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' Ginduri și sentimente de aleasă prețuire ale întregului
'

popor, voință fermă de a înfăptui neabătut
hotărîrile Conferinței Naționale a partidului

}
}
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— Scrisori și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu —
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ADUNĂRILE GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII
- cadra unii de dezbatere cu exigenta si rasuundere
a prabMar luMnirii tdamdui ne acest an

NICOLAE CEAUȘESCU
are loc la scurt timp de la Confe
Realitățile din aceste zile, cind În
asigură condiții pentru ca muncito
rința Națională a partidului, care a
treaga țară omagiază cu alese fap
rii, tehnicienii și specialiștii să hotă
analizat, intr-o atmosferă de inaltă
te de muncă și adîncă cinstire
rască direct asupra tuturor proble
răspundere și angajare patriotică,
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu,
melor majore din fiecare unitate
stadiul actual al edificării socialis
secretarul general al partidului, cu
economică1. Esențial este ca acest ca
mului in țara noastră, căile șl di
dru larg democratic să fie valorificat
prilejul împlinirii a 50 de ani de ac
din plin, participants la adunările
recțiile de acțiune pentru dezvolta
tivitate revoluționară și aniversării
rea in continuare a economiei na
generale ale oamenilor muncii și ale
zilei sale de naștere, oferă pretutin
reprezentanților acestora avînd da
ționale, pentru creșterea bunăstării
deni, în fabrici și uzine, pe șantiere
materiale și spirituale a întregului
și ogoare, in institutele de cercetare
toria de a-și spune deschis cuvintul,
popor. în conștiin
și inginerie tehno
ța fiecărui om al
logică, în toate sec
sînt proas
toarele economiei
ÎN CENTRUL DEZBATERILOR DIN FORURILE DE muncii
pete ideile de o
naționale, tabloul
deosebită însemnă
AUTOCONDUCERE MUNCITOREASCĂ, MĂSURI
unei munci dîrze,
tate teoretică , și
pline de abnega
PENTRU
:
practică cuprinse
ție, consacrate în
în
Ra
deplinirii
exem
• Realizarea ritmică și integrală a producției fizice portmagistralul
prezentat la
plare a sarcini
înaltul forum al co
lor de plan din
• înfăptuirea exemplară a planului de export
muniștilor de secre
cel
de-al
trei
tarul general al
lea an al cincina
• Creșterea susținută a productivității muncii
partidului,
tovarășul
lului.
consumurilor
ma•
Reducerea
mai
accentuată
a
Nicolae
Ceaușescu,
în acest climat
sate
îndemnurile
de puternică afir
teriale și energetice
patos
pline
de
mare a unității cla
revoluționar
și
sei muncitoare, a
• Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produ profund
patriotism
întregului popor în
adresate
clasei
jurul partidului, al
selor
muncitoare, tuturor
secretarului
său
• Darea în funcțiune la termen a obiectivelor de oamenilor muncii
general, de efer
de a-și spori evescență creatoare
investiții
forturile și a acțio
in activitatea pro
cu întreaga :aductivă. in viata
beneficiilor. și a rentabilității întregii na
•
Sporirea
pacitate
creatoare
tconomico-socială a
pentru
îndeplinirea
activități
economice
țării are loc un eexemplară a planu
Veniment de o deo
, , ,
............. ... ..........
lui pe acest an și
sebită semnificație:
pe întregul cincinal, pentru reali
de a formula, într-un spirit de înal
adunările generale ale oamenilor
zarea unei calități noi, superioare, in
tă exigență și responsabilitate revo
muncii din întreprinderile industria-1,
toate domeniile de activitate.
luționară, critici Și propuneri con
le, din construcții, transporturi, tele
crete, menite să asigure îmbunătăți
comunicații. din institutele de cerce
Manifestindu-se ca adevărate tri
rea continuă a activității din toate
tare științifică și inginerie tehnologi
bune active ale autoconducerii mun
compartimentele unităților in care
că și din alte unități economice, care
citorești, adunările generale sini
lucrează, într-un cuvint, adunările
analizează pe bază de bilanț rezulta
chemate să asigure, in spiritul sar
generale trebuie să se caracterizeze
tele obținute in cel de-al doilea an al
cinilor și orientărilor stabilite de
priptr-un profund caracter de lucru,
cincinalului in îndeplinirea planului
Conferința Națională a partidului,
să se soldeze cu noi măsuri, care să
și a bugetului de venituri și cheltu
afirmarea plenară a conștiinței și
garante/e realizarea integrală a
ieli, precum și măsurile ce se im
sarcinilor de plan din cel de-al treipun în vederea realizării in cele mai
calității de proprietari ale oamenilor
lea an al cincinaiului și a angajabune condiții a sarcinilor de plan pe
muncii asupra părții din avuția na
mentelor asumate în întrecere.
anul 1983 și a angajamentelor asu
țională încredințată de societate spre
mate in întrecere.
Aceasta constituie. în primă și uladministrare, să dezbată cu răspun
Foruri supreme de conducere ale
timă instanță, măsura reală a efidere modul in care consiliile oame
proprietarilor și producătorilor, adu
cienței dezbaterilor. ■
nilor muncii au condus activitatea
nările generale ale oamenilor mun
deoseSe cuvine subliniat in mod
pentru îndeolinirea planului pe anul
cii constituie o vie și convingătoare
bit faptul că desfășurarea adună
dovadă a profundului democratism
(Continuare în pag. a IV-a)
rilor generale ale oamenilor muncii
al societății noastre socialiste, care

Producție fizică peste
prevederi
Oamenii muncii din uni
tățile economice ale județului
Buzău au reușit ca in perioada
care a trecut din acest an, printr-o mai bună organizare a
producției și a aprovizionării
tehnico-materiale, să înregistre
ze importante succese. Astfel,
planul în profil teritorial la
producția fizică a fost depășit
cu 339 tone plase sudate, 33 tone
utilaj tehnologic, 6 tone piese
turnate din fontă, 3 921 metri
cubi de agregate minerale de
carieră, 51 tone de aparate de
cale, precum și alte produse
necesare economiei naționale;
(S. Chiper).

BIHOR
Cărbune peste plan
La întreprinderea minieră
Voivozi, planul la extracția de
cărbune se îndeplinește in mod
ritmic. în prima lună a anului,
minerii bihorenl au extras su
plimentar din subteran 2 200
tone cărbune. între sectoarele
fruntașe numârîndu-se cele de
la Suplac. Vărzari, Jurteana III
și Budoi-Nord, unde eforturile
s-au concentrat cu precădere
asupra creșterii randamentelor
in abatajele mecanizate. Demn
de remarcat este faptul că, în
ianuarie, au fost date in exploa
tare două noi abataie fronta'e
la Jurteana III și Budoi-Nord.
(loan I.aza).

GALAȚI
Un nou tip do navă
La Șantierul naval din Galați
a fost efectuată nrima lansare
la apă a anului. Este vo-ba des
pre un nou tio de navă desVnată transportului soeciaFzat de
trai'e“e. autotu-is^e. coptei ■
nere și marfă na!et;zată. Vas’d
poate transporta 391 conte!”oe.
Capacitatea navei este de 4 790
tdw, puțind dezvolta o viteză de
16 noduri. Nava este prima de
acest fel dintr-o serie mai mare
ce se realizează la Galați. (Dan
Plăeș.i).
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In secția montaj general autobascu
lante grele a întreprinderii mecanice
Mirșa, județul Sibiu
Foto : Sandu Cristian

— La Conferința Națională a parti
dului s-a subliniat, din nou, ne
cesitatea ca industria ușoară —
unul din principalii producători de
bunuri de consum, sâ-și intensifice
eforturile in direcția îmbunătățirii
continue a calității și modernizării
produselor, diversificării sortimente
lor. Vă propunem, de aceea, să ne
spuneți cum acționați pentru înfăp
tuirea acestor obiective ?
— Oamenii muncii din industria
ușoară au pășit in acest nou an sub
impulsul însuflețitoarelor îndemnuri
adresate întregii națiuni de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al partidului nostru, de la înalta tri
bună a forumului comuniștilor ro
mâni, de a munci mai bine, mai efi
cient, de a ridica întreaga activitate
la cele, mai înalte cote de exigență
și calitate, de a pune întreaga noas
tră capacitate de muncă și de crea
ție in slujba ridicării continue a
bunăstării poporului. Succesele ob
ținute, in această perioadă de timp,
sint rezultatul nemijlocit al efortu
lui unanim al tuturor colectivelor de
muncă, al muncitorilor, tehnicienilor
și inginerilor, al cercetătorilor și
creatorilor și constituie omagiul
nostru fierbinte adus conducătorului
iubit al partidului și statului la im-

Convorbire cu tovarășa
Lina CIO3ANU,
ministrul industriei ușoare

plinirea a 50 de ani de activitate re
voluționară, la aniversarea zilei sale
de naștere. Urmind strălucitul său
exemplu de activitate neobosită, de
nemărginit devotament și abnegație
in slujirea intereselor partidului și
poporului, toți cei ce muncesc in in
dustria ușoară și-au încordat puteri
le și mintea pentru a găsi noi căi
și mijloace de transpunere in prac-

COA/7ORB/ț?/L£^JÎnțejl
LA INCEPUT DE AN

Azi începe în întreaga țară

RECENSĂMÎNTUL
ANIMALELOR DOMESTICE
Este

de

datoria

tuturor

deținătorilor

de

animale — unități agricole socialiste și cetățeni
de la sate și orașe — să contribuie activ la buna

desfășurare a acestei acțiuni de deosebită însem
nătate pentru stabilirea celor mai eficiente măsuri

în vederea dezvoltării mai puternice a zootehniei
și sporirii producției animaliere, înfăptuirii pro
gramelor de autoaprovizionare a populației.

-------------- --------------------------.
:

„Brigadieri la porțile energiei"
Și azi se mută munți din tă explozie a imperiului
în domeniul
loc, și azi se trasează foț,- necesității
me noi de relief pe hartă, energetic...
în această bătălie extrem
și azi apar „orașe fără ar
de complexă, angajînd cer
hivă". Dar. probabil toate
cetare. prognozare. canti
acestea au intrat într-un
tate și calitate, găsim an
firesc al lumii noastre și
nu mai sint la cota spec
gajată o generație care
taculosului de-acum 30—35
cum se va numi ea peste
vremuri ? Mai mult de ju
de ani. Cind pe parcursul
mătate din șantierele naunei generații se întîmplă
de două ori devierea
ționale ale tineretului ce-și
cursului Dunării și o dată
desfășoară in prezent actisăparea unui alt braț al vitatea au ca obiectiv irr.ediat energia electrică : fie
său. cind in trei puncte
că este vorba de scoaterea
simultan șe mută munți
la suprafață a cărbunelui
din loc (la Roșia-Poieni,
pentru termocentrale (la
Călimani și Anina), cind se
întinderi
descopertează
Rovinari și Motru). fie că
uriașe de teren
spre a scoate la
| DIN ACTUALITATEA^
iveală cărbune
și sterilul se
transformă
in
• reportaje •însemnări •
alt loc in pămint arabil nu
se poate spune că un
Constantin STAN
dor nemărginit ne-ar impinge către legendele de
început ale Bumbeștiului
te întîmplă
construirea
sau Bicazului. Oamenii de
unor
centrale
electrice
aici sint prea de tot tineri
(Porțile
de
Fier
II și Drospre a nu-și îndrepta pri
beta-Turnu Severin), fie ca
virile mai mult înainte de
paralel cu construirea cen
cit înapoi, așa că pe orice
tralei se muncește spre
șantier te-ai duce elemen
a se asigura combustele de culoare, spectacu
tibilul necesar funcțio
losul sînt greu ivite și o
nării ei na Anina), tn
doză de realism (bazat pe
ultimele zile ale anului
exactitatea rigidă a cifre
trecut am fost la Rolor) bintuie orice discuție.
vinari, Se trăgeau acele
Mi se pare a fi normal, mi
linii imaginare peste pese pare a fi în firea aces
rioada scursă de la înfiin
tui romaptism sobru ce ne
țarea șantierului tineretu
domină lumea secolului și
lui și părerea unanimă era
cum însemnările de fată
că ‘82 a fost, cel mai bun
yor spune despre două
an. Nu numai pentru că
șantiere care au ca mobil
sarcinile de plan fuseseră
energia electrică vreau să
îndeplinite de la 1 decem
citez, în sprijinul afirma
țiilor. acest pasai : „Dacă brie (2.750 mii. mc descoîn jurul anului 1850 doar pertă și 800 000 f cărbune),
ceea ce permitea o realiza
6 la sută din întreaga ener
re de peste 150 000 t căr
gie folosită rin lume era de
bune. dar și oentru că spo
nrigme tehnică, omenirea
rul de cantitate se datora
fiind încă în situația de a
vizibilului
sodr de calitate
utiPza. în cea mai mare
umană : oameni tineri (o
parte (94 la sută), enerdie
medie a șantierului de 22
animală și umană, dună un
de ani și ceva înseamnă
se-ol. deci în jurul anului
adolescenți care au făcut
1950, orooortia era comarmata si-apoi au venit ne
• n’et inversată, și anume
șantier !) ce și-au' aflat
94 la sută din energie era
statornicia din ceea ce era
de origine tehnică..." Si.
pină atunci provizorat (vetotuși, noi vorbim abia de
niți ca detașați pe șantier)
y^cîțiva ani de o nemaivăzu

j

Bunuri de consum mai multe
și mai bune, cu cheltuieli
materiale reduse

Este necesar să întărim rolul adunărilor generale ale proprie
tarilor, producătorilor și beneficiarilor în buna desfășurare a autoconducerii muncitorești. Adunările generale trebuie să dezbată și
să adopte hotărîri cu privire la întreaga activitate economicofinanciară, la buna gospodărire a fiecărei întreprinderi, să adopte
planul de dezvoltare economico-socială, bugetul de venituri și
cheltuieli, măsuri de asigurare a dezvoltării fiecărei unități, a creș
terii veniturilor și bunăstării oamenilor muncii.

BUZĂU

Mesaje de omagiu din întreaga lume
pentru președintele României

i
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populînd deja cu amintiri
și „orașul fără arhivă"
care este Rovinari ; stabi
lizarea însemnînd in ace
lași timp formarea unui
detașament muncitoresc cu
un inalt spirit de dăruire
și abnegație. Dovadă stă
nu numai căderea rapidă a
recordului de 1 000 de
curse pe lună la șoferi, ci
și faptul că in momentele
critice (inundațiile din pri
măvara lui '81. ce amenin
țau cu oprirea totală a excavațiilor, deci nefuncționarea termocentralei sau
excavatorului
redresarea
cel mare ce intrase intr-o
zonă moale și
care dacă ar fi
T*RI1
căzut nu ar mai
fi putut fi re
pus in poziție de
lucru decit. pro
babil. prin des
facerea lui in elemente com
ponente), ei au muncit zile,
nopți de-a rindul trecind
peste oboseală, nesomn cu
puterea pe care ti-o dă
unitatea sufletească. Sint
multe povești ale începu
tului aici, la Rovinari. sînt
multe biografii de excep
ție. dar mai important șl
mai important, spun ei, este
că „am început schimburi
le de noapte din noiem
brie". că punctele de lucru
ale tineretului se află aco
lo unde agregatele mari nu
pot pătrunde (limitele ca
rierelor mari), dar ritmul
trebuie intensificat și nimic
din ceea ce înseamnă func
ționarea termocentralei nu
trebuie lăsat să zacă pe
mai departe sub pămint.
Și știți cum își evaluează
brigadierii de aici munca ?
Simplu, foarte
simplu :
privesc coșurile termocen
tralei : dacă iese, e bine 1
Dacă deasupra termocen
tralei veți vedea trecind pe
la Rovinari un fum dens,
compact, asta înseamnă că
și brigadierii de la Rovi
nari isi fac datoria, că sînt
mereu prezent! în prima
linie in bătălia
pentru
energie ! Simplu, nu 7
Cum la fel de simnlti
avea să-mi SDună la Anina
inginerul Nicolae Albulea-

j

tică a obiectivelor ce ne revin din
planul pe 1983 — an de răscruce al
cincinalului — a angajamentelor
luate in întrecerea socialistă, considerind că cel mai inalt omagiu adus
primului muncitor al țării — alături
de urările de viață îndelungată, de
sănătate și fericire — sint inseși
roadele muncii noastre, contribuția
la infăptuirea politicii partidului de
ridicare continuă a nivelului de trai
al poporului. Atenția cu care secre
tarul general al partidului urmărește
progresul industriei bunurilor de
consum, indicațiile și orientările pre
țioase date cu prilejul numeroaselor
sale vizite in unitățile industriei
ușoare sint o expresie a grijii per
manente a conducătorului partidului
și statului nostru pentru tot ce este
legat de viața oamenilor, de bună
starea și fericirea lor. De aceea, în
aceste zile, cind Intr.eaga națiune îl
omagiază pe omul a cărui existență
este închinată făuririi unei vieți
mai bune pentru toți cetățenii Româ
niei, ne-am intensificat eforturile în
direcția îndeplinirii exemplare a tu
turor obiectivelor din plan, care răs
pund cerinței puse in fața noastră
de hotărirea Conferinței Naționale,
de îmbunătățire și diversificare a
producției bunurilor de consum. Ni se
cere să muncim mai bine, mai eficient,
să producem pe gustul oamenilor și
la un nivel calitativ corespunzător
exigențelor lot mai ridicate ale aces
tora, valorificind în mod superior
materiile prime și materialele de care
dispune țara noastră. Cine analizea
ză cifrele de plan observă că pre
ocupările noastre sînt concentrate
acum pe creșterea calității produ
selor, pe înnoirea și moderniza

rea lor. Dorim ca 1983 să marcheze
un progres substanțial in ce privește
îmbunătățirea calității produselor in
toace domeniile industriei ușoare.
Acordăm o mare atenție înnoirii
permanente a produselor, in pas cu
progresul tehnicii, cu moda, cu evo
luția preferințelor pieței. Se vor
aplica noi tehnologii care vor per
mite. printre altele, producția unor
țesături de bumbac neșifonabile, mai
subțiri, dar mai rezistente și mai
confortabile. S-au creat mii de con
texturi și imprimeuri, în care nou
nu este doar desenul, ci însuși firul
din care sînt realizate. în fabricile
noastre se lucrează, în prezent, circa
3 000 de modele de îmbrăcăminte
pentru sezonul de primăvară-vară.
Dar, deoarece ne aflăm încă în se
zonul de iarnă, cred că e mai bine
să stărui asupra noutăților pe care
le vom oferi in domeniul confecții
lor călduroase. Publicul a primit bine
paltoanele și scurtele matlasate, mai
practice și mai ușoare decit cele
clasice. Ele se vor produce, în con
tinuare, în circa 300 de modele, dar
din alte materiale, din fire mai fine,
impermeabile (pentru căptușeală
s-au elaborat noi tipuri de blană ar
tificială și alte materiale care să păs
treze căldura). Și tricotajele vor cu
noaște o reală împrospătare, de la
fiț și pină la contextură și colorit
în cadrul acestei categorii de produ
se, ca urmare a cererii, o pondere
însemnată vor avea tricotajele pen
tru sport-turism. Vom produce cu
10—15 la sută mai multe decit în
anul trecut și într-o diversitate spo
rită -- pulovere cu modele specifice
pentru mupte, pentru schi, echipa
ment pentru diferite sporturi, inclu
siv o gamă largă de obiecte desti
nate vacanței, excursiilor. Și în ce
privește încălțămintea sperăm ea,
încă din vara acestui an, cumpără
torii să observe o mai mare diver
sitate de modele. Pentru încălțămin
tea cu fețe textile, de pildă, s-au
produs materiale și accesorii specia
le, ceea ce a făcut, posibilă crearea
a circa 1 400 de modele. Practic, nu
este domeniu ai industriei ușoare în
care să nu se fi realizat pe plan
amplu înnoirea produselor. Și maga
zinele, și raioanele cu articole de
menaj, destinate căminului, vor ofe
ri in acest an un sortiment mai bo
gat de mărfuri, create cu bun gust,
cu grijă pentru latura funcțională.
— La Conferința Națională, oame
nii muncit din industria ușoară s-au
bucurat de' cinstea de a fi felicitați
de secretarul general al partidului
pentru rezultatele bune obținute in
(Continuare îft pag. a Il-a)

IN ÎNTREAGA REȚEA ȘCOLARĂ

învățătură temeinică,

într-un climat
de muncă intensă

Imagine de pe șantierul hidioenergetic și navigație Porțile
de Fier II

nu. om care a lucrat la
Bicaz. despre brigadierii
de aici : „După felul in
care muncesc aș avea cu
raj să preiau numai cu ti
neri întreaga lucrare de la
Gura Golumbului — Valea
Miniș". E ceva, nu ? Pre
miera națională de la Ani
na (intiia oară cind o ter
mocentrală va funcționa pe
baza șisturilor bituminoa
se). rod al conlucrării intre
șantieriști cu vechi state,
brigadieri care au mai fost
pe la Porțile de Fier. Za
lău sau Drobeta-Tr. Severin
și ucenici in ale vieții și in
ale șantierului (elevi), ' a
prins contururi și încă im
presionante prin acel turn
de fum care măsoară 220 m
(și despre care se spune că
atunci cind bate vintul are
o oscilație de aproane 15
cm. ce vreți I. ne aflăm sus
la munte și vinturile s nt
și ele mai aprige). Unii
oameni in trecere pe-aici,
obișnuit! acasă cu toate
aparatele electrice in pri
ză. se miră că pe acest
șantier aflat la înălțime

apa este adusă de jos și
sticla se ține la briu ca o
comoară mult rivnită sau
s-ar mira foarte tare aflînd
că ia Rovinari colonia s-a
încălzit citeva ierni cu
aburul provenit de la o lo
comotivă. Pe Tîlva Zînei
(ce nume extraordinar) am
stat o clipă spre a privi
panorama văii cu. decla
ratul de toți, ceilalți, cel
mai bun șofer de la
IMESBA (tradus, asta în
seamnă :
întreprinderea
pentru exoloatarea șisturi
lor bituminoase Anina) —
Vasile Vamanu și cu Petre
Gheiase, cel care a lucrat la
defrișări și la construirea
primelor drumuri spre ca
riere. Am stat și am pri
vit și spun că era frumos,
era foarte f-umo^să acea
imagine. Atît ? Doar atit.
pentru că nu nimerisem
acolo din întîmplare, ci
adus tocmai de ceea ce se
construia acolo, adus acolo
de acești oameni tineri ne
care cineva. într-o clipă de
inspirație, i-a numit „bri
gadieri la porțile energiei".

După zilele vacanței de iarnă,
tineretul studios se află acum din
nou in clase și laboratoare, in am
fiteatre și ateliere de producție. în
cepe o nouă etapă de intensă acti
vitate instructivă și educativă,
hotâritoare
pentru
îndeplinirea
plenară, in acest an de studiu, a
înaltelor și nobilelor misiuni edu
cative, pe care partidul, societatea
noastră socialistă le pun in fața
invățămintului românesc.
înalta îndatorire a școlii noastre
de toăte gradele — de a realiza
pregătirea profesională și educarea
moral-politică a viitoarelor genera
ții de constructori ai socialismului
— se înfăptuiește sub auspicii din
cele mai favorabile. Omagiind cu
deosebit respect și aleasă prețuire
împlinirea a 50 de ani de strălucită
activitate revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ■oamenii
școlii, tineretul studios și-au expri
mat profunda recunoștință pentru
minunatele condiții pe care parti
dul. statul nostru socialist le asi
gură școlii pentru a obține rezul
tate cit mai bune. Datorită orientă
rii clarvăzătoare a secretarului
general al partidului, învățămintul
românesc a fost așezat pe baze
profund științifice, s-a acționat
perseverent oentru apropierea șco
lii de cerințele vieții, ale societății,
pentru conectarea ei la tot ce au
creat mai valoros gîndirea, știința
și cultura umanității, pentru dez
voltarea superioară a tradițiilor
progresiste ale invățămintului na
tional. An de an. datorită spriiinului statornic a! nartidului și statu
lui nostru, școala de toate gradele
și-n snorit zest-ea didactică si
tehnică : o legislație generoasă,
profund umanistă, asigură accesul
neîngrădit la învățătură al tuturor
fiilor țării, fără deosebire de națio
nalitate : întregul nroces instruct'veducativ se desfășoară in lumina
unei concepții originale, unitare si
realiste, avînd drept fir roșu că
lăuzitor integrarea organică a invățămîntului cu producția de bunuri
materiale, cu cercetarea științifică
și practica soctală.

