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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut o vizită de lucru în unități

industriale din județul Prahova
*

fața locului, împreună cu muncitori și specialiști,Secretarul general al partidului a analizat la
p. gramul de dezvoltare și modernizare a producției, de creștere a capacităților de fabricație, 

căile concrete pentru realizarea de produse de înaltă calitate

întreprinderii de mecanică fină SinaiaCălduroasă primire făcută de muncitorii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut, joi dimineața, o vizită de lucru în județul 
Prahova. Secretarul general al partidului a fost oaspetele co
lectivelor de muncă ale întreprinderii de mecanică fină din 
Sinaia și Fabricii de elemente de precizie Breaza, două uni
tăți industriale de primă mărime ale județului, care realizează, 
pe plan național, întreaga producție de aparatură de injecție 
pentru toată gama de motoare diesel ce se produc în 
țara noastră.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, la vizită au 
luat parte tovarășii Gheorghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al gu
vernului, și Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R.

de oțel a ajuns la 130 000 lei, în timp 
ce din aceeași cantitate de laminate 
se obțin diverse repere în valoare de 
peste 350 000 lei.

în cadrul dialogului de lucru cu cei 
prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat programul de dezvoltare 
și diversificare a producției de pom
pe de injecție, trasind ca sarcină du
blarea producției fizice. în acest sens, 
s-a indicat să se reorganizeze și să 
se modernizeze unele fluxuri tehno
logice, să fie folosite mai bine spa
tiile existente și să se dezvolte ac
tualele capacități, astfel incit, pe a- 
ceastâ bază cit și prin intrarea în 
funcțiune a unor noi capacități, să 
se asigure, în actualul cincinal, 
creșterea producției atit pentru ne
cesitățile programului complex de 
dieselizare, cit și la export.

A fost prezentată apoi întreaga

gamă de pompe de injecție realizate 
aici, arătindu-se că pină în prezent 
au fost produse 25 de tipodimensiuni, 
în conformitate cu structura produc
ției de motoare diesel fabricate în 
țară. Au reținut atenția ultimele 
realizări ale colectivului, între care 
aparatura de injecție pentru autotu
rismele ARO și „Dacia", pentru mo
torul de 360 CP destinat autovehicu
lelor și tractoarelor grele și pentru 
tractorul de 240 CP. Asimilarea aces
tor produse constituie, în fapt, un 
răspuns prompt al oamenilor muncii 
de aici la indicațiile trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei făcute la începutul acestui an 

.în unitățile producătoare de auto
camioane și tractoare din Brașov, 
cind s-a trasat ca sarcină colective-

Exprimînd hotărirea de a îndeplini și depăși obiectivele

planului pe acest an hotăritor al actualului cincinal

A intrat în tradiție ca la început 
de an organizații județene de partid, 
consilii populare și colective de oa
meni ai muncii din numeroase uni- 

. t.ăți economice să lanseze chemări la 
întrecere pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan. în acest 
scop, cîteva zile la rînd, presa a 
publicat însuflețitoare chemări la 
întrecere adresa
te comuniștilor, 
tuturor oamenilor 
muncii din în
treaga tară, che
mări care se con
stituie într-o vi
brantă expresie a 
voinței de neclin
tit și a angajării 
patriotice a clasei 
muncitoare, țără
nimii și intelec
tualității, a între
gului popor de 
a-și consacra în
treaga capacitate 
creatoare și pu
tere de muncă 
înfăptuirii neabă
tute a istoricelor 
hotărîri ale Con
gresului al XII- 
lea al partidului, 
progresului eco
nomic și social al 
patriei noastre.

Semnificația po
litică și economi
că deosebită a 
întrecerii din a- 
nul 1983 — an ho- 
tărîtor pentru în
deplinirea obiec
tivelor actualului 
dată 
gural 
nante 
fertil 
de la , .
lui, care a analizat, într-un spirit de 
înaltă exigență revoluționară, pro
blemele pe care le ridică dezvol
tarea mai rapidă, la nivel calitativ 
mai înalt, a economiei naționale în 
actualul cincinal, căile de atragere 
tot mai activă a maselor muncitoare 
la conducerea vieții economico-so- 
ciale. Răspunzînd îndemnurilor secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cuprinse în ma
gistralul Raport prezentat la Confe
rința Națională, comuniștii, toți oa
menii muncii sînt hotărîți, așa cum 
se desprinde limpede din chemările 
la întrecere, să acționeze cu perse
verență și răspundere, să dea măsura 
întregii lor capacități de muncă și 
creație pentru realizarea unei cali
tăți noi, superioare, în toate dome
niile de activitate.

După cum rezultă din chemările la 
întrecere, marea competiție a mun
cii cuprinde toate sectoarele activi
tății economico-sociale, de la indus
trie, agricultură, construcții, cerce- 
tare-proiectare la consiliile populare. 
Și, așa cum ni se relatează din țară, 
însuflețitoarele chemări la întrecere 
au fost primite de organizațiile, ju
dețene de partid, de consiliile popu
lare, de colectivele de oameni ai 
mundii cu viu interes. Esențial este 
acum ca răspunsurile la chemări să 
fie realiste, să cuprindă angajamente 
mobilizatoare, conturate în urma unei 
largi consultări a oamenilor muncii, 
in vederea evaluării aprofundate' și 
exigente a rezervelor de creștere a

producției și eficienței economice 
existente la fiecare loc de muncă, in 
fiecare unitate economică. în acest 
sens este necesar să fie folosit din 
plin cadrul deosebit de prielnic creat 
de adunările generale ale oamenilor^ 
muncii, aflate în plină desfășurare.

