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la dezvoltarea multilaterală a patriei
Progresul și independența
națională, pacea și știința
sînt inseparabile"
NICOLAE CEAUȘESCU

î

Diversificarea producției, reducerea
substanțială a consumurilor
materiale și energetice

ff

• In industria mobilei și industria materialelor de con
strucții — acțiuni susținute pentru promovarea tehnologiilor
moderne, pentru valorificarea superioară a resurselor mate
riale și energetice și reducerea mai accentuată a consu
murilor ;
• Pe ansamblul unităților ministerului, consumul de com
bustibil primar se va reduce, in 1983, cu 9,8 la sută față
de 1982 ;
• Un amplu program de recuperare și refolosire a mate
rialelor reciclabile și a resurselor energetice secundare ;

• In centrul preocupărilor: diversificarea producției și În
noirea produselor pentru satisfacerea cerințelor economiei și
ale exportului.
— Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, a
analizat, in repetate rinduri, îm
preună cu cadre de conducere și spe
cialiști din domeniul industrializării
lemnului și materialelor de construc
ții — numai in ultima lună a anu
lui trecut au avut ioc două aseme
nea analize — măsurile și soluțiile
preconizate pentru reducerea consu
murilor materiale și energetice. Con
cret, ce ș-a întreprins pină ccum
pentru realizarea programelot spe
ciale elaborate in acest scop ?
— De Ia început, vreau să subli
niez sprijinul permanent șl deosebit
de valoros pe care lucrătorii din
domeniul industrializării lemnului șl
materialelor de construcții l-au primit
din partea secretarului general al
partidului, atit în fundamentarea ni
velurilor și ritmurilor de dezvoltare
cantitativă și calitativă a producției
în actualul cincinal, în orientarea în
tregii noastre activități, cit și in
aducerea la îndeplinire în cele mai
bune condiții a sarcinilor ce ne revin.
Pentru indicațiile prețioase, mobili
zatoare pe care ni le-a dat și ni le
dă, pentru activitatea sa neobosită
’să in slujba propășirii economicos >2e a României, transmitem
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de activi
tate revoluționară șl aniversării zilei
de naștere, caldele noastre mulțumiri,
multă sănătate și putere de muncă,
spre binele poporului și al patriei
noastre socialiste. Acțiunile inițiate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
vind dezvoltarea și modernizarea
producției, reducerea mai accentua
tă a consumurilor materiale și ener
getice sînt de o importanță deosebi
tă pentru activitatea noastră curentă
și au largi implicații pozitive în
perspectiva întregului cincinal.
Din inițiativa tovarășului Nicolae
Ceaușescu au fost elaborate o serie
de programe speciale pentru redu
cerea consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibil și ener
gie. Rezultatele obținute pînă acum
și căile prin care vom acționa in
continuare pentru înfăptuirea aces
tor programe au fost prezentate con
ducerii de partid și de stat, secre
tarului general al partidului în ca
drul unei expoziții organizate la
sfirșitul anului trecut Cît privește
eficiența măsurilor și soluțiilor cu
prinse in programele amintite se cu
vine relevat, inainte de toate, faptul
că pe ansamblul unităților ministe
rului, în anul 1983 consumul de com
bustibil primar se reduce, in medie,
cu 9,8 la sută față de 1982 și cu 14,t
la sută față de 1980. Această redu-
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cere a consumului de combustibil are
loc in condițiile creșterii ponderii re
surselor refolosibile in structura
combustibililor consumați, de la 11 la
sută în 1982 la 14,2 la sută in 1983,
asigurindu-se un grad de recuperare
a resurselor energetice refolosibile
de circa 89 ia sută. In același timp,
prin noile soluții tehnologice se asi
gură reducerea consumurilor materia
le și, respectiv, a greutății produsalor.
Slnt măsuri ce completează acțiunile finalizate tn anii precedenți, printre care un loc important
a revenit reducerii volumului fizic
loan FLOREA
ministrul industrializării lemnului
și materialelor de construcții

Convorbirile

Scinteii
la produsele energolntensive șl în
locuirea parțială a acestora cu pro
duse noi, în anul 1982 realizîndu-se
o structură îmbunătățită a producției
din domeniul industriei lemnului, ce
lulozei, hirtiei și al materialelor de
construcții.
— Vă rugăm, tovarășe ministru, să
numiți prioritățile anului 1983 in do
meniul industrializării lemnului și
materialelor de construcții.
— Indiscutabil și in cel de-al
treilea an al cincinalului obiectivul
nostru nr. 1 il constituie creșterea
eficienței economice. Tocmai, de
aceea, în concordanță cu sarcinile
stabilite de Conferința Națională a
partidului, cu orientările și indica
țiile date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, pentru anul 1983 au fost
examinate cu înaltă răspundere căile
și mijloacele de reducere mai accen
tuată a consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibil și ener
gie, pentru transpunerea în practică
a noilor soluții în cel mai scurt timp.
Ca urmare, in acest an, in industria
mobilei, prin reducerea grosimii și
greutății produselor din lemn se vor
economisi circa 1 900 mii mc masă
lemnoasă, ceea ce va asigura, printre
altele, obținerea unei producții supli
mentare pentru export în valoare de
14 500 mii dolari. In acest scop au fost
omologate o serie de modele pentru
produsele noi de mobilier, s-au reac-
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orașul
minerilor.
cel mai
tînăr oraș
al țârii

tualizat și definitivat tehnologiile noi
de finisare a mobilei prin utilizarea
lacurilor mate, au fost elaborate noi
normative de dimensiuni ale mobilei,
de tipizare a elementelor masive și
a panourilor, s-au elaborat norme
tehnice pentru toate produsele noi și
reproiectaie.
In industria materialelor de con
strucții, prin reducerea normelor de
consum, a greutății și secțiunii pro
duselor, crește substanțial gradul
de valorificare a unor materii prime
și materiale, respectiv cu 22—30 la
sută la caolin, argilă, feldspat. în fa
bricația de obiecte sanitare și plăci
de faianță ; Ia azbociment se reali
zează o economie de peste 58 mii
tone ciment și 1 350 tone azbest fibră,
iar la producția de ciment de 6 950
tone cărămizi refractare ; la produc
ția de materiale hldroizolatoare, con
sumul de bitum scade cu 20 la sută,
iar la materiale din mase plastice,
covor și tapet p.v.c., consumul de
p.v.c. se va diminua cu pînă la 39 la
sută, în condițiile reducerii consumu
lui de combustibil cu circa 18.4 la sută
fată de realizările anului trecut. In
industria celulozei și hîrtiei, prin re
ducerea grosimii tuturor sortimente
lor și a consumurilor specifice, în
acest an se va realiza o economie de
64 600 tone celuloză.
— Un obiectiv foarte important,
care se • situează stăruitor In centrul
atenției conducerii partidului nostru,
il constituie realizarea de materiale
de construcții moderne, ușoare, ief
tine. Ce rezultate s-au obținut pină
In prezent și ce va aduce nou anul
1983 in această privință ?
— Și in acest an producția de ma
teriale de construcții cunoaște un pro
ces continuu de înnoire. Aș remarca,
în mod deosebit, plăcile de faianță
decorate manual, noile modele de
obiecte sanitare, tapete, armături și
altele — produse care se vot fabrica
cu consumuri reduse de materii pri
me, cu o estetică îmbunătățită și care
sini solicitate atit in țară, cit și la
export. De asemenea, in cadrul ex
poziției organizate la sfirșitul anului
trecut au fost prezentate și noile
modele de panouri mari exterioare
pentru locuințe.
Concomitent, vom pune ia dlspoziția unor unități cu profil asemănător din cadrul altor ministere și al
consiliilor populare tehnologii noi,
moderne, pentru producerea unor
materiale de construcții. Astfel, s-a
pus la punct tehnologia și va începe
in curînd producția de materiale de
construcții bazate pe folosirea resur
selor secundare, cum ar fi blocurile
de zidărie din zgură și cenușă de ter
mocentrală, betonul celular autoclavizat de tip „izobeton" ș.aî
— Ați amintit mat inainte de panourile pentru locuințe. Nu demult,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat conducerii ministerului, specialiștilor să se diversifice gama aces
tor produse pentru a se asigura con
struirea unor blocuri cu arhitectură
modernă și cu cheltuieli mai reduse.
Ce soluții se au in vedere pentru sa
tisfacerea acestor cerințe ?
— Pe baza indicațiilor și orientări
lor date de secretarul general al
partidului cu ocazia vizitelor de lu
cru, specialiștii din cadrul ministe
rului au pus la punct o nouă tehno
logie de finisare a panourilor mari
de fațadă pentru locuințe, prin finiConvorbire realizată de

In hala montaj general a întreprin
derii de autocamioane Brașov
Foto : E. Dichiseanu

BRAȘOV: Ritm sporit
Ia montajul tractoarelor
Activitatea productivă din
acest an a întreprinderii „Trac
torul" Brașov a demarat bine.
Concludente in acest sens
sint rezultatele obținute in luna
ianuarie de secția montaj gene
ral, secție unde se finalizează
practic aproape Întreaga activi
tate a colectivului uzinei și care
a reușit să monteze in prima
lună a anului un număr de 5 743
tractoare, față de 4 372 tractoare
cite a montat în aceeași lună a
anului trecut. In afara unei li
vrări ritmice de piese și subansamble asigurate de secțiile
prelucrătoare și de către colabo
ratori, rezultatele obținute de
colectivul secției montaj general
au fost in mod hotărîtor influențațe de noua organizare a acti
vității liniei de premontaj trac
toare de 65 CP, care a condus la
sporirea capacității de premon
taj cu aproape 20 la sută. (Nieolae Mocanu, corespondentul
„Scînteil").

mpreună eu întregul popor, strîns
uniți în jurul Partidului Comu
nist Român, oamenii de știință
din țara noastră, toți cei ce muncim
pe tărimul cercetării științifice, dez
voltării tehnologice și introducerii
progresului tehnic, am sărbătorit cu
bucurie și profundă mîndrie patrio
tică, in acest început de an, consacra
rea în istoria țării a peste 50 de ani
de activitate revoluționară neîntre
ruptă ai conducătorului iubit al
partidului și statului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Am adus
fierbintele nostru omagiu celui care
întruchipează, de aproape două ■ de
cenii, întreaga ființă a poporului ce
l-a ales în fruntea sa, marile însușiri
și puterea lui de creație istorică, nă
zuințele sale, cele mai scumpe de li
bertate, demnitate și independență
națională într-o lume confruntată cu
probleme complexe, pe care o dorim
a colaborării și păcii, mai dreaptă șt
mai bună. Cinstind uriașa operă de
transformare revoluționară a desti
nului României moderne înfăptuită
în spiritul ideilor înnoitoare, revolu
ționare ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu, slujitorii științei au adus
omagiul lor Omului de înaltă conști
ință și spiritualitate, care le-a dat
cea mai mare putere de înfăptuire
și demnitatea celor mai înalte răspun
deri, a celei mai însemnate încrederi
de care s-au bucurat vreodată in fața
poporului. O încredere izvorită din
însăși esența democratică și profund
patriotică a gîndirii conducătoruluierou al națiunii noastre, care nu a
pregetat niciodată să afirme, eu con
vingere și căldură : „Isteria arată că
toate popoarele, mari sau mici, tși
pot aduce contribuția proprie la dez
voltarea patrimoniului științei uni
versale. Cercetarea științifică este
unul din principalele domenii de
manifestare a geniului fiecărui po
por, a gindirii și capacității sale
creatoare, iar poporul nostru a dove
dit cu prisosință calitățile cu care
este înzestrat, forța, talentul și ca
pacitatea de a făuri mari valori ști
ințifice și culturale".
Știința românească se mîndrește cu
faptul că primul revoluționar al țării,
omul acțiunii concrete, hotărîte și
eficiente care ne conduce este u n
cugetător de uriașă cuprindere,
rigoare și • profunzime care, puternic
angajat în dezvoltarea creatoare a
pi a t e ri a 11 s m u 1 u 1 dialectic
și istoric, deschide in permanență

Expresii ale înaltei prețuiri,
ale unității întregului popor

in jurul partidului,

al tovarășului Nicolae Ceausescu,
hotărîre unanimă de a înfăptui

neabătut politica partidului
Scrisori și telegrame de felicitare adresate
secretarului

general

al

partidului
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Mesuje de omagiu
din întreaga lume pentru

președintele României

Iile ȘTEFAN
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„Ai sădit o floare, ai
udat-o, șl, într-o bună
zi, vezi cum i se desfac
petalele ; în sfîrșit, o poți
mîngiia. Ți-ai ciștigat acest
drept prin însuși faptul că
floarea există. Ea există
datorită ție“. Sint cuvinte
le lui Minai Andrei de la
Rovinari. Dar, de fapt,
cine este Mihai Andrei ?
Și ce repiezintă Rovinari
pe harta patriei ?
Un oraș din bazinul mi
nier al Gorjului. Un • oraș
al minerilor din aceste
locuri, un ar aș apărut din
tre rovine, un oraș „fără
arhive". De ce a fost ne
voie de acest oraș ? Pen
tru a răspunde la întreba
re este suficient să amin
tim că în perioada ina
ugurată de Congresul al
IX-lea, in această zonă a
început să fie scos la lu
mină lignitul ; cărbunele
de Rovinari este „plinea",
energeticienilor de la ter
mocentrala Rovinari, dar
el mai ajunge, in mari
cantități, la Turceni, la
Mintia, la Ișalnița — ca să
dăm doar cîteva exemple.
Pentru ei, pentru cei ce
smulg pămintului prețioa
sa resursă energetică, pen
tru destoinicul detașament

al minerilor gorjeni. încleș
tați în lupta pentru inde
pendența energetică a ță
rii, a înflorit orașul. El
s-a născut, e drept, mai
demult, în mintea și în ini
ma cuiva. Din dragoste de
oameni, din grijă pentru ei.
Un oraș al minerilor, voință
și ctitorie a secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
„Un Rovinari modern și
pentru generațiile viitoa
re ; așa cum cerem oame
nilor, așa să le și dăruim".
De la gînd la faptă n-a
fost mult. Schița orașului,
îmbunătățită și aprobată
personal
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a prins
să coboare de pe planșetă
acum mai puțin de un an
și jumătate. Orașul a în
ceput să devină. Să capete
consistență. Cînd vorbea
de dreptul de a mîngîia o
floare, Mihai Andrei cred că
se gindea și la această
floare a lor, care acum se
deschide : ORAȘUL. Cel
mai tînăr oraș din țară.
...Dar tot n-am lămurit
cine este Mihai Andrei. Se
prezintă astfel : „Sînt Mi
hai Andrei de la Rovinari".
Simplu și ceremonios tot
odată. Așa se prezintă și

aici. In oraș, unde, dealt
fel, 11 cunoaște toată lu
mea, și in stațiuni, unde
merge, din cînd in cînd, cu
familia, și în Tîrgu Jiu,
și cind vine in Capitală.
Și aveam să observ că
mai toți cetățenii orașului
Rovinari au această mîndrie alimentată de condi
ția de „cetățean al celui
mai tînăr oraș din Româ
nia". Unii dintre ei se trag
din orașe care numără se
cole, sau poate chiar mai
bine de un mileniu de atestare documentară,
și 7 S-au așezat aici,
le e rostul ; noblețea orașuiul se probează nu prin
vechime, nu neapărat prin
vechime, ci prin felul de-a
fi al oamenilor. Al mine
rilor, că al lor e orașul.
Pentru ei s-a construit.
Nici nu le trecuse prin
minte posibilitatea aceasta.
Ei se obișnuiseră așa, no
mazi ; de la mină, de la
Urdari, sau Rogojelu, sau
Roșiuța, sau cine știe care
alta, sau de la cariera
în care lucrau — Ro
vinari Est, ori Gîrla, ori

Anica FLORESCU
(Continuare in pag. a Ii-a)

Aspect din noul Rovinarl
Foto : S. Cristian

glndiril economice șl soclal-politice
un imens front de lucru în direcții
originale, li conferă noi resurse și
impulsuri ideologice, un inepuizabil
material pentru întreaga activitate
teoretică și practică.
Creator, pentru prima oară în isto
ria țării, al unei autentice politici de
partid și de stat a științei și tehno
logiei, prin contribuția hotâritoare,
nemijlocită pe care a adus-o la ela
borarea Programului partidului, a
tuturor documentelor-directivă ale
congreselor și conferințelor naționale
din ultimii 18 ani, ce exprimă amplu
Prof. Ion URSU
prim-vicepreședinte
al Consiliului National
pentru Știință țl Tehnologie

Angajînd țara in prima el epocă
de adevărată creștere economică mo
dernă, secretarul general al partidu
lui a pus în fața slujitorilor științei
sarcina de a se constitui într-o forță
motrice de frunte a acestui uriaș
efort. Amplificînd dimensiunea culturală, educativă a știintei, conducătorul partidului și statului nostru a
proiectat, totodată, știința dincolo de
condiția ei tradițională de domeniu
al culturii într-o forță de producție,
resursă de bază a dezvoltării prin
forțe proprii, izvor de avuție națio
nală, a implicat-o în toate laturile
activității economico-sociale, de la
linia de producție și pînă la condu
cerea întregului angrenaj social.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a de
finit o nouă problematioă a științei
și tehnologiei in raporturile lor cu
societatea românească in prefacere
accelerată, a dat acestor domenii de
activitate noi principii de orientare
și criterii de apreciere, intre care
creșterea aportului cercetării și
ingineriei naționale la îndeplinirea
sarcinilor economice și sociale; capa
citatea de asimilare și introducere In
practica economico-socială a celor
mai noi și eficiente cuceriri ale revo
luției tehnico-științifice mondiale ;
competitivitatea în domeniile de vîrf
,ale dezvoltării tehnologice și progre
sului tehnic, cum sînt chimia indus
trială modernă a polimerilor, elastomerilor și altor produse cu grad înalt
de prelucrare și valoare ridicată,
electrotehnica, electronica și micro
electronica, fizica și energetica nu
cleară, aeronautica, biologia aplicată,
bioindustriile și altele. Intre calită
țile necesare ale forței proprii de
cercetare și inginerie tehnologică, se
cretarul general al partidului subli
nia capacitatea de a înlocui importul
de produse șl inteligență străine,
precum și de a lărgi posibilitățile de
export, de participare a țării la divi
ziunea internațională a muncii șl
schimbul mondial de valori ; puterea
de a sprijini mecanismul deciziei po
litice, de a proiecta și evalua viitoruri posibile, de a crea, printr-o îm
pletire armonioasă a cercetării fun
damentale cu cea aplicativă, rezerva
necesară de soluții tehnico-economice și sociale pentru transpunerea în
viață a viitorului ales de popor șl
partid, a liniei politice a acestuia în
toate domeniile vieții și muncii na
țiunii.
Toate acestea au pus Intr-o nouă
lumină dimensiunile etice și politice
ale activității oamenilor de știință,
au stimulat motivația lor patriotică.

această politică, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a dezvăluit pe deplin, in
sens principial și practic, legătura
obiectivă, organică dintre sarcinile
științei și tehnologiei și sensul fun
damental al orinduirii noastre socia
liste — creșterea nivelului de trai
material și spiritual al întregului po
por, făurirea unei civilizații superi
oare, comuniste. „Aplicarea in prac
tică a cuceririlor științei, accesul larg
la cunoașterea și folosirea a tot ceea
ce realizează mai valoros, mai avan
sat gindirea umană constituie, in zi
lele noastre, o condiție fundamenta
lă a progresului fiecărei națiuni, a
creșterii nivelului de trai al popoare
lor, a ridicării gradului de civiliza
ție al întregii omeniri" — arăta se
cretarul general al partidului, pre
ședintele României, adresîndu-se fi
zicienilor europeni și de pe alte con
tinente reuniți la București în toam
na anului 1975, anul în care se insti
Observînd cu justețe și clarviziu
tuia euvintul de ordine al primului
ne că statornicirea în practică
cincinal consacrat plenar afirmării
a acestui nou cod «I muncii și
revolutiet tehnico-științifice in pa
vieții oamenilor de știință și tehnică
tria noastră. Se dădea astfel, incă o
făcea necesară o temeinică și multi
dată, expresie uneia din convingerile
laterală pregătire, tovarășul Nicolae
și orientările cu cea mai mare influ
Ceaușescu sublinia că „îndeplinirea
ență asupra cursului făuririi societă
cu succes a noilor sarcini ce decurg
ții socialiste multilateral dezvoltate
din
dezvoltarea social-economică a
In patria noastră, in epoca inaugura
țării creează necesitatea îmbunătăți
tă de Congresul al IX-lea al parti
rii sistemului de organizare a activi
dului.
tății științifice, a concentrării cadre
Cu excepționala putere de pătrun
lor și mijloacelor materiale spre
dere a contradicțiilor și necesităților
obiectivele cu cea mai mare eficien
ce a dat întotdeauna un sens dialec
ță". In această concepție, sub îndru
tic militant și mobilizator gîndirii șl
marea directă a secretarului general
acțiunii sale politice. tovarășul
al partidului, anii ’70 au constituit o
Nicolae Ceaușescu a sesizat, incă do
perioadă de prefaceri profunde în
la jumătatea anilor '60, împrejurările
obiective și subiective care împiedi . munca și viața cercetătorilor, ingine
cau fuziunea deplină intre însemnata
rilor, proiectanților, cadrelor didacti
capacitate de creație tehnico-științice din invățămîntul superior, a ce
fică națională, erudiția și priceperea
lorlalți specialiști, de Îmbunătățiri
specialiștilor noștri și efortul gene
organizatorice in structura rețelei și
ral de satisfacere a nevoilor efective
ale societății noastre in plin avint.
(Continuare in pag. a IV-a)

Ctitorul culturii noi,
socialiste
Cu ginduri alese ți
inima curată, alături
de intregul popor, toți
creatorii de artă ai acestei țări au adus la
împlinirea a 50 de ani
de activitate revolu
ționari și la aniver
sarea zilei sale de
. naștere profundul res
pect și marea recu
noștință secretarului
general al partidului,
dragostea fierbinte nu
trite față detovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
strălucit om politic,
personalitate proemi
nentă a lumii contem
porane, ctitorul Româ
niei moderne, cel care
în fruntea partidului și
a statului conduce cu
înțelepciune ți clarvi
ziune poporul român în
acești ani glorioși. Om
Intre oameni, exemplu
permanent de abnega
ție ți dăruire In slujba
țării, președintele nos
tru este înconjurat de
admirația întregii na
țiuni, strins unită în
jurul marilor idei, la
împlinirea cărora ne
cheamă pe toți, deo
potrivă,
muncitori,
țărani, savanți, crea
tori de artă și cultură.
Președintele țării ni
s-a adresat de multe
ori nouă, artiștilor, arăttndu-ne cu clari
tate misiunea artei so
cialiste: formarea omului nou, cu o înal
tă conștiință, făurito
rul României moder
ne, ea însăși măreață
operă visată de înain
tași și pentru care, nu
o dată, cei mai buni
fii ai ei au jertfit to
tul mergind pină la
sacrificiul
suprem,
tn cuvintarea rostită
la Adunarea solemnă,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu a subliniat
în cuvinte emoționan
te nobila idee a devo
tamentului nemărginit
pe care-l datorăm pa^triei, partidului, po-

porului român, izvorul
tuturor bogățiilor ță
rii, al tuturor valori
lor civilizației >de ieri
și de azi, al artei, ști
inței și culturii româ
nești. Moștenim un
trecut măreț, eroic,
beneficiem de un pre
zent clocotitor, dina
mic, efervescent ; iată
sursele unei creații
artistice originale, pa
triotice, umaniste. Cu
prilejul numeroaselor
intilnirt și vizite de lu
cru, secretarul general
al partidului a subli
niat că arta autentică