într-un asemenea cadru de lucru,
pe deplin propice realizării unei
activități didactice complexe, aflată
permanent sub semnul eficienței și
al calității, ai cerințelor pregătirii
multilaterale a tinerelor generații
— obiectiv fundamental al școlii
înscris in hotăririle Congresului al
XII- lea al partidului, ale Confe
rinței Naționale — iși reîncep, după
vacanță, activitatea de învățătură
și muncă din cel de-al doilea tri
mestru școlar, milioanele de elevi
ai țării, profesorii și educatorii lor.
într-un asemenea climat de muncă
și responsabilitate pentru îndepli
nirea îndatoririlor își desfășoară
activitatea și studenții — a căror
organizație comunistă, U.A.S.C.R.
se pregătește pentru cea de-a
XIII- a conferință, intr-un asemenea
climat iși desfășoară activitatea
cadrele didactice universitare, toți
îndrumătorii viitorilor specialiști.
Activitate care, așa cum s-a subli
niat la Conferința Națională a
partidului, trebuie să ridice mai
puternic nivelul invățămintului de
toate gradele, să îmbunătățească
pregătirea profesională, tehnicoștiințifică a elevilor și studenților,
în oas cu noile cuceriri ale cunoaș
terii actuale în toate domeniile, să
asigure cadre de inaltă comnetență în toate domeniile de activitate.
Activitate care trebuie să-și înscrie
cu fermitate pe frontispiciu exigen
tele disciplinei și rigurozității
în organizarea și desfășurarea
fie-ă-ei acțiuni — fie ea lecție,
oră de curs sau de lucrări prac
tice în laborator, de muncă produc
tivă sau de Îmbogățire cuîturalsoirituală. îndemnul tovarășului
N’rn'ne Ceanșesct' „să accentuăm
modernizarea si dezvoltarea ne
baze noi a învă*ămînt”l-i de toate
grade’e. pe"*ru ca tineret”! — e’cvii, st- deotii — să-si îns-sească
cele mai î-alt» cnostinie, din toa
te domeniile de activitate... să fim
mal fermi in eforturile pentru a
asigura însvșlrea a tot ceea ce au
creat mai no”, mai înaintat știin(Continuare în pag. a IV-a)
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Pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a patriei

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE PITEȘTI
către toate unitățile de construcții-montaj
Oamenii muncii din Trustul de construc
ții industriale Pitești pășesc în cel de-al
treilea arr al cincinalului actual într-o at
mosferă de puternică mobilizare pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor Congre
sului al XH-lea al P.C.R., pentru realiza
rea hotărîrilor Conferinței Naționale a
partidului șl a indicațiilor pe care ni le-a
dat secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae- Ceaușescu, cu prilejul vizitei
de lucru în județul Argeș.
Anul trecut trustul nostru a pus în func
țiune un număr de 61 capacități industria
le, agrozootehnice și sociale, din care 9 in
devans. Am realizat un spor de producție,
față de anul precedent, de 93 milioane de
lei producție finită de construcții-montaj și
26 milioane de lei producție netă, în con
dițiile încadrării în cheltuielile planificate
la 1 000 lei producție.
Ferm hotăriți să obținem rezultate supe
rioare în cel de-al treilea an al acestui
cincinal, personalul muncitor din cadrul
Trustului de construcții industriale Pitești,
în frunte cu comuniștii, adresează tuturor
organizațiilor de construcții din țară che
marea Ia întrecerea socialistă pe anul 1983,
asumindu-ne următoarele angajamente :
1. Realizarea volumului producției nete
planificate pe anul 1983 cu un devans de 10
zile și obținerea unei producții suplimen
tare de 8,2 milioane lei.
2. Punerea in funcțiune, în devans cu 30
pînă la 80 de zile, a 14 capacități de pro
ducție aflate în construcție, printre care :
la întreprinderea mecanică Muscel, noua
capacitate de producție a pieselor de
schimb va fi dată în funcțiune cu 60 zile
înainte de termen, iar cea pentru cutii de
distribuție, cu 30 de zile în devans ; depo
zitul și complexul de valorificare a legume
lor și fructelor de la Mărăcineni vor fi
predate beneficiarului cu 37 de zile mai
devreme, iar silozul de cereale de la Mi
roși (ambele din județul Argeș) cu 60 de
zile.
3. Creșterea productivității muncii plani
ficate, calculată pe baza valorii producției
nete, cu 1,2 la sută prin :
— stabilirea, incă din faza de elaborare
a documentațiilor fehnico-economice, a
unor soluții constructive mal eficiente care
să cuprindă utilizarea pe scară mai largă
a materialelor și elementelor de construc
ții ușoare, obținute din resurse locale cu
cheltuieli reduse și consumuri minime de
energie șl combustibil. în acest sens, vom
realiza închiderea halelor industriale și ale
complexelor agrozootehnice cu panouri fa
bricate din beton ușor, obținut din steril
ars de Schitu Golești și cenușă de termo
centrală, înlocuind peste 1 000 mc de zidă
rie din cărămidă și elemente din B.C.A.
— perfecționarea
profesională
prin
cursuri săptămînale a peste 1 400 de mun
citori din meseriile de bază, zidari, dul
gheri. zugravi și alte meserii în scopul în
sușirii și aplicării în practică a tehnologii
lor avansate de lucru ;
— creșterea procentului de mecanizare a

nivelărilor și umpluturilor de pămînt de la
90 la sută la 98 la sută, iar a săpăturilor
mecanizate de la 95 la sută la 97 la sută,
avindu-se în vedere reducerea mai accen
tuată a consumului de carburanți, combus
tibili și lubrifianți ;
— continuarea modernizării bazelor de
producție ale trustului în scopul asigurării
creșterii volumului de producție secundarindustrială la capitolele „prefabricate beton“ și „industrializarea elementelor de in
stalații", realizarea la timp a noilor baze de
producție pentru obiectivele prevăzute să
înceapă în 1983. în acest mod, vom asigu
ra realizarea a 4 000 de rigle din beton ar
mat precomprimat pentru închiderea hale
lor industriale, precum și a peste 30 000 ml
tuburi prefabricate din beton pentru cana
lizări cu diametrul de la 200 la 1 200 mm.
— creșterea gradului de folosire a echi
pamentelor SECOM prin reducerea dura
telor de imobilizare și prin creșterea pro
porției de utilizare cu 3 la sută 'față de
1982 ; asigurarea întreținerii și a stării de
funcționare a acestor echipamente prin for
mații permanente specializate și destinate
în acest scop ;
— creșterea proporției de punere în ope
ră a betonului care se va turna cu pompa,
cu 5 la sută peste nivelul realizat în 1982,
asigurînd o calitate sporită a betoanelor
turnate în acest mod și posibilități mai
rapide de realizare a structurilor din beton
și beton armat.
4. Depășirea beneficiului planificat cu 2,4
milioane lei, prin reducerea costurilor de
producție cu 2 lei la 1 000 lei producție de
construcții-montaj.
5. Consumurile de materiale vor fi redu
se cu : 250 tone ciment ; 140 tone metal ;
50 MWh energie electrică ; 320 tone com
bustibil convențional, prin valorificarea re
surselor noi de energie neconvențională,
respectiv a energiei solare și a energiei
termice reziduale de îa turnurile de răcire,
mod în care vom asigura prepararea a pes
te 150 mii Uzi apă caldă menajeră.
6. Vom repune suplimentar in circuitul
productiv, prin recuperarea materialelor
refolosibile, 20 tone oțel beton, 2 tone fon
tă, 0,5 tone plumb, 200 tone fier vechi și 2
tone hirtie.
7. Ridicarea nivelului calitativ al lucră
rilor de construcții-montaj prin creșterea
exigenței în respectarea prescripțiilor teh
nice, a ordinii și disciplinei tehnologice la
toate punctele de lucru. în acest scop, vom
organiza pe platforma industrială a între
prinderii de autoturisme Pitești și pe cea
din orașul Drăgășani șantiere model in ve
derea generalizării experienței pozitive.
8. Extinderea muncii în acord global, de
la 85,5 la sută la 89 la sută, cuprinzînd
muncitori și personal tehnic-productiv din
activitatea de bază și producție industrială.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL DE PARTID
COMITETUL SINDICATULUI
COMITETUL U.T.C.

COMBINATUL POLIGRAFIC „CASA SClNTEII" BUCUREȘTI
către toate întreprinderile poligrafice
Integrindu-se in efortul întregii noastre
națiuni, colectivul de muncă de la Combi
natul poligrafic „Casa Scînteii" a acționat
în anul 1982 pentru realizarea hotărîrilor
stabilite de Congresul al XII-lea al parti
dului, a sarcinilor reieșite din cuvîntările
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, asigurînd imprimarea
presei de partid și executînd un important
volum de lucrări ideologice, de informare,
propagandă, carte școlară și alte tipări
turi.
în cel de-al doilea an al actualului cin
cinal, oamenii muncii din Combinatul poli
grafic „Casa Scînteii" au obținut succese
importante în realizarea sarcinilor de plan
și a angajamentelor asumate în întrecerea
socialistă. Astfel, s-au realizat peste plan
9,2 milioane lei la producția-marfă, peste
4 milioane lei la producția netă și 1,5 mi
lioane lei la producția marfă vîndută și în
casată ; productivitatea muncii planificată
a fost depășită cu 2,5 la sută, iar cheltuie
lile planificate la 1 000 lei producție-marfă
au fost reduse cu 3 lei, obținîndu-se, tot
odată, un beneficiu suplimentar de peste
3 milioane lei.
Colectivul de muncitori, maiștri, ingineri
și tehnicieni din Combinatul poligrafic
„Casa Scînteii", acționind cu hot&rire și
spirit revoluționar pentru transpunerea ne
abătută in viață a obiectivelor și sarcinilor
cuprinse in documentele adoptate de Con
ferința Națională a partidului, a orientări
lor și indicațiilor cuprinse in magistralul
Raport prezentat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, adresează o entuziastă chemare
la întrecerea socialistă tuturor întreprinde
rilor poligrafice din țară, luindu-și urmă
toarele angajamente de depășire a princi
palilor indicatori de plan pe anul 1983 :
— producția-marfă vîndută și încasată cu
5 milioane lei ;
— producția netă cu 2 milioane lei ;
— depășirea prevederilor de plan la ex
port cu 3 la sută ;
— depășirea productivității muncii cu 700
lei pe fiecare om al muncii ;
— indicele de utilizare a timpului de
lucru va crește în anul 1983 cu 1 la sută
față de anul precedent :
— reducerea cel puțin cu 2 lei a chel
tuielilor totale la 1 000 lei producție-marfă;
— realizarea, peste prevederile de plan,
a unui beneficiu de 1 milion lei.
Pentru realizarea acestor depășiri a sar

(Urmare din pag. I)

reducerea consumurilor de materii
prime și materiale.
— Aceste rezultate se datoresc
conștiinciozității, aș putea spune ab
negației cu care s-au ocupat colecti
vele* din unitățile de producție și
cercetare pentru a transpune în prac
tică indicațiile tovarășului Nicolae
Ceaușescu cu prilejul analizei activi
tății industriei ușoare in primăvara
anului trecut. Am fost criticați,
atunci, pentru că producem cu con
sumuri mari, dindu-ni-se chiar și
sugestii concrete, ca domenii și mo
dalități de reducere a acestora.
Acum, intr-adevăr, putem vorbi de
rezultate, ceea ce ne-a ușurat sim
țitor sarcina de pregătire a pro
ducției pentru 1983. tehnologiile fiind
gata p'egătite, iar materia primă
asigurată.
— Ministerul dv. a acumulat o ex
periență valoroasă in această direc
ție. Cu ce ați inceput, de fapt 1
— Aș putea spune că, intr-un fel,
am „dat la o parte" tot ce produse
serăm pină atunci, pentru a concepe
și regindi altfel fiecare produs, fie
care familie de produse. Un sprijin
deosebit in această privință am pri
mit din partea Consiliului Național
pentru Știință și Tehnologie, perso
nal a tovarășei președinte al consi
liului, academician doctor inginer
Elena Ceaușescu. Un mare număr de

cinilor de plan ne propunem să aplicăm
următoarele măsuri tehnico-organizatorice :
1. Asimilarea tehnologiilor de lucru și
folosirea în producția curentă a materiale
lor produse în țară (filme fototehnice, hir
tie fotografică alb-negru și color, soluții
pentru prelucrarea materialelor fotosensiDile, folie transparentă pentru montaj, di
ferite materiale pentru legătorie).
2. Realizarea, prin efort propriu, a unul
număr de peste 100 repere — piese de
schimb pentru utilaje din dotare, realizindu-se astfel o economie de peste 50 000
dolari.
3. Reducerea normelor de consum la prin
cipalele materiale tehnologice (hirtie, cer
neluri, materiale pentru finisare), in scopul
creșterii eficienței economice.
4. Printr-o mai bună organizare a pro
cesului de producție, printr-o judicioasă
gospodărire a locurilor de muncă, aplicînd
inițiativa muncitorească „contul de econo
mii al grupei sindicale", vom obține urmă
toarele economii față de consumurile nor
mate : 500 000 kWh energie electrică, reprezentînd consumul Combinatului poligra
fic „Casa Scînteii" pe 12 zile lucrătoare ;
300 000 lei la materiale pentru finisate; 120
tone la hirtie și cartoane ; 250 000 lei prin
recondiționarea și refolosirea unor piese de
schimb ; 200 mp film fototehnic.
5. Recuperarea, peste prevederile de plan,
a 7 tone deșeuri de hirtie și carton.
Ridicarea niveltflui calitativ al produse
lor prin perfecționarea profesională a oa
menilor muncii în forme organizate în acest
scop pe fiecare loc de muncă ; aplicarea
inițiativei muncitorești — controlul și auto
controlul pe fiecare fază de producție ;
pregătirea și organizarea la un nivel su
perior a fazei de masă a concursului pro
fesional „Cartea de aur", la care vor parti
cipa peste 600 tineri.
Pentru continua îmbunătățire a condiții
lor de muncă și viață, precum și a acti
vității cultural-educative
vom asigura :
mecanizarea unor operații la balotarea de
șeurilor de hirtie și cartoane ; realizarea
unor amenajări și reparații la vestiare,
grupurile sociale, cantină, bufet, baza spor
tivă ; funcționarea in bune condiții a că
minelor de nefamiliști. în cadrul concursu
lui „Făclia tipografului", ca parte integran
tă a Festivalului național „Cîntarea Româ
niei", vom organiza : expoziții de creație
tehnică, de artă plastică, de fotografii. Ce

specialiști din întreprinderi și insti
tuții, din unitățile de cercetare au
fost antrenați in această vastă acțiu
ne. A fost luat și analizat intreg no
menclatorul, adică sute de mii de
articole, cu reperele lor cu tot. Acțiu
nea a necesitat multă stăruință, multă
migală. Dar rezultatul căutărilor a fost
pe măsura efortului investit. Rezerve
le descoperite — care sînt departe de
a fi epuizate — s-au dovedit a fi deo
sebit de importante, ceea ce a demon
strat cit de îndreptățite au fost criticile aduse nouă de secretarul ge
neral al partidului pentru risipa de
materiale. Am trecut apoi la aplica
rea in practică a soluțiilor propuse.
Au fost reproiectate circa 60 la sută
din produse, sporind simțitor coefi
cientul de utilizare a materiilor pri
me și materialelor prin îmbunătățirea
tehnologiilor, au fost create noi ar
ticole, noi modele, corespunzătoare
cerinței de a valorifica superior ma
teria primă. Aș dori să precizez că
acțiunea de reducere a consumului
de materiale pe un produs — pe care
nu o considerăm încheiată — nu s-a
făcut in mod simplist, prin șcurtare,
subțiere sau rarefiere, ci printr-o
schimbare de structură, printr-un
efort susținut de elaborare, atit pe
plan tehnologic, cît și al creației es
tetice. Am reluat, în cursul acestei
analize, și problema folosirii mate
rialelor recuperabile ; s-au căutat
noi căi și soluții pentru a Înlocui,

naclul literar și cineclubul vor realiza lu
crări care să reflecte activitatea oamenilor
muncii din combinat. Formațiile artistice
vor pregăti și prezenta spectacole in fața
oamenilor muncii. Vom asigura cel puțin
un spectacol cultural-artistic pe lună pentru
oamenii muncii din combinat, organizarea
a șase excursii în diferite zone din țară,

pregătirea și organizarea fazei de masă a
concursului de protecția muncii, organiza
rea fazei de masă a „Crosului tipografilor".
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL DE PARTID
COMITETUL SINDICATULUI
COMITETUL U.T.C.

INSTITUTUL DE CERCETĂRI METALURGICE
DIN BUCUREȘTI
către toate unitățile de cercetare științifică din țară
Colectivul de oameni ai muncii din ca
drul Institutului de cercetări metalurgice
din București, angajat cu toate forțele sale
creatoare in efortul general al întregului
popor consacrat înfăptuirii istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al partidu
lui. acționînd pentru îndeplinirea neabătută
a orientărilor și indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de
lucru efectuate anul trecut în institutul
nostru, a încheiat cel de-al doilea an al
cincinalului cu realizări de seamă. Astfel,
în anul 1982 in institut s-au efectuat o serie
de cercetări de o deosebită importantă pen
tru valorificarea de noi resurse de materii
prime, asimilarea de noi mărci de oțeluri
și aliaje cu caracteristici superioare, redu
cerea consumurilor specifice de materii pri
me, materiale și enprgie, precum și pentru
reducerea importurilor. în activitatea de
microproducție s-au realizat peste 4 000
tone oțel și aliaje speciale, care au dus la
reducerea importurilor cu peste 110 mili
oane dolari.
Puternic mobilizat de obiectivele stabilite
de Conferința Națională a partidului, pe
deplin conștient de însemnătatea sarcinilor
ce revin cercetării metalurgice in ce! de-al
treilea an al cincinalului, colectivul de
muncă al Institutului de cercetări metalur
gice cheamă la întrecere toate unitățile de
cercetare științifică din țară pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul
1983, asumindu-și următoarele angajamente:
1. Valorificarea superioară a bazei de ma
terii prime din țară, asigurîndu-se utilizarea
în proporții tot mai mari a cărbunilor ro
mânești la fabricarea cocsului și folosirea
minereurilor sărace de fier și mangan în
procesele siderurgice, ceea ce va duce la
introducerea in circuitul economic a unor
resurse materiale în valoare de 230 mili
oane lei.
2. Finalizarea, omologarea și aplicarea in
industrie a 25 tehnologii noi, menite să asi
gure realizarea cocsului metalurgic, a ote
lurilor și aliajelor de puritate înaltă, utili
zate în industriile de vîrf, a materialelor
refractare speciale, în concordanță cu pro
gramele de tipizare. Aplicarea acestor teh
nologii va contribui la obținerea, in 1983,
a unor produse noi, de calitate superioară,
pentru nevoile proprii și pentru export, în
valoare de 600 milioane lei.
3. Reducerea mai accentuată a consumu
rilor specifice de materii prime, materiale,
combustibil și energie, prin valorificarea

unor tehnologii privind recuperarea căldu
rii fizice a semifabricatelor și a gazelor
arse, extinderea turnării continue a otelu
rilor, optimizarea unor formate de lingotieră, îmbunătățirea calității materialelor re
fractare de turnare, ceea ce Va asigura, in
1983, o economie de 100 000 tone combustibil
convențional și de peste 100 000 tone oțel.
4. Intensificarea activității de microproducție in stațiile pilot și secțiile de produc
ție in vederea diversificării și realizării
unei producții cu 3 la sută mai mare față
de planul pe anul 1983. între altele, va
spori producția de oțeluri de înaltă purita
te, oțeluri de scule, oțeluri înalt aliate, alia
je rezistive și speciale, produse grafitice,
produse refractare pentru turnarea conti
nuă a oțelului, ceramică tehnică etc.
5. Creșterea productivității muncii prin
Încheierea in avans față de termenele pre
văzute în' planul național unic a unor lu
crări sau faze de cercetare, creîndu-se po
sibilitatea finalizării a 30 de cercetări su
plimentare.
6. Acordarea peste plan a 12 000 de ore asis
tență tehnică la implementarea Unor teh
nologii moderne in întreprinderile și com
binatele metalurgice, asigurîndu-se valori
ficarea mai rapidă a cercetărilor privind
realizarea produselor solicitate urgent de
economia națională.
7. Efectuarea unor cercetări, împreună cu
specialiști din invățămint și producție, pen
tru realizarea de produse noi, cu caracteris
tici superioare, destinate satisfacerii nece
sităților economiei naționale, ale industri
ilor aeronautice, nucleare, electronică și ale
construcțiilor de mașini, produse care vor
contribui la reducerea cu 800 milioane lei
pe an a importurilor.
8. Realizarea unor cercetări originale, ast
fel incit in anul 1983 să fie înregistrate Ia
O.S.I.M.'12 invenții, asigurîndu-se în acelaș timp condițiile necesare valorificării
acestora în economie.
9. Desfășurarea unor intense acțiuni po
litico-educative si de ridicare a calificării
tuturor lucrătorilor institutului nostru, Urmărindu-se formarea unor cercetători cu
înalte calități politice și profesionale, con
secvenți promotori ai noului, al progresu
lui tehnic, ai celor mai înalte cuceriri ale
științei.
CONSILIUL ȘTIINȚIFIC
COMITETUL DE PARTID
COMITETUL SINDICATULUI
COMITETUL U.T.C.