în lumina sarcinilor și exigentelor' 
subliniate de secretarul general al

OBIECTIVE MAJORE, CONCRETE ALE ÎNTRECERII

SOCIALISTE PE ACEST AN

• Dezvoltarea bazei proprii de materii prime și 
resurse energetice

• Realizarea ritmică și integrală a producției fizice 
planificate și a exportului

® Creșterea mai accentuată a productivității muncii 
® Reducerea substanțială a consumurilor mate

riale
® Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produse 

lor
® Punerea în funcțiune la termen și chiar în devans 

a obiectivelor de investiții planificate

cincinal — este 
de faptul că momentul inau- 
al acestei noi . și . pasio- 

competiții de masă pe tărimul 
al muncii are loc la scurt timp 
Conferința Națională a partidu-

partidului privind creșterea rolului 
adunărilor generale în gospodărirea 
unităților economice, forurile supre
me de conducere ale proprietarilor și 
producătorilor sînt chemate să ana
lizeze cu înaltă răspundere angaja
mentele în întrecere pe care urmează 
să le aprobe. întrecerea, are un 
profund caracter de masă și, de 
aceea, în adunările generale fiecare 
muncitor, inginer și tehnician, în 
calitatea de proprietar, producător și 
beneficiar, are datoria să-și spună 
cuvîntul, să-și afirme puternic ini
țiativa și spiritul gospodăresc, să-și 
aducă contribuția directă, concretă, 
prin angajamente proprii, la formu
larea angajamentelor întregului co
lectiv, la stabilirea celor mai bune 
soluții și măsuri pentru înfăptuirea

acestora, astfel încît anul 1983 să 
marcheze în fiecare unitate produc
tivă ridicarea pe o treaptă calitativ 
superioară a acestei mari competiții 
a muncii.

în strînsă concordanță cu sarcinile 
și exigențele stabilite de Conferința 
Națională a partidului, un loc central 
în cadrul întrecerii pe acest an tre

buie să-l ocupe 
realizarea inte
grală și ritmică, 
decadă cu deca
dă, a planului la 
producția fizică, 
și, mai ales, la 
cărbune, petrol și 
gaze, la o serie 
de materii prime 
și materiale ab- ’ 
solut necesare e- 
conomiei 
nale. în 
sens, o 
deosebită 
să se acorde mo
dalităților con
crete de aplicare 
a măsurilor sta
bilite la recenta 
Consfătuire de lu
cru de la C.C. al 
P.C.R. cu privi
re la înfăptuirea 
programelor spe
ciale adoptate de 
Conferința Națio
nală a partidului 
pentru dezvolta
rea bazei ener
getice, valorifica
rea superioară și 
creșterea produc- , 

ției de materii prime minerale și e- 
nergetice primare. Totodată, de mare 
Însemnătate este ca în cadrul între
cerii din acest an să se desfășoare 
acțiuni cuprinzătoare, susținute pen
tru îndeplinirea și depășirea planului 
la export, sporirea competitivității 
mărfurilor românești pe piața mon
dială, creșterea continuă a eficienței 
activității de comerț exterior.

Acționînd cu hotărîre pentru reali
zarea unei calități noi, superioare în 
activitatea economică, colectivele în
treprinderilor trebuie să se preocupe 
stăruitor de ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al producției, asimilarea 
de noi materiale și produse, apli
carea de tehnologii moderne, efici-

(Continuare in pag. a IV-a)

națio- 
acest 

atenție 
trebuie

UN BOGA T PROGRAM DE ACȚIUNI]

POLITICO-EDUCATIVE ÎN

„Luna cărții la sate“

Prezența secretarului general al 
partidului în mijlocul oamenilor 
muncii prahoveni la acest început de 
an, dialogul purtat cu acest prilej au 
avut drept obiectiv examinarea mo
dului în care se acționează în unele 
din ramurile industriale de virf ale 
economiei noastre naționale în vede
rea înfăptuirii importantelor sarcini 
revenite din planul național unic <}e 
dezvoltare economico-socială pe acest 
an și pe întregul cincinal, sporirii 
contribuției acestora la promovarea 
progresului tehnic în unele sectoare 
de bază ale industriei constructoare ' 
de mașini. în această ordine de idei, 
au fost indicate măsuri de sporire a 
producției și productivității muncii 
pe baza creșterii dotăfilor tehnice, a 
îmbunătățirii proceselor tehnologice, 
a organizării și perfecționării muncii, 
asimilării în fabricație a unei game 
largi de aparatură de injecție, capa
bilă să echipeze motoarele diesel cu 
destinații din cele mai diverse și care 
să fie în același timp oferită la ex
port partenerilor comerciali ai uni
tății.

Reîntîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii din ju
dețul Prahova — zonă cu vechi și 
puternice tradiții în mișcarea munci
torească — a prilejuit manifestarea 
sentimentelor de caldă și sinceră 
prețuire pe care toți cei ce muncesc 
și trăiesc pe aceste meleaguri le nu
tresc față de conducătorul partidu
lui și statului nostru, față de omul 
care și-a închinat întreaga viață pro
gresului și prosperității patriei, fe
ricirii și bunăstării întregului nostru 
popor. Cei prezenți la întîlnirea cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au urat, 
din adîncul inimilor lor, secretarului 
general al partidului, cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de activitate re
voluționară și aniversării zilei sale 
de naștere, ani mulți și fericiți, mul
tă sănătate și putere de muncă în 
fruntea partidului și statului. Pretu
tindeni, pe traseul străbătut în Si- 
■naia și Breaza, în unitățile vizitate.

tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intimpinat cu ovații și urale însufle
țite, cei prezenți aclamînd îndelung 
pentru partid și secretarul să 
general.

Vizita de lucru a început la IN 
TREPRINDEREA DE MECA 
NICĂ FINĂ SINAIA, unde se- 
cretarul general al partidului a fost 
salutat cu deosebită căldură de Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Constantin Neagu, 
secretar al comitetului de partid al 
orașului, Laurențiu Doinaru, directo
rul întreprinderii, care au urat tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in nume
le tuturor localnicilor, un călduros 
bun venit.

La sosire, o formațiune alcătuită 
din membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei a 
prezentat onorul. în semn de adîncă 
cinstire, de profund respect, tineri și 
tinere au înminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu buchete de flori.

MinistrpJ de resort. împreună cu 
directorul unității au invitat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu să vizite
ze unele din principalele secții ale 
întreprinderii, unde au înfățișat rea
lizările obținute de acest colectiv, 
preocupările oamenilor muncii de 
aici în direcția înfăptuirii sarcinilor 
pe acest an și pe întregul cincinal.