Ileana BALOTA
nu se naște declt In
legătură organică eu
realitatea, cu munca
și viafa națiunii noas
tre și ne-a cerut să ne
inspirăm direct de la
izvor, să oglindim in
lucrări marile eforturi
depuse de intregul po
por pentru edificarea
societății socialiste in
țara noastră, tn con
dițiile noii calități a
vieții și muncii, ale
democrației socialiste,
arta nu se poate izola
de mase, refuzindu-și
astfel demnitatea de a
fi de folos oamenilor.
Ea trebuie să pășească
in agora, să se adre
seze nemijlocit minții
și sufletului, să înlătu
re orice bariere elitariște, alăturindu-se eforturilor
poporului,
innobilindu-i
conști
ința.
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu arăta că :
„Astăzi oamenii nu se
mal pot limita doar
la contemplarea frumoșului In expoziții și
săli de spectacole, la
contactul cu opera de
artă Izolată; pe măsura evoluției societății,
omul aspiră să inte-

greze tot mai mult
frumosul în existența
sa cotidiană ca ele
ment indispensabil al
ambianței sociale ge
nerale". Această con
cepție înaintată, revo
luționară, de un înalt
umanism, expresie a
gindirii novatoare a
secretarului general al
partidului, stă la baza
întregii noastre munci
de creație
destinată
modelării noii con
științe
umane. în
demnurile tovarășului
Nicolae Ceaușescu du
determinat dezvolta
rea artelor in patria
noastră, oferind, un
climat fertil pentru
valorificarea
tuturor
energiilor
creatoare,
in spiritul unei auten
tice libertăți de crea
ție. Epoca deschisă In
viața patriei de Con
gresul al IX-lea al
partidului trăiește in
conștiința noastră tub
denumirea de „Epoca
Ceaușescu":
Nicolae
un timp istoric relativ
scurt dar bogat in în
făptuiri trainice, un
timp al celor mai mari
și mai profunde trans
formări 'înnoitoare din
istoria patriei. Tot ce
am înfăptuit In acești
ani se leagă indisolu
bil de gindirea și cu
tezanța revoluționară
a secretarului nostru
general, președintele
Republicii, de ritmul
modernizării pe care
l-a introdus in toate
domeniile, de natura
vizionară a măsurilor
și orientărilor date. In
cit,
putem
spune,
omul pe care țara il
urmează cu devota
mentul tuturor con
științelor sale, este
omul politic care sim
bolizează
magistral
prin gindirea și fapta
sa revoluționară vre
rile și năzuințele în
tregii națiuni.
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Pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor dezvoltării economico-șociale a patriei

A

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
ÎNTREPRINDEREA forestieră de exploatare
Șl TRANSPORT RlMNICU-VlLCEA
către toate întreprinderile de exploatare și transport forestier,
de prelucrare a lemnului, de celuloză și hîrtie
Acționind în spiritul sarcinilor stabilite
de Congresul al XII-lea al partidului, co
lectivul de oameni ai muncii de la între
prinderea forestieră de exploatare și
transport din Rîmnicu Vîlcea a încheiat cel
de-al doilea an al actualului cincinal cu
realizări de seamă in creșterea producției
și eficienței economice. Intre altele, pre
vederile de plan la producția netă au fost
depășite cu 7.2 la sută, iar la producțiamarfă vîndută și încasată cu 12 la sută,
în același timp, beneficiile planificate au
fost depășite cu 10 la sută.
Ferm hotărit să înfăptuiască neabătut
sarcinile stabilite de Conferința Națională
a partidului, orientările și indicațiile
secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, privind realizarea unei
calități noi, superioare in toate domeniile
de activitate, colectivul nostru cheamă la
întrecere toate întreprinderile forestiere de
exploatare și transport, de prelucrare a
lemnului, de celuloză și hirtie pentru de
pășirea planului pe anul 1983, asumlndu-și
următoarele angajamente :
1. Depășirea planului la producția fizică.
In cadrul masei lemnoase planificate, cu
4 000 mc lemn rotund pentru industriali
zare, 2 500 mc cherestea, 5 000 mp uși,
ferestre și 30 000 mp plăci din așchii de
lemn.
2. Depășirea sarcinilor planificate la producția-marfă vîndută și încasată cu 3,5 la
sută și cu 4 la sută la producția netă.
3. Depășirea sarcinilor de livrare la
export cu 1 la sută, iar la fondul pieței cu
3 la sută.
4. Creșterea indicilor de utilizare a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor specifice cu
1 la sută peste nivelul planificat.
5. Sporirea productivității muncii, calcu
lată pe baza producției nete, cu 2 la sută,
peste sarcina planificată, prin organizarea
superioară a producției și a muncii, extin
derea acordului global de la 90 la sută la
93 la sută.
6. Creșterea eficienței economice, prin
reducerea cheltuielilor totale planificate la
1 000 lei producție-marfă cu 3 Iei, din care
cele materiale cu 1,5 lei și depășirea pla
nului de beneficii cu 4 la sută.

In acest scop, se va acționa pentru
diminuarea pierderilor de exploatare cu
5 la sută, sporirea indicilor de utilizare a
masei lemnoase cu 3 la sută, reducerea
consumurilor normate de energie electrică
cu 500 MWh și a energiei termice cu
500 tone combustibil convențional. Tot
odată, vor fi recuperate și valorificate,
peste sarcinile de plan, următoarele canti
tăți de materiale refolosibile : 15 tone
fontă, 20 tone oțel, 800 tone deșeuri de
masă lemnoasă și piese de schimb in
valoare de 500 mii lei.
7. Colectivul nostru de muncă se va
preocupa stăruitor de realizarea produc
ției la un nivel calitativ superior, prin pro
iectarea, reproiectarea și introducerea in
fabricație a noi produse și tehnologii de
fabricație și ridicarea pregătirii profesio
nale a întregului personal muncitor. La
cursurile de calificare și policalificare vor
fi cuprinși peste 200 oameni ai muncii. De
asemenea, la cursurile săptămînale de per
fecționare profesională fără scoatere din
producție vor fi cuprinși toți muncitorii din
meseriile de bază de la fabricile de indus
trializare a lemnului. Vor fi organizate
concursuri profesionale : „Cel mai bun
fasonator" și „Cel mal bun sortator de
cherestea".
8. Pentru tmbunătățirea condițiilor de
muncă și viață ale personalului muncitor,
se va termina executarea lucrărilor de
modernizare și de reparații la cabanele
forestiere, se vor construi 4 microhidrocentrale pentru alimentarea cu energie elec
trică a locuințelor din exploatări forestiere,
vor fi extinse gospodăriile-anexă de pe
lîngă cantine și se va asigura aprovizio
narea corespunzătoare in tot timpul anului
cu produse alimentare a magazinelor fo
restiere.
9. Efectuarea a 30 000 ore muncă patrio
tică pentru înfrumusețarea unităților de
producție și executarea unor lucrări agri
cole in cadrul gospodăriilor-anexă.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL DE PARTID
COMITETUL SINDICATULUI
COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.G

6 la sută a randamentului de făină ; acor
darea asistentei tehnice și sprijinirea bru
tăriilor sătești în aplicarea tehnologiilor noi,
cu consumuri specifice reduse de combusti
bil și energie electrică ; amenajarea unor
gospodării anexe axate îndeosebi pe creș
terea și ingrășarea porcilor și livrarea la

fondul de stat a unei cantități de 20 tone
carne in viu.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
BIROUL ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R.
COMITETUL SINDICATULUI
ORGANIZAȚIA U.T.C.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE POȘTĂ Șl TELECOMUNICAȚII
BUZĂU
către toate unitățile de poștă șl telecomunicații
Puternic mobilizat de istoricele hotăriri
ale Congresului al XII-lea a) Partidului
Comunist Român, colectivul de oameni ai
muncii din Direcția județeană de poștă și
telecomunicații Buzău, sub conducerea or
ganizației de partid, încadrîndu-se în efor
tul depus de toți lucrătorii din poștă și
telecomunicații in întrecerea socialistă, ra
portează cu mîndrie patriotică îndeplinirea
sarcinilor de plan și angajamentelor asu
mate pe anul 1982 cu 17 zile mai devreme,
eu o depășire valorică de 9,1 milioane lei.
Acționind in spiritul hotăririlor Confe
rinței Naționale a partidului, a înaltelor
răspunderi ce ne revin, urmind cu dăruire
și abnegație indicațiile și orientările date
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al Partidului Comunist Român, pri
vind ridicarea necontenită ( eficienței și
calității intregii activități, in condițiile
adincirii autoconducerii muncitorești și au
togestiunii, colectivul de oameni ai muncii
din Direcția Județeană de poștă șl teleco
municații Buzău adresează tuturor unități
lor de poștă și telecomunicații din țară
chemarea la întrecerea socialistă pentru în
deplinirea exemplară și depășirea sarcini
lor de plan pe anul 1983, asumindu-și ur
mătoarele angajamente :
1. Depășirea volumului activității de poștă
și telecomunicații cu 1,8 la sută prin utili
zarea la maximum a capacităților existente
in centralele telefonice și telegrafice și dez
voltarea în continuare a rețelei telefonice.
2. Depășirea cu 1,5 la sută a planului la
prestații servicii către populație.
3. Creșterea cu 1,8 la sută, peste preve
derile planului, a productivității muncii
prin ridicarea gradului de perfecționare
profesională a personalului
muncitor și
utilizarea mai bună a tuturor capacităților
existente.

4. Reducerea cu 1,5 la sută a cheltuielilor
planificate la 1 000 lei venituri, prin scă
derea consumului de materiale și pieselor
de schimb specifice și folosirea mai efi
cientă a materialelor rezultate din recupe
rări.
5. Reducerea cu 1,3 la sută a consumu
lui de energie electrică și combustibil prin
transformarea In devans a unor centrale
termice cu combustibil lichid în centrale
cu combustibil solid și folosirea unor surse
de energie neconvențională — panouri so
lare.
6. îmbunătățirea calității prestațiilor de
poștă și telecomunicații la nivelul cerințe
lor mereu crescînde ale beneficiarilor, prin
efectuarea la timp și in condiții de cali
tate superioară a lucrărilor de întreținere
și reparații ale mijloacelor de poștă și tele
comunicații, reducerea timpului de servire
a convorbirilor telefonice pe baza măririi
numărului de circuite interurbane, precum
și reducerea cu 8 la sută față de anul 1382
a duratei medii de restabilire * deranja
mentelor în centralele telefonice.
7. Creșterea cu 5 la sută a beneficiului
planificat.
8. Depășirea cu 2 la sută ■ planului de
prestări-corespondență și cu 1,7 la sută la
prestări-mesagerii.
9. îmbunătățirea condițiilor de muncă și
de viată ale personalului muncitor din ca
drul unității, prin amenajări și dotări co
respunzătoare la toate subunitățile, efec
tuarea a peste 16 000 ore de muncă patrio
tică pentru buna gospodărire ■ unităților
de poștă și telecomunicații.

însuflețiți de mobilizatoarele indicații și
Îndemnuri ale secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, puternic
angajați in întrecerea socialistă pentru înde
plinirea sarcinilor trasate do Congresul al
XII-lea al P C.R., oamenii muncii, români
și maghiari, de la întreprinderea de morărit
și panificație Covasna au Îndeplinit sarcinile
de plan pe anul 1932 cu 83 de zile mai de
vreme, reușind să depășească producția
marfă cu 64 milioane lei, iar producția netă
cu 23,6 milioane lei, in condițiile valorifică
rii superioare a materiilor prime, folosirii
mai bune a capacităților de producție, redu
cerii consumurilor de materiale și energie,
Îmbunătățirii calității produselor de panifi
cație.'
Ferm hotăriți să îndeplinim exemplar
sarcinile ce ne revin in anul 1983 in lumina
hotăririlor adoptate de Conferința Națională
a partidului, a indicațiilor și orientărilor
date de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei
de lucru in unitățile de panificație din Ca
pitală, colectivul nostru cheamă la întrecere
toate întreprinderile de industrie alimenta
ră, angajîndu-ne să înfăptuim următoarele
obiective :
1. Realizarea peste plan a unei producții
marfă în valoare de 13 milioane lei și o
depășire a producției nete de 6 milioane lei
prin : folosirea la maximum a capacităților
de producție ; creșterea indicelui de valori
ficare a materiei prime cu 10,2 ia sută.
2. Reducerea cheltuielilor totale șl mate
riale cu 4 lei la 1 000 lei producție-marfă
prin : diminuarea consumului normat de
energie electrică cu 5 la sută ; scăderea
consumului normat de combustibil conven
țional pe tona de produs cu 2,5 la sută ;
recondiționarea. peste plan, a unul volum
de piese de schimo în valoare de peste 500
mii lei ; reducerea cheltuielilor ocazionate
de aprovizionare și desfacerea produselor
cu 2,8 la sută ; accelerarea vitezei de rotație
a mijloacelor circulante cu două zile prin
eliminarea stocurilor fără mișcare.
3. Depășirea planului productivității mun-

di calculată la producția netă cu 2 800 le!
pe om al muncii, prin : mecanizarea proce
selor de producție cu volum mare de mun
că manuală ; dezvoltarea capacității de pro
ducție și modernizarea proceselor tehnolo
gice in spațiile existente ale unităților de
panificație din localitățile Sfîntu Gheorghe,
Tg. Secuiesc, Baraoțt și Covasna ; creșterea
coeficientului de folosire a timpului maxim
disponibil cu 1 la sută si extinderea-muncii
Jtn acord global cu 8 la siltâ față de realiză
rile anului 1982.
■>.
4. Obținerea unul beneficiu suplimentar
de cei puțin 2.5 milioane lei.
5. îmbunătățirea permanentă a calității
produselor și îndeosebi a pîinii și speciali
tăților de panificație la nivelul exigențelor
consumatorilor, prin : respectarea strictă a
tehnologiilor existente și aplicarea de noi
tehnologii ; organizarea unui control de ca
litate exigent, perrrfanent, pe toate fazele
proceselor tehnologice ; calificarea forței de
muncă necesare noilor obiective ce vor fi
puse în funcțiune in anul 1983 și cuprin
derea in cursuri de perfecționare a cunoș
tințelor profesionale a întregului personal
muncitor ; pafticiparea activă a personalu
lui muncitor din sectorul de panificație la
schimburile de experiență privind îmbună
tățirea calității produselor.
6. Urmărirea consecventă a aplicării nou
lui mecanism economico-financiar, a princi
piilor autoconducerii și autogestiunii mun
citorești, a bugetelor de venituri și cheltuieli
la nivelul secțiilor și atelierelor.
7. Crearea tuturor condițiilor necesare
realizării investițiilor planificate pe anul
1983 și participarea cu forțe proprii pentru
punerea în funcțiune a obiectivelor de in
vestiții cu 30 zile înainte de termenele pla
nificate.
8. îmbunătățirea'condițiilor de muncă și
viață ale oamenilor muncii.
9. Creșterea aportului întreprinderii la
aplicarea cu hotărîre a principiului auto
conducerii și autoaprovizionării teritoriale a
fiecărei localități prin : îmbunătățirea dia
gramelor de măciniș la morile prestatoare
din comune tn scopul creșterii cu cel puțin

către toate uniunile județene ale cooperativelor de producție,
achiziții și desfacere a mărfurilor
Colectivul de oameni ai muncii din cadrul
Uniunii județene a cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacere a mărfurilor
Vrancea, ținind seama de rezultatele bune
obținute in anul 1982 și de Indicatorii pia
nului pe acest an, se angajează ca — In
lumina hotăririlor adoptate de cel de-al
XII-lea Congres al Partidului Comunist
Român șl a Rezoluției Confet iuțel Naționale
* partidului — să îndeplinească in mod
exemplar și să depășească sarcinile de plan
pe anul 1983, în care scop cheamă la între
cere socialistă toate uniunile Județene pe
profil din țară, angajindu-se să îndeplineas
că următoarele obiective :
I. IN DOMENIUL CONTRACTĂRILOR
ȘI ACHIZIȚIILOR DE PRODUSE AGROALIMENTARE. tn vederea realizării hotărirîrilor partidului cu privire la asigurarea
aprovizionării populației și infăptuirii prin
cipiului autoconducerii și autoaprovizionării
teritoriale, organizațiile cooperației de pro
ducție, achiziții si desfacere a mărfurilor
din județul Vrancea vor depăși cu 5 mi
lioane lei planul de intrări in fondul de stat,
achiziționind suplimentar 500 mii bucăți
ouă, 40 tone păsări, 5 tone iepuri, 30 tone
fasole, 1 500 tone fructe.
Vom sprijini gospodăriile populației tn
creșterea producției animale și vegetale,
prin : producerea și distribuirea din incu
batoarele și crescătoriile proprii a I 400 mii
capete pui de o zi ; se va suplimenta numă
rul locurilor de incubat la 260 mii pe șerle,
prin înființarea altor 4 centre de incubjțle ;
distribuirea a 3 000 purcei din maternitățile
proprii contractanților de animale ; se va
extinde cultivarea răsadurilor de legume
pentru a fi distribuite populației, urmind ca
In anul 1983 să amenajăm In acest scop
suprafața de 5 000 mp.
— Creșterea efectivelor de iepuri In cres
cătoriile proprii și obținerea a 40 mii pro
duși prin înființarea a încă 10 crescătorii.
Vom asigura populației 3 500 capete matcă,
iar la finele anului vom reține pentru re
producție 3 000 capete matcă.
•— Prin extinderea crescătoriei de nutrii
«e vor obține 5 000 capete, din care 1000
capete matcă.
— Vom coopera cu unitățile agricole și
vom prelua de la consiliile populare si In
spectoratul silvic suprafața de 200 ha teren
plantații tinere care va fi cultivată cu furaje

necesare sectorului zootehnic propriu ; vom
insămînța in cultură dublă 500 ha.
— Se va dezvolta activitatea de producere
a ciupercilor, prin darea în folosință in
cinstea zilei de 23 August a unui labo
rator de miceliu cu capacitatea de 100 tone
pe an, precum și prin organizarea a încă 10
ciupercării, ajungînd la o suprafață totală
de 5 000 mp.
W
II. IN DOMENIUL PRODUCȚIEI INDUS
TRIEI fatCI Șl AL PRESTĂRILOR DE
SERVICII PENTRU POPULAȚIE, Depă
șirea planului producției industriei mici cu
7 milioane lei, din care : confecții, textile,
tricotaje, ceramică, articole din lemn, arti
cole de artizanat și artă populară, cu 15 la
sută ; unelte agricole necesare gospodăriilor
populației, cu 5 la sută ; sucuri și băuturi
răcoritoare, cu 15 la sută. Vom valorifica
superior, in conserve și semiconserve, toate
cantitățile de legume și fructe provenite din
achiziții de la populație, prin înființarea a
încă 3 centre de prelucrare ; volumul acestei
activități se va mări cu 15 la sută. Pentru
o mai bună aprovizionare a populației se
vor asimila cel puțin 20 produse noi, in spe
cial- in domeniul confecțiilor din blană, tex
tile și tricotaje.
Se va intensifica munca la domiciliu pe
bază de contracte individuale, deținînd 16
la sută din totalul producției industriei mici,
din care : ceramică 10 mii bucăți, împleti
turi 0,6 milioane lei, tricotaje 2,0 milioane
Iei, confecții brodate 1,5 milioane lei. O
bună parte din activitatea de producție șl a
prestărilor de servicii se va realiza îndeo
sebi prin valorificarea superioară a resur
selor de materii prime locale (piatră de
construcții — 5 mii mc, ceramică populară
— 80 mii bucăți, material lemnos din
doborituri — 1 000 mc, Împletituri din ră
chită — 800 mii lei) și a ’ materialelor re
condiționate și refolosibile, tn valoare de
500 mii lei.
în domeniul prestărilor de servicii pentru
populație, vom asigura depășirea planului
cu 600 mii lei ; creșterea volumului de
prestări pe un locuitor va ti de minimum
150 lei. La 45 cooperative se vor organiza
85 secții noi.
III. ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII
CU MĂRFURI A POPULAȚIEI, ALIMEN
TAȚIEI PUBLICE ȘI DE SERVIRE TURIS
TICA. Depășirea planului la desfacerea

Diversificarea producției, reducerea substanțială a consumurilor
(Urmare din pag. I)

sare direct din turnare, cu beton
aparent, fără tencuieli și placaje. Pa
nourile mari de fațadă astfel finisate
au fost prezentate în cadrul expozi
ției organizate la sfîrșitul anului tre
cut, ele fiind apreciate de conducerea
superioară de partid. în vederea apli
cării imediate a soluțiilor prezentate
conducerii partidului, după expoziție
s-au inițiat — la întreprinderile „Pro
gresul" și „Granitul" din București,
unde s-au executat în premieră aces
te modele de panouri — acțiuni de
instruire și testare a cunoștințelor
inglnerilor-șefi și șefilor de secții din
întreprinderile de prefabricate, întîlniri cu proiectanții și constructorii de
locuințe.
— Am dori să ne oprim, în con
tinuare, asupra materialelor termo
izolatoare. tn ziarul „Scinteta* s-a
semnalat de mai multe ori că sint in
studiu diverse soluții pentru reali
zarea unor materiale noi, înlocui
toare ale celor energotntensive. Ce
rezultate s-au obținut în acest dome
niu ti ce preocupări aveți In
perspectivă 7
— Fabricarea unor materiale termoizolatoare noi, cu consumuri
energetice reduse, constituie o pre
ocupare majoră a specialiștilor din
ramura materialelor de construc
ții, în anul 1982 asigurîndu-se
integral necesarul economiei na
ționale, precum și unele disponi
bilități pentru export. Desigur, nu
toate studiile au dus la cele mai
bune rezultate. Totuși, pe baza cer
cetărilor efectuate au fost omologate
și s-a trecut la producerea unor noi
materiale termoizolatoare. Astfel,
anul trecut s-au produs și livrat be
neficiarilor 550 mii mp stabilit, peste