STAȚIUNEA PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII
SINNICOLAU MARE, JUDEȚUL TIMIȘ
către toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii
In lumina sarcinilor Izvorite din docu
mentele Conferinței Naționale a partidu
lui, puternic mobilizați de mărețele în
demnuri și orientări date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, Ia Plenara lărgită a Consiliului
Național al Agriculturii. Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi Ape
lor, animați de dorința de a realiza și de
păși toți indicatorii de plan prevăzuți pen
tru anul 1983, colectivul de muncă din Sta
țiunea pentru mecanizarea agriculturii

Cultura

Grîu -1- orz
— producția medie
— producția totală
Porumb
— producția medie
— producția totală
Sfeclă de zahăr
— producția medie
— producția totală
Floarea-soarelui
— producția medie
— producția totală
Soia
— producția medie
— producția totală
Cînepă
— producția medie
— producția totală

Față <
plan

U/M

Plan

kg/ha
tone

4 239
36 600

4 639
40 058

109
109

kg/ha
tone

5 427
32 860

5 927
35 883

109
109

kg/ha
tone

35 500
31 955

40 500
36 450

H4
114

kg/ha
tone

2 370
1 660

2 520
1 765

106
106

kg/ha
tone

2 425
2 290

2 600
2 455

107
107

kg/ha
tone

6 000
3 900

6 300
4 095

105
105

2. Creșterea cu 5 la sută față de plan a
producției nete și a volumului de lucrări
prin folosirea cu randament sporit a
mijloacelor mecanice din dotare, a timpu
lui de lucru, diversificarea lucrărilor etc.
3. Sporirea productivității muncii plani
ficate cu 5 la sută, ca urmare a extinderii
procedeelor de executare simultană a mai
multor lucrări prin utilizarea mașinilor
complexe și agregatelor, creșterea nivelu
lui profesional al mecanizatorilor, organi
zarea muncii in schimburi in toată perioa
da campaniilor agricole.
Pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă șl viață, atît in timpul campaniilor
agricole, cit și în perioada executării repa
rațiilor, vom acționa pentru asigurarea la
taberele din cîmp ale formațiilor de trac

acolo unde este posibil, materia pri
mă nouă, adusă din import, prin ma
teriale aflate la indemînă chiar in
unitățile noastre.
— Ce efect au aceste măsuri asu
pra produsului ?
— Reducerea consumurilor ne-a
obligat la eforturi suplimentare in
domeniul creației, Ceea ce a dus ia
realizarea unor obiecte de calitate

Sinnicolau Mare, județul Timiș, adresează
tuturor oamenilor muncii din stațiunile
pentru mecanizarea agriculturii o înflăcă
rată chemare la intrecere, luindu-și urmă
toarele angajamente:
1. Depășirea producțiilor planificate prin
executarea tuturor lucrărilor agricole la un
înalt nivel calitativ și în perioadele opti
me. Vcm contribui în cadrul consiliului unic
agroindustrial la depășirea producțiilor
planificate la principalele culturi în teren
neirigat, după cum urmează:
Angajament

toare cazare și masă corespunzătoare, iar
în secțiile de mecanizare, prin resurse lo
cale, amenajări care să permită conserva
rea în cele mai bune condiții a utilajelor
din dotare, stocarea carburanților și lubrifianților și executarea reviziilor tehnice
în perioadele planificate.
4. Reducerea cheltuielilor totale de pro
ducție planificate cu 3 la sută.
5. Diminuarea consumurilor normate de
materii prime, materiale, carburanți, lubri
fianți și energie electrică cu 6 la sută, ca
ui mare a organizării temeinice a procese
lor tehnologice de lucru.
6. în vederea reducerii cheltuielilor pen
tru reparații cu 10 la sută, vom extinde
gama de repere și subansamble recondițio
nate prin folosirea mai bună a utilajelor și

spațiilor proprii, introducerea de noi pro
cedee tehnice ca urmare a stimulării în
cadrul mișcării de invenții-inovații a capa
cității creatoare a personalului muncitor.
7. Prin efectuarea la un înalt nivel cali
tativ a lucrărilor de întrețineri și reparații
la tractoare și mașini agricole, vom asigura
depășirea indicelui planificat de folosire a
acestora cu 10 la sută.
8. Colectivul de oameni ai muncii din
Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii
Sinnicolau Mare va acționa cu o deosebi
tă atenție în vederea reducerii consumului
normat de motorină, prin folosirea la

către toate întreprinderile de transporturi auto
Puternic stimulați de tezele și orientările
cuprinse în magistralul raport prezentat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al partidului, la Conferința Na
țională a Partidului Comunist Român,
colectivul de oameni ai muncii de Ia între
prinderea de transporturi auto Gorj cheamă
la întrecerea socialistă pentru indeplinirea
și depășirea planului pe anul 1983 toate
colectivele de oameni ai muncii din între
prinderile de transporturi auto din (ară cu
următoarele obiective:
1. Depășirea producției nete planificate
din activitatea de transport cu 2,5 la sută,
respectiv cu 4 milioane lei.
2. Depășirea volumului planificat de
mărfuri transportate cu 200 nui tone.
3. Depășirea productivității muncii plani
ficate în transporturi, calculată pe baza
producției nete, cu 2.5 la sută.
4. Depășirea parcursului mărfurilor trans
portate cu 30 milioane tone km și a
parcursului călătorilor transportați cu 17
milioane călători km.
5. Depășirea planului de recuperare a
materialelor refolosibile cu 120 tone fior
vechi, 50 tone fontă, 3 tone aluminiu ; de
asemenea, vor fi reeșapate peste plan 600
bucăți anvelope.
6. Recondiționarea pieselor și subansamblelor peste plan în valoare de 1 milion lei.
7. Depășirea indicelui planificat de utili
zare a unei tone capacitate din parcul
inventar de autovehicule marfă cu 1 la sută.
8. Depășirea indicelui de utilizare al unui
loc capacitate din parcul inventar de auto
buze cu 2 la1 sută, reprezentînd 300 mii călă
tori xm.
9. Realizarea unei economii față de co
tele planificate de 320 tone combustibil
convențional prin : folosirea intensivă a
parcului de remorci, astfel incit toate ca
mioanele apte pentru tractare să ruleze
cu 1 sau 2 remorci ; aplicarea inițiativelor
muncitorești „Contul de economii al gru
pei sindicale", „Să lucrăm o zi din lună
cu combustibil și materiale economi
site" ; dotarea tuturor autovehiculelor cu

instalații de recuperare a motorinei ; do
tarea autobuzelor cu recuperatoare a căl
durii gazelor arse pentru încălzirea aces
tora.
10. Depășirea volumului de venituri din
activitatea de transport marfă și călători cu
3 la sută, prin executarea unui volum de
prestații suplimentare în valoare de 10
milioane lei.
11. Depășirea planului de beneficii cu 3
milioane lei, pe seama depășirii veniturilor
și a reducerii cheltuielilor planificate la
1 000 lei venituri brute cu peste 2 lei.
Sub conducerea organizației de partid
vom aplica un complex de măsuri politicoorganizatorice și tehnico-economice care
vor asigura sporirea contribuției fiecărui
om al muncii la realizarea și depășirea
sarcinilor ce ne revin prin folosirea la ca
pacitate a tuturor mijloacelor de transport,
în condiții de declină siguranță a circu
lației si a securității muncii.
De asemenea, vom desfășura o intensă
muncă politică și cultural-educativă in
vederea întăririi ordinii și disciolinei în
rindul personalului muncitor pentru îmbu
nătățirea calității transporturilor, acordindu-se prioritate satisfacerii cerințelor din
bazinele carbonifere Metru, Rovinari, Seciuri și Albeni ; vom acționa mai hotărit
pentru terminarea lucrărilor la calea ferată
Tg. Cărbunești — Albeni, iar Împreună cu
celelalte unități similare din țară ne vom
aduce o contribuție sporită la înfăptuirea
programului stabilit -’e conducerea de
partid și de stat privi i dezvoltarea bazei
energetice a tării noas.r
în vederea realizării ace-or angajamente
vom mobiliza toate colectivele de muncă
din autobaze la aplicarea fermă a cerințelor
mecanismului economico-financiar, la întă
rirea autoconducerii și autogestiunii mun
citorești.
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Întreprinderea de

turism, hoteluri
Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

către toate întreprinderile de turism
însuflețiți de înflăcărată chemare *. se
cretarului general al partidului, adresată
Întregii națiuni la Conferința Națională a
partidului, de a lupta cu fermitate pentru
realizarea unei calități noi, superioare in
toate domeniile de activitate, oamenii mun
cii de la întreprinderea de turism, hoteluri
și restaunante București, hotăriți să con
tribuie activ la înfăptuirea programului
partidului privind creșterea nivelului de
trai, material și spiritual, al întregului
popor, cheamă la intrecere socialistă toate
întreprinderile de turism în vederea de
pășirii sarcinilor de plan pe anul 1983, cu
următoarele obiective :
1. Depășirea volumului planificat de în
casări din turismul intern cu 7 milioane
lei prin :
— îmbunătățirea programelor turistice în
vederea valorificării depline a potențialu
lui turistic al Capitalei și împrejurimilor
acesteia, a tuturor zonelor turistice ale
țării ;
— extinderea activității de excursii in
terne prin atragerea în acțiunile și progra
mele turistice de sfîrșit de săptămînă și
de scurtă durată a unui număr de turiști
cu 4 la sută mai mare decît în anul 1982 ;
— utilizarea integrală a locurilor de ca
zare contractate în stațiuni, prin desfășu
rarea de acțiuni pentru promovarea in mai
mare măsură a turismului în întreprinderi,
instituții și alte colectivități ;
— întărirea relațiilor cu unitățile cu care
colaborăm, pentru creșterea calității ser
viciilor prestate turiștilor bucureșteni și
valorificarea operativă a eventualelor dis
ponibilități de locuri care apar in stațiuni
pe parcursul anului.
2. Depășirea planului de prestări servicii
turistice pentru populație cu 2,5 milioane
lei prin : diversificarea gamei serviciilor
de agrement și a altor servicii in toate
unitățile de cazare ; creșterea cu 1 la sută
a coeficientului planificat de utilizare a
capacității de cazare prin folosirea deplină
a acesteia pe toată durata anului ; sporirea
nivelului calitativ al tuturor serviciilor
prestate turiștilor ; vom executa un volum
de lucrări de reparații și întreținere a bazei
materiale Cu 10 la sută mai mare față de
anul trecut.
3. Depășirea planului de desfacere a măr
furilor cu amănuntul prin unitățile de ali
mentație publică, cu 18,7 milioane lei prin:
asigurarea la timp a fondului de marfă și
materii prime și valorificarea superioară a
acestuia, diversificarea gamei de preparate
culinare, în concordantă cu cerințele ali
mentației raționale, reaiizînd minimum 70

tru pătrat de țesătură de bumbac
domeniul sticlăriei și al porțelanului
de menaj, scăderea în greutate a « de la 151,7 grame la 125 grame, de
lină pentru îmbrăcăminte — de la
produselor obligă la o mai mare fi
292 de grame la 208 grame, iar de
nețe în execuție. Aș putea spune
mătase — de Ia 113,5 grame la 85
deci că, prin diminuarea greutății,
de grame. în industria confecțiilor,
multe produse au devenit mai va
care
dispune de mijloace electronice
loroase. O altă consecință estetică
de încadrare optimă a tiparelor, țe
a economisirii materialelor — conse
săturile sint folosite în proporție de
cință favorabilă — decurge din re
86 la sută.
ducerea consumului de coloranți. Ea

presupune promovarea, mai accen
tuată, a nuanțelor pastelate, punerea
in valoare a culorii naturale a țesă
turii (care, in asemenea cazuri, tre
buie să fie ireproșabilă), evitarea în
cărcăturii de imprimeu.
— Vă rugăm să ne relevați, pe pro
duse si in ansamblu, citeva din ur
mările măsurilor de gospodărire ju
dicioasă a materiei prime și mate
rialelor, economiile pe care acestea
le asigură.
— Scontăm pe o diminuare a con
sumurilor cu 25 la sută. Iată citeva
exemple. Aș începe cu sectorul tex
til, cu pondere mare în industria
ușoară, care utilizează materie pri
mă din import. S-au găsit soluții,
prin îmbunătățirea calității firelor,
de diminuare a greutății unui me-
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Întreprinderea de transporturi auto gorj

Bunuri de consum mai multe și mai bune
superioară, mai frumoase, mai mo
derne. Iată cîteva exemple. Unele
din țesăturile de bumbac, destinate
pieței, îndeosebi cele pentru îmbră
cămintea de vară, sînt realizate acum
din fire mai fine, deci mai răcoroa
se, mai plăcute la purtat ; gama țe
săturilor de mătase s-a îmbogățit cu
59 articole noi, mai ușoare (un me
tru pătrat ajunge uneori, la voaluri,
să cîntărească doar 25 de grame) ;
chiar și cînepa, in urma aplicării
unor tehnologii adecvate, a devenit
utilizabilă pentru țesături delicate ;
tricotajele de iarnă sint mai căldu
roase și, totodată, mai ușoare; la în
călțăminte, ușurarea — mult dorită
de cumpărători — s-a realist prin
crearea unor tălpi mai flexibile și
care „trag" mal puțin la cîntar. în

lucrări a agregatelor de mașini complexe
și combinate care să execute mai . multe
lucrări la o singură trecere, efectuarea
transportului de produse agricole cu două
remorci la un tractor și cu echipamente
pentru mărirea capacității, eliminarea de
plasărilor în gol atît prin organizarea tabe
relor în cîmp, cît și prin înlăturarea ori
cărui fel de risipă.

Raționalizarea consumurilor de
materiale s-a produs și in sfera ne
textilelor : o piesă din pftrțelan de
menaj a „pierdut", in medie, 65 gra
me, iar vasele emailate cam 190 de
grame, diminuări care, bineînțeles,
nu afectează calitatea. Dimpotrivă.
Se subțiază și grosimea geamurilor
pentru construcții industriale, in anumite zone și la locuințe, precum
și cele destinate autoturismelor. Con
comitent, pentru eliminarea risipei,
șantierele vor primi geamuri gata
tăiate, potrivit cu dimensiunile di
feritelor tipuri de lemnărie.
La coloranți și alți auxiliari chi
mici, diminuarea consumului este de
circa 30 la sută.
Aș dori să subliniez că promptitu
dinea cu care s-a acționat a permis

noi rețete proprii care să îmbine armonios
sipecificuȚ bucătăriei tradiționale românești
cu cerințele actuale ale turismului interna
țional ; organizarea unui număr sporit de
expoziții de artă culinară cu vînzare ; dez
voltarea comerțului stradal.
4. Depășirea planului la producția-marfă
industrială cu 2,1 milioane lei, prin diver
sificarea gamei produselor de cofetărie-patlserie, de înghețată și băuturi răcoritoare,
realizind minimum 30 noi rețete proprii.
5. Ridicarea pe o treaptă superioară a
calității produselor și serviciilor și impri
marea unei atitudini corecte și demne a
lucrătorilor, in spiritul normelor eticii și
echității socialiste prin : asigurarea la timp
a necesarului de cadre calificate pentru
toate activitățile întreprinderii și perfec
ționarea profesională a unui număr de
peste 1 500 de lucrători ; întărirea ordinii
și disciplinei, eliminarea absentelor nemoti
vate și folosirea deplină a fondului de
timp de muncă al personalului; organizarea
concursului profesional intern „Arta în
gastronomia I.T.H.R. București", care va
cuprinde bucătarii, cofetarii și ospătarii,
predum și a unui concurs profesional pen
tru personalul hotelier ; extinderea meto
delor și inițiativelor înaintate în muncă, a
brigăzilor de bună servire și dezvoltarea
autocontrolului individual și colectiv în
toate unitățile operative.
6. Depășirea beneficiului planificat cu 1
la sută prin : reducerea cu 1,5 la sută a
cheltuielilor de circulație planificate la
1 000 lei desfacere ; utilizarea rațională a
forței de muncă și creșterea, peste plan,
a productivității muncii cu minimum .1,5
la sută; diminuarea cu cel puțin 0,3 la sută
a cheltuielilor administrativ-gospodărești, a
consumului de energie și combustibil ; ac
celerarea vitezei de rotație a mijloacelor
circulante proprii cu cel puțin 2 zile.
7. Depășirea planului de recuperare a
materialelor refolosibile din hirtie și car
toane, plută, textile, uleiuri uzate, cioburi
de sticlă, cu 2,5 la sută.
8. îmbunătățirea condițiilor de muncă ale
lucrătorilor prin : extinderea elementelor
de mică mecanizare ; asigurarea echioamen-tului de protecție și de lucru și a echi
pamentului vestimentar tipizat; îmbunătă
țirea sistemelor de ventilație Ia unitățile
de alimentație publică și hoteliere, precum
și la locurile de producție.

obținerea unor rezultate pozitive
incă din trimestrul IV al anului
1982 : la un număr de produse s-au
atins chiar nivelurile consumurilor
stabilite pentru 1985. Dar, începînd
din acest an, măsurile se vor extin
de la toate consumurile, ceea ce va
crea posibilitatea realizării unor im
portante economii suplimentare față
de prevederile de plan : 12 700 tone
de materii prime textile, 1 562 tone
coloranți, 15 000 tone sodă calcinată,
8 200 tone auxiliari și produse chi
mice. precum și 142 000 tone com
bustibil convențional și 82 milioane
kWh energie electrică.
— Ați menționat, la un moment
dat, căutarea unor noi căi de folo
sire a materialelor reciclabile. Ce loc
vor ocupa ele in balanța materiilor
prime ?
— Acordăm in acest an o atenție
mult mai mare folosirii pe scară
largă a materialelor reciclabile. Tn
1982, acestea au constituit 21,4 la
sută din totalul materiilor orima.
Acest procent va ajunge, in 1983, la
aproape 30 la sută. Nti este un sim
plu deziderat, ci o certitudine. Există
tehnologii gata elaborate, pe baza
unor cercetări proprii, și dispunem de
capacitățile de prelucrare necesare.
Unele, cum este cazul întreprinde
rii de textile nețesute de la Rîmnlcu Vîlcea, vor intra in funcțiune în
acest an. Sînt cunoscute modalitățile
de valorificare superioară a mate
rialelor textile refolosibile. Mai pu
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țin se știe însă despre ceea ce se
face în sectorul netextil. în industria
sticlăriei, de pildă, cioburile vor
fi folosite în proporție de 40—90
la sută în fabricarea ambalajelor.
Din materialele auxiliare rezultate
prin arderea porțelanului și a cera
micii, printr-un procedeu oferit de
cercetătorii noștri, se obține o ce
ramică termorezistentă, care va fi
folosită la vase pentru bucătărie.
Căutările, in această direcție, conti
nuă. Nu ne considerăm mulțumiți de
rezultatele obținute pînă-n prezent.
Ne-am convins, pe baza experienței
proprii, că efortul de gîndire înves
tit in căutarea unor căi de utilizare
a materialelor reciclabile este răs
plătit din plin.
Socotim că, în felul acesta, gospo
dărind mai bine materia primă, ne
vom putea achita, în condițiile im
puse de exigențele pieței, de sarci
nile ce ne revin prin planul de stat,
din programele adoptate Ia Confe
rința Națională. Dorința noastră este
ca, în continuare, și în celelalte do-,
menii importante ale muncii noas
tre, în care mai persistă.încă nea
junsuri, să putem raporta rezultate
bune. Dispunem de toate condițiile
pentru aceasta : o bază materială
modernă, experiență valoroasă și
mai ales oameni minunați.
Convorbire realizată de

RodJca ȘERBAN
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Gînduri și sentimente de aleasă prețuire ale întregului popor, voință fermă
de a înfăptui neabătut hotărîrile Conferinței Naționale a partidului
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
Vă datorăm dumneavoastră, mult lurile speciale, cu o Înaltă valoare,
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de care țara are nevoie.
condițiile minunate de muncă și
Urmind exemplul dumneavoastră
viață de care ne bucurăm noi, mi
nerii, azi, in societatea socialistă — luminos, de muncă neobosită pentru
se arată în mesajul ÎNTREPRINDE binele și măreția patriei străbune,
RII MINIERE ROVINARI. Prin pentru prosperitatea și fericirea po
grija dumneavoastră statornică pen porului nostru, vă asigurăm, tova
tru valorificarea superioară a resur rășe secretar general, că vom face
selor naturale, Rovinari a devenit un totul pentru folosirea la capacitatea
puternic centru carbonifer, cu un rol maximă a instalațiilor, utilajelor și
de mare însemnătate în asigurarea materialelor din dotare, pentru ex
bazei energetice a patriei. La ini ploatarea intensivă a fondului de
țiativa dumneavoastră, pentru noi sonde existent, vom intensifica lu
se edifică în această zonă cel mai crările de foraj pentru descoperirea
tinăr centru urban al României — de noi zăcăminte de țiței și gaze,
orașul Rovinari, se înalță moderne aplicarea de noi operații tehnologice
citadele edilitare și social-culturale. și creșterea coeficientului de ex
Traducind consecvent în viață ho ploatare care să ducă la realizarea și
tărîrile Congresului al XII-lea al depășirea sarcinilor de plan la ex
partidului, ale Conferinței Naționale, tracția țițeiului și gazelor. în același
sfaturile părintești și indicațiile pre timp, ne vom îndrepta atenția spre
țioase ce ni le-ați dat de cîte ori creșterea eficienței economice, redu
v-ați aflat printre noi, colectivul cerea consumului de material tubular
nostru de muncă a înregistrat pași pe seama recondițiot Arii în -bazele
importanți in dotarea și moderniza proprii și a consumi 'i de energie
rea procesului de producție în ca — se menționează în .sajul TRUS
riere, în pregătirea profesională și TULUI PETROLULUI BOLINTIN,
ridicarea conștiinței oămenilor, în JUDEȚUL GIURGIU.
sporirea eficienței activității extrac
Vă rugăm să primiți și cu ative, In semn de cald omagiu cu cest prilej aniversar, mult iubite și
care cinstim acest emoționant mo stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
ment aniversar din viața dumnea asigurările profundului nostru devo
voastră, minerii de la Rovinari rea tament față de dumneavoastră, față
lizează și depășesc zilnic sarcinile de partid și politica sa înțeleaptă,
de plan și‘ sint angajați cu întreaga că vom răspunde prin fapte și pu
lor capacitate ca, în 1983, să asigu ternică angajare înflăcăratelor în
re economiei naționale peste 9 mi demnuri «pe care le-ați adresat în
lioane tone cărbune,
tregului popor de la tribuna Confe
rinței Naționale' a partidului, pentru
înscriindu-se intre marile obiecti îndeplinirea sarcinilor ce ne revin
ve industriale ale actualei etape, ini din hotărîrile Congresului al XII-lea
țiate și urmărite personal de dum al partidului, din Programul de fău
neavoastră, mult iubite și stimate to rire a societății socialiste multilate
varășe secretar general, noua și mo ral dezvoltate.
derna cetate de foc a Iașiului reflec
tă încă o dată preocuparea stator
Pentru noi, constructorii, ca de
nică cu care militați pentru amplifi altfel pentru intreaga noastră clasă
carea procesului de industrializare și muncitoare, pentru întregul popor,
dezvoltare echilibrată a tuturor zo victoriile obținute in construcția so
nelor țării — se arată in mesajul cialismului, cu deosebire in cei
COMBINATULUI DE UTILAJ GREU aproape 18 ani de cind sînteți in
DIN IAȘI.
fruntea partidului, sint cele mai gloRăspunzind grijii cu care urmă •rioase pe care poporul le-a avut
riți realizarea acestui gigant indus vreodată și de aceea le denumim cu
trial, vă raportăm că am acționat mîndrie „Epoca Ceaușescu" — se
cu toată responsabilitatea pentru a spune in mesajul TRUSTULUI DE
construi in cadrul combinatului o CONSTRUCȚII INDUSTRIALE ȘI
mare parte a structurilor metalice, a AGROZOOTEHNICE
BUCUREȘTI.
unor utilaje și mașini necesare noi
Vă raportăm, mult iubite'și stima
lor obiective. Am asimilat pînă acum te tovarășe secretar general, că, așa
65 mărci de oțeluri, din care 15 alia cum ne-ați învățat, colectivul nos
te și înalt aliate, pompe de mare tru, sub conducerea organizației de
capacitate, unele sortimente de uti partid. a desfășurat o activitate pli
laj metalurgic și refractar și sîn- nă de avînt revoluționar, pentru
tem în curs de asimilare a tehno traducerea in viață a înțeleptul po
logiilor pentru' turbine hidraulică, a litici de investiții, promovate și în
lingourilor pînă la 200 tone și a ci drumate în mod strălucit de dum
lindrilor de fontă cu crustă dură și neavoastră.
forjați pentru laminoare. Odată cu
Unitatea noastră și-a adus contri
înălțarea combinatului și asimilarea buția la realizarea platformelor in
produselor in fabricație se formea dustriale din București-Pipera, Mili
ză aici oameni noi, care se consti tari, Băneasa, a platformei chimice
tuie intr-un puternic nucleu munci Giurgiu și la alte obiective, realitoresc, cu o temeinică pregătire teh zindu-și în mod exemplar angaja
nică și politică, cu o tot mai ridicată mentele asumate. Am avut marea
conștiință revoluționară.
fericire ca, în anii 1980 și 1981, înal
Hotărîți să înfăptuim în mod exem ta distincție „Ordinul Muncii" cla
plar obiectivele stabilite de Congre sa I pentru locul I în Întrecerea
sul al XII-lea și Conferința Națio dintre unitățile de construcții să ne
nală ale partidului, sarcinile pe care fie inminatâ personal de către dum
ni le-ați trasat la marea adunare neavoastră, mult stimate și iubite
populară din septembrie 1982 de a tovarășe Nicolae Ceaușescu.
realiza in anul 1985 o producție de
Cu acest prilej, de mare sărbătoa
circa 10 miliarde lei, vă rugăm să re, vă raportăm că și in anul 1982
prirriiți angajamentul nostru solemn trustul nostru și-a realizat și depă
de a vă urma in gind și faptă, de șit sarcinile de plan, concurînd din
a stringe și mai mult rîndurile în nou la un loc fruntaș in întrecerea
jurul conducerii partidului, al dum socialistă. Considerind că cel mai
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae bun omagiu pe care vi-1 putem
Ceaușescu, convinși fiind că numai aduce este munca, sintem hotăriți și
astfel ne onorăm cu cinste și răs ne angajăm in fața dumneavoastră
pundere comunistă încrederea pe care ca și in anul 1983 — an hotărilor
ne-o acordați.
pentru actualul cincinal — să ne
achităm integral de sarcinile ce ne
Știința și tehnica românească, revin, să ne realizăm angajamentele
parte integrantă a mărețului pro asumate în întrecerea socialistă,
gram al partidului de dezvoltare so aducîndu-ne prin aceasta o impor
cialistă multilaterală, a beneficiat în tantă contribuție la edificarea noii
totdeauna de sprijinul dumneavoas orînduiri în țara noastră, ca prinos
tră generos și competent — se men de recunoștință și dragoste față de
ționează în telegrama transmisă de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al
ASOCIAȚIA OAMENILOR DE ȘTI poporului nostru, recunoscut și apre
INȚA DIN REPUBLICA SOCIALIS ciat conducător politic al epocii con
TA ROMANIA.
temporane.
în acest moment deosebit ne ex
primăm deplina și unanima adeziune
Cu cinstire și admirație, cu res
la politica internă și externă a parti pect și profundă' stimă ne îndrep
dului și statului nostru și vă asigu tăm gindurile către dumneavoastră,
răm că oamenii de știință din țara iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
noastră, sînt ferm hotăriți să acțio mulțumindu-vă din inimă pentru tot
neze cu toată puterea pentru înflo ce ați făcut și faceți spre binele și
rirea continuă a patriei noastre so fericirea poporului. Sînteți pentru noi
exemplul cel mai luminos, bărbatul
cialiste.
Vă rugăm respectuos să primiți, curajos și înțelept, ale cărui cu
mult stimate și iubite tovarășe vinte și înflăcărate îndemnuri le ur
Nicolae Ceaușescu, caldul nostru măm cu nețărmurită încredere, iar
omagiu și urările noastre, "pornite din indicațiile, de neprețuită valoare, pe
adincul inimii, de multă sănătate și care ni le-ați dat venind aici, in
putere de muncă, ani mulți și feri mijlocul nostru — la bine și la greu
ciți pentru binele și prosperitatea — au devenit pentru noi programe
scumpei noastre patrii, într-o lume a riguroase de acțiune, determinind ri
dicarea întregii noastre activități —
păcii și prieteniei intre popoare.
așa cum ați cerut dumneavoastră —
în anii înscriși cu litere de aur în la un nou nivel calitativ — se spune
istorie drept „Epoca Ceaușescu", am in mesajul COMBINATULUI PE
zidit aici, la Galați, călăuziți de TROCHIMIC PITEȘTI.
Deplin conștienți de faptul că înflacăra vie â imboldurilor dum
neavoastră permanente, o cetate in cepind din acest an avem datoria
de
onoare de a contribui și noi, în
dustrială cum puține sînt în lume,
tr-o măsură tot mai mare, la în
cetatea celor zece milioane tone de deplinirea
sarcinii pe care ați tra
oțel — se menționează, printre alte
chimiei, la Conferința Națio
le, in mesajul COMBINATULUI SI sat-o
a partidului, ca pînă la sfîrDERURGIC GALAȚL Opera pe care nală cincinalului
să asigure Integral
am inălțat-o, întru măreția șl puterea șitul
necesarul
economiei românești de
economiei românești, de azi și de produse chimice,
ne
angajăm in fața
miine, în vecinătatea castrului roman partidului, a dumneavoastră,
mult
Tirighina, însemn al genezei și per iubite și stimate tovarășe .Nicolae
manenței poporului nostru în spațiul Ceaușescu, să punem in funcțiune in
carpato-dunărean-pontic, a cerut vestițiile planificate pentru acest an
constant eforturi materiale și uma cu cîte o lună mai devreme, să li
ne, de dimensiuni și proporții uriașe, vrăm economiei naționale 5 000 tone
a cerut spirit de dăruire și abnega polietilenă de înaltă presiune peste
ție. Prezent în repetate rînduri in prevederile planului și să realizăm
mijlocul nostru, ați știut ca nimeni toți indicatorii de plan stabiliți pen
altul să ne Îmbărbătați la bine și la tru 1933.
greu, săi ne insuflați încredere In
propriile forțe, dinamism in acțiune,
Dind expresie sentimentelor noas
hotărîrea fermă, revoluționară, în tre de adineă recunoștință și
ideea de a progresa, țeluri și trăsături nețărmurită dragoste, comuniștii, toți
proprii personalității dumneavoastră oamenii muncii — se arată în mesa
și pe care le sădiți tuturor fiilor a- jul COMBINATULUI CHIMIC DIN
cestui neam. Trăim deosebita satis RÎMNICU VÎLCEA — asemenea în
facție de a vă putea ranorta, în semn tregului nostru popor, vă aducem
de omagiu, încheierea construcției dumneavoastră, celui mai de seamă
marilor obiective siderurgice ale țării fiu al neamului, strălucit cîrmuitor
— furnale, oțelării. cocserii șl lami de țară, un fierbinte omagiu cu' pri
noare, care furnizează economiei lejul aniversării zilei de naștere și
peste 250 mărci de oteluri. în zeci împlinirii a 50 de ani de activitate
de milioane de tone. Urmîndu-vă cu revoluționară consacrată împlinirii
fermă hotărîre îndemnurile, perse celor mai înalte aspirații ale națiu
verăm ne calea perfecționării propriei nii, pentru slujirea cu credință a
activități, ne însusim și promovăm bunăstării și progresului scumpei
larg tehnologiile noi. realizînd oțe noastre patrii.