Sînt evidențiate succesele obținute 
in anul trecut și pe prima lună din 
acest an, cind colectivul prahovean 
a îndeplinit și depășit toți 
catorii economici. Aceste 
zări au fost obținute pe

indi- 
reali- 
baza 

valorificării superioare a metalului, 
reducerii consumurilor specifice de 
materii prime, materiale; energie și 
combustibili, creșterii productivității 
muncii. Secretarul general al parti
dului a fost informat că, datorită e- 
forturilor depuse in scopul valorifi
cării superioare a metalului. în pre
zent producția obținută dintr-o tonă

(Continuare în pag. a III-a)

Secretarului general al partidului îi sînt prezentate noile produse realizate de colectivul Fabricii de elemente de 
precizie Breaza ,

Difuzarea cărții la sate a înre
gistrat in ultimii ani realizări im
portante. în primii doi ani ai actua
lului cincinal, bunăoară, au ajuns in 
localitățile rurale, prin rețeaua de 
difuzare a cooperației de 
peste 5 000 de titluri de 
verse, într-un tiraj de 
exemplare. Din domeniul 
rii social-politice au fost 
în mediul rural sute de 
cărți, un loc a- 
parte ocupîndu-1 
răspindirea largă 
a documentelor 
de partid 
stat și, 
deosebit, 
crârilor și 
nerilor ;
rului general al 
partidului, tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu.

Numărul exem
plarelor manua
lelor școlare a- 
junșe pe băncile 
elevilor din sate 
și comune a a- 
tins impresio
nanta cifră de 
26 000 000 exem
plare.

Prin unitățile 
cooperației au 
fost difuzate, în 
anii 1981—1982,
1 250 de titluri cu 
conținut ■ agro
zootehnic, tehnico-profesional și ști
ințific, intr-un tiraj de 3 000 000 e- 
xemplare. Bine primite de publi
cul de la sate sint și cărțile be
letristice aparținind scriitorilor rp- 
mâni și străini, clasici și contem
porani. Numai din operele scriito
rilor români au fost difuzate peste
2 5 00 de titluri, într-un tiraj de
peste 10 000 000 exemplare. Cărțile 
în limbile naționalităților conlocui
toare care au ajuns la sate înșu- 
mează 775 titluri din domeniul ști
inței tehnicii literaturii social-po- 
litice beletristicii etc. Difuzarea 
cărți1 în localitățile unde iși des
fășoară activitatea cooperația se 
realizează prin 2 200 librării și 
raioane specializate de librărie ; 
6 500 puncte de desfacere în cadrul 
magazinelor sătești ; 34 secții
„Cartea prin poștă" județene, pre
cum și o secție centrală in Bucu
rești, care primește zilnic peste 
1 000 de solicitări din toată țara ;

yș^ooo difuzori de carte din rindul

consum, 
cârti di- 
16 142 000 
litera tu- 
difuzate

și de 
in mod 
a lu- 

i expu- 
secreta-

cadrelor didactice care participă la 
răspîndirea cărții în rîndul elevi
lor ; 3 000 puncte de difuzare or
ganizate in cadrul unităților agri
cole socialiste, al întreprinderilor și 
instituțiilor din mediul rural. Cele 
11 540 jbibliO'teci care iși desfășoa
ră activitatea în mediul rural dis
pun de un fond de circa 51 000 000 
publicații, care sint consultate, a- 
nual, de peste 2 700 000 cititori. 

Cartea constituie 
azi un instru
ment de lucru 
pentru tot mai 
largi mase de oa
meni ai muncii, 
un mijloc impor
tant de educație 
aflat la indemîna 
aamenilor pentru 
ca luminile ei să 
inspire ginduri 
nobile, idealuri 
înalte, să mobili
zeze cugetul și 
energia la noi 
fapte spre binele 
patriei.

De peste două 
decenii, în cursul 
lunii februarie a 
fiecărui an se 
desfășoară, in co
munele și satele 
din întreaga țară, 
un bogat program 
de acțiuni politi
co-educative sub 
genericul „LUNA 

SATE". Cea de-a 
a acestei pres- 

manifestări naționale se

CĂRȚII LA 
XXIII-a ediție 
tigioase 
desfășoară, în cadrul ediției a IV-a 
a Festivalului național „Cintarea 
României", sub egida Consiliu
lui Culturii și Educației So
cialiste, în colaborare cu U- 
niunea cooperativelor de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor, Ministerul Educației și învă- 
țămintului, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agrico'e de Pro
ducție, Consiliul Central al 
U.G.S.R. și Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, în 
lumina sarcinilor ce decurg din do
cumentele Congresului al XII-lea 
și ale Conferinței Naționale a par
tidului, ale celui de-al II-lea Con
gres al educației politice <și cultu
rii socialiste, urmărindu-se crește
rea contribuției cărții la educația 
politică, revoluționar-patriotică, e-

(Continuare in pag. a IV-a)
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SENTIMENTE DE CALDĂ Șl ÎNALTĂ STIMĂ, VIBRANTE MĂRTURII ALE UNITĂȚII 
POPORULUI IN JURUL PARTIDULUI, AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

VOINȚĂ FERMĂ DE A ÎNFĂPTUI HOTĂRÎRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE
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
Sărbătorirea împlinirii a 50 de ani 

de activitate revoluționară și a zilei 
dumneavoastră de naștere — se 
aratft in telegrama adresată de MI
NISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE 
— constituie pentru oamenii muncii 
din industria ușoară un minunat pri
lej de a vă adresa, asemenea între
gii națiuni, cu sentimente de dra
goste fierbinte, de Înaltă stimă și 
profundă recunoștință, cele mai cal
de felicitări și urări de viață înde
lungată și fericită, multă sănătate și 
putere de muncă, spre binele și fe
ricirea poporului român, al progre
sului și infloririi patriei noastre so
cialiste.

Conducător revoluționar, animat de 
înalte sentimente umaniste, de idea
lul de a sluji cu deplină abnegație 
interesele tării, ați organizat, condus 
și conduceți opera de edificare so
cialistă în strînsă legătură cu po
porul și pentru popor, săvîrșind cea 
mai rodnică epocă în istoria Româ< 
niei, o epocă a progresului și înflo
ririi patriei noastre socialiste, o epo
că de prosperitate a poporului ro
mân, de înălțare în libertate și dem
nitate spre culmile luminoase ale so
cialismului și comunismului.

Personalitate proeminentă a vieții 
internaționale contemporane, strălu
cit militant pentru cauza generală a 
socialismului, înțelegerii și priete
niei între popoare, manifestați o 
înaltă răspundere atit pentru soarta 
poporului nostru, cit și pentru a 
omenirii în general, acționind cu 
fermitate pentru apărarea și respec
tarea dreptului vital al oamenilor, 
dreptul la viață, la existență liberă 
și suverană, oferind neobosit soluții 
pentru evitarea unui nou război, 
pentru înfăptuirea dezarmării, pen
tru salvgardarea păcii.