1 000 mii mc beton celular autoclavizat pentru izolații și s-a început
producerea experimentală a primelor
cantități de plăci termoizolatoare pe
bază de cenuși spumate, urmind ca
acest produs să fie asimilat in toate
întreprinderile de prefabricate. Tot
odată, el urmează să se producă, incă
din acest an, și in cadrul unei între
prinderi din industria locală, sub asis
tența tehnică din partea unităților
noastre.
Precizez, In același timp, că minis
terul nostru se preocupă de reali
zarea produselor prevăzute in „Pro
gramul special pentru materiale
termo și fonoizolatoare" cum sint :
vata minerală din zgură lichidă, sor
timente noi de beton celular autoclavizat, argila expandată cu greutate
specifică redusă etc. în acest pro
gram au mai fost prevăzute să se
realizeze și alte materiale termoizoîatoare, de către consumatori sau
alți producători — consiliile populare
județene. Ministerul Construcțiilor
Industriale, Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare și Ministerul
Industriei Metalurgice — utilizînd
materiale refolosibile din industriile
proprii, respectiv deșeuri din melană, textile, in, cînepă, paie tocate ș.a.
— produse care nu s-au aplicat în
Izolarea construcțiilor fie pentru că
acestea nu au fost incă omologate,
fie pentru că fabricația lor nu s-a
dovedit eficientă, sau pentru că noile
produse nu sint competitive în com
parație cu materialele termoizola
toare aflate in fabricație.
— tn încheiere, aducem in discu
ție o problemă deosebit de actuală :
recuperarea ți reintroducerea in
circuitul economic a materialelor re
folosibile, domeniu in care in ultimul
timp s-au obfinut unele realizări de

seamă. Totuși, ele nu se situează la
nivelul posibilităților reale, ale exi
gentelor actuale. Care sint cauzele și
pe ce căi va fi intensificată această
acțiune ?
— Recuperarea și reintroducerea tn
circuitul economic a materialelor re
folosibile, atit a celor care rezultă din
unitățile ministerului, cit și a celor
ce provin din unitățile altor minis
tere, au constituit și constituie pen
tru noi o preocupare majoră. în
această privință ne-am propus două
obiective de bază. în primul rînd,
creșterea randamentelor de utilizare
a materiilor prime, prin reducerea la
minimum a pierderilor tehnologice
și, in al doilea rînd, utilizarea tutu
ror materialelor refolosibile. Astfel,
la producția de celuloză, plăci pe
bază de lemn etc., in acest an se
vor utiliza 5 060 mii mc material
lemnos recuperat. în Industria cimen
tului s-au folosit peste 350 mii tone
cenușă și 3 700 mii tone zgură granu
lată. în domeniul materialelor de
construcții vor fi atrase in circuitul
economic 57 mii tone cenușă de ter
mocentrală, peste 157 mii tone zgură
expandată și granulată. 70 tone de
șeuri de plută, iar in industria celu
lozei și hîrtiei se vor folosi peste
295 mii tone hîrtie de maculatură
și materiale textile refolosibile.
Nu putem însă să nu recunoaș
tem că realizările obținute in acest
domeniu nu ne satisfac. Tocmai de
aceea, așa cum am raportat condu
cerii partidului la ultima expoziție,
avem în prezent în atenție o serie de
noi măsuri în acest domeniu. în in
dustria materialelor de construcții,
prin recuperarea deșeurilor de torcret și folosirea lor la fabricarea de
dale și plăci de mici dimensiuni, nu
mai în cadrul Centralei materialelor
de construcții se vor economisi anual

peste 6 000 tone ciment, iar prin uti
lizarea cenușei de termocentrală In
compoziția betonului pentru panouri
mari pentru locuințe se realizează o
economie de peste 30 mii tone ciment.
Prin utilizarea reziduurilor combus
tibile rezultate de la oxidarea bitu
mului și a căldurii de la cuptorul ba
ghete se va realiza o economie de
combustibil de l 720 tone pe an. în
domeniul producției de ciment se va
trece la utilizarea cărămizilor refrac
tare silicoaluminoase, rezultate de la
refacerea zidăriilor refractare uzate,
pentru obținerea de agregate refrac
tare silicoaluminoase. tn industria
celulozei și hîrtiei, aproximativ 25 la
sută din masa lemnoasă de rășinoase
utilizată pentru celuloză provine din
materiale recuperabile de la fabri
carea cherestelei, iar apele reziduale
rezultate de la fabricarea celulozei
sint folosite in întregime pentru ob
ținerea drojdiilor furajere, a furfurolului și a unor produși lignosulfonici.
Sintetlzînd eficiența acțiunilor pre
zentate, in anul 1983 se va asigura
reducerea suplimentară față de plan
cu 1 098 milioane lei a cheltuielilor
totale de producție, din care 989 mi
lioane lei la cheltuielile materiale ;
productivitatea muncii va crește su
plimentar cu 2 325 lei/om al muncii,
fiind cu 10 la sută mai mare decît
realizările anului 1982.
Desigur, sarcinile ce ne revin In
acest an sint deosebit de mobiliza
toare, realiste și sîntem hotărîți să
facem totul, să muncim mai bine,
mai spornic, cu întreaga noastră ca
pacitate și inițiativă creatoare pen
tru îndeplinirea exemplară a planu
lui pe anul 1983, pentru înfăptuirea
neabătută a mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale partidului.

losință cu 45 zile înainte de termen ; extin
derea a două unități comerciale. Plănui la
dotări utilaje va fi realizat pină la data de
30 octombrie.
VII. IN DOMENIUL SPORIRII EFICIEN
ȚEI ECONOMICE : depășirea beneficiului
planificat cu 3 la sută, reducerea costurilor
de producție industrială cu 9 lei la 1 000 lei
producție-marfă și a cheltuielilor materiale
cu 12 lei, reducerea cheltuielilor de circula
ție la activitatea de contractări, achiziții și
desfacere a mărfurilor cu 1,15 milioane lei,
creșterea vitezei de rotație a mijloacelor
circulante cu 5 zile, reprezentînd 4,5 milioa
ne Iei, autofinanțaroa unui număr de 6
cooperative, creșterea productivității muncii
în sectorul de producție și prestări de
servicii cu 5 la sută și in sectorul comer
cial cu 2 la sută, creșterea, cu cel puțin 7 la
sută față de plan, a contribuției membrilor
cooperatori la fondul de dezvoltare eco
nomică al cooperativelor.
VIII. IN DOMENIUL ACTIVITĂȚII PO
LITICO-EDUCATIVE, PERFECȚIONĂRII
PREGĂTIRII PROFESIONALE Șl ÎMBU
NĂTĂȚIRII CONDIȚIILOR DE MUNCA ȘI
DE VIAȚA. Se vor organiza studierea și în
sușirea de către toți oamenii muncii din
cooperația de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor a hotăririlor Conferinței
Naționale a partidului privind principalele
sarcini ce revin cooperației în etapa actuală,
în cadrul Festivalului național „Cintarea
României" se vor organiza 4 brigăzi artistice
de agitație. Vorn iniția și extinde tn uni
tățile comerciale metodele avansate dt
muncă : I,Brigada de bună servire", „Cel
mai bun bucătar", „Cel mai bun cofetar",
în activitatea economică a cooperativelor
vor fi atrase cit mai multe femei, astfel ca
la sfîrșitul anului ponderea acestora în to
talul personalului să crească cu 5 la sută
față de prevederi. Vom califica peste preve
derile planului 30 muncitori, in special în
domeniul prestărilor pentru populație ; 950
lucrători vor fi cuprinși in cursurile de per
fecționare.
CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE
BIROUL ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R.
COMITETUL SINDICATULUI
BIROUL ORGANIZAȚIEI U.T.G

ÎNTREPRINDEREA JUDEȚEANĂ DE GOSPODĂRIE
COMUNALĂ Șl LOCATIVĂ BACĂU

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL DE PARTID
COMITETUL SINDICATULUI
COMITETUL U.T.C.

UNIUNEA JUDEȚEANĂ A COOPERATIVELOR DE PRODUCȚIE,
ÎNTREPRINDEREA DE MORĂRIT Șl PANIFICAȚIE COVASNA ACHIZIȚII Șl DESFACERE A MĂRFURILOR VRANCEA
către toate întreprinderile din industria alimentară

mărfurilor cu amănuntul cu 11 milioane lei,
din care la alimentația publică cu 5 milioa
ne lei. Extinderea desfacerii mărfurilor
nealimentare cu 10 la sută față de anul 1982,
acordînd atenție desfacerii articolelor de
confecții, tricotaje, încălțăminte, menaj, uz
casnic și articolelor de uz agricol gospodă
resc și de folosință îndelungată. Desfacerea,
din producția industriei mici a județului, a
unui volum de marfă in valoare de 150 mi
lioane lei.
în anul 1983 se vor moderniza 30 unități
comerciale pentru desfacerea mărfurilor
nealimentare și se vor organiza 10 unități
și raioane cu expunere deschisă a mărfu
rilor. Vom organiza 160 expoziții cu’vinzare
în centrele comerciale comunale și vom ac
tiviza comerțul stradal, punctele permanen
te în tirguri și bîlciuri, realizind pe această
cale o desfacere de cel puțin 60 milioane lei.
Formele înaintate de servire vor fi extinse
organizind, în centrele comunale, 60 unități
model în desfacerea mărfurilor nealimen
tare. 40 unități model pentru desfacerea
mărfurilor alimentare ; vom organiza 10
schimburi de experiență la cooperativele cu
rezultate deosebite.
Pentru autoaprovizionare, pe lîngă unită
țile de alimentație publică se vor crește în
sistem gospodăresc 300 capete porci, 8 000
păsări pentru carne și ouă etc. ; pe tere
nurile proprii și preluate in folosință, uni
tățile de alimentație publică vor cultiva cu
legume și zarzavaturi suprafața de 40 000 mp
și vor organiza 6 000 mp solarii
Capacitatea de cazare în unitățile turisti
ce va spori cu 150 locuri, iar încasările la
prestări agrement se vor depăși cu 10 la
sută
IV IN DOMENIUL LIVRĂRILOR DE
MĂRFURI LA FONDUL PIEȚEI. Creșterea
contribuției cooperației la aprovizionarea
populației județului Vrancea prin livrarea
către fondul pieței a unui volum suplimen
tar de 1,5 milioane lei.
V. IN DOMENIUL EXPORTULUI. Depă
șirea cu 10 la sută a sarcinilor de export pe
seama creșterii volumului de produse șl di
versificării sortimentelor destinate acestui
«cop.
VI IN DOMENIUL INVESTIȚIILOR.
Planul de investiții va fi depășit cu 1,6 mi
lioane lei. Două obiective vor fi date în fo

către toate unitățile de gospodărire comunală, de locuințe,
prestări în construcții și transport local
Puternic mobilizat în înfăptuirea sarcini
lor stabilite de cel de-al XII-lea Congres al
Partidului Comunist Român, a orientărilor
și indicațiilor date de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
Congresul al II-lea al Consiliului Național
al oamenilor muncii, colectivul întreprin
derii județene de gospodărie comunală și
locativă Bacău a obținut rezultate impor
tante în îndeplinirea planului pe anul 1982,
realizind sarcinile cu 20 zile înainte de ter
men, cu o producție suplimentară de 16 mi
lioane Iei, din care 4 milioane lei repre
zentînd prestații de servicii către populație.
Sporul de producție a fost obținut aproape
integral pe. seama creșterii productivității
muncii, a dezvoltării și diversificării pres
tațiilor de servicii in condițiile reducerii
cheltuielilor de producție cu 16 lei la 1 000
lei producție-marfă șl înregistrarea de eco
nomii față de normele de consum la mate
riale, combustibil și energie.
Exprimind voința și hotărtrea comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii din în
treprinderea noastră, de a îndeplini în cele
mai bune cenditii. cu înaltă responsabilitate muncitorească, sarcinile de plan pe
acest an, în lumina sarcinilor cuprinse în
magistralul Raport prezentat de tnvarășul
Nicnlae Ceaușescu la Conferința Națională
■ partidului, adresăm chemarea la între
cere socialistă, pe anul 1983, tuturor unită
ților similare din țară, pentru ridicarea ni
velului ediiitar-gnspodăresc al localităților,
îmbunătățirea activității în domeniul pres
tărilor de servicii pentru populație și dez
voltării industriei miei cu următoarele
Obiective :
1. Depășirea planului de producție șl
prestări de servicii la activitatea de gos
podărie comunală locativă și prestări în
construcții cu 2 la sută. Dezvoltarea și di
versificarea prestărilor de servicii, prin
organizarea a 15 noi activități in 8 loca
lități.
2. Depășirea producției-marfă Industrială
și a prestărilor de servicii din industria
mică pe seama valorificării resurselor lo
cale și a materialelor refolosibile cu 2,5 la
iută.
3. Realizarea unei producții nete superi
oare prevederilor de plan cu 5 la sută.
4. Depășirea planului la recuperarea șl
valorificarea materialelor refolosibile cu 5
la sută la metale feroase. 2 la sută la me
tale neferoase, uleiuri arse și hîrtie, 6 Ia
sută la mase plastice și cu 4 la sută Ia
materiale textile.
5. Crearea condițiilor pentru darea in fo

(Urmare din pag. I)
Tismana — luau drumul
spre Tîrgu Jiu ori spre co
munele învecinate. înve
cinate, vorba vine, că sint
risipite dincolo de rovine,
pe coclauri...
L-am întrebat pe tova
rășul Ilie Râuțescu, pri
mul secretar al Centrului
Industrial-agrar Rovinari și
primar al orașului :
— Care este exact virsta
orașului ?
— De curind a împlinit
un an. Declarat la 17 de
cembrie 1981.
— Și a... locuitorilor
«ăi T
— 19 ani șl jumătate.
Bineînțeles, mă refer la
media de vîrstă.
— Numărul locuitorilor ?
— Fără comune subur
bane (da. da. ca orice
„metropolă" care se res
pectă. Rovinari are 4 lo
calități
suburbane I
—
n.â.) 12 500.
— Cite apartamente 7
- tn jur de 2 000. Și
2 600 de locuri in cămi
ne de tineret.
— Citi copii aveți ?
— Peste 4 000.
— Să vă trăiască ! Cum
«e numește primul născut?
— Alin Vasile Ursaru. Pe
10 ianuarie a împlinit un
an.
— Și cel mai vîrstnic ce
tățean ?
— Ion Dănilă, In vîrstă
de 65 de ani, (L-am
întîlnit mai tîrziu pe Ion
Dănilă, pensionar, venit
aici, de la Turnu Măgu
rele, să locuiască împreu
nă cu fiica sa și cu gine

rele ; aștepta, parcă mal
nerăbdător decît ei. veni
rea pe lume a primului
nepot, care, dintr-o clipă
în alta, va deveni pentru
un ceas, sau zi. sau mai
multe zile, cel mai tinăr
rovinean !)
— Cel mai vechi locui
tor al orașului ?
— Ion Helgiu, miner,
tată a 9 copii. Locuiește
In primul bloc construit

losință cu 30 zile înainte de termenele pla
nificate a 100 apartamente. Devansarea pu
nerii în funcțiune cu 30 zile a 6 obiective
din planul propriu de construcții-montaj.
6. Depășirea planului de reparații cu
rente la clădiri cu 5 la sută, asigurînd re
pararea suplimentară a 20 imobile prin
creșterea productivității muncii și folosi
rea materialelor din demolări.
7. Pentru Îmbunătățirea alimentării cu
apă potabilă a localităților se vor distribui
suplimentar 800 000 metri cubi, vor fi re
duse pierderile în rețele cu 1 la sută, iar
gradul de contorizare a abonaților va atinge
90 la sută.
8. Reducerea cheltuielilor de producție cu
6 lei la 1 000 lei producție-marfă și reali
zarea unui beneficiu suplimentar de 1,5 mi
lioane lei prin realizarea de economii față
de consumurile normate de lemn cu 1 la
sută, ciment cu 2 la sută, energie termică
cu 3 la sută, energie electrică cu 4 la sută
și combustibil cu 3 la sută.
9. Realizarea unui spor de 5 la sută față
de sarcinile de plan la productivitatea
muncii. Obținerea unui indice de utilizare
a fondului de timp a muncitorilor de 97 la
sută. Pregătirea prin școli profesionale a
unui număr de 100 muncitori și cuprinde
rea in formele de perfecționare profesio
nală a întregului personal muncitor.
10. Pentru crearea unor condiții mai bune
de muncă ale personalului muncitor și dez-,
voltarea capacităților de producție se wjr
realiza 5 noi baze de producție-prestații și
se vor moderniza alte 4 baze existente. La
noile capacități de producție se vor crea
un grup social pentru 200 oameni ai mun
cii și o cantină cu 150 locuri prin amena
jarea unor spatii existente. Prin muncă pa
triotică se vor amenaja două baze sportive
cuprinzînd terenuri pentru competițiile de
masă ce se vor organiza in cadrul între
prinderii.
11. împreună cu asociațiile de locatari,
vom organiza acțiuni pentru buna gospodă
rire și întreținere a locuințelor, colectarea
și predarea materialelor uzate din gospodă
riile proprii, realizarea unor lucrări edili
tare, de amenajare, întreținere șt înfrumu
sețare a spațiilor verzi și a locurilor de
joacă pentru copii, de curățire a trotuarelor
și aleilor, plantări de arbori și arbuști.
CONSILIUL OAMENILOR MUNCH
COMITETUL DE PARTID
COMITETUL SINDICATULUI
COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.G

ca lăcătuș mecanic la ca
riera Rovinari Est ; Iar
aici, in oraș, deține, „re
cordul" la inițiativă gos
podărească, deși n-are nici
30 de ani. Ce mă bucură
pe mine în mod deosebit
este că și alți cetățeni ai
orașului se străduiesc să-1
urmeze exemplul. Tot mai
mulți vin cu propuneri, cu
inițiative care contribuie
la
înflorirea
orașului.

ROVINARI
aici. Are buletinul ..domi
ciliat in Rovinari" nr. 1 (1
s-au dat două apartamente
vecine, să aibă spațiu su
ficient pentru întreaga fa
milie) ; apoi feciorul cel
mare s-a însurat și a pri
mit apartament alături. Cu
timpul. presupunem, se
vor extinde in alte cîteva
apartamente.
— Interpretul numărul
unu de muzică populară,
sau ușoară, sau folk ?
— Dolănescu. Nu. nu vă
mirați, avem și un Dolă
nescu a! nostru, nu mă
refer la cel din București.
— Miss Rovinari ?
— Cînd vom avea casă
de cultură vom avea și
„Miss Rovinari" și parada
modei.
— Cel mai bun și mal
meșter gospodar ?
— Mihai Andrei. Este In
primul rînd foarte apre
ciat in profesie. Lucrează

Fiindcă, vedeți, orașul nos
tru e in plină devenire,
în toamna lui ’82, In cam
pania electorală — prima
campanie electorală din
istoria orașului — am ho
tărit să nu treacă o zi,
aici, la Rovinari. fără să
aducă un plus de frumu
sețe orașului, avem un parc,
o minune 1 Sîntem prote
jați
împotriva poluării,
spre termocentrală, de par
cul amenajat de noi. prin
muncă patriotică. Con
struim zi și noapte — azi au
fost atacate două noi
blocuri ; asfaltăm ; dăm
nume străzilor.
— Deci azi e o zi cu
un bilanț frumos. Am vă
zut cum se mutau locata
rii în cîteva noi aparta
mente ; așa i-am cunoscut
pe Constantin Popa, pro
fesor de biologie, și pe
soția sa. Aurica. învăță
toare in Rovinari, care au

primit cheile apartamen
tului 26, In ultimul bloc
finisat. Șl tot azi ați mai
oficiat cîteva căsătorii, inminînd tinerilor însurăței
cheile apartamentului csre
fi așteaptă împodobit săr
bătorește. Toate acestea
într-o singură zi !
— Și mai puteți adăuga :
tot azi. in Rovinari. au
crescut 200 de brazi. I-am
adus de la Urdari, unde
minerii au dezafectat o
porțiune de pădure tinără,
atit de tinără că brazii nu
sint nici micuți, să-i ia
altcineva și să-i planteze,
nici suficient de mari, să-i
preia industria. I-am adu»
și vom mai aduce cîteva
sute, pe toți, adică. Ne îm
bogățim zestrea verde a
orașului. Brazii aceștia se
vor adăuga celor 400 de
plopi. 500 de tei. 2 000 de
castani. Printre copaci, in
primăvară, vom planta
trandafiri medicinali.
...Despre Rovinari s-ar
putea scrie cite un repor
taj in fiecare zi. Fiindcă
se dezvoltă rapid, specta
culos. De curind, o parte
din locuitorii săi — cel
care lucrează la întreprin
derea minieră Rovinari —
au lansat, către toate în
treprinderile miniere din
țară, chemarea la întrece
re pe acest an. Aceiași oa
meni care dau bătălia pen
tru mai mult cărbune au
obținut anul trecut locul I
pe județ în întrecerea din
tre localități pentru bună
gospodărire și înfrumuse
țare. Să le urăm deci suc
ces, în continuare, pe am
bele fronturi I
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In jurul partidului, al tovarășului nicolae ceaușescu,
HOTĂRlRE UNANIMĂ DE A ÎNFĂPTUI NEABĂTUT POLITICA PARTIDULUI
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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
Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere și împlinirii
a 50 de ani de activitate neîntrerup
tă in rinduriie mișcării comuniste
și muncitorești, in numele tuturor
oamenilor muncii din industria mi
nieră, al consiliului de conducere al
MINISTERULUI MINELOR vă adresăm cele mai călduroase felici
tări, urări de sănătate deplină și ani
multi plini de succese în munca
dumneavoastră neobosită, închinată
dezvoltării patriei și bunăstării po
porului — se arată într-o telegramă.
Pentru noi, această aniversare re
prezintă un prilej fericit de a ne
exprima bucuria și mîndria că în
ftuntea partidului nostru și a Româ■niei socialiste vă aflati dumneavoas
tră, fiul cel mai iubit al neamului
nostru, care Întruchipează chintesen
ța calităților și valorilor morale și
umane ale bravului nostru popor.
Activitatea dumneavoastră revoluțio
nară pe care o desfășurat!, patrio
tismul înflăcărat și soluțiile îndrăz
nețe pe care le promovați în gran
dioasa operă de construcție socia
listă în România, precum și munca
plină de răbdare pe care o duceți zi
de zi pentru apărarea păcii în lume
și așezarea relațiilor internaționale
pe baze noi se bucură de aprecieri
elogioase pretutindeni. Pentru grija
permanentă pe care o manifestați
în vederea dezvoltării bazei de ma
terii prime și energetice a țării,
pentru asigurarea de condiții de
muncă și de trai din ce în ce mai
bune minerilor, tuturor oamenilor
muncii din industria extractivă, ne
exprimăm Întreaga noastră recuno
ștință și vă asigurăm că ne vom
spori eforturile pentru a da patriei
cantități tot mai maxi de cărbune și
minereuri,

într-o unică și puternică simțire cu
întreaga tară, omagiem astăzi viața
și activitatea plină de dăruire șl
patos revoluționar ale celui mai iubit
fiu al poporului român, conducătorul
încercat și clarvăzător al partidului
și statului nostru, pildă vie și înflă
cărată a slujirii celor mai înalte
idealuri de libertate, independență,
progres și prosperitate care au ani
mat dintotdeauna neamul nostru,
dornic să trăiască într-o lume a'
păcii, a construcției, a bunei înțele
geri intre popoare — se spune în
mesajul adresat de colectivul ÎN
TREPRINDERII DE PORȚELAN
ALBA IULIA.
Urmînd exemplul ■ dumneavoastră
de înaltă dăruire patriotica, ne anga
jăm să muncim mai mult și mai
bine, să facem totul pentru ca în
treprinderea de porțelan, rod al gindirii și inițiativei dumneavoastră, să
se înscrie mereu între unitățile re
prezentative ale industriei naționale.