Izbinzile istorice cu care România
se infățlșează astăzi lumii intregi,
marile cuceriri dobindite in opera de
edificare socialistă și comunistă a
tării sint indisolubil legate de nume
le și activitatea dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general, primul comunist al țării,
omul care ne-ați' întărit sentimentul
de a fi stăpini pe destinele noastre,
într-o țară liberă, suverană și in
dependentă, ce-și scrie o nouă isto
rie a împlinirilor socialiste.
Mulțumindu-vă din adincul inimii
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți
pentru prosperitatea patriei și
triumful păcii in lume, vă încredin
țăm solemn că nu ne vom precupeți

pe care ni le-ați dat cu prilejul vi
zitelor de lucru făcute în întreprin
derea noastră.
Acum, cu ocazia acestei sărbători
scumpe nouă, conștienți că toate ma
rile progrese realizate în perioada de
după Congresul al IX-lea izvorăsc
din prodigioasa dumneavoastră acti
vitate, vă adresăm din adincul inimi
lor noastre cele mai calde urări de
sănătate, de putere de muncă, de
viață îndelungată, spre binele și fe
ricirea națiunii noastre, spre gloria
României socialiste.
LA MULȚI ANI 1
In acest înălțător moment sărbă
toresc, cînd întreaga noastră națiune

XII-lea și ale Conferinței Naționale
ale partidului pentru explorarea și
punerea în valoare a noi surse de
substanțe minerale utile din inesti
mabilele bogății ale subsolului pa
triei.

Exemplul dumneavoastră de înaltă
responsabilitate comunistă, de patriot
înflăcărat, de dăruire revoluționară,
pentru slujirea intereselor supreme
ale patriei și ale omului, constituie
pentru noi o permanentă călăuză și
îndemn pentru înfăptuirea exemplară
a istoricelor obiective ale Congresu
lui al XII-lea și ale Conferinței Na
ționale, pentru asigurarea mersului
ferm al patriei pe calea socialismului

Lucrare de Cornelia IONESCU
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Simțim cu noi
*
o inimă fierbinte
J
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Spunem Partid și-n față ne apare
Istoria acestui plai străbun
De la Carpați la Marea noastră mare
Cu tot ce are-n el frumos și bun.
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Spunem Partid și soarele tresare,
Privind ce am clădit in acești ani
De la Carpafi la Marea noastră mare,
Liberi, independenți și suverani.

i*
j

Spunem Partid și numai gînduri clare
De muncă și-omenie se-mplinesc
De la Carpați la Marea noastră mare,
Unde copiii-n liniște ne cresc.

Spunem Partid și toți, cu mic, cu mare,
Cu-ncredere privim al nostru mîine
De la Carpați la Marea noastră mare,
Unde primim cu sare și cu piine.

Spunem Partid și cu înflăcărare
Simțim cu noi o inimă fierbinte
De la Carpați la Marea noastră mare:
Cu Ceaușescu mergem înainte!

*
L

Cea mai mare mîndrie și satisfac
ție a noastră este că in fruntea parti
dului și a statului vă avem pe dum
neavoastră care știți să găsiți, întot
deauna, drumul ce trebuie să-l urme
ze țara în perspectiva realizării
neabătute a tot ceea ce ne-am pro
pus. Sînteți omul care la noi acasă,
ca și în lume, cu profundă înțelep
ciune și neabătut curaj, ați luptat
și luptați pentru triumful adevăru
lui și dreptății. Iată de ce, astăzi,
speranțele de progres și de pace ale
popoarelor se întăresc la auzul nu
melui dumneavoastră. V-ați afirmat
ca o mare personalitate, care nu ac
ceptă o istorie împotriva oamenilor,
ci gindește, creează o istorie pentru
oameni, pentru viață — se mențio
nează în mesajul ÎNTREPRINDERII
„ELECTRONICA" BUCUREȘTI.
Avînd permanent în față străluci
tul dumneavoastră exemplu de mun
că și viață, de slujire fără preget a
intereselor supreme ale partidului,
ale țării și poporului, ne angajăm să
facem totul pentru îndeplinirea sar
cinilor economice, pentru transpune
rea în fapte a prețioaselor indicații

Din zecile de mii de mesaje, scrisori și telegrame
adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, emoționante
mărturii ale devotamentului și dragostei pe care le
poartă in inimi toți fiii patriei pentru marele fiu al
patriei, ca un semnificativ document al adevărurilor
esențiale ale conștiințelor țării, se înscriu și rîndurile
adresate de primul cosmonaut român, pe care le pre
zentăm m coloanele ziarului.

Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

I
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Traian D. LUNGU
Rîmnicu Vilcea

nici o clipă .eforturile pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce ne revin'din hotă
rîrile Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

De veghe
la progresul
planetei Pâmînt
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Cu prilejul împlinirii a
50 de ani de activitate re
voluționară și aniversă
rii zilei dumneavoastră de
naștere, vă rog să-mi în
găduiți a vă exprima, din
adincul inimii, cele mai
calde urări de sănătate,
viață lungă și putere de
muncă spre binele po
porului român, al țării
noastre și al viitorului ei
de pace.
Vă rog, totodată, să-mi
îngăduiți a vă exprima
dumneavoastră, ctitorul
și strategul realizărilor
României socialiste, senti
mentele mele de nețărmu
rită recunoștință pentru
grija
permanentă
ce
ne-ați arătat-o în toate
momentele
desfășurării
misiunii cosmice la care
mi-ați acordat înalta în
credere de a participa.
Rezultatele zborului cos
mic au fost legate de
strălucita dumneavoastră
activitate, de atenția pe
care o acordați capacită
ții oamenilor pămintului
românesc de a se inscrie
cu contribuții de valoare

omagiază împlinirea a 50 de ani de
activitate revoluționară și ziua dum
neavoastră de naștere, -.colectivul de
oameni ai muncii — se arată in me
sajul ÎNTREPRINDERII DE PROS
PECȚIUNI ȘI EXPLORĂRI GEOLO
GICE MARAMUREȘ — cu sentimen
te de înaltă stimă și aleasă prețuire,
vă adresează calde felicitări, urări de
ani mulți și luminoși. în deplină să
nătate și putere de muncă, viață în
delungată și rodnică în fruntea parti
dului și statului, spre bunăstarea și
fericirea poporului, pentru triumful
ideilor înălțătoare ale socialismului și
păcii în întreaga lume.
Din adincul inimilor, dorim să vă
exnrimăm și cu acest prilei nrofundul nostru devotament, să dăm glas
simțămintelor de recunoștință și cea
mai îna’tă prețuire oentru prodigioa
sa activitate revoluționară desfășura
tă de dumneavoastră în cei 50 de ani
pe care-i omagiem astăzi, oentru ne
mărginitul devotament și dăruirea
totală cu care sluiiți interesele fun
damentale ale națiunii române.
Vă rugăm să ne îngăduiți ca la
această solemnă aniversare să vă asigurăm că, urmîndu-vă exemplul
strălucit de muncă și viață, ne vom
consacra întreâga energie și capa
citate de muncă înfăptuirii exempla
re a hotărîrilor Congresului al

la progresul planetei
numită Pământ.
tnminarea de către
dumneavoastră a celei
mai înalte distincții a
patriei, titlul de onoare
suprem „Erou al Repu
blicii Socialiste România14,
va rămine ca un moment
înălțător în viața mea de
ostaș al Partidului Co
munist Român și al țării,
ale cărei destine le con
duceți cu înțelepciune și
fermitate.
' Vă încredințez, stimate
tovarășe comandant su
prem, că și pe viitor voi
acționa cu abnegație și
dăruire comunistă pentru
îndeplinirea oricărei mi
siuni ce îmi va fi. încre
dințată de țară, de partid
și de dumneavoastră per
sonal.

Să ne trăiți la
mulți ani cu feri
cire !
Căpitan inginer
Dumitru PRUNARIU

cosmonaut al Republicii
Socialiste România

și a comunismului — se spune în te
legrama MINISTERULUI ENERGIEI
ELECTRICE.
îngâduiți-ne, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ne
folosim de acest prilej pentru a ne
reînnoi atașamentul față de politica
internă și externă a partidului nos
tru, pentru modul cum știți să fa
ceți auzit în lume glasul de bine al
poporului român, voința sa de pace
și prietenie, oferind din măreața
dumneavoastră contribuție la crearea
unei lumi mai bune și mai drepte un
excepțional model de luptă, pentru
salvarea planetei de forțele amenin
țătoare ale războiului.
Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, că vom
folosi intreaga noastră capacitate de
muncă in mobilizarea tuturor oame
nilor muncii din sectorul energiei
electrice și termice pentru înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor ce ne
revin în realizarea politicii partidu
lui în donieniul energetic, prin anga
jarea noastră totală la înfăptuirea
conceptelor și indicațiilor dumnea
voastră, pentru dezvoltarea continuă
a întregii vieți sociale a națiunii
noastre.

în
telegrama
MINISTERULUI
APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE SI CONTROLULUI GOS
PODĂRIRII FONDURILOR FIXE

se spune : Cu prilejul Împlinirii a 50
de ani de activitate revoluționară și
al aniversării zilei dumneavoastră de
naștere, comuniștii, personalul mun
citor iși alătură gindurile și glasul
celor ale clasei muncitoare, ale în
tregului popor pentru a vă transmite
omagiul lor de recunoștință și dra
goste fierbinte pentru cel mai stimat
și iubit fiu al națiunii, suflet din su
fletul poporului român, împreună cu
cele mai sincere urări de sănătate,
putere de muncă și ani îndelungați
de viață pentru înfăptuirea vastei
opere de creație politică, științifică și
practică pentru care militați din fra
gedă tinerețe, și îndeosebi de cind
îndepliniți cea mai înaltă răspundere
în conducerea supremă a partidului
și a statului.
Excepționala dumneavoastră activi
tate pe tărimul gindirii și acțiunii
social-politice, în care se întruchi
pează vasta și eroica experiență po
litică, marile calități de înflăcărat
patriot, de militant revoluționar și
conducător comunist, de adevărat
ginditor marxist, care aplică in mod
creator legitățile generale ale revo
luției și construcției socialiste la con
dițiile concret-istorice ale fiecărei
etape de dezvoltare a României so
cialiste, cutezanța și clarviziunea
celui mai mare strateg din cîți a cu
noscut prodigioasa noastră istorie,
strălucitele valențe de luptător care
și-a dăruit întreaga viață slujirii fără
preget a intereselor fundamentale ale
poporului, bunăstării și fericirii aces
tuia, precum și transformării înnoi
toare a lumii, restructurării pe baze
noi a raporturilor dintre state, întro
nării în lume a idealurilor supreme
ale păcii, progresului și civilizației,
se constituie pentru noi toți în sen
timente de înaltă prețuire, profund
respect și nețărmurită admirație, de
vie recunoștință pentru înfăptuirile
remarcabile în construcția socialistă,
în creșterea avuției naționale, in ri
dicarea continuă a nivelului material
și spiritual al poporului, în contri
buția de seamă pe care România so
cialistă o aduce la întărirea priete
niei și colaborării între toate po
poarele, la apărarea vieții pașnice a
omenirii, la făurirea unei lumi mai
bune și mai drepte pe planeta
noastră.
în mesajul ÎNTREPRINDERII DE
AVIOANE CRAIOVA se spune :
Constructorii de avioane din cea mai
tînără unitate cu acest profil din
țară, întreprindere ce a luat ființă
din indicația dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, iși manifestă, ca dealtfel
întregul nostru popor, în cuget și
simțiri, cele mai pure sentimente de
gratitudine și adineă .recunoștință
față de dumneavoastră, ctitorul
României moderne, revoluționar de
frunte intre revoluționarii pămintului străbun, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, pen
tru grija statornică ce o manifestați
dezvoltării continue, armonioase a
întreprinderii noastre, pentru inesti
mabilele indicații și orientări pe care
ni le-ați dat cu părintească grijă, cu
prilejul celor trei vizite de lucru pe
care le-ați efectuat în unitatea noas
tră, Vă rugăm să ne permiteți, mult
stimate și iubite tovarășe secretar
general, să ne folosim de acest feri
cit prilej pentru a vă raporta că pre
țioasele indicații pe care ni le-ați
trasat cu ocazia vizitelor întreprin
se, îndeosebi a celei din 14 seotembrie
1981, au constituit pentru noi priori
tăți acute de acțiune. în momentul
de față sarcinile trasate, cu atîta
comnetență și claritate de dumnea
voastră, s-au materializat în produ
se moderne, competitive cu cele pro
duse de firme cu o veche și recu
noscută tradiție în acest domeniu.
Coborîtori din dulcea Bucovină, cu
inimile încărcate de prospețimea co
drilor de brazi, se arată in mesajul
colectivului de oameni ai muncii de
la COMBINATUL DE PRELUCRARE
A LEMNULUI SUCEAVA, ne În
dreptăm cele mai profunde sentimen
te de venerație, dragoste și recunoș
tință către inima cea mare și bună
a partidului și a țării, celebrindu-vă
azi, cînd pe răbojul timpului istoria
înscrie, la luminoasa dumneavoastră
aniversare, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cincizeci
de ani de luptă și activitate revo
luționară și aproape două decenii la
cîrma destinelor noastre.
Iubindu-vă pentru iubirea cca bună
ce o dovediți națiunii și patriei, venerîndu-vă pentru devoțiunea ce o
purtați crezului comunist, înțelegerii
și păcii în lume, primiți in semn de
omagiu, Ia frumoasa zi de lumină a
lui 26 ianuarie 1983, angajarea co
lectivului nostru muncitoresc de a ne
integra în efortul întregului nostru
popor, realizînd suplimentar în acest
an hotărîtor al cincinalului peste
cinci milioane lei producție netă,
zece milioane lei producție marfă,
douăzeci milioane lei producție marfă
vîndută și încasată, precum și onora
rea exemplară a sarcinilor la export.
Bărbat-stejar, între stejarii țării, /
Cu rădăcipa din Carpați la mare, / In
cuget clar, ca limpezimea zării, / Primește-ne statornica urare: / Pentru
frumoasa noastră devenire, / La mulți
ani, cu fericire!

în mesajul adresat de constructo
rii CANALULUI DUNĂRE — MA
REA NEAGRA se menționează :
Ctitor al marelui obiectiv. Canalul
Dunăre — Marea Neagră, conceput
pentru prezent și pentru viîtor, dum
neavoastră,
tovarășe
Nieolae
Ceaușescu, ați examinat pînă la de
talii proiectele, ați stabilit progra
mele și, în vizitele de lucru pe care
le-ați efectuat an de an pe șantiere
le dintre Dunăre și Marea Neagră
ați aprins și menținut vie in inimile
constructorilor încrederea' revoluțio
nară in forțele proprii.
Profund recunoscători pentru tot
ceea ce ați făcut și faceți pentru
afirmarea și prosperitatea poporului
nostru, la aniversarea a 50 de ani de
activitate revoluționară și a zilei
dumneavoastră de naștere vă dorim