Vă dorim, din adîncul inimilor 
noastre, ani mulți și fericiți, multe și 
mari bucurii și împliniri in grandioa
sa dumneavoastră activitate, împreu
nă cu iubita și scumpa noastră 
tovarășă Elena Ceaușescu, cu întrea
ga familie, pentru a conduce pe mai 
departe, cu aceeași energie, în
țelepciune, destinele poporului ro
mân, al României socialiste, spre ză
rile senine ale unei epoci de pace, 
bunăstare și fericire.

Cu prilejul împlinirii a cinci de
cenii de activitate revoluționară și 
al zilei dumneavoastră de naștere, 
colectivul INSTITUTULUI DE STU
DII ISTORICE ȘI SOCIAL-POLI- 
TICE vă adresează sincere felicitări, 
urări de sănătate și viață îndelun
gată spre a continua și desăvirși 
măreața operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism pe pămîn- 
tul României.

Ca slujitori ai științei istorice, că
rora partidul le-a încredințat prin 
hotărîrile Conferinței Naționale și 
ale Plenarei din 1—2 iunie 1982 nobi
la misiune de a face din cunoașterea 
trecutului poporului factorul funda
mental în educația patriotică și poli
tică a maselor, vă asigurăm că nu 
vom precupeți nici un efort pentru a 
ne îndeplini cu cinste acest obiectiv. 
Vom face totul ca trecutul poporu
lui român să fie prezentat ca o stră
lucită carte de învățătură, pentru 
dezvoltarea dragostei de patrie, pen
tru libertatea și unitatea poporului 
român, pentru înflorirea vieții lui 
materiale și spirituale.

Vă rugăm, iubite conducător, se 
arată în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL BRAILA AL P.C.R., sa 
primiți la această sărbătorească ani
versare a dumneavoastră, a întregu
lui popor și partid, gindurile noastre 
cele mai curate, ce poartă pecetea 
iubirii unanime a locuitorilor acestor 
străvechi meleaguri de la pragurile 
Dunării pentru îndelungata și rodni
ca activitate desfășurată ca patriot 
și înflăcărat revoluționar, pentru 
înaltul devotament cu care ați slujit 
și slujiți nobilele idealuri de liber
tate și progres. cauza înfloririi și 
prosperității României socialiste. De 
18 ani ați imprimat vieții noastre, pa
triei socialiste spirit științific, rațio
nal și înnoitor, sensuri purtătoare de 
progres în fiecare domeniu al activi
tății economico-sociale^ ați regenerat 
energiile vitale ale «toporului. ați 
elaborat conceptele strategiei dez
voltării țării ; aducînd legitățile ge
neral valabile în armonie cu realită
țile concret istorice ale României, ați 
dat acestor conceote valabilitatea 
largă a unor linii de forță originale 
în edificarea noii orînduiri, care îm
bogățesc tezaurul gîndirli și practicii 
revoluționare contemporane.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
această parte a țării vă purtăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o adîncă recunoștință pentru grija 
părintească pe care o simțim zi de zi, 
grijă îndreptată spre dezvoltarea
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Spre viitor
Partidul e prezent în toate
Cu Ceaușescu-n frunte, cu poporul...
In inimile țării ritmic bate
Lumina ce-o cuprinde tricolorul.

Partidul este-n vrerea ne-ncetată 
De-a plămădi mireasmă nouă piinii. 
E-n inima de riuri nesecată 
Adevărați luceferi ai luminii I

E-n oamenii ce poartă legămîntul 
De-a ctitori un viitor senin
De a-i cuprinde patriei avintul 
Prin Ceaușescu către nou destin.

>»
C. IORDACHE
muncitor la „Electroputere" 
Craiova

economico-socială, rapidă și armo
nioasă a municipiului Brăila, care 
cunoaște impetuoase redimensionări 
în biografia sa socialistă.

Cu stimă adîncă, cu alese senti
mente omagiale ne alăturăm glasu
rile în consens cu glasul unanim al 
poporului întreg spre a vă ura un 
călduros „La mulți ani !“.

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere și omagierea a 50 de ani 
de activitate revoluționară ne oferă 
nouă, oamenilor muncii din MI
NISTERUL INDUSTRIEI DE MA- 
ȘINI-UNELTE. ELECTROTEHNICA 
ȘI ELECTRONICA, prilejul deosebit 
de a vă adresa, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescti, cu 
nemărginit respect și vie recunoș
tință, înaltă stimă și statornică pre
țuire, cele mai calde și sincere feli
citări, alese urări de sănătate și fe
ricire, viață îndelungată pentru a 
veghea la cîrma partidului și statu
lui nostru — se arată în tele
gramă.

Cu admirabilă clarviziune științi
fică ați adus o contribuție de inesti
mabilă valoare teoretică și practică 
la fundamentarea întregii politici in- 

* terne și externe a partidului și sta
tului nostru, promovînd în perma
nență spiritul nou, revoluționar in 
toate domeniile de activitate. Ne 
sînt încă vii în minte emoționan
tele momente ale vizitelor dumnea
voastră de lucru în întreprinderile 
ministerului nostru și sîntem con- 
știenți de faptul că cel mai frumos 
omagiu pe care vi-1 putem aduce, 
este angajarea noastră deplină în în
deplinirea mărețelor sarcini izvorîte 
din istoricele documente ale Congre
sului al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R., din îndrumările, 
orientările și sarcinile deosebit de 
prețioase pe care ni le-ați dat.

Gîndul nostru, al tuturor crea
torilor de literatură și artă mu
reșeni, scriitori, artiști plastici și 
compozitori, români și maghiari, se 
îndreaptă, plin de recunoștință și 
veșnic devotament, spre dumnea
voastră, fiul cel mai iubit și prețuit 
al poporului nostru, eminentă perso
nalitate politică internațională, gîn- 
ditor strălucit și revoluționar con
secvent, patriot și internaționalist în
flăcărat, reprezentant simbolic al for
țelor celor mai înaintate ale lumii 
contemporane — se arată în tele
grama trimisă de ASOCIAȚIA SCRI
ITORILOR, UNIUNEA ARTIȘTILOR 
PLASTICI și UNIUNEA COMPO
ZITORILOR DIN TlRGU MUREȘ.

Vă adresăm, rostit și gîndit din 
adincul inimii și minții noastre, un 
călduros „La mulți ani 1“ și urări 
de multă sănătate și fericire dum
neavoastră și familiei dumneavoas
tră.