Orlcît ar fi de meșteșugite, cuvin
tele nu pot exprima emoția care ne
cuprinde în aceste clipe solemne,
cind am dori să vă spunem cit vă
prețuim, cit vă iubim și cit vă admi
răm, cit vă sîntem de recunoscători
noi, țăranii, mecanizatorii și specia
liștii din agricultura județului Timiș,
toți la un loc, români, germani, ma
ghiari, sîrbi, cît sintem de mindri că
avem în fruntea partidului comunist
și a patriei un mare și înțelept con
ducător — se menționează în mesajul
adresat de COOPERATIVA AGRI
COLA DE PRODUCȚIE TOPOLOVAȚU-MARE, județul Timiș.
Ca fiu de țărani, știm că iubiți pămîntul, mănosul pămînt românesc,
cindva scăldat in lacrimi, acum ro
dind sub zodia socialismului, sub
minunatul dumneavoastră îndemn de
a înfăptui o nouă revoluție agrară.
Vă raportăm că vrem și putem să
facem tot ceea ce ne invățați, că la
mărețul eveniment prin care țara
întreagă sărbătorește fiul ei cel mai
iubit și prețuit, omagiul nostru nu
se poate transpune numai în cuvinte,
ci în rezultatele muncii din acest an,
angajîndu-ne să obținem producții
medii de peste 10 000 kg porumb
boabe, 50 000 kg sfeclă de zahăr,
3 000 kg soia, 15 000 kg fructe, peste
2 000 tone carne, iar eficiența activi
tății economice o vom măsura în an
gajamentul de a realiza 20 milioane
lei beneficii.
Comuniștii, toți oamenii muncii, din
mereu tinăra cetate de foc a Reșiței,
conștienți de înalta răspundere ce le
revine pentru traducerea în viață a
hotăririlor de partid și de stat, mun
cesc cu abnegație și dăruire pentru
realizarea exemplară a sarcinilor în
credințate. Cu aceste gînduri și sen
timente, vă asigurăm, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul sărbătoririi a peste 50 de ani
de activitate revoluționară și ani
versării zilei dumneavoastră de
naștere, că, profund devotați politi
cii interne și externe a partidului,
vom depune toate eforturile pentru
înfăptuirea exemplară a sarcinilor
ce ne revin din istoricele hotăriri
adoptate de cel de-al XII-lea Con
gres și Conferința Națională ale
partidului — se menționează în tele
grama adresată de COMITETUL DE
PARTID DIN COMBINATUL SIDE
RURGIC REȘIȚA.
Pilduitoarea dumneavoastră viață
și activitate de eminent revoluționar,
pusă în slujba partidului și poporu
lui, calitățile deosebite de excepțio
nal conducător comunist, de strălucit
continuator al gîndirii și luptei ma
rilor înaintași ai neamului, exemplu
excepțional de abnegație și dăruire
comunistă, contribuția dumneavoas
tră de însemnătate istorică la ma
rile înfăptuiri ale poporului nos
tru, Ia ridicarea rolului și menirii
noastre în lume, stima pe care v-o
acordă popoarele lumii ne insuflă în
permanentă încredere și optimism,
ne dau marea satisfacție că sîntem
fiii unul popor stăpîn pe destinele
sale.

în numele celor peste 8 milioane
de cooperatori, români, maghiari,
germani și de alte naționalități, al
tuturor oamenilor muncii din organi
zațiile și Întreprinderile noastre coo

peratiste, COMITETUL EXECUTIV
AL UNIUNII CENTRALE A COO
PERATIVELOR DE PRODUCȚIE,
ACHIZIȚII ȘI DESFACERE A MĂR
FURILOR vă adresează, cu prilejul
aniversării zilei dumneavoastră de
naștere, cele mai calde și alese feli
citări.
Dorim să subliniem tn mod deose
bit înalta grijă pe care o manifestați
pentru dezvoltarea activității mișcă
rii cooperatiste din patria noastră,
sprijinul, îndrumările și Îndemnurile
pe care le-ați dat pentru ca organi
zațiile cooperatiste să-și îndepli
nească rolul și misiunea pe care le
au în lupta poporului nostru pentru
dezvoltarea economică și socială a
patriei, de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.
însuflețiți de aceste îndemnuri,
precum și de hotărîrile adoptate de
Conferința Națională a Partidului
Comunist Român, toți membrii
cooperatori se angajează în fața
partidului, a dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, să muncească cu energie,
elan și abnegație pentru înfăptuirea
sarcinilor și îndatoririlor ce ne revin
din planul național unic de dezvol
tare economico-socială a patriei, pen
tru realizarea sarcinilor de contrac
tări și achiziții de produse agroali-

Profund recunoscători pentru toate
binefacerile de care se bucură, ne
clintiți în hotărîrea lor de a traduce
în fapt sarcinile stabilite agricultu
rii cooperatiste de cel de-al XII-lea
Congres și Conferința Națională ale
partidului, marile obiective ale noii
revoluții agrare, țăranii cooperatori,
toți lucrătorii ogoarelor vă adresea
ză încă o dată, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, căl
duroasa urare de a ne. trăi cît țara și
pentru țară, spre binele, prosperita
tea și înflorirea patriei noastre
scumpe.

Exprimînd gîndurile și sentimente
le comuniștilor, ale tuturor oameni
lor muncii din ramura turismului, la
această luminoasă zi aniversară, vă
rugăm să ne îngăduiți să ne alăturăm
gîndurilor unanime ale țării și să vă
adresăm cele mai distinse omagii și
calde felicitări împreună cu profun
dele noastre sentimente de gratitudi
ne, respect și prețuire, cu urările
alese de multă sănătate, viață înde
lungată, fericire și sporită forță
creatoare, spre înflorirea, prosperi
tatea și gloria patriei noastre socia
liste și fericirea întregului popor —
se arată în telegrama MINISTERU
LUI TURISMULUI ȘI SPORTULUI.
în această zi de sărbătoare, dind

de naștere, comuniștii, cadrele MA
RELUI STAT MAJOR, alături de în
tregul personal al armatei, vă adre
sează un profund omagiu ostășesc și
vă roagă să primiți cele mai respec
tuoase felicitări. împreună cu urarea
fierbinte de sănătate deplină și feri
cire, ani mulți și rodnici in fruntea
partidului și statului nostru. Ca
strălucit strateg al luptei pentru vii
torul de aur al României socialiste,
prim ostaș ai țării, care vegheați Ia
întărirea independenței și suverani
tății sale naționale, îngăduiți-ne,
mult stimate tovarășe comandant
suprem, să vă prezentăm, din toată
inima, profunda noastră recunoștin
ță pentru grija deosebită ce o acor
dați organizării, instruirii și Înzes
trării armatei, dezvoltării capacității
ei de luptă.
Conștienți de marile răspunderi ce
ne revin in posturile ostășești Încre
dințate, traducind in viață obiectivele
directivei dumneavoastră privind
pregătirea de luptă și politică a ar
matei, vom milita cu toată hotărirea
pentru realizarea noii calități in toa
te domeniile vieții ostășești, întări
rea ordinii și disciplinei militare,
astfel incit armata noastră să fie
gata oricînd ca, împreună cu între
gul popor, să apere cu fermitate cu
ceririle revoluționare, independenta.

Ceaușescu, v-ațl aflat în mijlocul
nostru, ia cele mai importante mo
mente din viața tinerei generații șl
la întilnirlle de lucru cu țara.
Urmînd strălucitul dumneavoastră
exemplu de patriot înflăcărat și lup
tător neobosit pentru ridicarea
României pe noi culmi de progres și
Civilizație, vă asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că vom învăța cu dărui
re și pasiune, lnsușindu-ne cele mai
noi cuceriri ale geniului uman, că ne
vom pregăti temeinic pentru muncă
și viață, că tot ce vom gindi și rea
liza va fi închinat .patriei, partidu
lui, poporului, viitorului comunist
al României — se menționează în
telegrama trimisă de ORGANIZA
ȚIA PIONIERILOR DIN REPUBLI
CA SOCIALISTA ROMANIA ȘI
ORGANIZAȚIA ȘOIMII PATRIEI
DIN
REPUBLICA SOCIALISTA
ROMANIA.

Urarea noastră este însoțită de
sentimentele de adincă recunoștință
pentru grija pe care o purtați dez
voltării armonioase și multilaterale
a fiecărui colț al patriei. Indicațiile
pe care le-ați dat cu prilejul vizitei
de lucru în municipiul nostru — se
arată în telegrama adresată de CO
MITETUL MUNICIPAL VASLUI AL

în telegrama COMITETULUI NA
ȚIONAL PENTRU APARAREA PĂ
CII DIN REPUBLICA SOCIALISTA
ROMANIA se arată : Alături de
tara întreagă, dorim să aducem vi
brantul nostru omagiu prodigioasei
dumneavoastră activități de militant
înflăcărat pentru triumful păcii in
lume, al nobilelor idealuri de inde
pendență, colaborare și prietenie
care animă poporul român, înalta
considerație și recunoștință pentru
inestimabila contribuție la elabora
rea și înfăptuirea politicii României
socialiste, pentru afirmarea fără pre
cedent a patriei noastre pe arena
internațională.
Puternica rezonantă în conștiința
umanității a strălucitelor dumnea
voastră inițiative de pace, a chemă
rilor adresate popoarelor, tuturor
forțelor progresiste, de a-și intensi
fica și uni eforturile în lupta pentru
înfăptuirea dezarmării și asigurarea
păcii constituie o contribuție de ex
cepțională Însemnătate la cauza fău
ririi unei lumi mai bune și mal
drepte, fără arme și fără războaie.
Prestigiul dumneavoastră internațio
nal, stima și prețuirea de care vă
bucurați pentru apărarea dreptului
vital al oamenilor la independentă și
pace reprezintă pentru noi. ca și
pentru întregul popor român, un

• Cald omagiu și profundă recunoștința secretarului

în amplele realizări ale construc
ției societății socialiste multilateral
dezvoltate din patria noastră, in
noile ansambluri arhitectural-urbanistice ce schimbă fața tuturor ora
șelor și satelor de pe intreg cuprin
sul țării, in cele mai îndrăznețe con
strucții de pe marele șantier al edi
ficării noii vieți, al bunăstării șl feri
cirii cetățenilor patriei noastre fără
deosebire de naționalitate, arhitecții
recunosc gîndirea dumneavoastră
larg cuprinzătoare, patosul revoluțio
nar și patriotismul fierbinte, remar
cabilele și originalele dumneavoastră
contribuții și îndemnuri, prin care
permanent ne-ați înarmat și călăuzit
spre făurirea noului destin, comu
nist, al patriei — se menționează in
telegrama adresată de UNIUNEA
ARHITECȚILOR DIN REPUBLICA
SOCIALISTA ROMANIA.
Pilduitoarea dumneavoastră viață
> oda i militant revoluționar neobosit,
1 strălucita Opetă; teoretică și practică,
întreaga activitate pe care o consa
crați neabătut slujirii cauzei partidu
lui și poporului, ridicării pe noi
culmi de progres a patriei socialiste,
făuririi unei lumi mai drepte șl mai
bune și consecventei promovări a
păcii și a înțelegerii Intre popoare,
înflăcărează și mobilizează energiile
creatoare ale tuturor arhitecților,
care se angajează cu toate forțele și
pasiunea lor în îndeplinirea nobilei
misiuni de asigurare a cadrului de
viață al societății noastre și de îm
plinire a noului ei chip arhilecturalurbanistic.

general al partidului pentru spiritul creator, originalitatea

gîndirii și acțiunii practice, revoluționare, consacrate

progresului economico-social al patriei noastre socialiste,
libere și independente
/

.■

r

■

-

*

’

/

‘

■

.■

<

• /n numele colectivelor de oameni ai muncii,
angajamente ferme de a înfăptui exemplar hotărîrile
I

Congresului al XII-lea și

partidului,

Conferinței

obiectivele planului pe

Naționale ale

acest an

și pe

întregul cincinal
mentare din gospodăriile populației,
dezvoltarea micii industrii și a
prestărilor de sgrvicii, desfășurarea
unui comerț socialist civilizat și res
ponsabil.

Cu inimile vibrînd de emoție și
bucurie, comuniștii, toți oamenii
muncii
din
ÎNTREPRINDEREA
„AUTOMATICA" vă aduc dumnea
voastră, cel mai iubit fru și condu
cător al partidului și țării, un
fierbinte omagiu la sărbătoarea scum
pă întregului popor, cind împliniți
50 de ani de pilduitoare activitate re
voluționară, se spune în telegrama
trimisă cu acest prilej.
Sintem mindri de contribuția hotărîtoare pe care o aduceți la creș
terea prestigiului României socialiste
pe toate meridianele globului, la
aprecierea unanimă a politicii noas
tre internaționale căreia îi dați atîta
strălucire, spirit novator și progre
sist, puse în slujba celor mai nobile
năzuințe ale oamenilor de pretu
tindeni.
Vă Încredințăm că nu avem nimic
mai presus decit Înfăptuirea cu patos
comunist a politicii interne și inter
naționale a partidului și statului nos
tru, că ne vom înzeci eforturile pen
tru înfăptuirea mărețelor obiective
trasate de Congresul al XII-lea și
Conferința Națională ale partidului,
contribuind astfel la continua în
florire și prosperitate a națiunii so
cialiste, la Înfăptuirea nobilelor idea
luri ale poporului român, cărora le
consacrați întreaga dumneavoastră
viață și activitate.
Țărănimea, toți cei ce muncesc pe
ogoarele țării — români, maghiari,
germani și de alte naționalități —
cunosc și dau o înaltă apreciere rea
lizărilor grandioase obținute de po
porul român în cei aproape 18 ani
care au trecut de la Congresul al IXlea al partidului, perioadă definită pe
drept cuvint ca cea mai fertilă, mai
rodnică in înfăptuiri din multimilena
ra istorie a patriei — se menționea
ză in telegrama CONSILIULUI UNÎUNII NAȚIONALE A COOPE
RATIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE. Ei știu, totodată, că toate
aceste mari împliniri sînt legate in
disolubil de neobosita dumneavoas
tră activitate revoluționară. Este
perioada în care dragostea dumnea
voastră pentru glia strămoșească și
țăranul român, manifestată în tot
ceea ce partidul a inițiat și înfăp
tuit pentru creșterea neîncetată a
producției agricole șl înflorirea sa
telor noastre, a așezat agricultura
pe locul ce i se cuvine, acela de ra
mură de bază, fundamentală a eco
nomiei naționale.

glas gindurilor șl simțămintelor în
tregului colectiv de oameni ai mun
cii care activează în turism, ne ex
primăm din nou totala adeziune la
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru și ne angajăm
în fața dumneavoastră, cu fermitate
și răspundere, să acționăm hotărit și
cu abnegație, să muncim cu toată
energia și priceperea de care dispu
nem, cu dragoste și dăruire revolu
ționară, pentru a transforma turis
mul românesc într-o eficientă ra
mură a economiei naționale, pentru
Îndeplinirea exemplară a tuturor sar
cinilor ce ne revin din documentele
Congresului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român, pe linia înfăptuirii
neabătute a Programului partidului
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism.
Aniversarea zilei dumneavoastră
de naștere și a cinci decenii de acti
vitate revoluționară ne oferă un mi
nunat prilej de a vă transmite, tn
numele tuturor oamenilor muncii
din
cooperația
meșteșugărească,
odată cu sentimentele noastre de
nețărmurită dragoste și înaltă pre
țuire, cele mai calde felicitări și
urări de sănătate, fericire și mulți
ani rodnici în fruntea Partidului
Comunist Român și a Republicii
Socialiste România.
La această sărbătoare pe care Is
toria contemporană a României o în
scrie printre evenimentele sale me
morabile, aducem, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, Împreună
cu întregul popor, un cald omagiu
activității eroice, pe care o desfășurați neobosit pentru înfăptuirea nă
zuințelor vitale de libertate și pros
peritate ale națiunii noastre.
Mulțumindu-vă cu adîncă recunoș
tință pentru îndrumarea și sprijinul
pe care le acordați permanent coo
perației meșteșugărești, pentru Indi
cațiile date privind îmbunătățirea
continuă a activității noastre, vă asi
gurăm și cu acest prilej că noi toți
cei ce muncim în acest sector al eco
nomiei naționale ne Vom consacra și
mai departe, cu toată energia, în
treaga capacitate de muncă și de
creație pentru a ne îndeplini in mod
exemplar sarcinile pe care condu
cerea partidului, dumneavoastră per
sonal, ni le-ați încredințat — se re
levă în telegrama adresată de
UNIUNEA CENTRALĂ A COOPE
RATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI.

în aceste momente înălțătoare, cind
poporul nostru cinstește împlinirea
a 50 de ani de activitate revoluționa
ră și aniversarea zilei dumneavoastră

suveranitatea șl
rială a patriei.

integritatea terito

în telegrama colectivului de oameni
ai muncii din ÎNTREPRINDEREA
DE VĂGOANE ARAD se spune :
împlinirea a 50 de ani de activitate
revoluționară și aniversarea zilei
dumneavoastră de naștere ne oferă
prilejul de a da glas sentimentelor de
Înaltă recunoștință și prețuire față
de dumneavoastră, cel mai iubit șl
stimat fiu al poporului, care din fra
gedă tinerețe v-ați dedicat întrea
ga viață luptei revoluționare puse In
slujba idealurilor partidului nostru
comunist, și de a vă adresa, cu deo
sebit respect, din adincul inimilor,
cele mai calde urări de sănătate, via
ță îndelungată, fericire și multă pu
tere de muncă în fruntea partidului
și statului, spre gloria și măreția pa
triei noastre socialiste.
Angajați in vasta operă de înfăp
tuire a hotăririlor Congresului al
XII-lea și ale Conferinței Naționale
ale partidului, a generoaselor și pre
țioaselor dumneavoastră indicații,
primite cu prilejul vizitelor de lucru
pe care ni le-ați făcut, constructorii
de vagoane din Arad vă raportează
că dispun de toate condițiile mate
riale necesare asimilării unor produse
de înaltă tehnicitate, competitive pe
plan mondial din punct de vedere al
calității și greutății și slnt mobilizați
exemplar pentru realizarea sarcinilor
pe acest an și pe întregul cincinal.
Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
vom urma neabătut politica internă
și externă a partidului și statului,
înzecindu-ne energia brațelor și a
minții pentru a ne aduce o contribu
ție mereu creseîndă la măreața operă
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a
României spre comunism.
în aceste zile de sărbătoare, cind
întregul nostru popor intimpină cu
aleasă mindrie patriotică împlinirea
a 50 de ani de activitate revoluțio
nară și aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere, pionierii și
șoimii patriei, toți copiii țării își
unesc inimile în omagiul fierbinte
pe care copilăria noastră fericită
vi-1 aduce, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, luptător
neobosit pentru bunăstare, libertate
și independența României, eroul mi
nunat al națiunii noastre socialiste.
Născuți în cei mai frumoși .ani al
României, noi, toți copiii' patriei —
români, maghiari, germani șt de alte
naționalități — purtăm cu noi spre
viitor Îndemnurile pline de căldură
și Încredere pe care ni le-ați dat în
atitea rinduri, mult stimate șl iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ori de
cite ori, împreună cu tovarășa Elena

P.C.R. — pentru care vă transmitem
încă o dată recunoștința noastră
fierbinte, învățămintele pe care
le-am desprins din cuvîntări și ex
puneri, din neobosita dumneavoas
tră activitate politică, se înfăptuiesc
cu succes.
Sîntem mindri că dumneavoastră,
omul și comunistul de cea mai alea
să omenie, strălucit conducător al
partidului și statului nostru, iubit de
întregul popor, vă bucurați de o
deosebită stimă și de un mare res
pect in rindul popoarelor pentru
curajul, clarviziunea, fermitatea și
spiritul revoluționar cu care abor
dați problemele lumii contemporane,
pentru contribuția prețioasă pe care
ați adus-o și o aduceți la cauza
progresului, socialismului și păcii în
lume.
Dorindu-vă din adincul Inimilor
noastre ani mulți de viață, multă pu
tere de muncă, prospețimea și vi
goarea tinereții, vă asigurăm, mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că vom urma neabătut
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, că ne vom
strădui să vă urmăm exemplul, să
facem tot ce depinde de noi, de
mintea și brațele noastre, pentru ca
acest meleag să-și Împlinească me
nirea și să crească așa cum il doriți
în ritm cu țara întreagă.
Minunatul dumneavoastră exemplu
de muncă șl viață reprezintă pentru
noi, locuitorii comunei Petreștl, o
strălucită afirmare a celor mai alese
virtuți ale neamului românesc, am
plificate de geniul dumneavoastră
creator și cultivate fără egal în rîndul poporului din sinul căruia, v-ați
născut și pe care l-ați iubit și 11 iu
biți cu devotament ' fără margini,
consacrindu-vă întreaga activitate,
de la cea mai fragedă vîrstă. pentru
împlinirea idealurilor și aspirațiilor
sale, pentru fericirea și propășirea
patriei — se arată In telegrama CO
MITETULUI COMUNAL DE PARTID
PETREȘTI, JUDEȚUL DÎMBOVIȚA.
însuflețitoarelor orientări, teze și
idei cuprinse în documentele Con
gresului al XII-lea al Partidului
Comunist Român, la elaborarea că
rora ați avut o contribuție de o
inestimabilă valoare teoretică și
practică, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, privind
înfăptuirea noii revoluții în agricul
tură, lucrătorii ogoarelor din comuna
Petreștl le-au răspuns cu fapte de
muncă, realizînd în anul 1982 o pro
ducție medie de 3 719 kg grlu la hec
tar, 4 205 kg orz la hectar și 6 537 kg
porumb boabe la hectar, livrind la
fondul de stat peste 1 302 tone grlu,
300 tone orz și 1 900 tone porumb.

Oamenii muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA DE AVIOANE BACĂU, se
spune în telegrama trimisă de acest
colectiv, alături întregului nostru
partid și popor, lși exprimă nemăr
ginita admirație față de neobosita
dumneavoastră activitate revoluționa
ră consacrată progresului poporului
român, cauzei socialismului și comu
nismului pe pămintul strămoșesc. Ne
exprimăm profundul devotament. în
treaga noastră gratitudine pentru
înfăptuirile fără precedent pe care
le-a cunoscut România, cu deosebire
în cei 18 ani de cind vă aflați în frun
tea partidului și statului. Cu prilejul
împlinirii a 50 de ani de activitate
revoluționară și aniversării zilei
dumneavoastră de naștere, vă rugăm,
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, să primiți urarea, izvorîtă din adincul inimilor noastre, de
mulți ani fericiți, putere de muncă,
noi și strălucite succese in magistrala
operă pe care o infăptuiți conducînd
destinele națiunii noastre socialiste.
Folosim acest prilej pentru a vă
raporta că noi, constructorii de avioa
ne din Bacău, sîntem preocupați mai
mult ca oricînd de găsirea de noi căi
de reducere a cheltuielilor materiale
de producție, prin înlocuirea materia
lelor deficitare, reducerea efortului
valutar la import, prin asimilarea in
tegrală a pieselor de schimb, creș
terea ponderii producției pentru ex- <
port și reducerea consumului de
energie de orice fel.

Izvor de adincă șl legitimă mindrie
patriotică,

întruchiplnd cele mal alese virtutl
ale neamului, calitățile de patriot
Înflăcărat și internaționalist consec
vent, de strălucit strateg al politicii
interne și externe, profund științi
fice, a gloriosului nostru partid co
munist, v-ați adus și vă aduceți con
tribuția decisivă la elucidarea pro
blemelor complexe ale edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și Înaintării României spre co
munism, la promovarea pe plan
mondial a idealurilor de pace și
colaborare între toate statele lumii.
Sîntem mindri că marile birulnțl
ale poporului nostru, mersul victo
rios ai patriei noastre libere și inde
pendente pe calea progresului și ci
vilizației, ca și afirmarea tot mai
plenară și prestigioasă a României
pe arena internațională slnt indiso
lubil legate de numele și activitatea
dumneavoastră, pildă vie de slujire
cu credință a intereselor supreme ale
națiunii, a cauzei Partidului Comu
nist Român. Cu profund devotament,
cu înaltă stimă și prețuire, vă Încre
dințăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că și de aici
înainte noi, foștii luptători șl vete
ranii de război împotriva fascismului,
vom fi mereu prezenți la postul dato
riei cetățenești, vom face tot ce ne
stă în puteri pentru a contribui la
continua înflorire și apărare a țării
— se arată in telegrama COMITETU
LUI FOȘTILOR LUPTĂTORI ȘI VE
TERANILOR DE RĂZBOI ÎMPOTRI
VA FASCISMULUI.