o viață îndelungată, să aveți multă
putere de muncă, pentru a ne con-.
duce mai departe, cu înțelepciunea și
hotărîrea ce vă caracterizează, pe
drumul edificării societății socialis
te multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comunism.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că ne vom res
pecta angajamentele luate în fața
dumneavoastră și, in acest an, dru
mul de apă dintre Dunăre, șl Marea
Neagră va fi deschis navigației, con
vinși fiind că prin aceasta ne adu
cem contribuția la înflorirea scumpei
noastre patrii. Republica Socialistă
România.
Gindurile noastre se îndreaptă cu
adineă venerație spre dumneavoastră,
Ilustru conducător, militant de ex
cepție, devotat trup și suflet po
porului, al cărui cel mai credincios
și iubit fiu sinteți, angajat cu de
plină dăruire, încă din fragedă tine
rețe, in focul marilor bătălii ale cla
sei muncitoare, pentru dreptate șl
echitate socială a,ți înfruntat cu dem
nitate și curaj greutățile luptei din
anii ilegalității, v-ați oțelit voința,
credința fierbinte în forța poporului,
pe care îl slujiți cu suprema pasiune
și-l conduceți genial oe drumul pros
perității si civilizației — se arată in
mesajul ÎNTREPRINDERII AGR’COLE DE STAT URLEASCA, JU
DEȚUL BRAILA.
înaltele calități de comunist și con
ducător, consecvența și dăruirea cu
care luptați pentru realizarea neabă
tută a dezideratelor majore ale na
țiunii noastre, a programului parti
dului și a hotărîrilor celui de-al XIIlea Congres, constituie și pentru noi
comuniștii, pentru toți lucrătorii
ogoarelor din această întreprindere
de stat, un model de hărnicie, de
patriotism fierbinte și devotament
față de soarta poporului și cauza so
cialismului ; sintem mîndri că avem
in fruntea partidului și a țării un
asemenea conducător, iubit și urmat
de întregul popor, respectat și sti
mat de toți cei ce aspiră la o viață
liberă, independentă și suverană.
Dragostea și recunoștința ce vi le
purtăm se înmănunchează cu anga
jamentul nostru ferm și dorința ca
în cel de-al treilea an al cincinalului
să ne înzecim eforturile pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor
noii revoluții agrare, conștienți că
stă în puterea noastră să obținem
producții, la hectar și pe cap de ani
mal, superioare celor realizate pînă
în prezent, să contribuim și mai mult
la fondul centralizat al statului, la
aprovizionarea populației, la creș
terea calității vieții celor ce mun
cesc, la înflorirea și prosperitatea
patriei.
în acest măreț ceas de aleasă săr
bătoare, cînd întregul nostru partid
și popor cinstesc pilduitoarea activi
tate revoluționară desfășurată timp
de o jumătate de veac și aniversarea
zilei dumneavoastră de naștere, . co
muniștii, toți mecanizatorii și spe
cialiștii — se arată în mesajul STA
ȚIUNII DE MAȘINI AGRICOLE
PECICA, JUDEȚUL ARAD — români
și maghiari, înfrățiți in muncă și
idealuri, vă adresează, cu toată căl
dura inimii, sincere felicitări și urări
de fericire’, sănătate, ani mulți de
viață și putere de muncă, pentru a
conduce și pe mai departe, cu ace
eași fermitate și înțelepciune, națiu
nea noastră spre cele mal înalte
culmi ale civilizației socialiste și co
muniste.
Avem satisfacția succeselor dobin
dite in epoca rodnică inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidului,
succese ce iși au izvorul in îndemnu
rile generoase și sarcinile concrete pe
care ni le-ați dat in dialogul purtat
la noi acasă, cînd împreună am gîn- ■
dit și am pus bazele producțiilor re
cord de grîu și porumb. Ca o recu
noaștere și apreciere din partea con
ducerii de partid și de stat, personal
a dumneavoastră, a muncii depuse de
noi, o reprezintă, într-un mod eloc
vent. înaltele ordine și distincții ce
au fost conferite unor unități agri
cole din comuna noastră, titluri care
ne mobilizează la eforturi susținute
in vederea realizării unor producții
superioare, de peste 20 tone de po
rumb știuleți la hectar și 40 tone de
cartofi, așa cum ne-ați indicat, iubite
tovarășe secretar general.
Oamenii muncii din REGIONALA
DE CAI FERATE BUCUREȘTI — se
arată în mesaj — apreciază in mod
cu totul deosebit înaltele dumnea
voastră calități de comunist, de emi
nent om politic și de stat, uriașa
forță și dăruire revoluționară pe care
o manifestați cu strălucire in toate
împrejurările, rolul determinant ne
care-1 șveți în elaborarea și înfăp
tuirea întregii politici interne și ex
terne a partidului și statului nostru,
ca militant de frunte al mișcării co
muniste internaționale și neobosit
luptător pentru triumful idealurilor
de pace, colaborare și progres ale
umanității.
în întreaga perioadă de 18 ani de
cînd conduceți destinele României
socialiste, oamenii muncii din unita
tea noastră, însuflețiți de îndemnu
rile și orientările profund științifice
pe care ni le dați in permanență, au
obținut succese remarcabile, reușind
să sporească activitatea de transport
de trei ori la tonele expediate și to re
nete kilometri, în condiții de efi
ciență economică, prin reducerea
substanțială a prețului de cost și
realizarea de beneficii peste plan.
Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că oamenii
muncii din Regionala de căi ferate
București, sub conducerea nemijlo
cită a organizațiilor de partid, vor fi
la înălțimea încrederii pe care le-o
acordați lor, asemenea tuturor oame
nilor muncii din transporturi și în
tregului popor, pentru a duce mai
departe glorioasele tradiții de muncă
și luptă ale ceferiștilor, ale clasei
noastre muncitoare și ale Partidului
Comunist Român, urmind permanent
exemplul dumneavoastră de dăruire
revoluționară, de militant activ,
neobosit.
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menllor ei pentru libertate
por, de nestinsa încredere
și progres in care prezența
în forța și demnitatea lui.
celui născut în vechea va
Evocind prin filmări emotră a Scorniceștilor să nu
ționante aceste momente,
se facă remarcată, confir- aducînd sub ochii celor de
mînd astfel strălucit împle azi asemenea documente
tirea indisolubilă dintre
impresionante ale unei bio
destinele eroului și ale po
grafii exemplare de luptă
porului din care a ieșit,
tor, organizator și ginditor
dintre masele celor multi
strălucit, filmul „Omagiu"
și personalitatea destinată ilustrează cu putere faptul
să-și asume cu devotament că istoria luptelor comu
și înaltă demnitate națio
niste se confundă cu innală idealurile lor, voința ' săși istoria patriei, că is
lor de mai bine. Acesta
toria partidului, a mișcării
este izvorul forței, al tăriei
noastre comuniste și mun
cu care, de-a lungul anilor citorești este parte inte
frămintați, caracterizați de grantă, unitară a istoriei
poporului român, că idealul
lupte duse între clasele
oprimate șl autoritatea re suprem al luptătorilor re
presivă a statului burghezo- voluționari iviți din sînul
moșieresc, revoluționarul
poporului — ale cărui tră
neîn' icat, bărbatul demn
sături le întruchipează atît
aria de cremene a ma- de strălucit secretarul ge
t. r săi înaintași a acțio
neral al partidului — este
nat cu bărbăție, luciditate însuși idealul de libertate
și curaj pentru libertatea socială și de unitate națio
și fericirea poporului său, nală ce străbate ca un fir
pentru ca glasul și voința roșu întreaga noastră is
acestuia să se înalte fătorie.
cindu-se pretutindeni auzi
Aducîndu-și o contribuție
te, respectate, prețuite.
remarcabilă la elaborarea
Acest glas al celor mulți
politicii partidului, la în
s-a făcut auzit, prin inter
făptuirea obiectivelor stabi
mediul eroicului său fiu,
lite, întreaga perioadă de
de-a lungul istoriei acestei
început a noii epoci din is
jumătăți de secol, în mari
toria țării încorporează în
le încleștări de clasă, in
izbînzile sale activitatea
organizarea clasei munci
neobosită, contribuția de
înaltă responsabilitate co-,
toare, în procesele comu
niștilor, în lungul șir al
munistă a celui care a avut

— în fruntea partidului și
a țării — cel mai iubit fiu
al partidului și poporului
conduce cu înțelepciune și
curaj lupta și munca na
țiunii noastre pentru pro
gres și independență, pen
tru socialism. Din acești
ani filmul redă imagini fa
miliare tuturor, pentru că
sînt ale vieții de fiecare zi,
imagini care atestă cu
putere, emoționant, unita
tea poporului în jurul
partidului, al secretarului
său general, prezent, zi
de zi, în mijlocul oameni
lor, desfășurînd neobosit
permanentul său dialog de
lucru cu poporul, cu țara
unită ca un singur om în
jurul său. Filmul sinteti
zează în imagini convin
gătoare vasta operă teore
tică și practică a secre
tarului general al partidu
lui, oferind nenumărate imagini-argument
despre
dezvoltarea rapidă și mo
dernizarea economiei na
ționale, perfecționarea con
tinuă a organizării și con
ducerii societății, adîncirea
și consolidarea democrației
socialiste, promovarea con
secventă a principiilor eti
cii și echității socialiste,
conservarea șl dezvolta
rea valorilor spirituale ale
națiunii, înflorirea învățămintului, științei și cultu-

M. COSTEA

Expresii de adîncă cinstire
ale scriitorilor țării
Cinstirea marilor personalități
care in diferitele perioade ale isto
riei au contribuit prin actele lor la
propășirea politică și socială a po
porului român reprezintă o per
manență a scrisului nostru. Au pă
truns adine in memoria recunoscă
toare a posterității portretele în
tocmite de Grigore Ureche lui Ște
fan cel Mare, de Miron Costin lui
Mihai Viteazul și Vasile Lupu, iar
de bătrînul și înțeleptul Ion Neculce lui Dimitrie Cantemir. în pli
nă epocă iluministă, antrenat de
nobilele idei privitoare la latinita
tea, continuitatea și unitatea po
porului român și prefigurînd ideo
logia literară și politică a epocii
pașoptiste, loan Budaî-Deleanu ce
lebra figura lui Vlad Țepeș și lupta
sa împotriva invaziei străine,
exemplul său fiind urmat mai tîrziu, cu alte mijloace, dar cu aceJeași înaintate țeluri, de Nicolae
Bălcescu in „Istoria românilor supt
Mihai Voievod-Viteazul".
Poemele lui I. Heliade-Rădulescu, G. Asachi, C. Negruzzi. Bolintineanu, Grigore Alexandrescu. Mi
hai Eminescu, G. Coșbuc și Șt. O.
Iosif, proza lui Odobescu și Hasdeu, dramele lui Alecsandri. Hasdeu, Davila și Delavrancea, studii
le lui Xenopol, Hasdeu, N. Iorga,
romanele lui Sadoveanu și Camil
Petrescu vor evoca in pagini pline
de mindrie și pietate exemplul dă
ruirii de sine al unor domnitori
patrioți, al celor care, prin înțe
lepciunea gindului și măreția fap
tei, au concentrat in personalitatea
lor aspirațiile de progres și de li
bertate ale maselor populare, dezi
deratele majore ale epocii.
Platformă clasică a întregii noas
tre culturi, deschizătoare de orizonturi pentru literatura modernă,
creația populară orală a transmis
prin veacuri, dîndu-i înțelesuri
mobilizatoare, exemplul înălțător
al Novăceștilor, al lui Toma Alimoș, Mihu Copilul, Radu Calomfircscu și aj Buzeștilor, și a omagiat
cu recunoștință amintirea Iui Ște
fan cel Mare, Mihai Viteazul. Con
stantin Brincoveartu, Grigore Ghlca. Horia, Cloșca și Crișan. Tudor
Vladimirescu și Avram Iancu, me
tafora învestind cu dimensiunile
legendei lupta lor pentru păstrarea
ființei noastre specifice, pentru afirmarea drepturilor sacre ale po' porului român.
Credincioasă acestor vechi și pil
duitoare tradiții, literatura noastră
contemporană a fost prezentă, in
aceste zile, la sărbătorirea de către
întregul popor român a împlinirii
a 50 ani de activitate revoluționa
ră neîntreruptă și aniversarea zilei
de naștere a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
P.C.R., președintele Republicii So
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11,05 Profesiunile cincinalului. Mineritul
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Nicolae Țic, Radu Cosașu, Mircea
Radu lacoban, G. Macovescu. Ale
xandru Bălăci ș.a.) imprimă tuturor
acestor mărturii de afecțiune și
prețuire un caracter reprezentativ,
un conținut adine uman, valoare de
document istoric și de integrare or
ganică a scriitorului contemporan în
existența multilaterală a Patriei.
Sărbătorind pe Președintele țării,
literatura noastră a elogiat, și ast
fel, prin reprezentanții săi viața,
adevărul, fermitatea revoluționară,
responsabilitatea istorică,
voința
de pace, echilibrul cugetării, sim
țul perspectivei, doveditoarele roa
de ale construcției socialiste, patrio
tismul exemplar, puterea voinței și
tăria curajului, concordanța dintre
erou și timp, unitatea dintre gînd
și faptă, cultul eticii și al echității,
demnitatea muncii, conștiința ar
dentă a datoriei, ctitoria actelor de
cultură, acestea fiind trăsături dis
tinctive evidențiate memorabil de
Al. HANȚA
autorii Omagiului in personalitatea
puternică a celui care ne repre
zintă și in patosul creator al Româ
nea sintetic și lucid exprimată de
rele muncii și ale construcției' niei de astăzi, în ale cărei realități
exemplul
său este semănător de
Alexandru Rosetti : „Președintele
(Șerban Cioculescu).
Ceaușescu (...) apare drept expre
„Excepțional arhitect de istorie nobile și mobilizatoare îndemnuri.
sia cea mai desăvirșită a trăsături .contemporană, exemplar prin dina- Este ceea ce subliniază în omagiul
lor nobile ale neamului nostru. Un ‘mism și clarviziune" (Constantin său și Zoe Dumitrescu-Bușulenga,
Ciopraga), conducătorul căruia i se surprinzînd sintetic mobilurile in
conducător cum și-a dorit și cum
iși merită poporul român. Un om
datorește introducerea cu o valoa time care au generat sentimentele,
in ființa căruia trăsăturile de ome
re principială a termenului moral, aprecierile și atitudinile colaborato
nie, bunătate, dăruire se întrunesc
popular de „omenie" în limbajul rilor. formularea cu devotament și
fericit cumpănite. Un luptător, un
politic (Ov. S. Crohmălniceanu), inimă curată a tradiționalului nos
vizionar, un artist".
conștiință veșnic trează, un om tru „La Mulți Ani 1“ :
„A răspunde prompt, dar chibzuit,
identificat cu idealul triumfului
Volumul înmănunchează profe
socialismului, cu lupta pentru a a da replici rapide, dar cuprinzăsiuni de credință, caracterizări,
____
T
___
„
_____
=
________
toare
de soluții adevărate și viabievocări, mărturii aparținind tutu
pune in mișcare „roata grea a isto(Al. Pini),
Piru), tovarășului Nicol?o
Nicolae / le, a adapta mereu la situațiile ivi
riei“ (ĂI
ror generațiilor de scriitori și tutu
Ceaușescu ii datorează scriitorii te poziția unei țări, dar a rămîne
ror naționalităților — poeți, proza
români de astăzi „libertatea lor, profund consecvent eu principiile
tori, dramaturgi, critici, publiciști
dobindită, de a aborda deschis te fundamentale de care depind creș
— deschizindu-se cu un vibrant
mele oprite, temele tabu, acei vechi terea, dezvoltarea ei in timp, a
elogiu adus de Dumitru Radu Po
și de mult cuibăriți in conștiința gindi parametrii acestei dezvoltări
pescu, președintele Uniunii scrii
umană, intr-un fel sau altul, «idoli în devenirea vertiginoasă a omeni
torilor, Comunistului de Omenie,
ai peșterii»" (Constantin Toiu).
celui de al cărui nume se leagă
rii la scara ei actuală și a păstra
pentru totdeauna efortul creator
Prezența în paginile volumului a specificitatea unui trecut modela
unor nume dintre cele mai presti tor al prezentului și al viitorului
îndreptat spre „construcția unul
mediu uman, a unei societăți unde
gioase ale scrisului contemporan înseamnă a izbuti in zilele noastre
să primeze calitatea socialistă a vie
(Mihai Beniuc, E. Jebeleanu. Geo
ții, construirea unei Românii noi,
Bogza, Horia Lovinescu, Paul Eve- o performanță care depășește pu
cuprinsă de febra modernizării, li
rac, Ion Lăncrănjan, Mircea Mali- terile mijlocii ale oamenilor poli
ța, Titus Popovici, C. Chiriță, Nina tici. (...) Intemeindu-se pe princi
beră și independentă și suverană,
Cassian, Letay Layos, Al. Voitln, piile drepte și solide ale gindirii
dialogînd egal cu toate țările pămintuiui".
G. Ivașcu, Ion Vlad, Ion Gheorghe, sale politice, izvorite dintr-o lungă
Miko Erwin, Ioan Alexandru. I. D. tradiție de umanitate și ethos româ
Toate acestea și multe altele care
Bălan, Pop Simion, Pompiliu Mar
caracterizează una dintre cele «mai
eea, Ion Popescu-Puțuri, Mihnea nesc, președintele nostru pune in
fecunde epoci din istoria României
au determinat armonizarea în re
Gheorghiu, Aurel Rău, Valeriu atit de mobilul peisaj ai lumii con
Râpeanu, Arnold Hauser, Nikolaus temporane un punct de sprijin, o
alitățile noastre a „demnității ca
ins", cu „demnitatea națiunii și
Berwanger, D. Ghișe, Romul Mun- voință fermă de pace și de cola
statului ei" (Nichita Stănescu). deteanu. Aurel Martin, Francisc borare cu toate popoarele planetei.
clanșînd „o luptă neînduplecată cu
Păcurariu. Edgar Papu, George
Prezența sa Ia cirma partidului și
inerția, o pildă de osirdie și de pa
Bălăiță, Mircea Sântlmbreanu, Vio a țării înseamnă in acești ani ai
tos revoluționar, de responsabili
leta Zamfirescu, Dan Tărchilă, M. vieții noastre garanția păcii, a li
tate" (Adrian Păunescu), atestînd
Ungheanu, D. Corbea, Jiva Po niștii in care ne construim viitorul,
plenar adevărul că „viața unui om
povici, Al. Oprea, Lăszloffi Alădar, a păstrării tuturor valorilor noas
se măsoară în fapte, dimensiunile
lui sint date numai de fapte" (Au
Vasile Nicolescu, Grigore Hagiu, tre".

cialiste România, cu un bogat vo
lum omagial, tipărit la editura
„Cartea românească", expresie a
sentimentelor de stimă, admirație
și recunoștință cu care slujitorii
condeiului din țara noastră au întimpinat solemnul eveniment.
• Pline de sinceritate, exprimînd
adeziunea scriitorilor români la ini
țiativele omului politic, revoluțio
narului și ginditorului, ale condu
cătorului care concentrează în
personalitatea sa idealurile con
structive ale întregului nostru po
por, dorința sa de mai bine și mai
frumos, secvențele volumului —
scurte intervenții axate pe un de
taliu din viața și activitatea sărbă
toritului, pe evidențierea marilor
realizări obținute de România so
cialistă în ultimii 18 ani — sînt unite,
in diversitatea lor, prin certitudi-

17,50 loot de seri
18.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal • 1983 — amplă mobi
lizare pentru îndeplinirea planului
20,15 Forum politico-ideologic
20,35 De la arie la terțet tn opereta „Li
liacul" de Johann Strauss
20,45 Teatru TV : „Hanul de la
răs
cruce". Versiune pentru televiziu
ne de I.D.- Șerban, după piesa cu
același titlu de Horia Lovinescu.
Premieră TV
22.00 Telejurnal

PROGRAMUL 3
20,00 Telejurnal
20,15 Salonul TV al artelor plastice.
Omagiu partidului (II)
21.00 Mic dicționar de operă și balet
22,00 Telejurnal

gustin Buzura), într-o „cursă ne
întreruptă cu timpul și reclădind
din temelii o țară" (Eugen Barbu),
într-un climat de pace, „de largă
comprehensiune a realității pe care
o trăim" (Henriette-Yvonne Stahl),
Succesele obținute de România
socialistă în dezvoltarea ei orga
nică, materială și spirituală, ma
rele ei prestigiu internațional, care
i-au „asigurat locul și poziția pe
harta lumii, configurația ei spiri
tuală, rolul ei intre națiuni egale"
(Marin Sorescu) au fost posibile
datorită
atmosferei
dinamice,
„concentrată in radicale mutații
petrecute in toate planurile vieții
noastre individuale și colective
după Congresul al IX-lea al P.C.R."
(Mircea Iorgulescu), stimulată de
prezența pilduitoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu pe toate șantie-

cinema
• Faleze de nisip : SCALA (11 03 72)
— 9,15: 12; 14,45; 17.30; 20.15. FAVO
RIT <45 31 70) - 9; 11,15; 13.30; 13,45;
18; 20.15. FLAMURA (85 77 12) — 9;
11; 13.15: 15.30: 17.45: 2.0.
• Program de desene animate — 9;
10,45: 12,30; 14.15: 16, Secvențe
—
17,30: 19,30 : DOINA (16 35 38).'
© Vrăjitorul din Oz —.9; 11: 13.15;
Năpasta — 15,30; 17,45; 20 : TIMPURI
NOI (15 61 10).
• Comoara : FEROVIAR (M 51 40) —
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20. CULTU
RAL (85 50 13) — 9; 11,13; 13,30; 15,45;
18; 20,15.

0 Maria Mirabela — 15,30; Quo vadis
homo sapiens — 17,30; 19,30 : LIRA
(3171 71).
• Prea tineri pentru riduri : DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Rămîn cu tine : COTROCENI
• 49 48 48) — 16; 18; 20.
• Mama: PACEA (60 30 85) — 15,30;
17,30; 19,30.
• Patima ; MIORIJA (14 27 14) —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Concurs : POPULAR (35 1517)
15; 17,15; 19,30.
• Pe căi nelegale : SALA MARE A
PALATULUI — 17.15; 20.
• Avalanșa : CENTRAL (14 12 24)
9; 12; 15,30; 18,30.
• Tăunul : GlULEȘTI (17 55 46) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Domnul miliard : SALA MICA A

IR

KIM

SEN

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Mundi din Coreea,
Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)

1932, pentru folosirea cît mai com
pletă a bazei tehnico-materiale și a
forței de muncă, să pună in eviden
ță experiența pozitivă, să desprindă
cauzele neajunsurilor care s-au ma
nifestat anul trecut, să adopte cele
mai potrivite măsuri tehnico-economice și politico-organizatorice pen
tru buna gospodărire a Întreprinde
rilor și valorificarea cu maximă
eficientă a întregului potențial teh
nic și uman, a tuturor resurselor
materiale de care dispune fiecare
unitate economică. Pretutindeni, în
toate unitățile economice, adunările
generale trebuie să stimuleze iniția
tiva creatoare a oamenilor muncii
in vederCa Înfăptuirii consecvente,
integrale a sarcinilor ce revin fie
cărei întreprinderi din programele
speciale adoptate de Conferința Na
țională a partidului, in scopul solu
ționării problemelor esențiale ale
economiei, naționale in actuala etapă
de dezvoltare.
Experiența, practica au dovedit că
nu există probleme economice, teh
nice, sociale sau de altă natură care
să nu-și găsească rezolvarea atunci
cind sint supuse dezbaterii colecti
ve. în prezent, pentru actualele adu
nări generale din întreprinderi și
unități economice, aceste probleme
sint : \ realizarea ritmică și integrală
a planului la producția fizică, și mai
ales la cărbune și petrol, la o se
rie de minereuri și alte materii pri
me absolut necesare economiei na
ționale ; reducerea mai accentuată,
peste prevederile inițiale ale cinci
nalului, a consumurilor materiale ;
economisirea severă a materiilor pri
me, a Combustibilului și energiei
electrice și valorificarea superioară
a acestora ; intensificarea activită
ții de colectare și utilizare a resur
selor materiale refolosibile ; crește
rea susținută a productivității mun
cii ; ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor ; promovarea

largă a tehnologiilor noi, moderne,
de înaltă eficiență ; înfăptuirea în
tocmai a programului de investiții,
asigurîndu-se punerea în funcțiune
a tuturor obiectivelor. în adunările
generale din unitățile miniere, de o
atenție deosebită trebuie să se bucu
re modalitățile concrete de aplicare
a măsurilor stabilite la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.
în același timp, un loc central in ca
drul dezbaterilor din adunările gene
rale trebuie să-l ocupe problemele
privind relizarea integrală, în con
diții calitativ superioare și la terme
nele stabilite in contracte, a produc
ției destinate exportului. Nici un mo
ment să nu se piardă din vedere că
îndeplinirea planului la export con
stituie în etapa actuală una din cele
mai importante probleme ale eco
nomiei naționale.
în condițiile noi ale dezvoltării autoconducerii muncitorești, adunări
le generale au datoria să asigure
exercitarea într-un climat de princi
pialitate, exigență și responsabilita
te muncitorească a tuturor atribuții
lor care le sint conferite prin lege,
să determine ridicarea pe o treaptă
superioară a eficienței intregii acti
vități economice, să aducă o contri
buție efectivă la mai buna gospodă
rire a bazei tehnico-materiale din
fiecare întreprindere. Iată de ce în
problematica adunărilor generale un
ioc principal trebuie să-1 ocupe dez
baterea și stabilirea de noi măsuri
pentru aplicarea fermă a hotărîrilor
cu privire la perfecționarea ’ meca
nismului economico-financiar. care
âu drept scop așezarea întregii acti
vități economico-sociale pe princi
piile autoconducerii și auto gestiunii ;
accentul va fi pus pe creșterea pro
ducției nete, acoperirea cheltuielilor
din venituri și obținerea de benefi
cii peste plan, astfel incit să spo
rească contribuția fiecărei unități la
crearea venitului național, la asigu
rarea fondurilor de dezvoltare economico-socială a țării. Corespunză-

ÎNVĂȚĂTURĂ TEMEINICĂ
(Urmare din pag. I)

ța și tehnica" orientează cu clarvi
ziune cadrele didactice spre obiec
tivele esențiale ale activității lor
la catedră : lecții și prelegeri pro
fund științifice, acțiuni de pro
ducție pătrunse de suflu înnoitor
și spirit gospodăresc, pentru că in
șșoli, in facultăți, elevii și studenții
trebuie să învețe și să cunoască bine
nu numai tehnica, ci și problemele
economice, problemele consumurilor
materiale, tot ce este legat de creș
terea mai puternică a avuției națio
nale. Toate acestea, înflăcărate de
pasiunea și competența profesorului,
educatorului, de convingerea și răs
punderea cu care îndrumă munca și
învățătura tinerilor, constructorii de
miine ai socialismului și comunis
mului. Experiența primului trimes
tru al acestui an de studiu demon
strează că disciplina în organizarea
și desfășurarea activității didactice,
în respectarea riguroasă a progra
mului școlar, consacrarea orelor de
clasă însușirii noilor cunoștințe, asi
milării materiei de învățămînt, uti
lizarea cu maximă eficiență a tim
pului de studiu și de activitate prac
tică sînt elemente hotăritoare pen
tru obținerea unor rezultate bune și
foarte bune in pregătirea elevilor și
studenților. Și orice rabat de la
aceste norme de bază ale activității
didactice, orice scădere a exigenței
în desfășurarea și aprecierea pregă
tirii elevilor și studenților își pun o
amprentă negativă asupra calității
întregului proces instructiv-educativ.
Principala îndatorire a elevilor este
de a învăța, de a depune toate efor
turile pentru ca orele de clasă să
fie valorificate la maximum în acest
scop fundamental, rațiunea însăși a
școlii. Iar școala, la rîndul ei, ca
drele didactice, inspectoratele școla
re, toate organele de conducere a
invățămintului trebuie să asigure
desfășurarea riguroasă a orelor de
curs în scopul însușirii materiei, a
noilor cunoștințe, proces de care de
pind calitatea noilor promoții, efi
ciența întregului proces de invățămint. Disciplina;' ordinea, îndeplini
rea întocmai, fără nici o abatere, a
orarului școlar, folosirea fiecărei ore
de școală pentru învățătură, pentru
pregătirea elevului constituie nor
me obligatorii ale întregii activități
școlare.
îndeplinirea răspunderii principale
a școlii de a forma tinerii în spiritul
concepției înaintate, al moralei noi,
socialiste, ca cetățeni de nădejde ai
patriei, cu un orizont larg de cu
noaștere și înțelegere a vieții șl so
cietății contemporane necesită ridi
carea întregii activități politico-educativ.e din școli și facultăți pe o nouă
treaptă, cu eficiență superioară. în
drumarea
elevilor și studenților
să-și însușească temeinic principiile
socialismului științific, ale materia
lismului dialectic și istoric, concep
ția revoluționară despre lume și via
ță. Aceasta presupune ca activitatea
întregului corp profesoral — care
numără în rândurile sale cadre te
meinic pregătite, care își îndeplinesc
cu pasiune și devotament nobila misiune educativă încredințată de societate — să se desfășoare în mai
strînsă colaborare cu familia, cu părinții tinerilor — care dispun de o
bogată experiență de muncă și de
viață. Aceasta presupune, de aseme-