Noi, scriitorii, plasticienii și com
pozitorii români și maghiari de pe 
meleagurile mureșene, care trăim și 
muncim în deplină unitate și frăție, 
sîntem animați din tot sufletul de o 
profundă recunoștință și de cea mai 
fierbinte dragoste față de patrie, față 
de partid și față de dumneavoastră, 
cel care ne conduceți destinele 
cu înțelepciune, constatînd grija 
permanentă a conducerii parti
dului, a dumneavoastră personal 
pentru dezvoltarea și îmbogăți
rea artei noastre socialiste, a 
întregii activități cultural-educative 
înscrisă în largul cadru al Festiva
lului național „Cîntarea României“.

Expunerile*dumneavoastră  progra
matice, de o excepțională valoare 
teoretică și de îndrumare principia
lă, întilnirile de lucru cu obștea cre
atorilor de literatură și artă, apre
cierile pozitive sau critice formulate 
au reprezentat de fiecare dată pen
tru noi toți orientări de prim ordin, 
sarcini de muncă și de viață prin în
deplinirea cărora creația literară șl 
artistică își aduce o contribuție de 
seamă la educația patriotică, la creș
terea nivelului de conștiință al între
gului popor, la formarea omului nou 
în patria noastră, România socialistă.

Vibrind în gînd și faptă cu între
gul partid și popor la mobilizatoare
le dumneavoastră îndemnuri de edi
ficare a unei societăți a demnității 
și omeniei, vă rugăm să primiți, mult 
stimate și iubite tovarășe . secretar 
general, odată cu cele mai calde 
urări de viață lungă, sănătate și fe
ricire, angajamentul creatorilor de 
literatură, artă și muzică din jude
țul Mureș de a munci neobosit pen
tru împlinirea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea și ale recentei Confe
rințe Naționale ale partidului, pen
tru a realiza opere de un mai înalt 
nivel ideologic și artistic, pătrunse 
de idealurile generoase ale umanis
mului revoluționar, menite să sădeas
că in conștiința oamenilor dragostea 
fierbinte față de patrie, partid și po
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por, încrederea în viitorul luminos 
al scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

Alături de partid și de întregul 
popor, lucrătorii din BANCA PEN
TRU AGRICULTURA și indus
trie alimentara iși exprimă 
înalta stimă și prețuire pentru acti
vitatea nobilă pe care o desfășurați 
în conducerea supremă a partidului 
și statului, în ultimii 18 ani, pentru 
tezele elaborate științific de dumnea
voastră, privind dezvoltarea econo
mică, socială a patriei noastre, 
România socialistă, pentru ca po
porul român să trăiască cu demni
tate în pace, libertate și indepen
dență națională.

Ca strălucit strateg al progresului 
economic al patriei, prin gîndirea și 
faptele geniale puse cu înțelepciune 
în slujba cîrmuirii țării, ați mobili
zat și animat impresionante energii 
umane, pentru înfăptuirea neabătută, 
cu fermitate, a indicațiilor și sarcini
lor cuprinse în Programul partidului 
privind dezvoltarea patriei noastre în 
etapa actuală.

Prin prezența dumneavoastră per
manentă în fruntea partidului și 
statului, în mijlocul celor ce mun
cesc, întruchipați pentru noi gîndirea 
științifică, creatoare, forța capabilă 
să schimbe cursul istoriei pentru 
crearea unei vieți noi, demne, pen
tru sporirea forței materiale și spiri
tuale a patriei, afirmării ei libere, 
suverane, între țările lumii.

Omagiind împlinirea a 50 de ani 
de activitate revoluționară și aniver
sarea zilei dumneavoastră de naș
tere, dorim să ne exprimăm deose
bita noastră gratitudine pentru ori
entările. indicațiile și sprijinul per
manent pe care l-am primit în 
activitatea noastră și să vă asigurăm 

• Impresionante expresii ale profundei recu
noștințe față de secretarul general al partidului 
pentru neobosita sa activitate consacrată infloririi 
patriei, cauzei păcii, colaborării și înțelegerii intre 
popoare

• Angajamente ale oamenilor muncii de a nu 
precupeți nici un efort pentru înfăptuirea politicii 
partidului, a programelor de dezvoltare multila
terală a țării

că, comuniștii, toți lucrătorii din 
Banca pentru agricultură și indus
trie alimentară vor lupta fără pre
get, neobosit, avînd ca îndemn mi
nunatul dumneavoastră exemplu 
pentru a înfăptui neabătut sarcinile 
care ne revin în domeniul finanțării 
și creditării agriculturii și industriei 
alimentare pentru realizarea într-o 
perioadă cît mai scurtă a revoluției 
agrare, al cărei promotor sînteți.

Sîntem hotărîți ca alături de între
gul popor să desfășurăm, cu abne
gație și dăruire, o susținută activi
tate pentru înfăptuirea Programului 
partidului, a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XII-lea Și Con
ferința Națională, să luptăm cu toate 
forțele pentru întărirea continuă a 
rolului conducător al partidului în 
toate domeniile de activitate, pentru 
a ne aduce contribuția la edificarea 
socialismului multilateral dezvoltat 
și a comunismului pe pămîntul 
României, pentru prosperitatea și fe
ricirea poporului român.

Noi, siderurgiștii din COMBINA
TUL SIDERURGIC HUNEDOARA, 
asemeni întregului popor, dăm o 
aleasă prețuire contribuției dumnea
voastră decisive la elaborarea și în
făptuirea Programului partidului dp 
dezvoltare economico-socială a țării 
spre binele și fericirea întregii noas
tre națiuni — se arată în telegrama 
trimisă de acest colectiv.

în strînsă unitate țle gîndire și ac
țiune, noi toți vedem în persoana 
dumneavoastră întruchiparea înalte
lor virtuți ale comunistului, ale re
voluționarului temerar care și-a con
sacrat întreaga viață și putere de 
muncă luptei pentru înfăptuirea 
celor mai înalte idealuri de progres 
și prosperitate în România.

Aceeași caldă recunoștință nutrim 
pentru dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru valoroase
le indicații pe care ni le-ați dat aici, 
la fața locului, cu prilejul vizitelor 
de lucru făcute în Combinatul side
rurgic Hunedoara, indicații care con
stituie pentru noi o autentică 
călăuză in munca practică de ridi
care a performanțelor metalului și 
ale eficienței sale economice.