Cu ocazia Împlinirii a 50 de ani de
activitate revoluționară și aniversării
zilei dumneavoastră de naștere, in
numele oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară din județul Hune
doara, vă urăm din suflet tradițio
nalul „La mulți ani, sănătate și via
ță Îndelungată !“ — se arată in tele
grama adresată de CONSILIUL OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA DIN JUDE
ȚUL HUNEDOARA.
Datorită politicii principiale a
partidului în problema națională, oa
menii muncii maghiari ce trăiesc și
muncesc pe aceste meleaguri hunedorene, alături de poporul român, se
bucură de aceleași condiții de mun
că și trai, de drepturi pe deplin
egale în toate domeniile vieții
social-poll tice. Vă asigurăm că,
sub conducerea dumneavoastră în
țeleaptă, ne vom aduce și tn viitor,
la locurile noastre de muncă, tot
aportul pentru ridicarea continuă a
României socialiste pe noi culmi de
civilizație și progres.

Aniversarea a 50 de ani de acti
vitate revoluționară și a zilei dum
neavoastră de naștere, sărbătoare
scumpă întregului nostru popor, îmi
oferă fericitul prilej de a vă adre
sa, din adincul inimii, urarea fier
binte de viață îndelungată, de multă
sănătate și putere de muncă in
fruntea partidului și statului, pentru
a conduce țara pe noi culmi de civi
lizație și progres, manifestîndu-mi
și cu această ocazie profunda re
cunoștință față de întreaga dum
neavoastră activitate dedicată bună
stării și fericirii întregului nostru
popor, instaurării păcii și destinderii
pe planeta noastră, se spune in te
legrama trimisă de GIIEORGHE
FARCAȘ, EROU AL MUNCII SO
CIALISTE DE LA COMBINATUL DE
CELULOZA ȘI HIRTIE LETEA-BACAU. Ca specialist la fabricarea hîrtiei îmi voi consacra toată capaci
tatea de muncă transpunerii în via
ță a hotăririlor de partid și de stat,
a hotăririlor Congresului al XII-lea
și ale Conferinței Naționale ale par
tidului, angajîndu-mă să muncesc
permanent pentru îndeplinirea sar
cinilor ce-mi revin pentru ridicarea
nivelului calitativ al produselor,
pentru creșterea eficienței econo
mice a întregii activități. îmi ex
prim adeziunea deplină față de po
litica internă și externă a partidu
lui nostru, al cărui promotor sînteți
și pentru care v-ați dedicat întreaga
activitate, pentru o viață mai bună,
mai dreaptă și pentru pace pe pă
mînt.

Ca slujitori pe tărfmul literelor în
limba germană — se arată în tele
grama colectivului redacției „NEUE
LITERATOR" — ținem să ne expri
măm și cu acest prilej recunoștința
pentru grija arătată de dumneavoas
tră, in nenumărate rinduri, condi
țiilor morale și materiale în care oa
menii muncii de toate naționalitățile
participă la efortul construirii statu
lui nostru socialist multilateral dez
voltat. Dacă literatura pe care o pu
blicăm în paginile revistei noastre
— fie ea scrisă în limba germană,
fie tradusă In limba română — se
bucură de o apreciere creseîndă,
acest lucru se datorează in primul
rînd atenției cu care vegheați asu
pra egalității In drepturi a tuturor
cetățenilor țării.
Exprimîndu-ne Încă o dată acordul
deplin cu tot ceea ce ați Întreprins
șl întreprindeți spre binele țării
noastre și al întregii națiuni, ne an
gajăm să facem totul ca să ridicăm
tot mai sus steagul păcii, al înflori
rii culturii umaniste revoluționare, al
propășirii României socialiste, căreia
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, i-ați
dat o nouă și nemaiîntilnită strălu
cire in constelația tuturor țărilor
lumii.

_______ >
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Adunare festivă cu prilejul împlinirii a 35 de ani
de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare
și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică

OMAGIUL ARTELOR ADUS 6ÎNDIRII Șl ACTIVITĂȚII
REVOLUȚIONAM A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Poemul
cinematografic
„AI patriei erou între eroi**,
recent prezentat pe ecra
nele noastre, se constituie
într-un luminos omagiu
consacrat
proeminentei
personalități a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al Partidului
Comunist Român, președin
tele țării. Filmul îmbină
argumentul imaginii docu
mentare bogate și diverse
(acte, fotografii, extrase
din presă, din manifeste,
secvențe
cinematografice
de arhivă) cu cel al ima
ginii elaborate artistic și cu
forța cuvîntului poetic în
aripat de simțire autentică
și har. Se alternează expre
siv realismul cu simbolul
și metafora; cunoscute rea
lități contemporane sînt
în chip firesc și convingă
tor ridicate la rang de
monumentalitate.
Urmărim imagini deja
familiare legate de biogra
fia, de activitatea exempla
ră a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, începînd cu anii
cînd, încă copil la Scornicești, se apleca cu dragoste
asupra cărții neamului și
asupra marii poezii clasice.
II vedem chipul la diverse
virste — noi și noi etape
ale maturizării conștiinței
de clasă, ale afirmării ati
tudinii și .eroismului revo
luționar : la 15 ani cînd re
prezenta tineretul democrat
din București în Comitetul
Național Antifascist ; în
1934, cînd se manifesta so
lidar cu lupta ceferiștilor
judecați in procesul de la
Craiova ; în 1936 — la pro
cesul de la Brașov ; la 1

Mai 1939J la acțiunile poli
tice din același an unde
participa împreună cu to
varășa
Elena
Petrescu.
„Adolescența și-a trăit-o-n
lupte / și tinerețea steag în
lupte-i fu / El s-a născut,
ne-nduplecat, să-nfrunte /
o lume veche și să-i spună
nu** — afirmă versul ade
vărul acelor ani (relevat

iubit fiu al poporului ro
mân în numeroase iposta
ze. în dinamica prezențelor
Bale ca om al faptei comu
niste.
Președintele
României
este înfățișat — in filmul
la care ne referim — de-a
lungul unora din numeroa
sele sale solii de pace și
prietenie in alte țări ale

ale unei vieți de autentic
revoluționar, filmul se con
stituie într-un emoționant
portret al unei vieți închi
nate luptei pentru liberta
te. independentă, unitate,
dreptate și demnitate so
cială. pentru propășirea
tării, pentru pace, pentru o
lume mai bună și mai
dreaptă.

„AL PATRIEI EROV
INTRE EROI"
Un vibrant poem cinematografic
tulburător de imaginile în
soțite de o muzică de pa
tetism sobru).
Filmul evocă în sinteze
poematice neobosita activi
tate a celui de numele că
ruia sînt legate atitea lu
minoase pagini din Istoria
contemporană,
acțiunile
sale în fruntea tineretului
țării, prezența sa neobosi
tă, însațit de tovarășa Elena
Ceaușescu. pe șantiere, în
mijlocul oamenilor muncii,
pretutindeni unde se clă
dește, acolo unde e nevoie
de lumină, de un sfat sau
o hotărî re. Pe măsură ce
înaintăm în timp imaginile
se diversifică și multiplică,
surprinzîndu-1 pe cel mai

lumii, la tribuna unor în
truniri internaționale de
maximă importanță pentru
stabilirea unei noi ordini,
pentru propășirea popoare
lor. pentru salvgardarea
păcii. Scene din viața pu
blică alternează sugestiv cu
surprinderea unora dintre
puținele clipe de răgaz, rela
xare sau meditație — în mij
locul naturii, al familiei, în
liniștea cabinetului de lu
cru. Numeroase secvențe
evocă dialogul viu cu țara,
legătura trainică, plină de
căldură dintre conducătorul
stimat și poporul care-1 întimpină pretutindeni „cu
pîlne și sare“. Prin deru
larea imaginilor, mărturii

Străvechi idealuri șl În
făptuiri recente... Realități
și dimensiuni epopeice...
Chipul tovarășului Nicolae
Ceaușescu este proiectat
mereu, in poemul cinema
tografic „Al patriei eroii
între eroi**, pe fundalul am
plu al patriei : munții și
apele, întinderile ei rodi
toare și culmile semețe ale
țării. Pretutindeni, in pe
rimetrul „spațiului etern**,
ideile sale, inițiativele sale
au rodit generos. Un re
per central al filmului : fi
liația cu tradițiile glorioa
se de viață și de luptă
ale poporului nostru, cu
mulțimea înaintașilor, eroi
ce au înnobilat fresca
noastră națională. Idealuri

împlinirea a 35 de ani de la sem
narea primului Tratat de prietenie,
colaborare și asistență mutuală din
tre România și Uniunea Sovietică a
fost marcată, miercuri după-amiază,
la Combinatul de prelucrare a lem
nului din Pitești, printr-o adunare
festivă. Au luat parte reprezentanți
ai Comitetului municipal de partid și
ai Consiliului popular municipal, ai
Asociației de prietenie românosovietică, numeroși oameni ai mun
cii. Au participat, de asemenea,
membri ai Ambasadei U.R.S.S. la
București, precum și delegația Aso
ciației de prietenie sovieto-română,
aflată în vizită în țara noastră.
Evocînd însemnătatea evenimentu
lui aniversat, Ion Pietrăreanu. direc
torul combinatului, și A. F. Rumianțev, membru al Comisiei Centrale de
Revizie a P.C.U.S., redactor-șef al
revistei „Ekonomiceskaia gazeta",
conducătorul delegației Asociației de

le apărate dintotdeauna și
slujite cu nespusă fervoa
re. zi de zi, de către to
varășul Nicolae Ceaușescu
sînt aceleași cu aspirațiile
seculare ale poporului nos
tru, amintește emoționant
filmul. înfăptuirile Româ
niei socialiste sînt concreti
zarea unor năzuințe stră
vechi. „Cu tara scrisă în
privire**,
„El — fruntea
României urcată nalt prin
veac" sînt doar două din
subtitlurile grăitoare în
acest sens al filmului.
Forța verbului avîntat și
patetic din versurile poetu
lui Nicolae Dragoș se re
găsesc și se amplifică su
gestiv In pregnanta secven
țelor selectate și filmate de
Pompiliu Gîlmeanu, regi
zorul filmului.
Ca un laitmotiv revine
în „Al patriei erou intre
eroi" argumentarpa legătu
rii adinei, profunde, struc
turale cu țara, cu pămîntul. a continuității nobilelor
tradiții și aspirații (imagi
nea stejarului tinăr ce se
înaltă lîngă cel secular,
imagine elocventă pentru
faptul că numai cu rădăci
nile înfipte adine in pămîntul țării poți împlini
idealuri mărețe, istorice).
„Al patriei erou între
eroi" se constituie astfel
într-un portret cinemato
grafic bogat și amplu, în
care personalitatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu sa
îngemănează cu istoria po
porului român, cu chipul
de lumină al tării in anii
socialismului.

prietenie sovieto-română, au eviden
țiat cursul continuu ascendent al ra
porturilor de prietenie și colaborare
pe diferite planuri dintre cele două
țări și popoare, dintre P.C.R. și
P.C.U.S. Vorbitorii au subliniat rolul
determinant al întîlnirilor și convor
birilor la cel mai înalt nivel, precum
și al înțelegerilor convenite cu aces
te prilejuri, pentru amplificarea re
lațiilor româno-sovietice, în interesul
reciproc, al cauzei socialismului, pă
cii și înțelegerii în lume.
în încheierea adunării, formații de
artiști amatori din cadrul combina
tului au prezentat un frumos pro
gram artistic.
★

Cu același prilej, a fost deschisă
o expoziție de fotografii înfățișînd
aspecte din viața și munca co'nstructorilor societății comuniste din țara
vecină și prietenă.
(Agerpres)

el / mereu ne-a îndrumat. / Noi apărăm / Al vieții rost pe lume /
Cum din veci / L-am apărat". —
așa cum au fost cu exactitate for
mulate prin textul semnat de
Gheorghe Vîlcu ce l-a inspirat pe
compozitorul Radu Șerban. Și, rînd
pe rînd, în spectacol, au fost
luminate clar, cu dragoste, cu căl
dură pagini de istorie ce vorbeau
despre faptele lui Decebal și
ale lui Ștefan cel Mare, des
pre iureșul luptelor lui Mihai
Viteazul, odată cu desfășurarea
unei melopei închinate țării, pă-

nea, prin calitatea și rezonanța
lor emoțională, cele două con
certe
vocal-simfonice
desfășu
rate sub egida Uniunii compozito
rilor și a Conservatorului de mu
zică „Ciprian Porumbescu", prefa
țate de către muzicologul Nicolae
Călinoiu, președintele Uniunii com
pozitorilor, rectorul Conservatorului
bucureștean, concerte ce au fost
dedicate primului Om al țării, dînd
glas sentimentului de recunoștință,
de prețuire care este amplificat la
scara întregii națiuni. Aceste con
certe au avut loc la cluburile mun-

Emoționante concerte vocal-simfonice
mlntului românesc. Cu deosebită
torță emoțională au răsunat versu
rile cîntecului — Omagiu pen
tru secretarul general al partjduX
lur ; „Să ne urmăm în fapte și gînduri comandantul / Ca fiii unei pa
trii de oameni suverani / In ceas
de sărbătoare să-i adresăm vibran
tul : Trăiască Ceaușescu 1 Noroc șl
„La mulți ani 1“ Un concert inter
pretat cu avînt, cu convingere, pe
podiumul Ateneului Român, de că
tre Muzica reprezentativă a ar
matei, corul și ansamblul artistic
„Doina" al Armatei, corul școlii
militare de muzică (dirijate de că
tre colonel Emilian Ursu, colonel
Sergiu Eremla și Gheorghe Po
pescu), avind ca soliști pe Vero
nica lonescu (solistă a ansamblu
lui artistic „Doina" al Armatei),
Nicolae Herlea, Eugenia Moldoveanu, Gerda Radier Anca, Florin
Diaconescu, Lucian Marinescu, Dan
Zancu — prim-soliști ai Operei
române. Cornel Rusu. prim-solist
al Teatrului de operetă.
★

între
manifestările
muzicale
omagiale s-au impus, de aseme-

citorești ale întreprinderii „Grivița
roșie** și „F.C.T.B.". Săli arhipline
au aplaudat virtuozi instrumentiști,
jtudOnțl .al!. conservatorului bucu
reștean *» violonistul Emil Stegaru,
clarinetistul Cristian Vlad, Viorel
Ciurdea și Irlna Săndulescu de la
secția Canto, acompaniați la pian
de studentul Constantin Sandu și
asistentele universitare Veronica
Rusescu și Irina Gavrilovici — în
pagipi de largă popularitate și mai
ales Corul „Madrigal" care a dă
ruit frumoasele cîntece semnate
de Marin Constantin, „Partidul,
Ceaușescu, România", „Cîntec de
pace". La incandescența politică a
acestor concerte omagiale s-a
adăugat, împlinindu-le fericit, pre
zența poetului Nicolae Stoian, cu
înflăcărate versuri dedicate secre
tarului general al partidului.
*
Notăm de asemenea ca remarca
bile evenimente editoriale și discografice Culegerea de cîntece, în
soțită de o mapă de discuri —
realizare a Uniunii compozitorilor
și muzicologilor din România, un
buchet de cîntece cuprinzînd

in întreaga economie a muncii- unită
ților de cercetare științifică și tehno
logică. S-a reorganizat pe baze noi
Consiliul Național pentru Știință șl
Tehnologie, organ de partid și de stat
Însărcinat cu aplicarea politicii in do
meniul cercetării științifice, dezvol
tării tehnologice și introducerii pro
gresului tehnic. Expresie elocventă a
importanței deosebite acordate afir
mării revoluției tehnico-științifice in
toate domeniile muncii și vieții na
țiunii, conducerea consiliului, a în
tregii activități de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și pro
movare a progresului tehnic este
exercitată, cu exemplar dinamism și
eficiență, de tovarășa academician
doctor inginer Elena Ceaușescu. om
de știință și personalitate politică de
largă recunoaștere internațională,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al parti
dului, prim viceprim-mmiatru al gu
vernului.
Cercetării, dezvoltării tehnologice
șl progresului tehnic le-au fost alo
cate o secțiune importantă a Planu
lui național unic de dezvoltare eco
nomică și socială, secțiune chemată
să contribuie in mod esențial la ori
entarea și fundamentarea secțiunilor
de investiții și producție. Activitatea
a fost organizată pe bază de progra
me, iar îndeplinirea sarcinilor a pri
mit o bază economică solidă, cerce
tarea intrînd in raporturi contractua
le, firești, cu beneficiarii ei din eco
nomie.
Un rol deosebit de important In
reașezarea activității de cercetare
științifică și inginerie tehnologică în
perspectiva îndeplinirii unor ' sarcini
economice și sociale directe l-a avut
constituirea, după modelul Institutu
lui central de chimie creat și condus
de tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, a institutelor
centrale de cercetare și academiilor
de profil în principalele ramuri ale
activității economico-sociale. Prin
mijlocirea acestora s-a realizat în
practică, pentru prima oară in (ara
noastră, o apropiere reală, cuprinză
toare. a cercetării și proiectării de
învățămîntui superior de specialitate
și producția de ramură. S-a putut
trece astfel la transpunerea în viață
a ideii centrale a concepției tovară
șului Nicolae Ceaușescu asupra căi
lor necesare de dezvoltare a științei
românești și creșterii rolului ei in
progresul economic și social al țării
— integrarea cercetării științifice șl
Invățămîntului cu producția. Expre

sia cea mai concentrată și elocventă
a transpunerii în viață a acestei con
cepții o constituie realizarea, in ulti
mii ani, a platformelor integrate de
cercetare-învățămînt-producție
ale
chimiei, fizicii, electronicii, aeronau
ticii și altele. In ansamblu, s-a in
trodus o nouă ordine în rețeaua uni
tăților de cercetare, care au fost or
ganizate pe baza unor norme unitare
de structură.
Subliniind dimensiunile revoluțio
nare ale acestui amplu proces, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta :
„Există o interdependentă strinsă
intre diferite discipline științifice,
între forțele din institute și din invățămînt, o interdependență strinsă
intre cercetători și masele de oameni
ai muncii, clasa muncitoare, făurito
rii de bunuri materiale. Numai prin
unirea tuturor forțelor și participa
rea activă a clasei muncitoare ală
turi de cercetători la întreaga acti
vitate se vor putea soluționa mai ra
pid, în mod corespunzător, proble
mele complexe ale cercetării, vom
face ca știința noastră să dea soluții
bune, de perspectivă, in toate do
meniile".
in această perspectivă mobili
zatoare și exigentă privim, toți
cei ce muncim pe tărimul cer
cetării, marile sarcini puse in fața
noastră de Congresul al XII-lea și
Conferința Națională, de secretarul
general al partidului. In acest al
nouălea deceniu, pus de programe si
directive sub semnul științei, tehni
cii, calității și eficienței, după pre
gătirea politico-ideologică și organi
zatorică făcută in anii precedenți
sub îndrumarea conducătorului iubit
al partidului și statului nostru, sintem conștienți că științei și tehnolo
giei naționale li se cere să se ridice
pe deplin la înălțimea marii încre
deri și sprijinului ce li s-au acor
dat. Se poate spune că nu există di
recție strategică sau domeniu de ac
tivitate definite de Congres și Con
ferința Națională, în care cercetarea
științifică să nu fie așteptată cu so
luții concrete și eficiente — idee
reafirmată cu impresionantă forță
și în cuvintarea rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la adunarea
solemnă omagială. Consolidarea șl
trecerea la o dezvoltare de tip inten
siv a economiei, realizarea unei noi
calități in toate domeniile de activi
tate. reașezarea întregii economii, a
muncii sociale pe bazele eficientei
și rentabilității, asigurarea. în urmă
torii ani, a independentei energeti
ce, iar pină la sfirșltul
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deceniului — a celei mai mari
păr(i din necesarul de materii pri
me minerale și energetice primare
din produefia proprie, sînt mutații
profunde ce pretind o adevărată re
voluție în baza tehnică a economiei,
ca și în mecanismele conducerii pro
cesului economic și social.
Pentru creșterea și valorificarea
superioară a bazei de materii prime
minerale și energetice primare va
trebui să asigurăm în cel mai scurt
timp metode moderne și eficiente
pentru descoperirea și punerea in
valoare a tuturor resurselor de sub
stanțe utile din patrimoniul național.

Hotelul „Silva* din Bușteni

Foto : Gh. Vințilă

Timpul probabil pentru Intervalul 3
februarie, ora 20 — 6 februarie, ora 20.
în țară : După o răcire de scurtă du
rată, vremea se va încălzi ușor. Cerul
va fi temporar noros. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, lapoviță
și ninsoare mai frecvente în prima
parte a Intervalului. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat cu intensificări
locale de scurtă durată. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 10
și zero grade, izolat mai coborîte în
estul Transilvaniei, maximele vor os
cila între minus 3 și plus 7 grade, mai
ridicate la sfîrșitul intervalului.
în
București : După o răcire de scurtă du
rată, vremea se va încălzi ușor. Cerul
va fi temporar noros, favorabil preci
pitațiilor sub formă de ploaie, lapoviță
și ninsoare. Vîntul va sufla slab pînă
la moderat cu intensificări de scurtă
durată. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între minus 4 și zero grade,
cele maxime vor oscila între 3 șl 7 gra
de, mal ridicate spre sfîrșltul Interva
lului. (Ileana Mihăilă, meteorolog d«
serviciu).

• SPORT O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Centru de pregătire olimpică
pentru juniorii bucureștenl

Victorie clară în deplasare:
ROMÂNIA - GRECIA 3-1
<

Smaranda OȚEANU

Ieri, în orașul grec Larissa, echipa
de fotbal a României a jucat cel
de-al doilea meci interțâri din noul
sezon, in compania reprezentativei
Greciei.
Echipa noastră a obținut o victorie
clară, cu scorul de 3—1 (2—1). Golu
rile au fost marcate în ordine de :
Bdlbni, Ia o pasă a lui Bălăci; a ega
lat pentru echipa elenă — Kutsulakis;
apoi Cămataru, de două ori cu capul,
din pasele lui Klein și, respectiv.
Bălăci.
Formația României a început parti

prelucrare metalo-chimică a concen
tratelor. Vom scurta termenele de
aplicare a tehnologiilor de creștere
a factorului de recuperare a țițeiu
lui și gazelor din zăcăminte, vom
întări baza tehnică a forajului de
mare adîncime șl marin. Vom pune
un accent mai mare pe tehnologiile
noi, capabile să sporească mult va
loarea produselor obținute din fie
care tonă de materie primă.
în strinsă legătură cu îndeplinirea
programului de materii prime, vom
spori contribuția cercetării științifi
ce și tehnologice la realizarea Pro
gramului energetic pe perioada

1981—1990. Pentru creșterea cantită
ții și calității cărbunilor, cercetarea
va asigura noi tehnologii de extrac
ție din resursele aflate în condiții de
amplasament deosebite, precum și
de preparare mai bună a cărbunilor
în vederea utilizării lor. Vom trece
la optimizarea schemelor de amena
jare complexă hidroenergetică a
tuturor cursurilor de apă, inclusiv
cu microhidrocentrale. Ținînd seama
de sarcina sporirii numărului și a
accelerării realizării centralelor nuclearo-electrice, vom îmbunătăți în
continuare programele speciale'pen
tru realizarea materialelor și echi
pamentelor destinate acestora, crescind gradul și ritmul lor de asimila
re în industria noastră. Pentru a asi
gura competitivitatea economică a
tuturor resurselor energetice noi,
vom accelera programele de valorifi
care a energiei solare, a vîntului și
valurilor, biogazului și biomasei. a
hidrogenului și altor combustibili
sintetici, a energiei geotermale și
altele.
Asigurind tehnologiile necesare
Programului de intensificare a re
cuperării și valorificării tuturor re
surselor materiale refolosiblle, pie
selor și subansamblelor uzate, a re

ite isiiă

da în următoarea alcătuire : Lung —
Rednic, Ștefănescu, Iorgulescu, Ungureanu — Boloni, Balint, Bălăci,
Klein — Gabor, Cămătaru. După
pauză au mai jucat: Moraru, Iordache, Augustin, Andone și Coraș.
In ultimul meci *alI turneului inter
național de fotbal de la Petrici (Bul
garia) selecționata olimpică a Româ
niei a terminat la egalitate : 1—1
(0—0) cu formația Belașița Petrici.
Golul formației noastre a fost înscri3
de Majaru.