PALATULUI - 14,30; 17,15: 20, FES
TIVAL (15 63 84) - 9; 11.15; 13,30
15,45; 18; 20, MELODIA (12 06 88) — 9
11,15: 13.30 £_ 15.45: 18 . 20,15.
----• Anna Karenina : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 8.45: 11.15; 14; 16.45; 19,30.
• ...Și
a fost jazzul ;
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15,30; _17.30; _19,30.
• Călăuza 1 VIITORUL (11 48 03) —
15: 18.M.
• Raidul vărgat : MUNCA (21 53 97)
— 15; 18,15; 19.30, COSMOS (27 54 95)
— 9.30; 11,30; 13.30; 15,30: 17.30; 19,30.
• Noaptea e scurtă : PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Competiția : PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13.30; 15.45;
18; 20.15.
• Sindromul : CAPITOL (16 29 17). —
9; 11,30; 14; 16,45; 19,15,
GLORIA

*

nea. o activitate mai bogată, mai di
namică, mai tinerească a organiza
țiilor de copii și tineret, conduse și
îndrumate cu dragoste părintească
și înțelegere de comuniști, de orga
nizațiile de partid.
Reintorși cu forțe proaspete, plini
de energie și entuziasm, la locul lor
de muncă, de învățătură, tinerii ,au
vii în conștiință îndemnurile anima
te de părintească grijă pentru viitoviito
rul lor ale tovarășului Nicolae
Ceaușeșcu : ,,Faceți totul, dragi ti
neri, dragi copii, pentru a vă ridica
nivelul cunoștințelor, pentru a învă
ța și iar învăța, pentru a vă însuși
tehnica, știința — biologia, matema
tica, chimia, fizica — cunoștințele
generale despre lume, pentru a înțe
lege tainele dezvoltării societății
omenești, pentru a învăța să fi(i revoluționarl comuniști !“
Iată, așadar, care este principala
.
îndatorire a școlii, a elevilor, a tu
turor slujitorilor ei, indatorire de
îndeplinirea căreia se leagă forma
rea unor tineri temeinic pregătiți, a
tinerilor de care are nevoie societa
tea noastră în această etapă de dez
voltare. Spre a da țării tinerii spe
cialiști și muncitori de care are
nevoie, școala este datoare să
fructifice la maximum timpul de
învățătură, de studii, atît în orele de
curs, cit și în afara lor. Elevii și stu
denții vor demonstra că sînt pă
trunși de îndatoririle ce le revin față
de partid, față de societatea care îi
Înconjoară cu profundă grijă și soli
citudine, prin învățătură și muncă
permanentă, temeinică, disciplinată,
prin îndeplinirea cu răspundere și
conștiinciozitate a tuturor cerințelor
și exigențelor programelor școlare și
universitare. Cu sprijinul concret, de
zi cu zi, al profesorilor și educata»
rilor lor, al tuturor factorilor pe
care partidul, societatea noastră so
cialistă i-au învestit cu înalte mi
siuni educative, tineretul studios al
țârii este chemat să valorifice, să
fructifice plenar condițiile materiale
și spirituale de învățătură și munca
puse la dispoziția sa, să folosească
intensiv timpul de studiu, de muncă
productivă pentru a se forma ca vii
tori muncitori și specialiști, cu înal
tă pregătire, in strînsă concordanță
cu exigențele științei și tehnicii îna
intate. Prezenta activă la cursuri și
activitățile practice menite să com
pleteze și să aplice cele învățate,
participarea activă la acțiunile poli
tico-educative destinate formării
unui înalt orizont civic și patriotic,
sint Îndatoriri principale ale fiecărui
elev șl student, răspunsul lor direct,
prin exemplare fapte de muncă și
Învățătură, la grija șl sprijinul. Ia
condițiile create de popor, de par
tid.
Profesori și educatori, elevi și studenți disoun de toate iconditiile pen
tru realizarea unui proces instruc
tiv-educativ de calitate, pentru o
pregătire temeinică prin integrarea
învătămintului cu producția, cu via
ța. Valorificînd plenar aceste condi
ții, școala și slujitorii săi vor da so
cietății noi promoții de tineri spe
cialiști, cu o înaltă conștiință patrio
tică, hotărîți să contribuie activ la
maxima valorificare a tuturor resur
selor umane și materiale de care
dispune țara, să servească Întot
deauna poporul, căruia îi datorează
totul, cauza socialismului, pacea.
(47 46 75) — 9; 11,30; 14,15: 17; 19,45,
AURORA (35 04 66) — 9: 11,30; 14,30;
17; 19,30.
•
Marea evadare : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15, MO
DERN '23 71 01) — 9; 12,15; 15,30; 19,
•
Călărețul
electric :
STUDIO
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,45; 16: 18,13;
20,30.
• Bunul meu vecin Sam : VICTORIA
(16 28 79) —<9,30; 12,30; 16; 19.
• Imperiul contraatacă : GRIVITA
(17 08 38) — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20,
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14;
16,45; 19,30, TOMIS (21 49 46) — 8,45;
11,30: 14,15; 17; 19,45.
• Amnezia : DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Șeriful din Tennessee s UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20.

tor atribuțiilor sporite ce le revin
in deplin consens cu cerințele creș
terii rolului conducător al clasei
muncitoare in societatea noastră și a
răspunderii tuturor oamenilor mun
cii față de buna gospodărire a uni
tăților economice, adunările gene
rale trebuie să acorde o deosebită
atenție informării asupra stadiului
aplicării Legii privind participarea,
cu părți sociale, a oamenilor muncii
din unitățile economice de stat la
constituirea fondului de dezvoltare
economică și vor dezbate și aproba
volumul anual, pe ansamblul unită
ții, al depunerilor oamenilor muncii
la fondul de dezvoltare al întreprin
derii.
Indiscutabil, prin deținerea unei
părți sociale din proprietatea între
prinderii vor crește și mai mult pre
ocupările fiecărui om al muncii pen
tru apărarea și dezvoltarea patrimo
niului unităților economice, pentru
creșterea rentabilității și eficientei
în toate domeniile de activitate. Cu
toată claritatea trebuie să se explice
în adunările generale că în cadrul
acestor noi relații de proprietate se
vor lega și mai strins veniturile in
dividuale ale fiecărui om al muncii
de rezultatele obținute în sporirea
producției, productivității muncii,
eficientei economice, beneficiilor, în
valorificarea superioară a potențialu
lui tehnic, resurselor materiale și a
forței de muncă.
De bună seamă, în fiecare unitate,
eficiența și profunzimea analizei din
adunarea generală a oamenilor mun
cii vor fi date de numărul și calita
tea propunerilor, de spiritul critic și
autocritic, constructiv al dezbateri
lor. Tocmai de aceea, organele și
organizațiile de partid. comitetele
sindicatelor și consiliile oamenilor
muncii au datoria să le asigure un
profund caracter de lucru, propriu .
manifestării democrației și respon
sabilității noastre muncitorești, prin
afirmarea și mai puternică a spiri
tului gospodăresc, a inițiativei și ca
pacității creatoare ale muncitorilor
și specialiștilor, în scopul îndeplini
rii integrale a planului pe acest an,
ridicării pe o treaptă calitativ supe
rioară a întregii activități economi
ce, corespunzător sarcinilor și exi
gențelor sporite ale actualei etape
de dezvoltare economlco-socială a
tării.

Timpul probabil pentru intervalul 1
februarie, oră 20 — 4 februarie, ora 20.
In tară : Vreme schimbătoare, cu cerul
temporar acoperit. Vor cădea precipi
tații locale, sub formă de ploaie, lapoviță șl ninsoare In jumătatea de nord
a târli și mai ales sub formă de ploaie
în rest. La munte va ninge. Vintul va
sufla moderat, cu intesiflcărl locale,
predominînd din vest și nord-vest.
Temperatura aerului va continua să
scadă In prima parte a intervalului.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
intre minus 7 șl plus 4 grade, Iar cele
maxime intre minus 2 și plus 8 grade,
izolat mai ridicate.

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigătoare la tragerea Ia sorți lunară din
31 ianuarie 1983

Valoarea
ciștigulul

O emoționantă cronică
cinematografică

rii, consacrind, totodată, un
amplu capitol relațiilor in
ternaționale ale partidului
și statului nostru, mărturii
lor de stimă și prețuire pe
care România, președintele
ei le-au cucerit pe tot
globul, Prezentind. prin in
termediul documentelor și
imaginilor cinematografice
păstrate în arhive, anii
luptei revoluționare în adincă ilegalitate, marile evenimente politice, care se
constituie în pagină vi
brantă de istorie, la a că
ror pregătire și desfășurare
tînărul comunist Nicolae
Ceaușescu a avut un rol ho
tăritor, in anii de dinainte
de eliberare; rememorînd,
apoi, momente din mărea
ța operă de construcție so
cialistă, de înfăptuire a po
liticii partidului, în cadrul
căreia s-a distins prin ex
cepționalele sale calități de
om politic, de conducător și
organizator al maselor,
secretarul general al parti
dului nostru; alcătuind din
imagini edificatoare o veri
tabilă „biografie cinemato
grafică" a celor mai rodnici
ani din istoria patriei, anii
de după Congresul al
IX-lea al partidului, cind
cutezătoarea
gindire și
strălucitele inițiative ale
celui ce conduce cu înțe
lepciune și clarviziune des
tinele țării s-au materiali
zat într-o operă fără egal
— filmul este un cald omagiu adus revoluționaru
lui patriot ale cărui lumi
noase idealuri au devenit
și devin realități funda
mentale ale patriei.
Regizorul filmului, Virgil
Calotescu, autorii scenariu
lui și comentariului —
scriitorii Nicolae Dragoș și
Dinu Săraru
au realizat
un valoros portret cinema
tografic în care biografia
celui mai iubit fiu al po
porului român se integrea
ză organic și exemplar is
toriei noi a poporului său,
atestind, o dată mai mult,
că omagiul țării este adre
sat cu justificată mindrie
și recunoștință celui care
a știut să ridice virtuțile
poporului la înălțimea și
demnitatea pe care ele ,o
merită. Chipul țării noastre
de azi reflectă mai lu
minos ca oricînd aceste
virtuți prin marile împli
niri socialiste, prin faptele
oamenilor, prin încrederea
lor în viitor.

Numărul cu
rent al obli
gațiunii

și are întotdeauna înainte,
ca țel suprem, voința ne
abătută de a înfăptui mă
rețul ideal al făuririi unei
vieți noi in România, într-o
societate nouă, in care po
porul să fie stăpîn pe pro
priul său destin. Filmul
oferă noi 'și memorabile
fapte din biografia de re
voluționar a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, din
noua biografie a țării. Cu
pregnanță și expresivitate,
filmul aduce în atenția
spectatorilor evenimente și
mărețe. înfăptuiri din anii
ce vor fi așezați in croni
ca timpului sub semnul
celui de al IX-lea Congres
al partidului, ani de cînd

Seria
obligațiunii

momentelor eroice care ja
lonează hotăritor întreaga
istorie a României mo
derne. Acest glas puternic,
hotărît, neînfricat s-a făcut
auzit în marile mișcări de
masă, în greve, în replica
hotărită pe care clasa
muncitoare a dat-o fascismului, în procesul de la
Craiova, în anii de închi
soare de la Doftana, de la
Jilava, Caransebeș, Văcărești și Tg. Jiu, ca și în
adinca ilegalitate a caselor
conspirative, locuri de' întilnire din al căror prag
modest s-au înălțat noi șl
mari ginduri și fapte cu
tezătoare inspirate de adinca dragoste față de po-

Doresc să vă mulțumesc pentru mesajul de condoleanțe pe care ați
binevoiit să mi-1 adresați cu prilejul încetării din viață a vicepreședintelui
Kang Riang Uk.
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20959
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ne a poporului român — to
varășul Nicolae Ceaușescu,
revoluționarul
neînfricat
care și-a împletit viața și
activitatea, intr-o impre
sionantă și exemplară con
secvență. cu însăși viața și
lupta poporului și a țării.
Dealtfel, însăși ideea ma
joră care a călăuzit pe au
torii acestui film se află
aici, în sesizarea și ilus
trarea legăturii adinei, de
esență între destinul țării
și biografia exemplară a
eroului, între faptele și
luptele celor multi și ac
țiunea lui. Căci nu există
moment important din is
toria modernă de luptă a
partidului și a țării, a oa-

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste R
~ omânia

g
»

3

Prezentat pe micul ecran
în cadrul manifestărilor omagiale consacrate împli
nirii a cincizeci de ani de
activitate revoluționară a
secretarului general al
partidului și aniversării zi
lei sale de naștere, filmul
documentar-artistic
„Omagiu" rememorează cu
forță emoțională, prin in
termediul unor documente
istorice aparținind biogra
fiei eroice a poporului,
principalele momente din
viața și activitatea tovară
șului Nicolae Ceâușescu, de
numele căruia sînt legate
cele mai luminoase pagini
din istoria contemporană
a țării. Cinstind personali
tatea proeminentă a secre
tarului general al partidu
lui, strălucit continuator al
eroicelor tradiții patriotice,
revoluționare, care și-a în
scris numele, printr-o viată
eroică, exemplară, între
marii fii ai patriei, acest
film-document situează ac
tivitatea
conducătorului
partidului și statului român
sub semnul nobilelor idea
luri ale poporului nostru,
ale întregii umanități : li
bertate, independentă, uni
tate, demnitate socială, de
votament pentru cauza so
cialismului. a păcii și în
țelegerii intre popoare.
Filmări ample, cuprinzînd o imagine a țării cu
munții semeți și cimplile
întinse, cu pădurile și rîurile ei, evocă epopeic spa
țiul național in care s-au
născut și au luptat marii
eroi ai neamului nostru, un
tărîm inconfundabll care a
hrănit visul de aur al tu
turor marilor înaintași : o
viată demnă pentru cei
multi. unire și indepen
dentă spre gloria patriei
mult iubite. Emoția și mîndria țării întregi însoțesc
imaginile din satul Scornicești, veche vatră româ
nească unde, cu 65 de ani
în urmă, într-o casă țără
nească, se năștea tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în anul
care avea să aducă țării
și- împlinirea visului de
veacuri al formării statu
lui național român unitar.
Imagini emoționante, de o
aleasă semnificație : în ve
cinătatea simbolică a zilei
de 24 ianuarie, cînd s-a în
făptuit unirea Moldovei cu
Țara Românească, și în
anul marii uniri, în regis
trul primăriei din Scorniceștl era încrustat numele
celui ce va deveni simbol
viu’ al unității contempora-

La Galeria de artă fotografică din
Capitală s-a deschis luni o expozi
ție de fotografii semnate de doi cunoscuți artiști mexicani : Carlos Somontei și Edgar Landrou De Gue
vara.
Alocuțiunile inaugurale au fost ros
tite de Silviu Comănescu, secretar
al Asociației artiștilor fotografi, și
de David Paredes Korber, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Mexicu
lui la București.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

\

Terminația
seriei
obligațiunilor

OMAGIUL ARTELOR ADUS GlNDIRII Șl ACTIVITĂȚII
REVOLUȚIONARE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Cronica zilei

Numărul
cîștigurilor

k

100
100
100
100
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

810
794
608
001
31
20
73
13
72
80
81
64
73
25
59
52
13

13 428

10
49
92
74
27
138
134
137
129
102
138
22
40
61
22
15
32

5 000
3 000
3 000
3 000
1 000
1 000
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

TOTAL :

13 050 000

Ciștigurile revin Întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea
nominală a obligațiunilor ieșite ciștigătoare.
Plata cîștigurilor se efectuează
prin sucursalele, filialele și agențiiile C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul
zero de la serie nu se îa în consi
derare.
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MESAJE DE OMAGIU DIN ÎNTREAGA LUME
PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Patidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita plăcere
să vă transmit calde și sincere felicitări, dorindu-vă dumneavoastră
sănătate și fericire, poporului prieten român progrese și prospe
ritate, iar relațiilor prietenești româno-yemenite continuă dez
voltare.

Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist din Gre
cia — interior, precum și din partea mea, vă rog să primiți cele
mai călduroase urări cu ocazia celei de-a 65-a sărbătoriri a zilei
dumneavoastră de naștere. Urăm prosperitate Republicii Socialiste
România și poporului român, mult succes în lupta dumneavoastră
pentru pace internațională, destindere și dezarmare, pentru legături
tot mai trainice intre popoarele noastre, pentru o zonă balcanică
fără arme nucleare.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere și aniversării a 50 de
ani de activitate politică, îmi este plăcut să vă exprim in numele
poporului, al guvernului peruan și al meu personal, cele mai
sincere felicitări, adresindu-vă urări pentru fericirea Excelenței
Voastre și pentru continua întărire a relațiilor cordiale care leagă
cele două țări ale noastre.

FERNANDO BELAUNDE TERRY

ALI NASSER MOHAMMAD
Secretar general al Partidului Socialist Yemenit
Președintele Consiliului Suprem al Poporului, prim-ministru

Președintele Republicii Peru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Domnului secretar general
NICOLAE CEAUȘESCU
în numele Partidului Social-Democrat din Danemarca, vă adre
sez cele mai calde urări cu prilejul împlinirii vîrstei de 65 de ani.
Mă folosesc de acest prilej pentru a vă adresa mulțumiri pen
tru colaborarea noastră și a exprima speranța că vom continua să
colaborăm pe plan internațional, pentru pace și destindere.
Partidul Social-Democrat din Danemarca vă transmite cele mai
bune urări de viitor.

I

ANKER

JOERGENSEN

Președintele Partidului Social-Democrat
din Danemarca

I

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Ar
gentina, vă transmitem salutul nostru frățesc și felicitări cu pri
lejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.
în orice post de luptă in care ați fost desemnat, v-ați evidențiat
ca un combatant pentru eliberarea patriei dumneavoastră de do
minația fascistă și împreună eu alți comuniști marcanți ați luptat
Cutezător pentru a uni toate forțele democratice și politice împo
triva dușmanului nazist, care pîrjolea popoarele frățești și patria
dumneavoastră.
Triumful revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, realizată de poporul român sub conduerea partidului dumneavoastră comunist, a permis României să
inițieze, la fel ca și comunitatea socialistă care se năștea, o eră
ie grandioase transformări revoluționare. In această eră v-a reve
nit, tovarășe Ceaușescu, marea responsabilitate de a contribui la
creșterea rolului conducător al partidului dumneavoastră în edifi
carea societății socialiste multilateral dezvolt
Relevîndu-se In continuare recrudescența acțiunilor imperialis
mului în vederea dezlănțuirii unui război nuclear, în mesaj se
arată că în aceste condiții dobindește un și mai mare merit efortul
pe care poporul și Partidul Comunist Român îl depun pentru reali
zarea păcii, destinderii și securității internaționale. Coeziunea și
întărirea mișcării comuniste și muncitorești mondiale sint, fără
Îndoială, hotărîtoare pentru frinarea cursei înarmărilor și asigurarea
cooperării și prieteniei între popoare, pentru realizarea rîvnitei
păci, în cadrul căreia să poată continua să se dezvolte mișcările de
eliberare națională șl construcția socialismului.
Felicitîndu-vă și dorindu-vă multă sănătate și o viață îndelun
gată, dorim să vă exprimăm asigurarea că vom continua 6ă strin
gent prietenia frățească intre cele două partide alp noastre, care se
inspiră din teoria științifică a rnarxism-leninismului și internațio
nalismului proletar.

Secretar general
al Partidului Comunist din Argentina

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de luptă revoluționară șl a celei
de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, îmi face o
deosebită plăcere să vă adresez cele mai calde felicitări și cele mai
bune urări de sănătate și fericire, de noi succese în conducerea
poporului român prieten pe calea societății socialiste dezvoltate și
y? '-'ilnismului.
Poporul palestinian, care vă consideră prietenul său devotat, mi
se alătură în a vă exprima gratitudinea pentru eforturile depuse
pe calea sprijinirii cauzei sale juste.
Exprimăm, totodată, mulțumirile noastre sincere Republicii So
cialiste România, pentru sprijinul permanent pe care l-a acordat
și-l acordă revoluției palestiniene încă de la declanșarea ei. Con
siderăm acest sprijin ca o contribuție vitală în susținerea cauzei
palestiniene.
Avînd în vedere situația periculoasă existentă in regiune și pla
nurile imperialiste și sioniste care se opun cauzei noastre și care
vizează lichidarea fizică și politică a revoluției palestiniene, acțio
năm pentru întărirea și consolidarea relațiilor cu Republica Socia
listă România, in scopul ajunserii la o pace justă și durabilă în
regiune, bazată pe realizarea drepturilor naționale legitime ale po
porului arab palestinian, respectiv a dreptului la reîntoarcere, auto
determinare și crearea unui stat independent pe pămintul său
național.

FAROUK

AL-KADDOUMI

Șeful Departamentului politic
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general âl Partidului Comunist Român

Cu cea mai înaltă considerație avem plăcerea să ne adresăm
dumneavoastră, în numele Partidului Socialist Unificat din Argen
tina, pentru a vă exprima salutul nostru cu prilejul acestei plăcute
aniversări.
Partidul nostru Socialist Unificat dă o înaltă apreciere efortu
lui depus in mod consecvent de partidul dumneavoastră și de
dumneavoastră personal, in favoarea păcii, dezarmării, destinderii
și înțelegerii intre popoare.
De asemenea, cunoaștem și admirăm realizările României socia
liste și profundele transformări în construcția noii societăți, care
constituie obiectivele și sarcinile dumneavoastră permanente.
Vă mulțumim pentru solidaritatea pe care ați manifestat-o întot
deauna față de mișcările de eliberare națională, coloane de impor
tanță deosebită ale luptei antiimperialiste și ale luptei mondiale
pentru pace.
Toate acestea justifică pe deplin salutul nostru cordial, expresie
a prieteniei și solidarității pe care noi, argentinienii, le nutrim față
de România și dumneavoastră.
Vă rugăm să primiți asigurarea afecțiunii noastre frățești.

MARIA

LUISA

SOLOZBAL

Secretar general
al Partidului Socialist Unificat
din Argentina

SIMON

ALBERTO

LAZARA

Președintele
Partidului Socialist Unificat
din Argentina

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia împlinirii vîrstei de 65 de ani și 50 de ani de rodnică
luptă revoluționară, Partidul Avangarda Populară vă îmbrățișează
cu admirație și dragoste frățească.

MANUEL MORA VALVERDE
Secretar general
al Partidului Avangarda Populară
din Costa Rica

Președintele Republicii Socialiste România
La Împlinirea celui de-al 65-lea an de viață, vă transmit urările
mele cele mai bune. Doresc să vă bucurați de sănătate și de fe
ricire personală, de putere pentru a vă desfășura și în viitor
activitatea spre binele poporului român.
Relațiile dintre Republica Federală Germania șl Republica So
cialistă România s-au dezvoltat și s-au întărit în acești ani de
colaborare și schimburi de păreri pe plan politic. îmi exprim spe
ranța că acest curs va fi continuat și jn viitor.