în aceste momente înălțătoare, de 
puternică rezonanță istorică, strîns 
uniți în jurul partidului și al idea
lurilor sale, vă adresăm strămoșeasca 
urare „La mulți ani cu sănătate" și 
vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, 
siderurgiștii hunedoreni, avînd me
reu în față strălucitul dumneavoastră 
exemplu de muncă și de viață, vom 
face totul pentru a înfăptui în cele 
mai bune condiții sarcinile trasate 
de Congresul al XII-lea și de Confe
rința Națională ale partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
se arată în telegrama trimisă de 
MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR

INDUSTRIALE — pătrunși de ma
rea responsabilitate ce le revine 
pentru realizarea amplului program 
de investiții-construcții adoptat de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
muncesc cu abnegație și dăruire pen
tru realizare^ exemplară a sarcini
lor ce le-au fost încredințate. Orien
tarea pe care o imprimați cu con
secvență politicii de investiții, spre 
creșterea continuă a eficienței eco
nomice și sociale a acestora, con
stituie un inestimabil program pen
tru continua perfecționare a activi
tății noastre, a organizării și execu
ției lucrărilor pe șantiere.

Cu aceste gînduri și sentimente, 
izvorîte din adîncul inimii, îngădui- 
ți-ne, mult stimate tovarășe secretar 
general, să vă adresăm cele mai 
bune urări de sănătate, viață lungă 
și putere de muncă pentru a condu
ce cu aceeași înțelepciune, fermita
te și energie creatoare poporul ro
mân spre culmile cele mai înalte ale 
progresului și civilizației. -«La mulți 
ani !».

în telegrama adresată de COMI
TETUL MUNICIPAL DE PARTID și 
de CONSILIUL POPULAR MUNI
CIPAL SATU MARE se arată : Per- 
miteți-ne, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să folosim acest fericit 
prilej pentru a da nou glas profun
delor noastre sentimente de stimă, 
admirație, devotament și recunoștin
ță pentru cel care ne călăuzește cu 
fermitate revoluționară să înțelegem 
esența, frumusețea mersului nostru 
înainte, a umanismului socialist, că- 
lindu-ne voința de fier pentru a îm
plini vrerea comunistei ere ce se 
contopește cu idealul dumneavoastră 
de muncă și viață.

Aducem totodată elogiu activității 
dumneavoastră de luptător neobosit 
și internaționalist consecvent pentru 
triumful păcii, dreptății și echității 
sociale, chintesență a politicii exter
ne a partidului și statului nostru, 
care poartă strălucita pecete a gîn- 
dirii și inițiativelor dumneavoastră.

Să ne trăiți întru mulți ani în 
marea și veșnica tinerețe a tării, spre 
fericirea fiilor ei, spre triumful so
cialismului și comunismului pe pă
mîntul României, demnă și mîndră 
că vă are drept fiu și conducător.

Dind glas sentimentelor de înaltă 
prețuire și profundă recunoștință, cu 
inimile vibrînd de admirație și dra
goste față de partid, față de dum
neavoastră, tovarășe secretar general, 
în numele comuniștilor și al celor
lalți oameni ai muncii din COMUNA 
VIRTEȘCOIU, JUDEȚUL VRANCEA, 
îngăduiți-ne să vă adresăm cu pri
lejul celor 50 de ani de activitate 
revoluționară și 65 de ani de viață 
urările noastre fierbinți de a trăi 
mulți ani fericiți, multă sănătate și 
putere de muncă, spre binele poporu
lui român, spre măreția scumpei 

noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

Prețuim din toată inima neobosita 
activitate pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și statului nostru. 
Vă asigurăm, tovarășe secretar gene
ral, că vom acționa fără preget pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului, precum și 
ale recentei Conferințe Naționale a 
partidului, a indicațiilor și orientări
lor date de dumneavoastră. Vă dorim, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți veșnic tînăr, ca partidul și 
țara, să vă bucurați ani îndelungați 
de fericire deplină, alături de toți cei 
dragi și apropiați, spre propășirea 
minunatului nostru popor. «La mulți 
ani !»

în telegrama colectivului de ener- 
geticieni de la „PORȚILE DE FIER" 
Drobeta—Turnu Severin se arată : 
Din adîncul inimilor, cu recunoștință 
prețuim pe neînfricatul revoluționar, 
pe comunistul de aleasă omenie, pe 
conducătorul-erou al țării noastre, 
care, încă din fragedă tinerețe, s-a 
dăruit fără preget, cu toată puterea 
ființei sale, împlinirii celor mai înal
te idealuri de dreptate socială și li
bertate națională ale poporului ro
mân.

Energeticienii de la „Porțile de 
Fier" vă raportează, mult stimate și 
iubite conducător, că, însuflețiți de 
exemplul dumneavoastră luminos, 
mobilizați de prețioasele indicații ce 
ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de 
lucru pe înfloritoarele meleaguri me- 
hedințene, au acționat cu răspundere 
comunistă pentru înfăptuirea sarci
nilor și obiectivelor ce le-au revenit, 
a mobilizatoarelor angajamente asu
mate în marea întrecere socialistă, 
adăugind, an de an, noi și trainice 
succese în cronica izbînzilor patriei. 
Punînd în valoare întregul potențial 
energetic al Dunării și asigurînd o 
funcționare ireproșabilă a hidroagre- 
gatelor, de la intrarea în exploatare a 
primei turbine și pînă în prezent Hi
drocentrala „Porțile de Fier I" a 
pulsat în sistemul energetic național 
o cantitate de energie electrică ce de
pășește de peste 45 de ori întreaga 
producție a României anului 1938.

Alăturîndu-se tuturor fiilor țării și 
adunind intr-un buchet al nemărgini
tei recunoștințe cele mai alese senti
mente de stimă, dragoste și respect 
ce le nutrim față de dumneavoastră, 
noi, energeticienii de la Porțile de 
Fier, vă urăm, în glas cu întregul po
por, să ne trăiți ani mulți, în deplină 
sănătate, iubite și stimate conducă
tor, pentru ca patria, națiunea noas
tră socialistă să ocupe un loc tot 
mai demn in rîndurile popoarelor.

Comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii — se spune in telegrama 
adresată de COMITETUL DE STAT 
PENTRU PREȚURI — într-un sin
gur gînd cu întregul popor, vă roagă 
să primiți cele mai sincere felicitări 

și urări de sănătate, de viață înde
lungată, fericire și putere de muncă 
în fruntea partidului și țării, Dentru 
prosperitatea României socialiste.