Șah - computer
începînd de astăzi și pînă simbătă,
la sediul Federației române de șah
din Capitală (str. Vasile Conta nr. 16)
se va desfășura primul turneu de șah
computer organizat in țara noastră.
La turneu participă trei programe
de șah computer românești: „Astro64“ și „Roboțel". realizate de Institu
tul de tehnică de calcul din Bucu

b

rești și „Minital" al Institutului te
ritorial de calcul Timișoara. Vor
participa, de asemenea, și alte 11
programe realizate in străinătate,
dintre care se remarcă „Chess Challanger Voice", „Tandy" din S.U.A.
și „Saba Videoplay" din Japonia.
Astăzi întrecerea începe la ora
15,30.

Pe linia îndeplinirii prevederilor
Programului de dezvoltare a activi- .
tățif dă Pd&taiie îizîcă^și spoft
(1981—1985), In Capitală a luat ființă "
zilele acestea" centrul de pregătire
olimpică pentru juniori (fete șl bă
ieți) din ramura gimnasticii.
Centrul va fl subordonat direct
Consiliului municipal de educație fi
zică și sport. Secția feminină va
funcționa la complexul de pregătire
olimpică de la Ștrandul Tineretului
și va reuni cele mai bune gimnaste
junioare din cluburile bucureștene
Dinamo, C.S.Ș. nr. 2 și Triumf, iar
Instruirea va fl asigurată de zece an
trenori și alți specialiști. Printre cele
selecționate se numără sportive ta
lentate ca Mirela Iordoc, campioană
națională, Laura Cutina, Elena P
și Violeta Burtescu. Secția masei/ f "
iși are sediul la complexul clubu.ui
Dinamo și este încadrată cu opt an
trenori" și tehnicieni. Ca antrenor
coordonator al centrului de pregătire
olimpică pentru juniori a fost de
semnată prof. Emilia Liță, membră
a biroului Federației române de gim
nastică.

s

surselor energetice secundare, ne
angajăm, împreună cu producția, să
dăm economiei din aceste resurse,
în acest cincinal, cantități impor
tante de metale neferoase, rare și
prețioase conținute în halde, lazuri
și ape reziduale, zguri, nămoluri,
prafuri volatile, cenuși de pirită,
catalizatori uzați. Vom grăbi, totoda
tă, punerea la punct a celor peste
100 de tehnologii necesare recuperă
rii și refolosirii subproduselor teh
nologice, materialelor și produselor
uzate, asigurind astfel însemnate
sporuri de producție și reduceri de
importuri în industriile chimică, me-

0 concepție superioară, de amplă eficiență
privind creșterea aportului științei românești
la dezvoltarea multilaterală a patriei
indiferent de conținutul util mai
bogat sau mal sărac al acestora, de
mediul în care se află — în sol, sub
sol, apă sau aer — și de poziția lor
în circuitul economic, ca materii
prime, subproduse tehnologice sau
produse uzate recuperabile și refolosibile. Trecînd cu hotărîre la li
chidarea lipsurilor din acest dome
niu, vom pune în practică neabătut
indicația de a nu lăsa la o parte
nici o substanță de interes economic
din resursele pe care le cercetăm și
vom lua măsuri pentru ca cerceta
rea geologică să meargă mină în
mină cu cercetarea tehnologică, ast
fel ineît odată . cu conturarea re
surselor și rezervelor să fie asigu
rate șl tehnologiile de valorificare
corespunzătoare. Vom trece neintirziat la aplicarea tehnologiilor defi
nitivate, de extracție și prelucrare
cit mai completă a materiilor prime
minerale cu conținuturi utile scăzute
și vom lua măsuri pentru recupera
rea întîrzierilor la soluțiile în curs
de definitivare. Vom grăbi aplicarea
tehnologiilor de exploatare intensi
vă a minereurilor neferoase, de rea
lizare a unor concentrații maxime in
flotații, care să permită reducerea
pierderilor mari din sectoarele de

PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Școala satului — școală pentru
sat. In vizită la școala mecaniza
torilor
11.30 Forum politico-ideologic. Consilii
le populare tn sistemul puterii de
stat și autoconduceril muncito
rești
11.50 De la romanțe la... operă șl operetă
12,25 Pași de viată lungă
16,00 Telex
16,05 Profesiunile cincinalului. Otel nou
lntr-o veche cetate
16.30 Studioul tineretului
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal • 1983 — amplă mobi
lizare pentru Îndeplinirea planului
10.20 Actualitatea economică. Înfăptuim
hotărlrile Conferinței Naționale a
partidului
20,40 De dor șl de veselie — melodii
populare
20,55 Occident ’83. Drepturile omului Intr-o orlndulre a inechității sociale.
Săraci In țări bogate — documen
tar
21,10 Serial științific : „Corpul uman"
21.30 Meridianele cîntecului
22,00 Telejurnal

vremea

■ ■ a □ □
(Urmare din pag. I)
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PROGRAMUL 2

Natalia STANCU

pagini cintate de zeci de mii
de artiști amatori de pe cuprinsul
țării : „Partidul, Ceaușescu, Româ
nia" de George Grigoriu (versuri
Aurel Storin). „La mulți ani. pre
ședintelui țării", de Radu Paladi
(versuri
Alexandru Andrițoiu),
„Imn președintelui țării" de Gheor
ghe Dumitrescu, pe versuri de Vic
tor Tulbure, „Ceaușescu și copiii"
de Marin Constantin (versuri Mihaf
Negulescu), „Comandantul suprem"
de Dinu Stelian (versuri de V. Tul
bure). 22 de inspirate coruri, parti
turi și imprimări pe disc ce vor fi
și în viitor în repertoriul perma
nent al ansamblurilor corale pro
fesioniste și de amatori. Consem
năm, totodată, ca pe o realizare
deosebită, cele cinci discuri reali
zate de Casa de discuri „Electrecord", sub genericul „Partidul,
Ceaușescu, România". Cele cinci
discuri cuprind cintece și ver
suri, pagini vocal-simfonice, mon
taje
literar-muzicale
închinate (f>,
celui ce veghează destinele ță
rii. Astfel, reținem poeziile de
aleasă vibrație semnate de Alexan
dru Andrițoiu, Mihai Beniuc, Ni
kolaus Berwanger, Nicolae Dragoș,
Adrian Păunescu (în tălmăcirea unor
reputați actori), compozițiile apartinind Cameliei Dăscălescu. lui
George Grigoriu, Cornel Trăilescu,
Radu Paladi. Temistocle Popa etc.
— fiecare dintre ele constituindu-se într-un vibrant, frumos oma
giu adus
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului.
O cuprinzătoare suită de discuri,
la realizarea cărora marile ansam
bluri simfonice și de estradă bucureștene, conduse de către primii
noștri dirijori soliști ai Operei Ro
mâne. soliști de muzică ușoară, au
participat cu o distinsă notă de pro
fesionalism și dăruire.

Miercuri, tovarășul Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, a primit
pe Gibson Robert Zimba, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Zambia in Repu
blica Socialistă România, în legătură
cu apropiata prezentare a icrisorilor
de acreditare.

20,00 Telejurnal • 1983 — amplf-f >bllizare pentru îndeplinirea („«.nulul
20.20 Concertul
orchestrei
simfonice
a Radlotelevlziunii. Dirijor ; Mo
dest Clchlrdan
22,00 Telejurnal

„PARTIDUL, CEAUȘESCU, ROMÂNIA
Concertul vocal-simfonic care a
avut loc recent, organizat sub egi
da Ministerului Apărării Națio
nale, dedicat tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele țării, co
mandant suprem al forțelor ar
mate, s-a intitulat
semnifica
tiv : Onor comandantului suprem.
A fost de fapt o manifestare-simbol în care tablourile intitulate „Zi
de sărbătoare" sau „Unirea", pa
gina de istorie ce a inspirat lu
crarea simfonică „Glorie", vibran
tul moment al operei „Decebal" de
Gh. Dumitrescu, uvertura festivă
„Ștefan cel Mare" de Iacob Mureșianu, „Doina ostașului rănit" din
opera „Ecaterina Teodoroiu" de
Emil Lerescu s-au împletit firesc
cu patosul cîntecelor revoluțio
nare. „Sunați, trompete de ar
gint, / Și dați de veste tuturor / Că
pe acest străbun pămînt / Trăiește
liber un popor. / Aici, în vechile
hotare, / A stat prin veacuri, neînfrînt ; / Spre vremurile .viitoarei
Sunați, trompete de argint... // Țara
ce i-a dat pe Mircea, / Ștefan Vodă
și Bălcescu / Țara care a fost lea
găn / lui Brâncuși și lui Enescu ; /
Țara unde luminează / A partidului
făclie, / Numele lui Ceaușescu / In
istorie îl scrie...", sintetizau unul
din adevărurile fundamentale ale
istoriei versurile corului sem
nate de Temistocle Popa și Mir
cea Block. Pentru ca muzica lui
Dinu Stelian, versurile lui Vic
tor Tulbure să sublinieze în conti
nuare : „în vatra noastră mile
nară / Am fost și-om fi unde sîntem ; / Avem un steag, avem o
țară / Și-avem un Comandant Su
prem. / Va fi de aur viitorul ; /
Partidul ne îndrumă zborul / Și-al
nostru Comandant Suprem". Care
sînt gindurile. sentimentele ostași
lor vremii noastre ? „Noi apărăm /
istorie și țară, / Noi far avem /
Partidul ne-nfricat / / Noi apă
răm / A țării primăvară ! / Glasul

Cronica zilei

talurgică, ușoară, a prelucrării lem
nului, precum și în agricultură.
Un domeniu în care mai avem
multe de făcut este cel al recuperă
rii și refolosirii importantelor can
tități de energie evacuată din pro
cesele de producție odată cu produ
sele fierbinți sau sub formă de sub
produse tehnologice cu valoare ener
getică. Pe baza tehnologiilor elabo
rate, punînd la lucru numeroasele
tipuri de instalații recuperatoare
realizate, pe platformele chimice,
metalurgice, în industria materiale
lor de construcții și in alte sectoare
va trebui să redăm circuitului eco
nomic o energie recuperabilă echi
valentă cu milioang de tone com
bustibil convențional.
Pentru realizarea Programului de
reducere a consumului de materii
prime, materiale, combustibili și
energie pe anul 1983. vom acționa
mai hotărît pentru creșterea coefi
cienților de utilizare a materialelor,
reducerea procentului de rebuturi,
scăderea greutății nete a produselor,
reducerea mai accentuată a niveluri
lor prevăzute in normele de consum
la materii prime și materiale, prin
îmbunătățirea randamentelor de fa
bricare și diminuarea pierderilor

tehnologice, folosirea mai largă a
melor de consolidare șl dezvoltare
materialelor înlocuitoare. In vede
a economiei, aprobate de Conferința
rea economisirii la maximum a
Națională.
energiei și utilizării acesteia cu
Cu egală răspundere, stntem an
maximă eficiență economică vom
gajați in munca de formare a omu
accelera stabilirea soluțiilor pentru
lui nou, constructor conștient al lu
înlocuirea hidrocarburilor de adaos mii noastre. Așa cum arăta secreta
la termocentralele pe cărbuni și șis
rul general al partidului, în condiții
turi și trecerea termocentralelor cu
le contradicțiilor cu care se confrun
combustibili lichizi și gaze la func
tă omenirea in acest sfîrșit de secol,
ționarea pe combustibili solizi ; aștiința trebuie să ajute națiunea nu
menajarea centralelor electrice pen
numai să facă față cu succes adver
tru producția combinată de energie
sităților crizei economice mondiale,
electrică și căldură și transportul
dar și să combată ofensiva ideologicăldurii la distanțe mari ; perfec , că și culturală a forțelor retrograde,
ționarea sistemului electroenergetic,
reacționare, care încearcă să reacti
reducerea pierderilor la transportul
veze neîncrederea între oameni șl
energiei electrice și gazelor ; reali
popoare, în valorile rațiunii, demo
zarea unor consumatori de energie
crației, suveranității și independenței
cu randamente mai ridicate și con
naționale, ale înțelegerii și cooperă
sumuri mult mai reduse. Concentrînrii, incitind la violență politică și
du-ne pe sectoarele cu consumuri
militară, punind în pericol dreptul
mari dș energie și combustibili, va
fundamental al tuturor oamenilor la
trebui să adîncim analiza consumu
pace, la viață. însuflețiți de magis
rilor pe tehnologii și produse, elatrala analiză a epocii contemporane,
borind noi norme de consum, mai
de îndemnurile mobilizatoare adre
economice. Totodată, va trebui să
sate intregului popor de secretarul
reluăm, cu exigență sporită, acțiunea
general ai partidului de la tribuna
de tipizare și standardizare a produ
Conferinței Naționale, precum și in
selor, tehnologiilor și construcțiilor.
emoționanta cuvintare rostită la adu
Prin aplicarea consecventă în repronarea solemnă omagială consacrată
iectare a criteriilor economiei maxi
împlinirii a 50 de ani de activitate
me de materii prime, materiale și
revoluționară și a 65 de ani de viață,
energie înglobate, este necesar să
vom trece în acest an, sub condu
evidențiem și să folosim, pe această
cerea tovarășei Elena Ceaușescu,
cale, importantele rezerve existente,
președintele Comitetului național
să facem din tipizare una din pîr„Oamenii de știință și pacea". Ia o
ghiile principale ale utilizării resur
nouă și viguroasă serie de acțiuni in
selor cu maximă eficiență economică.
favoarea dezarmării, securității și
Încrederii, cooperării și păcii in Eu
Vom spori contribuția cercetării și
ropa și în întreaga lume.
la înfăptuirea celorlalte programe
aprobate de Conferința Națională.
Oamenii de știință, toți cei ce lu
Astfel, pe total industrie, vom asi
crează in acest domeniu de inaltă
gura o pondere a progresului teh
răspundere și vitală Importanță pen
nic in realizarea Programului de
tru progresul patriei sînt pe deplin
creștere a productivității muncii de
conștienți de însemnătatea, hotăritoaaproape 54 la sută, introducînd în
re pentru destinul României moder
acest scop circa 1 200 tehnologii noi
ne, a celor 18 ani de mărețe împli
și modernizate. Pentru reducerea
niri socialiste, ce încununează o ju
costurilor și cheltuielilor materiale,
mătate de veac de neobosită și rod
din totalul economiilor suplimentare
nică activitate revoluționară a con
față de prevederile de plan pe anii
ducătorului iubit al partidului și
1983—1985, peste 40 la sută se vor
statului nostru. Cu deplină încredere
obține pe seama reducerii consumu
in făuritorul forței noastre de azi și
rilor specifice de materii prime, ma chezașul izbînzilor noastre viitoare, ne
teriale, combustibili și energie,
reînnoim solemn* legămintul față de
aproape 20 la sută pe seama creșterii
partid, față de secretarul general al
gradului de valorificare a acestora
partidului de a acționa cu și mai
și aproape 10 la sută pe seama ex
multă energie, creativitate și efi
tinderii utilizării materialelor recu
ciență pentru a spori contribuția
perabile și refolosibile — ceea ce ri
științei la desăvîrșirea operei isto
dică la 70 la sută contribuția pro
rice pe care partidul, poporul român
gresului tehnic la realizarea acestui
o înfăptuiesc cu înțelepciune sl clar
important program.
viziune revoluționară în epoca ce
poartă cu mîndrie numele arhitectu
Toate acestea indică gradul înalt
lui ei de frunte — numele drag al
de angajare al științei și tehnologiei
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
naționale față de realizarea progra
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste' România

Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Cu prilejul împlinirii virstel de 65 de ani, doresc să vă adresez,
Excelentă, cele mai calde felicitări, împreună cu cele mai bune
urări de prosperitate și fericire personală.

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere, sînt
bucuros să adresez Excelenței Voastre sincerele mele urări de fe
ricire, sănătate și viață îndelungată, precum și cele mai bune urări
de prosperitate poporului român.

Cu fericitul prilej al celei de-a 65-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere, am deosebita plăcere de a adresa Excelenței
Voastre, în numele guvernului și poporului Maltei și al meu per
sonal, cele mai calde șl sincere felicitări.
Vă urăm să vă bucurați încă mulți ani de sănătate și fericire,
astfel incit, sub conducerea dumneavoastră Înțeleaptă, România
să continue să prospere șl să întărească mai mult strinsa cooperare
cu țara noastră, în interesul progresului continuu al celor două
popoare ale noastre.

MAUNO KOIVISTO

AMIN GEMAYEL

Președintele Republicii Finlanda

Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Permiteți-mi să folosesc prilejul celei de-a 65-a aniversări a
zilei dumneavoastră de naștere pentru a vă adresa în numele po
porului togolez, al partidului său de salvare națională, Uniunea Po
porului Togolez, al guvernului său și al meu personal cele mai vii
și călduroase felicitări, precum și urări cordiale de sănătate și fe
ricire pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră, de pace și
prosperitate pentru poporul român.
Vă dvestj viață lungă și putere de muncă pentru ca, sub înalta
dumnejt .stră conducere, Republica Socialistă România prietenă
să obțin;, victorii și mai mari în lupta pe care o ducem cu toții pen
tru edificarea unei ere de dreptate și echitate, de progres economic
<i social.
Vă rog să primiți asigurările Înaltei mele considerații.

AGATHA BARBARA

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Malta

Secretar general al Partidului Comunist Român
Mult stimate domnule secretar general,
In numele conducerii și al Secretariatului central al Partidului
Social-Democrat Elvețian, vă transmit felicitări prietenești cu pri
lejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere,
însoțim felicitările noastre cu cele mai bune urări de prosperitate
personală, pentru aceeași activitate energică în slujba înțelegerii
între popoare și a păcii îh lume, precum și pentru o activitate
rodnică spre binele poporului dumneavoastră. Totodată, ne expri
măm dorința de a dezvolta in continuare legăturile prietenești și
intense dintre organizațiile noastre politice.
Cu deosebită stimă,
Partidul Social Democrat Elvețian
Secretar general

CHRISTOPH BERGER

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
In calitatea mea de adjunct al Secretarului general al O.N.U.
pentru problemele dezvoltării sociale și umanitare, vă transmit
calde felicitări cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere, la 26 ianuarie, și 50 de ani de participare
activă in viața națională a României.
îmi amintesc cu plăcere de misiunea mea de ambasador al
Filipinelor In România și folosesc acest prilej pentru a vă felicita
pa dumneavoastră și poporul frumoasei dumneavoastră țări.

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să
primiți din partea Partidului EDIK și a mea personal cele mai
călduroase urări de sănătate și viață îndelungată.
Vă urăm, de asemenea, ca, sub conducerea dumneavoastră înțe
leaptă, poporul frate român să continue și în anul 1983 calea dez
voltării economice și sociale, a colaborării rodnice cu celelalte po
poare, precum și lupta pentru dezarmare și pace, lupta în
cadrul căreia exemplul dumneavoastră personal a căpătat o recu
noaștere internațională.
Cu deosebită stimă și sentimente de prietenie,

IOANNIS

LETICIA R. SHAHANI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
i?'.
' '

Excelență,
Cu ocazia celei, de-a 65n«. aniversări a , zilei dumneavoastră de
naștere, vă transmit cele mai calde felicitări personale, împreună
cu cele mai bune urări de ani mulți, sănătate și fericire.
Este un privilegiu pentru Programul Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare să fie asociat cu guvernul și poporul marii dumnea
voastră țări și îmi exprim speranța in continuarea unei colabo
rări strînse și fructuoase.
Cu cea mai Înaltă considerație,

BRADFORD MORSE
Administratorul
Programului Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare

Excelenței Sale
r nnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Republica Socialistă România are în dumneavoastră, domnule
Nicolae Ceaușescu, un conducător integru, desăvîrșit și vizionar,
care ați știut să interpretați cu claritate gindurile și dorințele po
porului român.
Dumneavoastră ați condus și conduceți poporul român pe calea
progresului material și spiritual, promovării intereselor vitale ale
republicii.
La împlinirea celor 65 de ani de viață consacrați aproape în
întregime servirii țării în diferitele misiuni de luptă, doresc să
vă transmit, domnule președinte, cel mai afectuos salut, împreună
cu omagiul pe care 11 aduc personalității și operei dumneavoastră.
Multe felicitări pentru poporul român și președintele său.

OSCAR

ALENDE

Președintele Partidului
Uniunea Centrului Democratic — EDIK
din Grecia

‘

Centrul pentru problemele dezvoltării
sociale și umanitare al Națiunilor Unite
Viena

ZIGDIS

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ziua dumneavoastră de naștere îmi oferă prilejul de a-mi re
aminti cu plăcere și admirație de interesul pe care l-ați mani
festat întotdeauna pentru știință și tehnologie.
Vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de viitor.

SIGVARD EKLUND
Director general onorific
al Agenției Internaționale
pentru Energie Atomică de la Viena

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă rugăm să accep
tați cele mai sincere urări de bine din partea Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică.
z

HANS BLIX

•

Director general

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Ilustrului președinte al Republicii Socialiste România îi adresez
felicitările mele personale cu prilejul aniversării zilei sale de
naștere, la 26 ianuarie.

CESAR CALS
'

ministrul minelor și energiei
al Braziliei

Președintele Partidului Intransigent
din Argentina

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării Excelenței Voastre, vă rog să primiți cele
mai bune urări și asigurări de înaltă stimă.

GIORDANO BRUNO REFF!

Excelență,
Secretar de stat al afacerilor externe
In numele meu personal, al deputaților celor două camere ale
al Republicii San Marino
parlamentului indian — membri ai Adunării pentru Integrare Na
țională — vă transmit cele mai cordiale felicitări cu prilejul marii
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere — 26 ianuarie 1983.
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere este o mare sărbă
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
toare pentru întreaga națiune română. India, ca țară prietenă, do
rește să-și exprime deosebita satisfacție cu prilejul acestui mare
Secretar general al Partidului Comunist Român
eveniment din istoria României.
Dorim Excelenței Voastre o viață sănătoasă și activă. Folosesc
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de
prilejul, în același timp, pentru a transmite felicitări doamnei Elena
naștere și a 50 de ani de activitate militantă în cadrul Partidului
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al Guvernului Republicii So
Comunist Român, am deosebita plăcere de a vă asigura de cele mai
cialiste România, prima doamnă a marelui popor român. Personali
tățile dumneavoastră sînt bine cunoscute pentru cooperarea șl » profunde sentimente de stimă și a vă adresa cele mai sincere urări.
prietenia strinsă cu poporul indian. Doresc, totodată, să felicit
Viața Partidului Comunist Român și a dumneavoastră sînt atît
Partidul Comunist Român și pe membrii săi cu ocazia acestui
de strîns unite îneît una se reflectă în cealaltă ; emanciparea mun
mare eveniment. La mulți ani 1
citorilor români, activitatea continuă pentru instaurarea păcii în
Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre feli
lume au fost întotdeauna obiectivul primordial al dumneavoastră
citări pentru conferirea de către Adunarea pentru Integrare Națio
și al partidului pe care-1 conduceți.
nală din India t- organism al misiunii pentru pace — a distincției
de „Om al anului 1982“, pentru serviciile meritorii ale Excelenței
Iubirea de libertate, de conviețuire pașnică și de drepturi civile
Voastre în crearea unei atmosfere favorabile de pace pe toate me
pentru fiecare individ reprezintă terenul pe care se pot construi
ridianele lumii.
raporturi stabile și durabile între popoare, cu respectarea diverselor
Al dumneavoastră sincer,
forme de organizare socială pe care fiecare și le-a ales.
Pentru promovarea acestor valori și în lumina prieteniei care
Prof. RAJ BALDEV
leagă popoarele român și italian, vă adresăm urările noastre cele
Președintele
mai sincere.
Adunării pentru Integrare Națională
MICHELE ACHILLI
din India
Membru al Direcțiunii Partidului
Socialist Italian

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
La a 65-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, vă rog
•ă primiți cele mai sincere urări de sănătate, fericire și succes
deplin In neobosita activitate pe care o desfășurațl pentru fericirea
șl prosperitatea poporului român prieten, in interesul păcii inter
naționale și înțelegerii între popoare.
Vă rog să primiți, Excelență, expresia sentimentelor mele
deosebite.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, vă rog să primiți sincerele mele felicitări, precum și cele
mai bune urări de sănătate, prosperitate și de noi succese în opera
căreia îi consacrați toate eforturile dumneavoastră.

