit cu 4 la sută în comparație cu 
anul 1981, volumul producției indus
triale globale — cu 4,6 la sută, iar 
producția agricolă — cu 4,7 la sută, 
se arată intr-un comunicat dat pu
blicității la Sofia.

Producția de energie electrică a 
ajuns la 40 438 milioane kWh, iar 
cea de cărbune la 33 512 000 tone. 
S-au produs -2 586 000 tone de oțel în 
lingouri și 5 614 000 tone ciment.

Volumul comerțului exterior a 
sporit cu 9,1 la sută.

La sfirșitul anului trecut, popu
lația Bulgariei era de 8 929 000 de lo
cuitori.

PRAGA 29 (Agerpres). — Venitul 
național al R.S. Cehoslovace a ,Sh 
rit, în anul 1982, cu 18,5 miliarde co
roane, iar producția industrială a 
crescut cu 1,0 la sută în comparație 
cu anul 1981, se arată în comunica
tul dat publicității la Praga.

în document se arată, de aseme
nea, că în anul 1982 volumul global 
al producției agricole a crescut cu 
1.1 la sută în comparație cu anul 
1981, dar că, în timp ce producția 
vegetală a crescut cu 8,9 la sută, cea 
animalieră s-a redus cu 4,2 la sută.

Exportul a depășit volumul impor
turilor, în sfera comerțului exterior 
înregistrîndu-se o balanță mai favo
rabilă decît s-a prevăzut.

„Sd nu se mai repete fascismul, 
sâ nu se mai repete războiul!" 

Marș in Berlinul occidental
BERLINUL OCCIDENTAL 29 (A- 

gerpres). — Mii de cetățeni din 
Berlinul occidental au participat, 
vineri seara, la un marș al tăcerii 
desfășurat in centrul orașului in 
semn de protest împotriva fascis
mului și a proiectatei staționări a 
noilor rachete americane cu rază 
medie de acțiune în Europa occi
dentală. Demonstranții purtau pan
carte cu inscripții ca „Să nu se mai

repete fascismul, să nu se mai re
pete războiul !" și „Jos cu 
planurile de supraînarmare ale 
N.A.T.O. Marșul tăcerii, organi
zat din inițiativa partizanilor păcii 
vest-berlinezi, a Partidului Socia
list Unit din Berlinul occidental, a 
Uniunii persoanelor persecutate de 
naziști, precum și a unor organiza
ții progresiste de tineret, s-a în
cheiat prin mitingul desfășurat în 
fața Universității tehnice.

rAgențiile de presâ transmit:"]
VIZITA LA PHENIAN. La Phe

nian s-au desfășurat vineri convor
biri între delegația Partidului Mun
cii din Coreea, condusă de Pak Sen 
Cer, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.C., vicepreședinte al 
R.P.D. Coreene, și delegația Orga
nizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), condusă de 
Sam Nujoma, președintele organi
zației, care se află într-o vizită in 
capitala coreeană — relatează a- 
genția A.C.T.C. Au fost discutat^ 
probleme ale relațiilor dintre P.M.C. 
și S.W.A.P.O.

in probleme de interes naționaL 
precum și unitatea poporului grec" 
— a adăugat el. Dacă în actuala 
fază a negocierilor nu se va ajunge 
la un acord, „atunci va trebui ca 
negociatorii să urmărească stabi
lirea unei date pentru închiderea 
bazelor", a avertizat premierul.

PRIMUL MINISTRU AL GRE- 
1 CIEI, Andreas Papandreu, a decla- 
Irat că intenționează să obțină spri

jinul partidelor de opoziție pentru 
orice acord greco-american cu pri- 

Ivire la funcționarea bazelor mili
tare americane de pe teritoriul tă
rii. „Intenționez să informez toate 

Lpartidele, deoarece obiectivul meu 
este de a realiza un front național

CONGRESUL LIBERALILOR 
VEST-GERMANI, Hans-Dietrich 
Genscher, liderul Partidului Liber- 
Democrat, ministru al afacerilor 
externe al R.F.G., a prezentat ra
portul principal în cadrul Congre
sului extraordinar al partidului, 
care a început la Freiburg, re- 
afirmind liniile 
politicii externe 
Delimitîndu-se de Partidul Social- 
Democrat, alături de care a parti
cipat la guvern timp de 12 ani, 
liderul P.L.D. a criticat, totodată, 
unele personalități politice din ca
drul actualei coaliții guvernamen
tale care sînt „împotriva destin
derii". relevă agenția Reuter.

principale ale 
vest-germane.
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