Ne este deosebit de plăcut ca și cu 
acest prilej să aducem un omagiu 
fierbinte de aleasă prețuire și cin
stire omului care întruchipează in cel 
mai înalt grad înțelepciunea, virtu
țile revoluționare și civice ale clasei 
muncitoare, ale poporului nostru, per
sonalitate revoluționară proeminentă 
a lumii contemporane, înflăcărat pa
triot, militant de frunte al mișcării 
comuniste internaționale și neobosit 
luptător pentru triumful idealurilor 
de pace, colaborare și progres ale 

.umanității.
Folosim acest prilej pentru a ne 

exprima gratitudinea și cele mai vii 
mulțumiri pentru grija permanentă, 
sprijinul neprecupețit și indicațiile 
de o deosebită valoare științifică ce 
ne-au îndrumat permanent activita
tea în aplicarea fermă a politicii de 
prețuri în țara noastră. Vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de profundul 
nostru atașament și ne angajăm că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru traducerea în viață a sarcinilor 
ce revin instituției noastre din Ra
portul prezentat de dumneavoastră 
la Conferința Națională a partidului 
din 16—18 decembrie 1982 — adoptat 
de înaltul forum al comuniștilor 
drept document programatic al parti
dului și întregului nostru popor — 
din ceielalte documente de partid și 
de stat.

Cei 18 ani, cunoscuți în istoria 
nouă a patriei noastre ca „epoca 
Ceaușescu", constituie și pentru noi, 
cei care muncim pe ogoare, o strălu
cită confirmare a politicii profund 
științifice a partidului și statului, al 
cărei ctitor sînteți dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. politică menită 
să asigure întregului popor o viață 
demnă, în libertate și belșug — se 
spune în mesajul adresat de comi
tetul de partid și consiliul de condu
cere ale C.A.P. GURBANEȘTI, JU
DEȚUL CALARAȘI.

Vă raportăm cu legitimă mindrie 
că în anul 1982 am realizat un an 
al calității și eficienței în întreaga 
noastră activitate, realizînd producții 
medii pe hectar, pe terenuri neirigate, 
de : 6 300 kg la orez, 5 300 kg la 
grîu, 2 700 kg floarea-soarelui, peste 
50 000 kg sfeclă de zahăr, iar la 
cultura porumbului 12 000 kg boabe, 
din care pe o suprafață de 63 ha am 
obținut peste 20 tone porumb știuleți 
la hectar. Ne angajăm ca, în anul 
1983, să realizăm producții medii 
la hectar de : 5 500 kg grîu, 6 500 kg 
orz, 3 500 kg floarea-soarelui, 60 000 
kg sfeclă de zahăr, 2 000 kg fasole, 
3 000 kg soia și 12 500 kg porumb 
boabe, iar pe o suprafață de 300 ha 
să obținem 20 tone știuleți la hectar.

V**

*

**

In vatra țării
Pe cerul de cleștar al țării mele 
Flutură un steag cum altul nu-i,
Cu purpură venind din vremuri grele 
El fruntea n-a plecat-o nimănui.

5-a strîns în el albastrul din izvoare, 
Azurul dimineților, curat,
Iar lanurile unduind în soare
Au rodnicit belșug nemăsurat.

Aducem slava inimilor noastre 
Culorilor ce-s doină, vis, baladă, 
Și celui ce prin gindurile vaste 
înalță rodul muncii în patria visată.

Corneliu STOICA 
profesor, Galați

V.

Cercetătorii și proiectanțil din IN
STITUTUL CENTRAL DE CERCE
TARE, PROIECTARE SI DIFECTI- 
VARE IN CONSTRUCȚII — se 
spune într-un alt mesaj — întruniți 
in sesiune științifică, vă aduc un 
sincer și respectuos omagiu cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de stră
lucită activitate revoluționară și 
aniversării zilei dumneavoastră de . 
naștere și vă urează mulți ani feri
ciți, cu sănătate, putere de muncă, 
pentru fericirea și propășirea Româ
niei socialiste.

Permiteți-ne să exprimăm senti
mentele noastre de profundă recu
noștință și gratitudine pentru spri
jinul deosebit și permanent acordat 
cercetării științifice, dezvoltării teh
nologice și introducerii progresului 
tehnic în ramura construcțiilor, prin 
valoroasele dumneavoastră indicații 
în cadrul a numeroase consfătuiri și 
vizite de lucru.

Comunicările prezentate în cadrul 
sesiunii au reliefat saltul calitativ 
înregistrat în activitatea de cerce
tare și tipizare in construcții, desfă
șurată sub îndrumarea Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, condus cu înaltă competență de 
eminentul om de știință și persona
litate politică de prestigiu interna
țional, tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

Puternic mobilizați de eroismul, și 
abnegația cu care militați new 
pentru conducerea destinelor națiu- ,1 
nii noastre, reafirmăm angajamen
tul nostru solemn de a ne situa în 
permanență munca de cercetare și 
proiectare la parametrii noii calități.

Noi, cei care trăim și muncim pe 
aceste meleaguri, români, maghiari 
și germani, strîns uniți in idealuri 
și sentimente, sub conducerea clar
văzătoare a celui mai iubit fiu al 
patriei noastre, revoluționar dîrz și 
curajos, inflăcărat patriot, om de 
omenie care nu cunoaște altă datorie 
mai sacră decit aceea de a sluji cu 
devotament și cutezanță mărețele 
idealuri ale socialismului și comu
nismului, ne angajăm, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, să facem 
totul pentru a transpune exemplar 
in viață hotărîrile Congresului al 
XII-lea și ale recentei Conferințe 
Naționale a Partidului Comunist 
Român — se arată în telegrama 
adresată de CONSILIUL JUDEȚEAN 
AL OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE .MAGHIARA DIN 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NASAUD.

îngăduiți-ne, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă adresăm din adîncul 
inimii și ființei noastre urarea tradi
țională să ne trăiți intru mulți și 
fericiți ani spre binele întregului 
popor, al generațiilor de astăzi și de 
miine, al României socialiste, alături 
de tovarășa dumneavoastră de viață, 
pentru inălțarea României pe piscu
rile civilizației socialiste și comuniste.

.J.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

lor din această ramură să introducă 
in fabricație noi tipuri de motoare 
solicitate de diferitele sectoare ale 
economiei naționale și de numeroși 
parteneri externi.