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere, care coincide în mod fericit cu împlinirea a 50 de' ani
de luptă activă, revoluționară In slujba clasei muncitoare și a
tuturor oamenilor muncii din România, doresc să vă transmit un
cald salut revoluționar și sincere felicitări.
împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversarea
zilei dumneavoastră de naștere constituie momente de evocare a
luptei dumneavoastră dedicate cauzei oamenilor muncii din Româ
nia șl construirii României socialiste moderne, pe baza justiției și
egalității intre toți oamenii și toate națiunile.
Vă urez multă sănătate și noi succese în dezvoltarea României
socialiste, fericire și prosperitate.
Cu sentimente frățești,

OLIVER TAMBO

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Congresului național African
din Africa de Sud

Președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă felicit
în mod călduros, în numele întregului colectiv al ziarului „Unita
tea", urindu-vă viață îndelungată pentru ca poporul dumneavoastră,
ale cărui destine le conduceți, să se poată bizui pe permanenta și
activa dumneavoastră participare la edificarea României socialiste
și la lupta necurmată pentru o pace trainică pe pămînt.

BLASCO

HUGO

FERNANDES

Secretar național al Mișcării
Democratice Portugheze,
Directorul ziarului „Unitatea"

GENERAL GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator al Unjunii Poporului Togolez,
Președintele Republicii Togoleze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să adresez Excelenței Voastre ‘cele mai bune urări cu
ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.
Nutresc speranța arzătoare că Excelența Voastră își va continua
activitatea pusă in slujba poporului român.
Urez Excelenței Voastre sănătate și viață lungă.

Domnului președinte
+
NICOLAE CEAUȘESCU
Cu prilejul împlinirii a 65 de ani de viață și a peste 50 de
ani de activitate revoluționară, vă rog să primiți urările mele
cele mai bune pentru sănătatea dumneavoastră și prosperitatea
poporului român.
îmi amintesc întotdeauna coincidența de a fi sărbătorit aniver
sarea unei zile de naștere la București, cînd mă bucuram de ospi
talitatea dumneavoastră cîteva săptămîni înainte de a asuma
președinția Columbiei, în 1974.
Am fi dorit foarte mult prezența domnului președinte în pa
tria noastră. Această aniversare este totodată aniversarea unei
jumătăți de secol de luptă în favoarea cauzei revoluționare, din
partea unei persoane care a putut demonstra prin fapte marea
transformare a României, așa cum este domnul Nicolae Ceaușescu,
a cărui operă lasă o atît de adîncă urmă în istoria poporului său.
Cu sentimentele celei mai înalte considerații,

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Fost președinte al Republicii Columbia

HARSHA ABEYWARDENA
Secretar general
al Partidului Național Unit din Sri Lanka

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
îmi face deosebită plăcere să adresez Excelenței Voastre felici
tări cordiale cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere.
Noi cunoaștem activitatea deosebită desfășurată de Excelența
Voastră, timp de 50 de ani, în slujba cauzei socialismului și pro
gresului. Conducerea de către Excelența Voastră a Pariidului Co
munist Român, în calitate de secretar general, timp de 18 ani și
activitatea ca șef de stat al Republicii Socialiste România timp de
16 ani constituie perioade dintre cele mai memorabile in istoria
țării dumneavoastră și a întregii lumi. Succesul dumneavoastră în
călăuzirea destinelor României pe drumul socialismului, care a ur
mat, totodată, o politică, independentă, în afara hegemoniei marilor
puteri, constituie un model de inspirație pentru țările mici.
Vă rog să-mi permiteți ca, în numele opoziției parlamentare din
Sri Lanka, al Frontului Unit de Eliberare Tamil și al comunității
tamile din Sri Lanka, să urez Excelenței Voastre cit mai mulți ani
de conducere încununată de succes a țării dumneavoastră pe dru
mul prosperității și, de asemenea, multă sănătate și viață lungă.
Al dumneavoastră sincer,

A.

AMIRTHALINGUH

Șeful opoziției parlamentare din Sri Lanka,
Secretar general
al Frontului Unit de Eliberare Tamil

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere și a 50 de ani de
neîntreruptă activitate politică, vă adresez, domnule președinte, fe
licitările și urările mele.
îmi este plăcut să amintesc prima noastră întîlnlre de la Bucu
rești, în aprilie 1981, ca și recenta vizită a delegației conduse de
președintele scriitorilor români, în cadrul bunelor relații existente
între cele două țări ale noastre, care au dat și pot să dea o contri
buție importantă la îmbunătățirea relațiilor internaționale și la obți
nerea păcii, în condiții de securitate și cooperare între popoare.
Dorind să avem noi întîlniri pentru a adinei și mai mult rapor
turile de cunoaștere și de cooperare, vă reînnoiesc urările perso
nale, împreună cu cele ale partidului meu.

VALERIO

Avem plăcerea de a ne adresa dumneavoastră, domnule pre
ședinte al Republicii Socialiste România, în baza hotărîrii speciale
a Prezidiului Executiv al Comitetului Național al Partidului So
cialist Autentic, pentru a vă adresa salutul cordial al partidului
nostru, cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere.
Partidul nostru cunoaște activitatea dumneavoastră la nivelul
celei mai înalte magistraturi a statului român, spre binele poporu
lui dumneavoastră, precum și activitatea dumneavoastră de mili
tant pentru apărarea păcii și construcția socialismului umanist.
Reînnoindu-vă cele mai bune dorințe ale noastre pentru feri
cirea poporului român, ne face plăcere să vă salutăm cu distinsă
considerație.
Partidul Socialist Autentic din Argentina

GARCIA

O.

VICTOR

COSTA

Secretar general
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ERASO

Secretar pentru relațiile internaționale

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

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere și a împlinirii a peste 50 de ani de activitate revoluționară,
Direcțiunea națională a Comitetului Central al Partidului Popular
Socialist Mexican vă adresează salutări frățești, urîndu-vă viață
îndelungată spre binele națiunii și al poporului român și al cauzei
socialismului și păcii mondiale pe care ați impulsionat-o cu
fermitate.
Succesele dobîndite de națiunea soră română pe care o conduceți
cu demnitate și hotărîrea țării dumneavoastră de a continua să
lupte pentru cauza păcii, care și pentru noi constituie o sarcină
fundamentală, sînt demne de elogii ; pentru aceasta vă adresăm sa
lutările noastre și dorința întăririi relațiilor dintre cele două partida
pentru realizarea obiectivelor comune cate ne identifică.
Trăiască prietenia dintre partidele noastre I
Trăiască pacea mondială t
Pentru Direcțiunea națională a C.C.
al Partidului Popular Socialist Mexican,
Deputat federal

JORGE CRUICKSHANK GARCIA

ZANONE

Secretar general

Secretar general
al Partidului Liberal Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România,
Secretar general al Partidului Comunist Român
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 65-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere, am onoarea să fac următoarele consi
derații.
Superba dumneavoastră activitate, desfășurată în decursul ani
lor, în diferite domenii ale politicii, diplomației, economiei șl
culturii, ne impresionează în mod deosebit. Sîntem întru totul de
acord cu Excelența Voastră că omenirea dispune de capacitatea și
dinamismul necesar și, prințr-o voință puternică și acțiuni hotârite,
poate să înainteze pe calea colaborării1 constructive dintre toate
națiunile lumii, a coexistenței pașnice.
Credem, de asemenea, că spiritul de rațiune al omenirii este
invincibil, îneît își va asigura, în cele din urmă, Victoria în istoria
omenirii.
Vă rugăm, totodată, să permiteți partidului nostru — Noul Club
Liberal — să exprime respectul nostru sincer și acordul nostru
deplin față de doctrina fundamentală a țării dumneavoastră care
susține : respectul pentru suveranitatea și indeoendența fiecărei
țări din lume ; aderarea strictă la principiile fundamentale ale
dreptului internațional ; neamestecul în treburile interne ale altui
stat ; renunțarea totală la amenințarea utilizării forței, precum șl
celelalte principii ale dumneavoastră.
In încheierea acestui mesaj, vă rugăm să primiți urările noastre
din inimă pentru mulți și fericiți ani, pentru prosperitatea fru
moasei dumneavoastră țări de-a lungul anilor ce vin.
Cu respect,

SEIICHI

TAGAWA

Președintele partidului
Noul Club Liberal din Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
în numele Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și al
meu personal, vă rog să acceptați prin prezenta expresia urărilor
mele cele mal sincere cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei
dumneavoastră de naștere.
In acest An Mondial al Comunicațiilor doresc fierbinte ca
fructuoasa cooperare care s-a stabilit sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă intre țara dumneavoastră și Uniune să continue
șl să se întărească.
Cu cea mal Înaltă considerație,

Secretar general al Partidului Comunist Român
Uniunea Națională a Oamenilor Muncii din Agricultură —
UNTA — din Mexic Vă adresează dumneavoastră, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român,
felicitări cordiale cu prilejul celor 65 de ani de viață și 50 de ani de
luptă pentru emanciparea națională și socială a poporului român.
Prin intermediul acestui mesaj exprim salutul frățesc al țăra
nilor membri al UNTA, împreună cu cele mai bune urări ale
noastre de progres și bunăstare pentru dumneavoastră și frații
noștri țărani români.
Pămintul și produsele sale aparțin celor ce-1 lucrează.

Lie JUOAN
'

MANUEL

RODRIGUEZ

Secretar general al UNTA
Mexic

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 65-a
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, împreună cu felicitări
pentru cei peste 50 de ani de activitate politică dedicată României.
Apreciem atenția și interesul pe care le acordați problemelor
populației și ne exprimăm convingerea că va continua și în viitor
cooperarea dintre România și Fondul Națiunilor Unite pentru
activități in domeniul populației.

RAFAEL M. SALAS
Directorul executiv
al Fondului Națiunilor Unite
pentru activități in domeniul populației

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a. 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de
naștere și în semn de omagiu pentru activitatea dumneavoastră
politică de peste 50 de ani, am onoarea să vă transmit cele mai
bune urări și felicitări din partea Organizației Meteorologice
Mondiale.

AMALIA FLEMING

HALFDAN MAHLER

RICHARD E. BUTLER

A. C. WIIN-NIELSEN

Președintele Asociației femeilor de știință
din Grecia

Director general
al Organizației Mondiale a Sănătății

Secretar general
al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor

al Organizației Meteorologice Mondiale

Secretar general

i

Schimb de mesaje intre președintele
României și președintele Algeriei

V

MĂRTURII DE PROFUNDA CONSIDERAȚIE
Șl APRECIERE A ACTIVITĂȚII INTERNATIONALE

A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Manifestări omagiale, ecouri în presa din diferite țări ale lumii
Omagierea a 50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și aniversarea zilei sale de naștere continuă
să fie prezente în numeroase ziare și reviste, la posturile de radio și tele
viziune din diferite țări ale lumii. Se reliefează astfel înaltul prestigiu,
sentimentele de stimă și prețuire deosebită de care se bucură pe toate
meridianele conducătorul partidului și statului nostru, personalitate pro-eminentă a lumii contemporane. Este evidențiată activitatea rodnică,
neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu dusă în fruntea partidului și
statului in elaborarea și aplicarea celor mai corespunzătoare soluții pentru
accelerarea progresului economic și social al patriei, pentru ridicarea pe
trepte tot mai înalte a bunăstării și civilizației materiale și spirituale a
poporului nostru. Mijloacele de Informare în masă străine pun, totodată,
in lumină ideile și tezele novatoare ale gindirii politice și activității inter
naționale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, militant de frunte al mișcării
comuniste și muncitorești internaționale, luptător neobosit pentru afirmarea
ți împlinirea aspirațiilor de libertate, Independență, pace, progres și bunăstore ăle întregii omeniri. Este scoasă în evidență consecvența cu care
președintele României socialiste acționează pentru instaurarea unor ra
porturi noi între state, pentru oprirea neîntîrziată a cursei înarmărilor și
trecerea la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare
nucleară, pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, pentru apărarea dreptului fundamental
ol oamenilor la viață, la existență liberă și independentă.

Sub titlul „Ceaușescu : Lumea
trebuie să trăiască liberă de coș
marul războiului ; pacea și dezar
marea — obiectivele politicii sale
ețterne", cotidianul mexican „EL
SOL" publică un amplu articol de
dicat vieții și activității tovarășului
Nicolae Ceaușescu. însoțit de foto
grafia președintelui României.
„Aflat de aproape 18 ani la con
ducerea supremă a țării — se arată
in articol — președintele Ceaușescu
s-a distins ca patriot, revoluționar,
prestigios em politic al lumii con
temporane, militant ferm și cura
jos pentru victoria Idealurilor de
libertate și dreptate socială, pentru
apărarea independenței și suvera
nității naționale a României, 'pen
tru bunăstarea și fericirea poporu
lui său. care-1 consideră, astăzi, ga
ranția înaintării României pe calea
progresului și civilizației".
„România, președintele ei se an
gajează olenar în marea bătălie
pentru salvgardarea intereselor vi
tale ale umanității, pentru intro’ narea unui climat de pace, securi
tate și. colaborare pe planeta noas
tră cu convingerea că viitorul aparține politicii de independență,
progres economic și social, destin
derii și păcii".
O pagină specială dedică pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu coti- .
dianul peruan „CORREO". sub
titlul „România omagiază 50 de ani
de activitate revoluționară a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și ani
versarea zilei sale de naștere".
„Politica externă a României —
relevă ziarul — are ca obiectiv
fundamental promovarea consec
ventă în viața internaționala
a unei autentice, dinamice politici
a păcii, care, in concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — în
flăcărat om al păcii — înseamnă o
luptă continuă pentru afirmarea
noului pe plan mondial, o totală
angajare în soluționarea tuturor
marilor probleme ale contempora
neității. O politică principială care
se definește prin realism, consec
vență și responsabilitate, purtind
amprenta puternică a gîndirii
și acțiunii președintelui Nicolae
Ceaușescu".
în articol sint expuse elemente
ale analizei făcute de președintele
Nicolae Ceaușescu cauzelor înrău
tățirii situației internaționale, con
vingerea sa, a României socialiste
că omenirea poate impune, prin
acțiuni hotărîte, colaborarea con
structivă, conviețuirea pașnică in
tre toate națiunile, triumful final
al rațiunii și al păcii.
Săptămînalul „UNIDAD", orga
nul C.C. al P.C. Peruan, a publi
cat articolul „Nicolae Ceaușescu —
remarcabil om de stat al Româ
niei", însoțit de fotografia pre
ședintelui țării noastre, în care se
arată : „Prestigiul rapid dobindit
de România socialistă se explică
prin faptul că a dus o politică intemă și externă justă, creatoare,
îh concordantă eu aspirațiile cele
mai nobile ale epocii isterice, ale
omenirii în ansamblul ei. Acest
prestigiu mondial al României contemporane este indisolubil legat de
ideile și activitatea practică ale
președintelui Nicolae Ceaușescu".
în articolul „România se pro
nunță pentru desființarea pactelor
militare : N.A.T.O. și Tratatul de
la Varșovia", ziarul mexican „EL
NACIONAL" scoate in evidență
propunerile președintelui Româ
niei pentru realizarea dezarmam
și menținerea păcii în lume.
„Președintele României, Nicolae
Ceaușescu — relevă ziarul
a
subliniat, la Conferința
a P.C.R., din luna decembrie 1982,
importanța pe care o acordă nego
cierilor dintre U.R.S.S. și S.U.A.
pentru reducerea armelor nucleare
strategice. Președintele Nicolae
Ceaușescu a propus ca cele doua
blocuri militare să-și reducă cu 20
la sută cheltuielile militare, pină
în 1985, în comparație cu anul 1983.
Conducătorul român a subliniat
importanta unor măsuri ca retra
gerea trupelor țărilor celor două
blocuri militare din teritoriile altor state, desființarea bazelor militare străine, angajamentul so
lemn de a nu amplasa arme nu
cleare de nici un fel pe teritoriul
altor state și acordarea de garanții
statelor care renunță la armele
nucleare că în nici o împrejurare
aceste arme nu vor fi folosite îm
potriva lor".
„România este condusă cu înțe
lepciune de președintele Nicolae
Ceaușescu de aproape 18 ani' —
scrie un alt ziar de mare tiraj din
Mexic, „EXCELSIOR". ..Este vor
ba de o țară latină, unde construc
ția socialismului se aplică in mod
creator, care a obținut succese din
tre cele mai mari. Președintele
Ceaușescu se situează în fruntea
luptei pentru pace și pentru înțe
legere între Est și Vest și pe aceas
tă linie a avansat continuu propu
neri concrete".
„Președintele României s-a do
vedit unul din cei mai iscusiți
oameni de stat ai timpului nostru",

„pionier tn examinarea problema
ticii internaționale ce marchează
epoca noastră ca una din cele mai
dificile și complicate" — arată,
intr-un articol pe trei coloane, zia
rul brazilian „FOLHA DE GOÎAZ".
„Președintele României s-a evi
dențiat ca un om de stat strălucit,
care își reafirmă convingerea că
sublimele idealuri ale păcii și pro
gresului vor fi împlinite numai
cind toate popoarele vor avea în
crederea că sint capabile să con
struiască o nouă ordine economică
internațională, bazată pe dreptate,
pe respectul profund al suverani
tății naționale și. mai ales, pe

în editorialul „Activitatea pre
ședintelui României, Nicolae
Ceaușescu, și marile probleme ale
lumii contemporane", ziarul de
limbă bengali „KOBOR" din Ban
gladesh subliniază că „viața pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu repre
zintă un exempju de ceea ce tre
buie să însemne o personalitate po
litică, un adevărat patriot, care nu
precupețește nici un efort pentru
dezvoltarea poporului său, cît și
pentru pacea întregii lumi".
Informînd că „românii il sărbă
toresc pe președintele Ceaușescu",
ziarul „SUN" din Sri Lanka scrie:
„Ziua de 26 ianuarie este o zi de
sărbătoare și fericire pentru ro
mâni, o zi în care ei își exprimă
afecțiunea și admirația pentru unul
dintre cei mai mari oameni de stat
din lume — președintele Nicolae
Ceaușescu". Ziarul . evidențiază că
„președintele Nicolae Ceaușescu
promovează o politică externă ba
zată pe principiile independenței
naționale șl suveranității, egalității
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne și dezvoltarea prie
teniei și colaborării cu toate țările".
La rîndul său. RADIODIFUZIU
NEA DIN SRI LANKA și-a infor
mat ascultătorii că „poporul român
omagiază 50 de ani de activitate re
voluționară și aniversarea zilei de
naștere a președintelui Nicolae
Ceaușescu, care și-a dedicat în
treaga activitate și viață bunăstării
poporului său și propășirii țării,
precum și înțelegerii și prieteniei
între popoare". în comentariul inti
tulat „Președintele Ceaușescu al
României a subliniat că dorința de
independență a poporului român
datează din vremuri străvechi" s-au

„Revoluționar patriot, militant ferm pen
tru victoria idealurilor de libertate, pace
și progres ale tuturor popoarelor"
„Rol de prim ordin în eforturile pentru
o nouă ordine politică și economică
mondială"
„O politică principială, caracterizată prin
realism, consecvență și responsabilitate"

porul român a participat activ la
eforturile in direcția destinderii pe
plan internațional. România s-a
angajat și se angajează in promo
varea unei politici externe in
slujba păcii, destinderii, indepen
denței și democrației. întreaga po
litică externă promovată de Româ
nia sub conducerea președintelui
Nicolae Ceaușescu este o politică
de prietenie și colaborare cu toate
popoarele lumii, o politică de des
tindere, de pace și independență
națională".
„România apreciază că trebuie
făcut totul pentru soluționarea ori
cărui conflict numai pe calea tra
tativelor. în acest context, trebuie
subliniat că președintele Nicolae
Ceaușescu s-a pronunțat în repeta
te rînduri pentru o soluționare
dreaptă și globală a conflictului din
Orientul Mijlociu, preconizînd re
tragerea Israelului din teritoriile
arabe ocupate în urma războiului
din 1967, recunoașterea dreptului
poporului palestinian Ia autodeter
minare, inclusiv a dreptului său la
crearea unui stat independent pro
priu, și garantarea existenței tu
turor statelor din regiune. Potrivit
concepției românești, in Orientul
Mijlociu există suficient loc atit
pentru un stat palestinian, cît și
pentru statul Israel, care trebuie
să trăiască in pace și colaborare.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat în repetate rînduri că in
teresele generale ale păcii în Liban
impun să se facă totul pentru a se
opri confruntările armate și a se
normaliza situația în țara noastră,
pronunțindu-se, totodată, pentru
respectarea riguroasă a indeoendenței, suveranității și integrității
teritoriale a Libanului".
Cotidianul japonez „SEIKYO
SHIMBUN", într-un articol dedicat
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a
subliniat acțiunile deosebite și con
secvente ale președintelui Româ
niei vizînd eliminarea războaielor
din viața internațională și realiza
rea dezarmării, evidențiind faptul
că inițiativele șefului statului
român sint apreciate în întreaga
lume.
„KANSAN UUTISET", organ al
Partidului Comunist Finlandez și al
Uniunii Democratice a Poporului
Finlandez, a publicat un articol,
insoțit de portretul șefului statului,
român, în care sînt evocate momen
te din viața și activitatea politică
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

ALGER 2 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a fost
transmis președintelui Republicii Al
geriene Democratice și Populare,
secretarul general al Partidului
F.L.N., un salut cordial și cele mal
bune urări de sănătate și fericire, de
progres și prosperitate poporului
algerian.
Mulțumind pentru mesajul ce i-a
fost adresat, președintele Chadli
Bendjedid a rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele
mai calde urări de sănătate și ferici
re personală, precum și urări de
prosperitate și multe succese po

voința de a fi construită o lume
nouă.. In care națiunile vor fi ele
însele, libere de tutelă și amestec
străin, in sfîrșit o nouă ordine
economică internațională capabilă
să creeze condiții de progres și
bunăstare pentru toți".
„Concepția conducătorului Româ
niei socialiste cu privire la proble
mele majore care confruntă astăzi
omenirea, multiplele sale contacte
in relațiile internaționale, pentru
promovarea cooperării pe arena
mondială și interesul manifestat
pentru înțelegere și destinderea ge
nerală, inițiativele și propunerile
pentru încetarea conflictelor, pen
tru securitate europeană, dezarma
re și afirmarea liberă și indepen
dentă pe calea progresului econo
mic și social, se bucură de simpa
tia tuturor popoarelor" — scrie re
vista indiană „FAIR IDEA".
Intr-un amplu editorial, intitulat
„România luptă pentru pacea lu
mii" și insoțit de o fotografie a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pu
blicația indiană „HOLYDAY" sub
liniază că „popoarele lumii văd. pe
drept cuvînt, în personalitatea de
excepție a conducătorului român
un entuziast om al păcii. Președin
tele Nicolae Ceaușescu — eviden
țiază articolul — „are marele merit
de a fi înțeles și de a promova cu
claritate necesitatea adoptării de
noi poziții, precum și de a remodela gîndirea și acțiunea politică. In
raport cu noile realități ale lumii
de astăzi". Menționind că președin
tele României a scos în evidență
apariția unor noi contradicții în lu
mea contemporană, articolul pune
in lumină acțiunea hotărîtă a șefu
lui statului român în direcția înfăp
tuirii noii ordini economice inter
naționale.
tn articolul „Dezvoltarea economico-socială a României", ziarul
„MORNING POST" din Bangladesh
menționează: „Cea mai dinamică_ și
mai fructuoasă etapă a dezvoltării
economico-sociale a României, a
inițiativelor și a contribuției ei unanim recunoscute la dezbaterea și
soluționarea marilor probleme care
frămîntă lumea contemporană este
legată de personalitatea proemi
nentă a președintelui Nicolae
Ceaușescu. în cei aproape 18 ani de
cînd președintele Nicolae Ceaușescu
conduce Partidul Comunist Român
și destinele țării sale, viața socială
a poporului român a cunoscut un
proces de adîncă reînnoire și trans
formare, care a schimbat intregul
sistem al relațiilor sociale și de
producție, suprastructura spirituală
și politică a țării".
Intr-un amplu editorial, intitulat
„Președintele Ceaușescu — cel mai
activ purtător de cuvînt al tuturor
națiunilor în lupta pentru indepen
dență" și însoțit de fotografiile to
varășului Nicolae Ceaușescu și. to
varășei Elena Ceaușescu. ziarul
„DAINIK DESH", din aceeași țară,
arată : „întreaga activitate politică
a președintelui Nicolae Ceaușescu
este dedicată întăririi independen
ței naționale a României, asigură
rii unui trai prosper poporului său
și construirii unei vieți mai bune
și mai drepte pentru toate națiu
nile lumii". După ce consemnează
o serie de date cu caracter biogra
fic, editorialul, referindu-șe la
omagierea a 50 de ani de activitate
revoluționară și aniversarea zilei
de naștere a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, subliniază că „întregul
popor din Bangladesh urează prie
tenului său adevărat și apropiat,
bravului și marelui lider al umanității, președintelui Nicolae
Ceaușescu, viață lungă și fericită".

consacrată aniversării
a 90 de ani de la nașterea
lui Suhe-Bator
ULAN BATOR 2 (Agerpres). — La
Ulan Bator a avut loc. la 2 februa
rie, adunarea festivă consacrată
aniversării a 90 de ani de la nașterea
lui Suhe-Bator, patriot și eminent
revoluționar al poporului mongol. în
prezidiul adunării s-au aflat Jumjaaghiin Țedenbal. secretar general al
C.C. al P.P.R.M., președintele. Pre
zidiului Marelui Hural Popular, alți
conducători de partid și de stat mon
goli.
Personalitatea lui Suhe-Bator a
fost evocată în raportul prezentat de
Jambin Batmunh. președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Mongole.