HANS-DIETRICH GENSCHER
Ministrul federal de externe
al Republicii Federale Germania

Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă adresăm cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 65-a ani
versări a zilei dumneavoastră de naștere, căreia i se adaugă cealaltă
aniversare — aceea a 50 de ani de luptă pentru un obiectiv comun :
pacea.

JAN DEBROUWERE
Secretar național
al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Belgia

’

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
*
Primiți urările noastre cele mai calde de felicitare cu ocazia
împlinirii a 65 de ani de viață și 50 de ani de luptă revoluționară.
Vă dorim să trăiți mulți ani pentru binele socialismului și al
poporului român.
Cu salutări socialiste,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

POMPEYO MARQUEZ

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Secretar general
al Mișcării pentru socialism (M.A.S.)
din Venezuela

Este o mare plăcere pentru mine să vă transmit, în nbmele
Comitetului Central al Partidului Comunist Libanez, al tuturor
comuniștilor din Liban și in numele meu personal, călduroase fe
licitări cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră
de naștere — 26 Ianuarie.
Vă urez multă sănătate, pentru continuarea luptei dumneavoas
tră în cadrul conducerii partidului și statujui, pentru întărirea
realizărilor socialiste ale Republicii Socialiste România, precum și
pentru asigurarea bunăstării poporului român prieten.
Importantele victorii și cuceriri înfăptuite in țara dumneavoas
tră, sub conducerea partidului comunist, au fost legate în ultimii
cincizeci de ani de numele dumneavoastră, de activitatea dumnea
voastră in rindurile partidului și apoi a conducerii sale și in frun
tea statului.
Folosesc această ocazie pentru a vă exprima voința partidului
nostru de a acționa în mod continuu pentru întărirea relațiilor de
luptă și solidaritate cu partidul dumneavoastră, pe baza principii
lor mărxist-leniniste și internaționalismului proletar și pe baza
luptei comune pentru pace, eliberare și socialism, împotriva im
perialismului, sionismului și reacțiunii.
Vă urez o viață lungă, iar poporului român succese șl mai mari.

GEORGES

HAOUI

Secretar general
al C.C. al Partidului Comunist Libanez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Partidul Comunist din Mauritius vă adresează urări de viață
îndelungată și multă sănătate cu ocazia celei de-a 65-a aniversări
a zilei dumneavoastră de naștere.
Cu salutări tovărășești,

LEETORAJ CHUNDRAMUN
Președintele Comitetului Central
al Partidului Comunist din Mauritius

ATHOS FAVA
,

YANNIS BANIAS
Secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Grecia — interior

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe,
'
e
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 65-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere, vă transmitem, in numele Comitetului Exe
cutiv Național și al tuturor militanților Uniunii de Stingă Revolu
ționară (U.N.I.R.) din Peru, precum și al nostru personal, sincerele
noastre felicitări.
Vă dorim să vă bucurați încă de mulți ani de viață și sănătate
pentru ca poporul roman să continue a beneficia de conducerea
dumneavoastră înțeleaptă, In fruntea Partidului Comunist Român,
în construcția unei patrii socialiste și mai prospere, și mai puternice.
Pentru Comitetul Executiv Național al U.N.I.R. din Peru,

Senator

ROLANDO

BRENA

JORGE

HURTADO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia împlinirii a 65 de ani de viață și a peste 50 de ani de
fecundă activitate revoluționară pusă în slujba poporului român
și a intereselor majore ale umanității, adresez cele mai calde și
prietenești felicitări Excelenței Voastre și stimatei doamne Elena
Ceaușescu, precum și cele mai bune urări de continuă bunăstare
și prosperitate nobilului și iubitului popor român.
Folosesc acest important eveniment din viața dumneavoastră
pentru a vă reînnoi afecțiunea mea personală și profunda admirație.

JOSE FIGUERES FERRER
Președintele
Partidului Eliberarea Națională
din Costa Rica,
Fost președinte al Republicii Costa Rica

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate domnule președinte,
Cu prilejul aniversării la 26 ianuarie 1983 a 65 de ani de viață
și 50 de ani de eminență activitațe revoluționară, doresc să vă adre
sez in numele Partidului Radical din Chile și al meu personal câle
mai cordiale și afectuoase felicitări. ' ,,
Este evident câ aceste felicitări nu se referă numai la această
dată importantă, ci, in principal, la ceea ce au însemnat luptele
dumneavoastră, eforturile dumneavoastră uriașe pentru dezvoltarea
și progresul României.
Succesele minunate pe care dumneavoastră și guvernul român
le-ați dobîndit și le-ați înscris in coordonatele socialismului con
stituie realități unanim recunoscute. în același timp, este o obligație
elementară de a releva contribuția pe care a adus-o și continuă să
o aducă România, conducerea sa pentru pacea mondială, pentru
înțelegere intre popoare, unica formă de a apăra menținerea socie
tății și de a îmbogăți valorile și drepturile umane.
Pentru noi chilienii și, in general, pentru toți latino-americanii
și cei din bazinul Caraibilor aceste fapte au o importanță deosebită,
datorită realităților in care trăim și constituie, în același timp, un
imbold puternic in continuarea luptelor noastre, în încercarea de a
reinstaura democrația și a putea să ne angajăm in construcția unei
lumi libere și juste.
Primiți cu această ocazie aceste cîteva gînduri ca un omagiu în
plus față de multe altele pe care le veți primi cu prilejul acesta
minunat.
Vă exprimăm salutări călduroase, stimate domnule președinte,
împreună cu sentimentele cele mai afectuoase și cele mai cordiale.
Prim-secretar
al Partidului Radical din Chile

Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul împlinirii a 65 de ani de viață pusă în serviciul
poporului român, in numele Comitetului Central al Partidului
Socialist Costarican și al meu personal am onoarea să vă adresăm
cele mai sincere felicitări.
Ați ajuns, tovarășe Nicolae Ceaușescu, la plenitudinea vieții
după un drum lung in serviciul nobilului popor român, situîndu-vă
in fruntea luptelor eroice care au permis ca frumoasa dumnea
voastră patrie să fie eliberată de flagelul fascismului, dar
singele vărsat de poporul frate român n-a fost in zadar.
In fruntea eroicului Partid Comunist Român dumneavoastră ați
obținut pentru patria dumneavoastră un înalt nivel de bunăstare
materială ți respectul maxim din partea tuturor națiunilor lumii,
ca niciodată în istoria României.
Spre marea noastră satisfacție, România se bucură astăzi de un
binemeritat prestigiu internațional.
în fruntea acestui întreg proces istoric s-a aflat întotdeauna
tovarășul Nicolae Ceaușescu. De aceea mesajul nostru In acest
important moment este mai mult decît o felicitare. Este o recu
noaștere sinceră și plină de afecțiune pentru o organizație politică*
revoluționară care luptă pentru a transforma în reălitate idealurile
care au inspirat întotdeauna faptele istorice ale poporului român,
guvernul și partidul său comunist.
Cu salutări frățești,

ALBERTO
al

SALOM

ECHEVERRIA

Secretar general
Partidului Socialist Costarican

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Stimate tovarășe secretar general,
Comitetul Central al Partidului Socialist Revoluționar Ecuado
rian, cunoscînd că la 26 ianuarie împliniți virsta de 65 de ani și
mai mult de 50 de ani de luptă revoluționară, vă transmite un emo
ționant salut și felicitări.
în același timp vă urează cele mai mari succese in conducerea
poporului dumneavoastră, care are in persoana dumneavoastră unul
din Cei mai buni conducători din istoria sa milenară.
Comitetul Central al Partidului Socialist Revoluționar Ecuado
rian, cu prilejul acestei aniversări istorice, slăvește exemplul revo
luționar al președintelui României și secretarului general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciază și
Studiază gîndirea sa care aduce importante contribuții și sprijină
toate inițiativele promovate pentru pace și dezarmare în lume.
Comitetul Central al Partidului Socialist Revoluționar Ecuado
rian dă o inaltă apreciere relațiilor de prietenie existente intre
partidele noastre și urează ca acestea să se dezvolte în continuare
cu concursul prețios al tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Cu salutări frățești,

Ex președinte al Mexicului,
directorul general al Centrului de studii economice
al lumii a treia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Dragă domnule președinte.
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, permiteți-mi să vă transmit cele mai cordiale urări de
viață îndelungată și fericire personală.
Vă doresc din toată inima să continuați îndeplinirea importan
telor responsabilități ce le aveți cu aceleași succese pe care le-ați
avut și pînă acum, pentru bunăstarea, prosperitatea și progresul
poporului român prieten, pentru întărirea colaborării balcanice și
salvgardarea păcii în Întreaga lume.
Folosesc, de asemenea, această ocazie pentru a sublinia relațiile
strînse și prietenești dintre cele două țări ale noastre, care s-au
dezvoltat ih perioada de cind vă aflați in funcția de președinte.
Cu salutări prietenești și cele mai bune urări.
Al dumneavoastră cu cordialitate,

EVANGHELOS AVEROFF - TOSSITSA
Președintele Partidului Noua Democrate

Președintele Republicii Socialiste România

ANSELMO SULE

POZO

Președintele Republicii Socialiste România
Distins prieten.
Primiți un cordial salut cu prilejul celei de-a 65-a aniversări
a unei vieți de eforturi pusă in slujba poporului român.
Vă adresez urări pentru ca cei 50 de ani de activitate revolu
ționară si 18 ani de succese importante în dezvoltarea economică,
culturală, socială șl politică a țării dumneavoastră să-și multi
plice roadele într-o viață îndelungată, o viață destul de îndelun
gată pentru a transforma în realitate dorința impărtășită de pace
mondială și instaurarea unei noi ordini economice internaționale.
Cu afecțiune, prietenul dumneavoastră,

LUIS ECHEVERRIA ALVARES

PANTOJA

Președinte

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte.
Vă rog să primiți cele măi calde felicitări cu ocazia celei de-a
65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și cele mai buna
urări de continuă bună sănătate.
Doresc să mă folosesc de această ocazie pentru a vă asigura
de puternicul meu angajament privind îmbunătățirea relațiilor
dintre țările noastre in anii ce urmează.
Cu cele mai bune salutări personale.
Al dumneavoastră sincer,

EDWARD M. KENNEDY

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
Vă rog să acceptați felicitările mele, cu ocazia zilei dumnea
voastră de naștere.

GLENN T. SEABORG
Laureat al Premiului Nobel — S.U.A.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să acceptați călduroase felicitări cu ocazia celei de-a 65-a
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și cele mai bune urări
de sănătate pentru viitor.
îmi amintesc cu plăcere de vizita efectuată în țara dumnea
voastră și de discuțiile interesante și sincere pe care le-am avut
atunci cu dumneavoastră.
'
Al dumneavoastră sincer,

Președintele Republicii Socialiste România

EDWARD HEATH

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, doresc să vă adresez, în numele Partidului Libertății din
Sri Lanka, salutul nostru frățesc și cele mai bune urări de să'.ătate
și viață lungă.
Activați in înalta funcție de președinte al României de 16 ani și,
de asemenea, in calitate de secretar genera! al Partidului Comunist
Român de 18 ani. De-a lungul acestor ani ați dedicat întreaga
dumneavoastră energie promovării unei politici de accelerare a pro
gresului economic și social al României, de adincire a democrației
socialiste și de continuă ridicare a nivelului material și cultural al
întregului popor.
Foarte puțini au fost conducătorii din Europa răsăriteană care
au luptat cu consecvență împotriva dogmatismului in teoria politică
și au adoptat măsuri care Să răspundă cerințelor societății in di
verse perioade din istoria țărilor lor. Unul din acești conducători
a fost regretatul mareșal Tito. în prezent, Excelenta Sa Nicolae
Ceaușescu . s-a ridicat ca personalitatea cea mai proeminentă ir.
acest sens.
în cadrul comunității socialiste de națiuni, dumneavoastră sus
țineți cu tărie principiul nealinierii și vă opuneți tuturor formelor
de dominație. Această atitudine a tăcut din dumneavoastră lin
prieten adevărat al țărilor nealiniate. Pentru dumneavoastră
independenta și suveranitatea națională au o valoare mult mai mare
decît o prosperitate eîștigată prin pierderea autorespectului național.
In politica dumneavoastră externă respectați principiile egali
tății în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului re
ciproc și dezvoltării prieteniei și colaborării cu toate statele.
Cu această ferfcită ocazie, aducem omagiul nostru personalității
dumneavoastră de mare luptător pentru pace, dezarmare și înțele
gere internațională și incă o dată vă urăm viață lungă.

Fost pnm-ministru
al Regatului Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, vă adresez cele mai bune urări de fericire personală și de
prosperitate pentru țara dumneavoastră.
îmi amintesc cu plăcere de convorbirile foarte utile și intere
sante pe care le-am avut cu dumneavoastră in anul 1980, cu oca
zia semnării Acordului între România și Comunitatea Economică
Europeană și in decembrie anul trecut, cu ocazia sesiunii Comi
siei mixte.
îmi exprim din nou dorința ca relațiile dintre România și Co
munitatea' Economică Europeană, cu toate condițiile dificile exis
tente în economia mondială, să se dezvolte in continuare pozitiv.

WILHELM HAFERKAMP
Vicepreședinte al Comisiei Executive
a Comunității Economice Europene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE
Președintele Partidului Libertății
din Sri Lanka

Excelență,
Vă transmit cele mal călduroase și bune urări cu prilejul ani
versării zilei dumneavoastră de naștere, la 26'ianuarie.

DAVID STEEL

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Liderul Partidului Liberal
din Marea Britanie,
Membru al Parlamentului

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a Zilei dumneavoastră de
naștere, vă rog să primiți cele mai călduroase felicitări, urări de
sănătate și fericire, pentru dumneavoastră personal, de progres și
prosperitate pentru poporul român.
Prietenia eleno-română are adinei rădăcini. Țările noastre nu
s-au aflat niciodată pe fronturi adverse. Poporul elen stimează
poporul român și pe neobositul său conducător, care contribuie atît
de mult la lupta dusă pentru salvgardarea păcii în lume.

VICTOR GRANDA AGUILAR

GHEORGHIOS MAVROS

Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Socialist Revoluționar Ecuadorian

Președintele Grupării de Centru
din Grecia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte Ceaușescu,
în numele meu și al Colegilor mei de la Institutul pentru stu
diere a securității Est-Vest, cu ocazia zilei dumneavoastră de
naștere vă felicit și vă doresc cele mai bune urări pentru viitorul
dumneavoastră și al poporului român.
Cu sinceritate, al dumneavoastră

JOHN EDWIN MROZ
Președintele Institutului
pentru studierea securității Est-Vest
New York
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„ACTIVITATEA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
0 REMARCABILĂ CONTRIBUȚIE LA AFIRMAREA NOBILELOR
IDEALURI DE PACE ȘI COLABORARE ALE ÎNTREGII UMANITĂȚI"
Spații ample sint consacrate in continuare de mijloacele de informare
in masă din diferite țări ale lumii omagierii a 50 de ani de activitate
revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și ani
versării zilei sale de naștere. Sint reliefate momente din viața și activitatea
revoluționară a secretarului general al partidului nostru, militant de frunte
al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, din lupta sa neîn
fricată pentru împlinirea mariloi idealuri de libertate și independență ale
țăîii, pentru triumful socialismului și comunismului în România. Presa de
peste hotare evidențiază personalitatea proeminentă a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, punînd în lumină activitatea sa neobosită de strălucit promotor
al idealurilor de pace și prosperitate ale poporului român, de eminent
luptător pentru cauza destinderii, dezarmării, înțelegerii și colaborării in
ternaționale, penbu înfăptuirea năzuințelor de progres ale tuturor națiu
nilor, pentru o lume mai dreaptă și mai bună. Sint evocate prestigiul deo
sebit, înalta considerație și stimă de care se bucură șeful statului român
pe toate meridianele, expresie a contribuției sale la soluționarea proble
melor fundamentale cu cere se confruntă omenirea, la transformarea Româ
niei intr-un factor proeminent pe arena politică internațională.
porul român în ultimii 18 ani,
AGENȚIA A.D.N. din R. D. Ger
menționînd că „sub conducerea
mană a informat despre adunarea
solemnă de .la București, despre ’ președintelui Nicolae Ceaușescu,
Mesajul adresat tovarășului Nicolae
societatea românească a cunoscut
Ceaușescu de Comitetul Central al
o Continuă dezvoltare, au fost puse
Partidului Comunist Român, Consi
bazele științifice ale autocondilcaliul de Stat și Guvernul Republi
rii și autogestiunii muncitorești".
cii Socialiste România. In relatare
sint reliefate marile merite ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în
lupta împotriva războiului și rolul
său determinant in transformarea
țării dintr-o țară agrară înapoiată
într-un stat socialist industrializat,
modern. Totodată, se relevă că, în
semn de aleasă cinstire, prin hotărirea comună a Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. și a Con
siliului de Stat, tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-a fost conferită Meda
lia omagială, instituită cu prilejul
împlinirii a 50 de ani de activitate
revoluționară și aniversării zilei
Ziarul subliniază că președintele
Nicolae Ceaușescu, „profund con
sale de naștere.
știent de pericolul ce îl reprezintă
Presa centrală poloneză a relatat
pentru pacea și securitatea lumii,
pe larg despre cuvîntarea rostită de
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre-’ politica de dominație și agresiune
militară, decalajele economice,
tar general al Partidului Comunist
face apel la mobilizarea tuturor
Român, președintele Republicii So
forțelor progresiste din lume să-și
cialiste România, la adunarea so
unească eforturile și să lupte îm
lemnă din București consacrată opotriva opresiunii militare și pen
magierii a 50 de ani de activitate
tru crearea unei noi ordini econo
revoluționară și aniversării zilei
mice
internaționale".
sale de naștere. Sînt redate extrase
din cuvintare, care se referă la
Sint prezentate luări de poziție
problemele dezarmării și destinde
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu
în domenii ca dezarmarea, demo
rii internaționale. Titlurile sub care
cratizarea relațiilor internaționale,
sint publicate corespondentele din
București ale ziarelor respective
relațiile României cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
sint : „Nicolae Ceaușescu ^potriva
tare, cu toate statele lumii, indi
înarmărilor nucleare" — „TRYBUNA LUDU", „Așteptăm propunerile
ferent de orinduirea lor socială.
Occidentului"” - „RZECZPOSPO
Același ziar a publicat un articol
LITA".
referitor la poziția președintelui
Marcînd omagierea a 50 de ani
României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, față de țările in curs
de activitate revoluționară a tova
de dezvoltare și, în mod deosebit,
rășului Nicolae Ceaușescu și ani
versarea zilei sale de naștere, ca
față de problemele cu care se con
fruntă sudul Africii.
rele vietnameze „NHAN DAN ,
„QUAN DOI NHAN DAN" și „HA
Sub titlul „Ziua de naștere a
NOI MOI", precum si AGENȚIA
președintelui Nicolae Ceaușescu",
V.N.A. au publicat mesajul de feziarul „AL SAHAFA", din Sudan,
licitare adresat secretarului gene
a publicat un amplu articol releral al P.C.R., președintele Repu
vînd activitatea revoluționară, .anblicii Socialiste România, de con
tiimperialistă șl antifascistă desfă
ducerea de partid și de stat viet
șurată, încă din fragedă tinerețe,
nameză.
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Se arată că tovarășul Nicolae
Intr-un editorial dedicat vieții și
Ceaușescu „a luat parte activă la
activității
tovarășului
Nicolae
organizarea unor mari evenimente
Ceaușescu, intitulat „Un exemplu
care
au dat expresie hotărârii cla
demn de menționat și de urmat",
sei muncitoare, forțelor progresis
cotidianul de limbă bengali din
te din România de a bara calea
Bangladesh „BANGLAR BANI
fascismului și a războiului, de a
relevă : „Cine iși îndreaptă privi
salva democrația, independența și
rea spre România socialistă de as
suveranitatea patriei, a participat
tăzi poate observa că viața econo
activ la toate marile bătălii de
mică și socială a țării s-a schim
bat radical în ultimii ani. Dar a-, clasă ale timpului".
ceasta nu de la șlme. Această
Un alt ziar sudanez, „AL AYAM",
schimbare a fost posibilă numai
relevă prestigiul binemeritat de
datorită activității și. eforturilor
care se bucură pe plan mondial
neobosite, de zi cu zi, ale pre
președintele României pentru acti
ședintelui țării, Nicolae Ceaușescu,
vitatea neobosită pusă in slujba
care iși dedică întreaga viață po
păcii, dezarmării și colaborării in
porului român".
ternaționale.
In continuare, după ce prezintă
La rîndul său, televiziunea sudao serie de cărți publicate in înnezâ a organizat un program spe
' treaga lume din gindirea și acti
cial în cadrul căruia comentatorii
vitatea tovarășului Nicolae
sudanezi au evidențiat personalita
Ceaușescu, legăturile de colabora
tea remarcabilă a președintelui
re ' ale României cu toate țările
României, activitatea revoluționară
lumii, articolul menționează : „Pu • și, munca neobosită desfășurată
tem spune că întreaga activitate
pentru înălțarea țării noastre pe
internațională
a
președintelui
noi culmi de progres șt civilizație,
Nicolae Ceaușescu a fost îndrep
pentru apărarea păcii și înțelegerii
tată spre obținerea unei păci mon
intre popoare. In cadrul programu
diale, pentru rezolvarea marilor
lui au fost prezentate fotografii
probleme ale crizelor mondiale ac
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
tuale". „Rolul președintelui Româ
precum și secvențe din filme docu
niei reprezintă și un exemplu pen
mentare românești.
tru toate țările în curs de dezvol
„Semnificația unei .aniversări"
tare, iar acest exemplu, în con
titlul sub care cotidianul zaitextul asigurării unei păci mondi-. este
rez „SALONGO" scrie : „Coordo
ale, al unei depline securități in
natele prestigiului activității inter
ternaționale, considerăm că este
naționale a României contempora
absolut necesar să fie urmat".
ne pot fi sintetic exprimate -in prin
Cotidianul „THE HERALD" din
cipiile și concretizarea obiecti
Zimbabwe a publicat un articol
velor fundamentale ale politicii ex
care relevă momente ale vieții și
terne, înfăptuirea destinderii, pro
activității revoluționare ale tova
movarea independenței și egalității
rășului Nicolae Ceaușescu. realiză
intre națiuni, apărarea și consoli
darea păcii. Conștiința contemrile importante obținute de po-

porană înregistrează numele Româ
niei ca o recunoaștere deplină a
contribuției sale considerabile la
afirmarea și realizarea nobilelor
idealuri ale umanității. Această
contribuție — scrie „Salongo" —
este indisolubil legată de gindirea
și activitatea președintelui Nicolae
Ceaușescu, — eminent om politic,
arhitect al politicii interne și ex
terne românești, care conduce de
aproape două decenii destinele
țării.
„Poporul român sărbătorește cu
sentimente de profundă mindrie,
stimă și apreciere 50 de ani de ac
tivitate revoluționară a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și aniversarea
zilei sale de naștere — subliniază
intr-un amplu articol inserat, îm
preună cu portretul conducătorului
partidului
și
statului
nostru,
„JORNAL DE ANGOLA". „Eveni
mentul — evidențiază ziarul — are
multiple semnificații pentru istoria
națiunii române, pentru forțele
progresiste și democratice, persona
litatea proeminentă a președintelui
Nicolae Ceaușescu fiind legată de
cea mai dinamică și fructuoasă