Convorbiri economice româno-irakiene ORIENTUL MIJLOCIU
BAGDAD 2 (Agerpres). — în
curbul vizitei efectuate in Irak, Ion
M. Nicolae, viceprim-minlstru al
guvernului, s-a întilnit cu Hassan
Aii, membru al Consiliului Coman
damentului Revoluției, ministrul co
merțului, președintele părții irakiene
în Comisia mixtă guvernamentală
româno-irakiană de cooperare econo
mică, tehnico-științlfică și comerț.
Au fost examinate aspecte ale
cooperării economice și tehnico-științifice bilaterale, precum și evoluția
schimburilor comerciale dintre cele
două țări, in lumina documentelor și
înțelegerilor convenite cu ocazia vi
zitei efectuate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, la Bagdad. în
iunie 1982.
S-a subliniat dorința comună de a
asigura, in continuare, dezvoltarea
conlucrării economice și comerciale

dintre cele două țări In toate do
meniile, examinindu-se noi modalități
de realizare a acestui obiectiv, în
perspectiva apiopiatei sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ
no-irakiene de cooperare economică,
tehnico-științifică și comerț, de la
București.
In legătură cu analizarea unor elemente specifice ale cooperării bi
laterale și identificarea unor noi căi
de conlucrare. Ion M. Nicolae a avut,
totodată. întrevederi separate cu mi
niștrii irakieni ai petrolului, plani
ficării, industriei și mineralelor, in
dustriei ușoare, transportului și co
municațiilor, construcțiilor de locuin
țe. irigațiilor, tineretului, precum și
cu alți; responsabili din conducerea
principalelor instituții economice și
financiare din Irak.
întrevederile au decurs Intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

Noi luări de poziție în favoarea
opririi cursei înarmărilor,

pentru pace și dezarmare
„Sporirea arsenalelor de arme nucleare
trebuie să înceteze !"
LONDRA. — Cursa înarmărilor
nucleare trebuie să fie oprită, de
oarece, în caz contrar, ea se poate
transforma intr-o catastrofă pentru
întreaga omenire, este concluzia
cărții „Defensiva sinucigașă", scri
să de un grup de oameni de știin
ță de la Universitatea Cambridge.
„Orice om lucid, se subliniază in
carte, nu poate să nu fie de acord
că sporirea arsenalelor de arme
nucleare, și așa uriașe, trebuie să
înceteze. Aceasta este o problemă
care se pune in prezent cu acuitate
deosebita in fața omenirii".
în carte se subliniază, de aseme-

♦

LONDRA 2 (Agerpres) — Sub
menționat momente din istoria tă auspiciile Asociației de prietenie
Marea Britanie—România, la cen
rii noastre, arătindu-se : „Este in
trul de expoziții și conferințe
discutabil că în menținerea și con
Sudbury House din Londra a avut
solidarea independentei României,
loc o adunare festivă consacrată
președintele Nicolae Ceaușescu a
omagierii a 50 de ani de activitate
jucat un rol deosebit de mare în
revoluționară a tovarășului Nicolae
ultimele decenii".
„LE RENOUVEAU", cel mai Ceaușescu și aniversării zilei de
naștere. Despre personalitatea Și
mare cotidian care apare in Bu
prestigioasa activitate politică in
rundi, a publicat un articol omagial
ternă și externă desfășurată ii e
pe trei coloane, însoțit de portre
președintele României a vorbit
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu.
prof. John S. Spink, vicepreședinte
După prezentarea unui bogat ma
terial biografic, care marchează
al Asociației de prietenie Marea
Britanie—România. După ce a făcut
etapele importante ale celor 50 de
ani de activitate revoluționară
o incursiune in istoria bogată in
neîntreruptă dusă de tovarășul
evenimente
a poporului român,
Nicolae Ceaușescu, in articol se
vorbitorul a subliniat că „președin
arată : „în calitatea de șef al parti
tele Nicolae Ceaușescu este ctitorul
dului și statului, Nicolae Ceaușescu
realizărilor obținute de România în
a imprimat ca trăsături de bază ale
ultimele două decenii, atît pe
politicii externe și activității inter
planul progresului •social-economic,
naționale ale României promovarea
cit și al afirmării pregnante a țării
consecventă a principiilor indepen
pe plan internațional". S-a reliefat
denței și suveranității naționale,
abnegația cu care președintele
egalitățti in drepturi, neamestecului
României acțipnează pentru efearea
în treburile interne și avantajului
unui climat de pace, destindere și
reciproc, dezvoltarea prieteniei și
colaborare internațională. în con
cooperării’ cu toate țările socialiste,
text, s-a menționat că „ultimele
cu țările in curs de dezvoltare, cu
propuneri lansate de președintele
celelalte state, indiferent de siste
Ceaușescu in domeniul dezarmării
mul lor social, consolidarea solida
constituie o dovadă elocventă a
rității militante cu partidele comu
consecvenței sale de a milita
niste și muncitorești, cu mișcarea
neabătut pentru a se înlătura pe
revoluționară progresistă și antiim- ricolul războiului". în încheiere,
perialistă din lumea întreagă".
John S. Spink a ținut să sublinieze
„IMONGO VAOVAO", cotidianul că, sub conducerea președintelui
Partidului Congresul pentru Inde
Nicolae Ceaușescu, și relațiile ropendența Madagascarului, a publi
mâno-britanice pe multiple planuri
cat pe prima pagină o amplă bio
au cunoscut o intensă dezvoltare,
grafie a șefului statului român, mai ales după vizita efectuată' în
marcind momentele principale din
iunie 1978, împreună cu tovarășa
activitatea sa revoluționară, de
Elena Ceaușescu, in Marea Brita
conducător al Partidului Comunist
nie.
Român și Republicii Socialiste
Vasile Gliga, ambasadorul Româ
România. Este inserat, de aseme
niei la Londra, a făcut o expunere'
nea, portretul tovarășului Nicolae
în care a prezentat pe larg politica
o ! i aza cpl 1
externă activă, de pace și colabo
POSTUL DE RADIO AL REPU
rare
internațională desfășurată de
BLICII DEMOCRATICE MADA
România, evidențiind activitatea
GASCAR a prezentat in limbile
neobosită a președintelui Nicolae
malgașă și franceză momente din
Ceaușescu pe plan internațional.
viața și activitatea tovarășului
A avut loc, de asemenea, verni
Nicolae Ceaușescu, cu referiri spe
sajul expoziției documentare și de
ciale la politica externă a pre
ședintelui României — „militant fotografii „Nicolae Ceaușescu și
pacea lumii". în cuvîntul rostit cu
neobosit pentru cauza păcii și înțe
acest prilej, Harry Gold, secretarul
legerii între popoare".
Asociației de prietenie, a subliniat
Săptămînalul Zimbabwean „PEO
faptul că „expoziția înfățișează,
PLE’S WEEKLY" a publicat ar
prin imagini vii, laborioasa activi
ticolul „Hțimbabweenii il salută
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu", tate politică internă și internațio
nală desfășurată de șeful statului
insoțit de fotografia șefului statului
român in cei 18 ani de cind conducă
român. „Sub conducerea tovarășu
destinele națiunii române".
lui Nicolae Ceaușescu, România a
acordat un sprijin material, diplo
Cu aceeași ocazie a fost orga
matic și politic însemnat luptei de
nizată și o expoziție de carte româ
eliberare din Zimbabwe" — relevă nească, la Ioc de frunte fiind pre
publicația. „în timpul luptei de zentate lucrări de autori britanici
eliberare. România a sprijinit ferm ' dedicate vieții și activității interna
cauza poporului Zimbabwean în
ționale a președintelui României,
toate forurile internaționale".
precum și operele sale alese.
Articolul evocă întilnirile tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu pre
LISABONA 2 (Agerpres). — La
ședintele Republicii Zimbabwe,
Biblioteca municipală din SantaCanaan Banana, și cu primul mîrem, Portugalia, au fost inaugurate
nistru, Robert Mugabe, subliniind
9 expoziție documentară de foto
importanța acordurilor Si
. ințelegegrafii și una de carte, cuprinrilor realizate cu aceste prilejuri.
cind operele tovarășului Nicolae
„O dovadă a bunelor relații exis
Ceauș eseu.
tente între cele două țări este fap
In alocuțiunile rostite, ambasado
tul că prima vizită făcută de pre
rul țării noastre in Portugalia,
ședintele Republicii Zimbabwe în Larisa
Munteanu, și Ladislau Bo
străinătate a fost în România" — tas, președintele
Consiliului muni
se relevă în articol.
POSTURILE DE RADIO DIN cipal Santarem, membru al Consi
liului Național al Partidului Socia
BEIRUT au transmis emisiuni
list, au evidențiat personalitatea
speciale — în limbile arabă, fran
politică proeminentă a tovarășului
consacrate omaceză și engleză
Nicolae Ceaușescu, activitatea sa
gierii a 50 de ani de activitate repe plan național și in
voluționară a tovarășului Nicolae neobosită
ternațional, precum și raporturile
Ceaușescu și aniversării zilei sale
de prietenie și colaborare romănode naștere.
portugheze.
„în paralel cu opera de construc
Au fost prezente personalități ale
ție întreprinsă pe plan intern —
vieții politice și culturale locale.
s-a reliefat in comentarii — po-

porului român prieten în dezvoltarea
sa economică.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către șeful sta
tului algerian a tovarășului Marin
Rădoi, care și-a prezentat scrisorile
de acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar
al Republicii Soicaliste România la
Alger.
în cadrul convorbirii care a avut
loc cu această ocazie s-a exprimat
de ambele părți dorința de a se
extinde colaborarea bilaterală în
avantajul reciproc al celor două țări,
precum și conlucrarea lor pe plan
internațional, pentru pace, progres
și dezvoltarea independentă a po
poarelor român și algerian, prietene.

Adunare festivă
la Ulan Bator

nea. că diferitele strategii și teorii
cu ajutorul cărora se justifică acu
mularea de arme nucleare și posi
bilitatea folosirii lor nu vor duce
niciodată la întărirea securității pe
Pămînt.
Cartea respinge ca nefondată
teoria așa-numitului război nuclear
„limitat", subliniind că un conflict
declanșat, de exemplu. în Europa
nu va putea fi „limitat". „Chiar
și folosirea numai a armelor nu
cleare tactice în Europa ar provoca
un număr extrem de mare de vic
time și pagube considerabile", se
subliniază in carte.

„Sînt necesare tratative eficiente de dezarmare"
LISABONA 2 (Agerpres). — Răz
boiul este ceea ce poate fi mai
dăunător civilizației noastre, a de
clarat Francisco da Costa Gomes,
vicepreședinte al Consiliului Mon
dial al Păcii, in ziarul „Diario de
Lisboa", subliniind necesitatea unor
tratative eficiente de dezarmare.
Perspectiva destinderii In Europa,
a spus el, depinde intr-un mare
grad de instaurarea unui climat de

încredere intre părțile participante
la tratativele de dezarmare.
ROMA. — într-un Interviu acor
dat săptămînalului italian „Dialo
gul Nord-Sud", ministrul de exter
ne al Italiei, Emilio Colombo, și-a
exprimat speranța că negocierile de
la Geneva privind armamentele
strategice în Europa se vor încheia
cu un acord asupra „unul echilibru
cît mai scăzut posibil", transmite
agenția France Presse.

VARȘOVIA
Lucrările

Seimului

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor Seimului R. P. Polone
— lâ care au participat Wojciech
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., președintele Consiliului de
Miniștri al R.P.P., alți conducători
de partid și de stat polonezi — au
fost analizate probleme actuale ale
politicii externe a * Poloniei, infor
mează agenția P.A.P. .Ministrul afa
cerilor externe, Stefan Olszowski, a
prezentat o informare a guvernului
ilustrînd aspectele majore ale politi
cii externe poloneze, obiectivele ei
de pace și colaborare multilaterală,
de securitate și înțelegere în Europa.
Seimul a adoptat o hotărire prin
care se reafirmă principiile de bază
ale politicii externe poloneze : alian

R.

P.

Polone

ța. colaborarea multilaterală și prie
tenia cu statele socialiste ; promo
varea de relații de prietenie cu toate
statele pe baza principiilor egalității,
respectului și avantajului reciproc,
neamestecului în treburile interne și
desfășurarea unei activități interna
ționale în favoarea păcii, destinderii
și dezarmării.
Seimul cheamă parlamentele tutu
ror statelor și. prin intermediul lor,
popoarele din Europa și din întrea
ga lume să coopereze în legătură cu
cele mai importante probleme ale
generației actuale și viitoare — apă
rarea păcii, destinderea, lupta Împo
triva pericolului unui conflict nu
cleari
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O HOTĂRIRE a GUVERNULUI
ELEN. După cum a anunțat un
purtător de cuvint al guvernului
elen. Grecia nu va lua parte la.
exercițiul N.A.T.O. „Wintex ’83",
programat să se desfășoare în
cursul acestei luni la Bruxelles —
informează agenția France Presse.
In legătură cu această decizie a
Greciei de neparticipare la o activi
tate a N.A.T.O., agenția France
Presse amintește, totodată, că gu
vernul de la Atena a anulat în luna
noiembrie a anului trecut manevre
le N.A.T.O. „Apex Express ’82",
care urmau să aibă loc in partea
nordică a Greciei.
PRIMIRE LA PRAGA. După
cum informează agenția C.T.K.,
Gustav Husak, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, l-a
primit, miercuri, pe Hans-Dietrich
Genscher, ministrul de externe al
R.F. Germania, care a efectuat o
vizită oficială la Praga. în cadrul
convorbirii care a avut loc au fost
examinate stadiul relațiilor bilate
rale, posibilitățile de dezvoltare a
acestora, precum și aspecte ale si
tuației internaționale.

l

NEGOCIERILE SOVIETO-AMERICANE privind limitarea și redu
cerea armamentelor strategice au
fost reluate, miercuri, la Geneva,
anunță agenția T.A.S.S. Delegațiile
U.R.S.S. și S.U.A. sînt conduse de

ambasadorii Viktor Karpov șl, res
pectiv, Edward Rowny.
ÎNTREVEDERE LA MADRID.
Președintele guvernului spaniol, Fe
lipe Gonzalez, a avut o întrevedere
cu Gerardo Iglesias, secretar general
al Partidului Comunist din Spa
nia, in cursul căreia au-fost exa
minate probleme ce privesc actua
la situație politică din țară.
INTILNIRE CHINO-INDIANA. Mi-

nistrul afacerilor externe al R.P.
Chineze, Wu Xueqian, s-a întilnit
cu delegația indiană la cea de-a
treia rundă de convorbiri oficiale
chino-indiene în probleme care in
teresează cele două țări.
FILMUL ROMANESC „MONDO
UMANO" a fost prezentat in des
chiderea primului Festival interna
țional al filmului de la Teheran, tn
cadrul acestei manifestări artistice,
la care participă producții cinema
tografice din numeroase țări, alături
de filme produse in ultimii ani de
cinematografia iraniană, vor fi pre
zentate și o serie de scurt-metrajt
românești.

CONVORBIRI
ANGLO-FRANCEZE. Ministrul francez al relații
lor externe, Claude Cheysson, a
făcut o vizită la Londra, unde a
avut convorbiri cu ministrul de ex
terne britanic, Francis Pym, și cu

• Negocierile Israeiiano-libanezo-americane în problema
retragerii trupelor Israelului
din Liban • Declarații ale pre
ședintelui Egiptului șl primu
lui ministru libanez
TEL AVIV 2 (Agerpres). — Nego
cierile israeliano-libanezo-americane
in problema retragerii trupelor Is
raelului din Liban ap 'cpntinuat
miercuri, in localitatea
Tanya, in
cadrul a două comitete de lucru, in
formează agenția Reuter.

OTTAWA 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Egiptului. Hosni Mubarak,
care a efectuat c vizită oficială in
Canada, a declarat că, în cursul con
vorbirilor cu premierul canadian,
Pierre-Elliott Trudeau, s-a pronunțat
pentru un rol mai activ al Canadei
in procesul de pace din Orientul
Mijlociu, relatează agențiile U.P.I. și
Reuter. El a avertizat că fără un
progres semnificativ în următoarele
cîteva luni, procesul de pace din
Orientul Mijlociu ar putea să sufere
un regres, apreciind că toate țările
ar putea ajuta la menținerea proce
sului de pace prin „pași concreți spre
recunoașterea universală a popprulul
palestinian". Șeful statului egiptean
a subliniat că problema palestiniană
constituie nucleul tensiunii din Ori
entul Mijlociu și a opinat că pentru
realizarea păcii in această regiune
trebuie ca palestinienii și iordanienii
să aibă un rol mai activ in negocieri,
să se pună capăt oricăror acte tie
violenta, să nu mai fie implantate
noi așezări israeliene în teritoriile
ocupate, palestinienilor de pe malul
occidental al Iordanului și din Gaza
să li se permită să-și exercite drep
turile lor naționale, israelienii și pa
lestinienii să se recunoască reciproc.

TUNIS 2 (Agerpres). — într-o con
ferință de presă organizată cu ocazia
vizitei sale la Tunis, primul minis
tru libanez, Shaflc AI-Wazzan. a de
clarat că a discutat cu Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei — care se afla și el in capitala
Tunisiei — in prințul rind problema
retragerii trupelor străine din Liban,
relatează agenția United Press Inter
national. El a subliniat că „există o
mare deosebire între prezența in Li
ban a forțelor armate israeliene și
cea a forțelor palestiniene și siriene".
Primii țrebuie să se retragă din Li
ban ocupanții israelieni, a spus Shafic
Al-Wazzan. „Nu trebuie uitat că for
țele palestiniene și siriene sînt pre
zente cu aprobarea Libanului" — a
adăugat el. Sfirșitul problemelor Li
banului, a subliniat premierul liba
nez, va veni odată cu plecarea israelienilor de pe teritoriul libanez,
menționează agenția.

- - - - - - - - q?
Provocări în spațiu ^?ian
al R.P.D. Coreene
PHENIAN 2 (Agerpres). — Agenția
coreeană de presă A.C.T.C. transmite
că un avion al R.P.D. Coreene aflat
intr-un zbor obișnuit deasupra ape
lor teritoriale naționale in zona
peninsulei Ryongyeun, din Marea de
Est, a fost supus unui tir antiaerian
de către unități ale armatei din
Coreea de sud.
Totodată, un avion american de
tipul „SR-71" a pătruns adine în
spațiul aerian al R.P.D. Coreene, în
zona Koseung și deasupra insulei
Kangryeun, din sud-estul provinciei
Hwanghai. Aceste provocări pericu
loase, menite să perturbe pacea și
să ducă la încordarea situației in
Coreea — subliniază agenția A.C.T.C.
— trebuie să înceteze imediat

ministrul de finanțe aî țării-gazdă,
Geoffrey Howe, informează agen
țiile France Presse și Reuter. In
cursul discuțiilor au fost abordate
probleme privind Piața comună,
aspecte ale relațiilor Est-Vest, si
tuația din Orientul Mijlociu și
unele probleme economice și mone
tare internaționale.
DEFECȚIUNILE DE FABRICA
RE LA COSTUMELE SPAȚIALE
ALE ASTRONAUȚILOR s-au aflat
la originea anulării ieșirii in spațiu
programate să aibă loc la 15'noiem
brie, anul trecut, in cursul zborului
orbital al navetei spațiale america
ne „Columbia", a anunțat N.A.S.A.
Se precizează că, din cauza acestor
defecțiuni la unul din costume,
creșterea umidității a scos din
funcțiune un motor pentru asigura
rea ventilației, iar la celălalt au
provocat o pană a dispozitivului
de reglare a presiunii.

VISCOLE PUTERNICE ȘI GE
RURI s-ău înregistrat, in ultimele
48 de ore, in zonele centrale din
sudul Statelor Unite. Din cauza
căderilor de zăpadă sau a poleiu
lui, au fost inchise școlile din
multe localități in statele Kansas,
Oklahoma, Missouri, Nebraska și
Texas, iar circulația rutieră a fost
practic paralizată pe șoselele și
autostrăzile din statele Kansas,
Missouri și Nebraska, precum și
In unele regiuni din statele Okla
homa și Texas.

UN CUTREMUR DE PAMtNT
avind intensitatea intre 5 ți 6 gra
de pe scara Mercalli s-a produs
miercuri in zona Potenza din sudul
Italiei, a anunțat la Roma Institu
tul Național de Geofizică. Mișca
rea seismică a avut epicentrul in
tr-o regiune la nord de oraș.
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