tele țării are o contribuție hotăritoare". In mod deosebit sint
evidențiate apărarea fermă a in
dependenței naționale și a su
veranității țării, precum și po
ziția hotărîtă a României „împo
triva oricărui amestec in probleme
le interne ale statelor". Totodată,
este prezentată politica de largă
deschidere internațională a Româ
niei, de prietenie și cooperare cu
toate țările și popoarele lumii, sub
liniindu-se că „președintele Nicolae
. Ceaușescu a efectuat vizite în Eu
ropa, Africa, Asia și America La
tină, inclusiv in Brazilia, convenind
cu conducătorii statelor-gazdă asu
pra celor mai bune mijloace de asi
gurare a păcii și destinderii inter
naționale".
Presa peruană continuă să publice
articole dedicate personalității to
varășului
Nicolae
Ceayșescu.
„România — scrie cotidianul „LA
CRONICA" — desfășoară
‘
o politi'
că externă consecventă de pace și
colaborare bazată pe principiile.
.
.
independenței și egalității, care își
are izvorul in umanismul socialist
al societății românești contempora
ne. în tradițiile și aspirațiile po
porului". Editorialul „Ceaușescu și
politica internațională românească",
publicat de acest ziar, relevă că
prestigiul acestei politici „este in
disolubil legat de activitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu. arhi
tect al colaborării României cu
toate țările din lume". „Recunoaș
terea personalității sale pe plan
internațional, a marilor merite care
reunesc gindirea și activitatea sa
constituie un motiv de puternică
mindrie națională pentru România
și de profundă recunoștință din
realizările urbanistice de astăzi ale
partea poporului român față de
țării noastre, subliniindu-se că
abnegația remarcabilului său con
„România a cunoscut o amplă dez
ducător".
voltare in ultimii 18 ani, de cînd
Presa elvețiană inserează nume
la conducerea sa se află președin
roase articole și comentarii dedica
tele Nicolae Ceaușescu".
te României socialiste, președinte
Sub titluri ca „Președintele
lui Nicolae Ceaușescu, subliniind
României, Nicolae Ceaușescu, își
rolul constructiv al țării noastre și
expune din nou punctul de vedere
al șefului statului român in efortu
în
problemele
internaționale",
rile de atenuare a încordării inter
„Eforturile consecvente și activita
naționale, de rezolvare ne cale
tea dinamică și constructivă ale
pașnică a problemelor litigioase,
președintelui României in proble
pentru instaurarea unui climat de
mele dezarmării și1 instaurării unei
pace și securitate in lume. Săptăminalul „DIE WELTWOCHE" scrie
noi ordini economice interna
ționale", cotidianele pakistaneze de
că. sub conducerea președintelui
limbă urdu „VULER" și „INQINicolae Ceaușescu. România pro
movează o politică externă inde
LAB", ca și ziarul de limbă
engleză „MUSLIM" publică ar
pendentă, obținind aplauzele între
ticole în care relevă că atit
gii lumi.
in raportul la Conferința Națio
Prestigiosul
cotidian
„NEUE
nală a partidului, cit și în alte cuZURCHER
ZEITUNG" arată că
vintări rostite, președintele Nicolae
„Bucureștiul face totul pentru îm
Ceaușescu a evidențiat pe larg pro
piedicarea staționării — pe terito
blemele dezarmării, poziția de
riul european — a noi rachete cu
principiu și propunerile țării noas
rază medie de acțiune și pentru re
tre în acest domeniu, care se
tragerea și distrugerea celor exis
bucură de un larg ecou internațio
tente".
nal și sint sprijinite de marea ma
„MAINICHI DAILY NEWS", din
joritate a statelor lumii. ,
Japonia, a inserat, sub titlul „Apă
Materialele, însoțite de portretul
rător al independentei naționale și
tovarășului Nicolae Ceaușescu. re
egalității în drepturi" un amplu
levă realizările obținute de poporul
articol care înfățișează momente din
român in dezvoltarea economică a
viața și activitatea șefului statului
țării, în special in ultimii 18 ani,
român, scoțind în evidență semni
de cînd la conducerea țării se află
ficația zilei de 26 ianuarie în care
președintele Nicolae Ceaușescu, și
„Poporul român și prietenii săi de
subliniază că „Dezvoltarea intensă
pretutindeni aniversează ziua de
pe care au cunoscut-o, in ultimii ani,
naștere a președintelui Nicolae
relațiile dintre Pakistan și Româ
Ceaușescu".
nia, in mod deosebit, in domeniul
Relevînd succesele deosebite ob
cooperării economice și tehnice este
ținute de România în perioada con
de natură să servească intereselor
strucției socialiste, in special de
celor două țări și popoare, cauzei
cind in fruntea țării se află pre
independenței și ințelegerii in
lume".
ședintele Nicolae Ceaușescu. arti
colul subliniază consecvența cu care
Articolele scot în evidență faptul
că, în ultimul timp, situația inter
șeful statului român promovează
națională s-a agravat și sub
principiile independenței și suve
liniază că „președintele Nicolae
ranității naționale, egalității în
Ceaușescu, în Raportul la Confe
drepturi a tuturor națiunilor, nea
rința Națională, adresînd un vibrant
mestecului în treburile interne, aapel de a conlucra pentru depăși
vantajului reciproc, cooperării între
rea acestei situații, a exprimat,
totodată, voința României de pace
toate statele lumii, indiferent de
și cooperare cu toate țările lumii".
orinduirea socială,
Sub titlul „Aniversarea președin
Abordînd aspectul universalității
telui Nicolae Ceaușescu", cotidianul
operei teoretice și activității prac
columbian „LA REPUBLICA" —
tice ale președintelui Nicolae
ziar guvernamental — a prezentat
Ceaușescu, ziarul enumeră volume
momente din viața și activitatea to
le, țările și limbile în care lucră
varășului Nicolae Ceaușescu, relevînd, între altele, că omagierea a
rile șefului statului român au fost
50 de ani de activitate revoluționa
traduse și publicate.
ră a tovarășului Nicolae Ceaușescu
Același ziar a publicat un amplu
și aniversarea zilei sale de naștere,
articol omagial dedicat președinte
„au pentru români caracteristicile
lui României, tovarășul Nicolae
unei sărbători naționale".
Ceaușescu. Ziarul inserează date
„Aniversarea unui luptător pen
referitoare la viata și activitatea
tru pace" — este titlul articolului
revoluționară și patriotică ale șe
publicat de revista braziliană
fului statului român.
„MANCHETE", însoțit de portretul
tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Ziarul japonez „N1HON KEIZAI"
După ce prezintă date din viața și
a publicat pe prima pagină inter
activitatea conducătorului partidul viul acordat, la 18 ianuarie, la
lui și statului român, articolul relie
București, de președintele Nicolae
fează principiile politicii externe a
Ceaușescu. Textul interviului este
României socialiste, „la a cărei
însoțit de portretul șefului statului
elaborare și promovare președin
român.

ticolul „A face totul pentru dez
voltarea echilibrată a nivelului de
trai al membrilor societății", in
care, după prezentarea principale
lor date biografice ale șefului sta
tului român,
se subliniază că
bunăstarea și fericirea omului
constituie obiectivul fundamental
al pbliticii Partidului Comunist
Român și al secretarului său ge
neral.
Intr-un articol, însoțit de portre
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu,
sub care se află cuvintele
„Ceaușescu — Pace", ziarul „KțJWEIT TIMES" evidențiază că „pre
ședintele României a făcut din pro
movarea egalității și independenței
tuturor națiunilor piatra funda
mentală a politicii externe a țării
sale".
POSTUL DE RADIO KUWEIT a
consacrat omagierii președintelui
Nicolae Ceaușescu o emisiune
de o oră. La rîndul său, TE
LEVIZIUNEA KUWEITIANA a
difuzat un film despre frumuse
țea peisajului românesc împlinit de
♦

Presa internațională omagiază împlinirea
a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversarea
zilei de naștere a președintelui României
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ILE DE PRESA

e scurt
PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir
Sen, secretar general al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, a
primit delegația Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), condusă de Sam Nujoma,
președintele
S.W.A.P.O.,
aflată într-o vizită la Phenian, cu
care a avut o convorbire priete
nească.
LUPTEI.E DIN SALVADOR.
Frontul Farabundo Marti pentru
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din
Salvador controlează 90 la sută din
departamentul Chalatenango și în
treaga zonă de nord a deoartamentului Moraza.n, adică peste 1 200 kmp
din teritoriul național — a anunțat
postul de radio „Venceremos" citat
de agenția salvadoriană de presă
Salpres. Forțele armate salvadorlene trimise în regiune nu au putut
infringe rezistența opusă de deta

șamentele F.M.L.N. și au solicitat
noi intăriri din San Salvador.
TURNEU. Președintele R.F. Ger
mania, Karl Carstens, l-a primit,
luni, pe vicepreședintele S.U.A.,
George Bush, cu care a avut o
convorbire, axată, după cum preci
zează agenția D.P.A., pe probleme,le dezarmării și ale organizației
nord-atlantice.
Bonn este prima
etapă a turneului vest-european al
vicepreședintelui Bush în Europa
occidentală, in cadrul căruia ur
mează să fie explicată poziția ame
ricană la tratativele de dezarmare
de la Geneva și să se prezinte
punctul de vedere al aliaților vesteuropeni ai S.U.A. in această ches
tiune.

ÎNTREVEDERI NIPONO-AMERICANE. Aflat la Tokis fntr-o vi
zită oficială in Japonia, prima
etapă a unui turneu de 12 zile prin

etapă de dezvoltare socială și eco
nomică a țării, de inițiativele și
contribuția activă foarte apreciate
ale României pentru dezbaterea și
soluționarea problemelor lumii con
temporane".
„In perioada celor aproape 18
ani de cînd Nicolae Ceaușescu
conduce Partidul Comunist Român
și destinele țării — se arată în ar
ticol — viața socială a poporului
român a intrat intr-un proces de
profunde transformări înnoitoare,
care au ridicat la nivel superior în
tregul sistem de relații sociale, de
producție, precum și sistemul
structurii sale politice și spirituale".
Ziarul marocan „ÂL BAYANE"
relevă, într-un amplu articol :
„Președintele Nicolae Ceaușescu
a promovat și promovează cu fer
mitate o politică ce vizează ac
celerarea progresului economic și
social al României* dezvoltarea
și modernizarea într-un ritm sus
ținut a forțelor de producție, fa
vorizarea avintului științei, învățămintului și culturii, perfecțio
narea neîncetată a relațiilor de
producție, de organizare și condu
cere a societății, adincirea derrțocrației socialiste și aplicarea cu hotărîre a principiilor eticii și echită
ții socialiste, ridicarea necontenită
a nivelului de viață material și
spiritual al întregului popor".
„în politica externă — continuă
ziarul — șeful statului român a im
primat ca trăsături caracteristice
promovarea cu consecvență a prin
cipiilor independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc".
Cotidianul congolez „MWETI"
publică un amplu articol intitulat
„Gindirea și acțiunea președintelui
Nicolae Ceaușescu" însoțit de por
tretul șefului statului român, in
care — pornind de la teza secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, potrivit căreia „pro
gresul economic si social al fiecă
rui oooor, nivelul de civilizație al
fiecărei țări sînt determinate in mod
hotărâtor de realizarea unui ranort
just intre fondul de acumulare și
fondul de consum", prezintă marile
realizări economice ale ponorului
român în anii construcției socialiste
și, îndeosebi, în ultimii 18 ani de
cînd la conducerea țării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Se subliniază că, in pofida crizei
economice mondiale, programele de
dezvoltare economică și socială ale
României au fost, în ansamblu,
realizate, ceea ce atestă „temeini
cia fundamentării lor științifice,
caracterul lor realist, trăsături im
primate, în principal, de gindirea
și activitatea desfășurată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu".
Articolul evidențiază, totodată,
rolul determinant al tovarășului
Nicolae Ceaușescu in orientarea
politicii externe românești.
Organul Partidului Congolez al
Muncii, „ETIMBA", a publicat ar-

mai multe țări din Asia, secretarul
de stat al S.U.A., George Shultz, a
fost primit luni de împăratul
Hirohito șl de primul ministru ja
ponez, Yasuhiro Nakasone. Dosarul
convorbirilor a cuprins o evaluare
a situației internaționale, cu accent
pe dezechilibrul existent în rapor
turile comerciale ale S.U.A. cu
partea niponă.

CONVORBIRI TURCO-ALBANEZE. Agenția A.T.A. informează că
ministrul afacerilor externe al Tur
ciei, liter Turkmen, l-a primit, la
Ankara, pe ministrul adjunct al
afacerilor externe al Republicii
Populare Socialiste Albania, Sokrat
Plaka, cu care a examinat proble
me ale relațiilor dintre cele două
țări.

TUNEL — tn Japonia a început
construcția celui mat lung tunel
submarin din lume, care va lega
insulele Honshu și Hokkaido. Avind
o lungime totală de 5.1,85 km, tune
lul va permite stabilirea unei le
gături feroviare rapide intre cele
două mari insule ale arhipelagului
nipon. Principala parte a lucrării
este prevăzută să se încheie in anul
1986.

CONDUCTA, tn Arabia Saudltă
a fost inaugurată oficial duminică
o mare conductă de petrol, cu o
lungime de 1 200 km, care va trans
porta zilnic 1,85 milioane barili de
țiței de la timpurile din zona esti
că a țării pină la complexul pe
trochimic Yanbu, aflat in partea
vestică pe țărmul Mării Roșii,

DEMONSTRAȚIE ÎMPOTRIVA
MAFIEI. In orașul Neapole a avut
loc o manifestație de masă a tine
retului împotriva activităților Ma
fiei. Participanții, între care s-au
aflat milltanți ai organizațiilor din
Neapole ale partidelor politice — au
chemat populația orașului să lupte
in continuare împotriva abuzurilor
Mafiei.

SECETA IN BRAZILIA. — De
multă vreme ținuturile din nord-estul Braziliei sint afectate de o pu
ternică secetă. Aceasta a cuprins
un teritoriu de aproximativ 1,5 mi
lioane kmp, echivalent cu cel al
Franței, Italiei, Spaniei și Portuga
liei luate la un loc. Aproximativ
700 de orașe au început să aibă
greutăți in aprovizionarea cu apă
potabilă.

Consecințe ale crizei
economice mondiale
ÎN S.U.A.
WASHINGTON. — Producția side
rurgică americană a înregistrat in
1982 cel mai scăzut nivel din ulti
mii 40 de ani, transmite agenția
U.P.I., adăugind că oțelăriile au lu
crat cu numai 47,3 la sută din ca
pacitățile lor. In legătură cu aceas
ta, sâptămînalul „Iron Age" subli
niază că șomajul în acest important
sector economic atinge, în prezent,
cele mai înalte cote de cînd există
statistici elaborate de Institutul ame
rican a! fierului și oțelului — anul
1933. Se menționează, între altele,
că in noiembrie 1982 numărul siderurgiștilor americani a scăzut la
231 000, față de 365 000 — în noiem
brie 1981.

ÎN BELGIA
BRUXELLES. — In luna ianuarie,
numărul șomerilor din Belgia a cres
cut cu 40 000, rldicîndu-se la 530 000.
Ziarul „Le Drapeau Rouge" relevă,
în legătură cu aceasta, că peste
200 000 dintre șomerii belgieni sînt
tineri și tinere sub 25 de ani.

Președintele Irakului a primit
pe viceprim-ministrul guvernului român
BAGDAD 31 (Agerpres). — Din
partea tpvarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, a fost înmînat un mesaj
președintelui Irakului, Saddam Hus
sein, de către Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al guvernului, care
efectuează o vizită în Irak. Mul
țumind călduros pentru mesajul pri
mit, președintele Saddam Hussein a
rugat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut cordial,
urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate po
porului român prieten.
Președintele Saddam Hussein a dat
o înaltă apreciere activității și pre
ocupării statornice a șefului statului
român neutru dezvoltarea continuă
a relațiilor de prietenie și colaborare
dintre popoarele român și irakian,
arătind că vizita președintelui
Nicolae Ceaușescu la Bagdad, în iu
nie 1982, a dat un puternic impuls
acestor raoorturi, ceea ce coresnunde pe deplin intereselor ce'or două
popoare, întăririi colaborării și pă
cii internaționale. Președintele Sad
dam Hussein a exprimat înalta sa

apreciere pentru activitatea neobo
sită și contribuția activă ale șefului
statului român la promovarea cau
zei independenței popoarelor, a în
țelegerii și păcii în lume, la stinge
rea focarelor de conflict și regle
mentarea tuturor diferendelor dintra,
state pe cale pașnică, prin tratative.
In cursul întrevederii a fost exa
minat stadiul aplicării înțelegerilor
convenite intre șefii celor două sta
te cu prilejul întîlnirii la cel mal
înalt nivel de la Bagdad, manifestîndu-se hotărirea de a impulsiona
traducerea în viață a acestora și da
a identifica noi posibilități și căi de
conlucrare multilaterală, în intere
sul celor două popoare prietene. Au
fost, de asemenea, abordate unele
probleme ale actualității internațio
nale și evoluția situației din zonă.
La întrevedere au participat Has
san Aii, membru al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, ministrul
comerțului, președintele părții ira
kiene în Comisia mixtă irakianoromână, și Mihai Diamandopol, am
basadorul României la Bagdad.

Adunare consacrată aniversării
primului tratat româno-sovietic

moscova:

MOSCOVA 31. — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : în
cadrul, manifestărilor organizate în
Uniunea Sovietică pentru marcarea
celei de-a 35-a aniversări a semnă
rii primului Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre
România și U.R.S.S., la Institutul de
cercetări medico-farmaceutice din
Moscova a avut loc o adunare
festivă.
în cuvîntările rostite cu acest pri
lej. E. V. Degtierov, locțiitor al se
cretarului Comitetului de partid al
institutului, și Ion Hobana, secretar
al Uniunii Scriitorilor, membru al
Biroului Consiliului Asociației de
prietenie româno-sovietică, conducă-
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torul delegației Asociației de priete
nie româno-sovietică, aflată în vizită
în U.R.S.S. cu prilejul acestor mani
festări, au relevat evoluția ascenden
tă a relațiilor de prietenie și cola
borare româno-sovietice și au subli
niat rolul determinant al intilnirilor
și convorbirilor dintre conducătorii
de partid și de stat ai celor două
țări in dezvoltarea și aprofundarea
acestor raporturi pe diverse planuri.
A participat N. Stinea, consilier al
ambasadei țârii noastre la Moscova.
în holul institutului a fost pre
zentată o expoziție de fotografii
„U.R.S.S. — România — prietenie și
colaborare".
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ACȚIUNI, LUĂRI DE POZIȚIE ÎMPOTRIVA
CURSEI ÎNARMĂRILOR NUCLEARE
Ample demonstrații
în R.F.G.
BONN. Peste 100 000 de persoane
au participat la ample demonstra
ții de masă desfășurate în șase
mari orașe din R.F. Germania —
Kiîln, Hamburg, Hanovtțp, Miinchen, Frankfurt pe Main și Moes
singen — în memoria victimelor
dictaturii naziste, venită la putere
in Germania cu 50 de ani in urmă.
Demonstrațiile au avut loc sub
deviza „Să nu se repete fascismul
— Să nu mai fie război — Nu vrem
noi rachete atomice !“..
Participanții la demonstrații au
evidențiat, în alocuțiuni rostite cu
acest prilej, necesitatea intensifi
cării luptei pentru pace și dezar
mare, împotriva proiectatei stațio
nări de noi rachete americane cu
rază medie de acțiune în R.F.G.
și în alte țări ale Europei occiden
tale. Totodată, s-a cerut cu fermi
tate interzicerea tuturor grupărilor
neonaziste și a oricărei propagande
naziste, precizează agenția D.P.A.

„Este timpul
sâ fie înghețate
arsenalele nucleare"
DELHI — La Delhi a luat sfîrșit
o conferință consacrată dezarmării,
organizată de Consiliul indian pen
tru cercetări în domeniul științelor
sociale și Academia națională de
științe, în colaborare cu alte insti
tuții și organisme indiene, infor
mează agenția P.T.I. Participanții
au adoptat un apel pentru îngheța
rea imediată a cheltuielilor desti
nate înarmărilor nucleare, subliniindu-se- că nu vor putea fi înre
gistrate progrese spre instaurarea
unei ordini economice și sociale e-

chitabile în lume atît timp cît asu
pra omenirii planează pericolul unui conflict nuclear.
Documentul evidențiază, de ase
menea, necesitatea intensificării
eforturilor destinate conștientizării
opiniei publice și mobilizării crescinde a acesteia în lițpta pentru
dezarmare și pace. în acest sens, se
sugerează crearea urgentă în India
a unui centru de informare în le
gătură cu problemele cursei înar
mărilor și necesitatea dezarmării.

OSLO. Președintele Partidului
Muncitoresc Norvegian, Gro Har
lem Brundtland, a atras atenția,
într-un interviu acordat ziarului
„Dagbladet", asupra pericolului
unei intensificări a cursei înarmă
rilor. „Noi sintem de părere că, în
linii mari, există un echilibru mi
litar între Est și Vest. Acest mo
ment important trebuie folosit. Este
timpul sâ fie înghețate arsenalele
nucleare și apoi , să se stopeze
cursa înarmărilor" — a declarat ea.

Proteste
împotriva bazelor
militare străine în Grecia
ATENA. O demonstrație de masă
tn semn de protest față de prezența
bazelor militare străine în Grecia
și de politica de supraînarmare a
N.A.T.O. a avut loc in al doilea
oraș ca mărime al Greciei — Sa
lonic. Demonstrația a fost convoca
tă din inițiativa organizațiilor lo
cale ale partizanilor păcii. Coloa
nele de demonstranți au străbătut
străzile centrale ale orașului
purtînd pancarte cu inscripții ca
„Balcanii fără arme nucleare !“,
„Marea Egee să devină o mare a
păcii

Obiective prioritare pe agenda viitoarei reuniuni

Ia nivel inalt a țărilor nealiniate
Declarațiile președintelui Prezidiului R.S.F. Iugoslavia,
Petar Stambolici
BELGRAD 31 (Agerpres). — Petar
amenință securitatea unor popoare
și a unor zone întregi ale planetei.
Stambolici, președintele Prezidiului
R.S.F. Iugoslavia, a declarat, într-un
Iugoslavia — a declarat Stambolici
— apreciază că o soluționare dura
interviu acordat agenției de presă
indoneziene „Antara", că pe agenda
bilă a acestor probleme și crize se
poate realiza numai pe baza respec
de lucru a viitoarei reuniuni la ni
tării stricte a drepturilor legitime și
vel inalt a țărilor nealiniate, de la
a intereselor popoarelor și țărilor
Delhi, ar trebui să figureze, în pri
implicate, prin retragerea trupelor
mul rind, problemele globale cu care
este confruntată societatea contem
străine, încetarea ostilităților, a
amestecului străin și prin trecerea
porană — dezvoltarea, dezarmarea,
decolonizarea și pe-fecționarea co
la negocieri pentru reglementarea
pe cale pașnică a chestiunilor în
laborării reciproce dintre țările ne
aliniate. De asemenea* — statele
suspensie.
Luni dimineața — informează amembre ale mișcării de nealiniere
— a apreciat el, ar trebui să ajungă
genția Taniug — Petar Stambolici a
la un acord in legătură cu viitoa
plecat din Belgrad, îndrentindu-se
rele lor inițiative vizind reglemen
spre Jakarta, unde urmează să în
tarea problemelor și crizelor caretreprindă o vizită oficială.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reizbucnirea luptelor între milițiile rivale din Liban • O nouă
rundă a negocierilor libanezo-israeliano-americane
BEIRUT — Situația la Beirut s-a
unde au reizbucnit luptele între mi
agravat în noaptea de sîmbătă spre
lițiile rivale.
duminică ca urmare a tirurilor de
BEIRUT 31 (Agerpres). — Cea
artilerie care au atins cartierul
Ashrafieh, din partea de est a ora
de-a 11-a ședință a negocierilor li
banezo-israeliano-americane a avut
șului, și mai multe sectoare din
loc luni la Khalde, în apropiere de
suburbia de nord-est a capitalei,
transmite postul de radio oficial li
Beirut, desfășurîndu-se în cadrul sub
comitetelor
de lucru, informează abanez, citat de agenția France
gențiile. France Presse și Associat'd
Presse.
Press.
Aceeași sursă menționează că
Comunicatul publicat la încheierea
bombardamentele și schimbul de
acestei noi runde de tratative men
tiruri de artilerie s-au declanșat ca
ționează că au fost discutate deta
urmare a Înrăutățirii situației din
liile problemelor înscrise pe ordinea
zona muntoasă, din estul Beirutului,
de zi a negocierilor.
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