în timpul vizitării sectoarelor de 
producție, secretarul general al parti
dului a urmărit cu interes tehnolo
giile moderne de fabricație, apreciind 
dotarea cu utilaje de mare producti
vitate, realizate prin efortul propriu 
al specialiștilor și muncitorilor de 
aici. în acest sens au fost prezentate 
procedeul de extrudare la rece! a pie
selor de oțel, de brazare, de turna
re de precizie în modele ușor fu- 
zibile și de găurire și alezară adîncă 
ce au permis obținerea de importante 
economii de metal și o sporire în
semnată a productivității muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut cuvinte de apreciere față de 
succesele oamenilor muncii de la 
întreprinderea de mecanică fină și 
a subliniat că sarcinile țjnității pe 
acest cincinal impun să se acționeze 
în continuare pentru realizarea unor 
mașini-agregat care să fig amplasate 
atit pe suprafețele existente, cit și 
în noua secție ce va fi greață.

în secția de montaj-reglaj, secre
tarul general al partidului a indi
cat ca operațiile de reșlaj să fie 
electronizate in vederea sporirii 
productivității muncii. pe asemenea, 
s-a cerut să se adopte (noi soluții de 
organizare a procesului tehnologic în 
unele secții, în vederea creșterii ca
pacităților de producție și dublării 
numărului liniilor de .'montaj.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ă stat de vorbă 
cu muncitorii din sectoarele de pro
ducție, interesîndu-sp de modul cum 
muncesc și trăiesc,; de problemele 
care-i preocupă. Cdi prezenți i-au 
adresat vii mulțurriiri pentru vizita 
întreprinsă, pentru ,■ preocuparea con
stantă pe care o ' are față de pro
gresul și prosperitatea patriei.

„Ne face o mare bucurie că ați 
venit în mijlocul, nostru, tovarășe 
secretar general. Vă urăm multă să
nătate și fericire, dumneavoastră și 
familiei dumneavoastră", a spus 
muncitoarea Maria Condurache.

La plecare, muncitorii, specialiștii, 
toți cei prezenți au urat secretaru
lui general al partidului multă sănă
tate și putere de muncă, ani mulți 
și fericiți. S-a scandat cu însufleți
re „Ceaușescu-P.C.R. !“ „Ceaușescu 
— La mulți ani !“.

Vizita a continuat la PARPICA

DE ELEMENTE DE PRECIZIE 
BREAZA, unitate modernă, con
struită pe baza indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Ampla
sarea in acest loc a fabricii 
a avut ca rațiune asigurarea 
realizării unor produse de înaltă 
precizie în condițiile eliminării ori
căror surse de vibrații, precum și 
dezvoltarea armonioasă a acestei 
zone montane. Intrată în funcțiune 
în anul 1974, unitatea din Breaza a 
fost profilată la început pe fabrica
rea de pulverizatoare de elemenți 
de supape și de injectoare, după 
care s-au aliniat aici, la startul pro
ducției, noi capacități destinate rea
lizării de aparatură hidraulică, pre
cum și o turnătorie de precizie.

Mii de locuitori ai acestei pitorești 
așezări a Văii Prahovei, intrată as
tăzi pe orbita industrializării, au fă
cut secretarului general al partidului 
o primire entuziastă, l-au ovaționat 
îndelung. Ei purtau cu mîndrie și 
bucurie portrete ale secretarului ge
neral al partidului, steaguri roșii și 
tricolore. S-a scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — La mulți 
ani !“.

O formațiune alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotice și ai deta
șamentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Salutîndu-1 cu deosebită stimă și 
respect pe secretarul general al par
tidului, primarul localității, Gheorghe 
Marinescu, a arătat că cei ce trăiesc 
și muncesc pe aceste meleaguri se 
simt onorați de prezența conducăto
rului partidului și statului în mijlo
cul lor, urîndu-i din toată inima un 
călduros bun venit, la mulți ani, 
multă sănătate și fericire.

Dialogul cu oamenii muncii de la 
unitatea din Breaza a debutat în ca
drul unei expoziții în care au fost 
prezentate amplasarea, organizarea 
și dezvoltarea fabricii, precum și 
principalele produse realizate în sec
toarele de fabricație. Gazdele au in
format că în secția de prelucrare a 
pulverizatorilor au fost asimilate 14 
tipodimensiuni destinate tuturor mo
toarelor diesel produse în țara noas
tră. Secția de injectoare este și ea 
prezentă în expoziție cu o serie de 
realizări constînd atit în tehnologii, 
cît și în produse noi. Rețin atenția 
injectoarele obținute cu consumuri 
reduse de metal — cu peste 36 la 
sută mai mici decît tipurile similare 
anterioare. Sint de asemenea expuse 
componente din fabricația curentă, 

precum și produse noi ce conferă 
aparaturii de injecție performanțe 
la nivelul tehnicii actuale.

Au fost înfățișate, totodată, tehno
logii de virf care permit obținerea 
unor produse de înaltă calitate, în 
condițiile valorificării superioare a 
metalului și realizării unei eficiențe 
economice. ridicate. Se remarcă în 
acest sens pompele hidraulice cu roți 
dințate, cu debite cuprinse între 10 
și 60 litri pe minut și care realizea
ză presiuni de lucru de pînă la 150 
atmosfere. Sint expuse, de asemenea, 
o serie de distribuitoare cu una sau 
mai multe secțiuni, cu declanșare 
automată, destinate utilajelor terrf- 
siere și agricole.

Vizitind liniile de fabricație din 
hala monobloc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat despre 
felul cum au fost aplicate indicațiile 
date cu privire la realizarea de 
standuri proprii de probă și rodaj in 
unitățile industriei constructoare de 
mașini. Gazdele au prezentat o se
rie de utilaje fabricate prin forțe 
proprii și care au contribuit, pe par
cursul anilor, la realizarea tuturor 
parametrilor calitativi și cantitativi 
ai producției obținute de harnicul 
colectiv prahovean.

La seetorul de automate și prelu
crări la rece ale pieselor de precizie 
se fac demonstrații privind executa
rea unor orificii cu un diametru de 
0,2 mm cu mașini realizate, de ase
menea, prin autoutilare.

Pe tot parcursul vizitei, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii au făcut o 
caldă manifestare de dragoste con
ducătorului partidului și statului, 
i-au oferit cu emoție buchete de 
flori, i-au urat din inimă „La mulți 
ani !“. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu multă simpatie acestor 
manifestări, s-a interesat îndeaproa
pe de condițiile de muncă și viața 
ale celor ce lucrează aici.

în continuare a fost vizitată tur
nătoria de precizie unde au fost pre
zentate o serie de piese obținute prin 
metode ultramoderne, ce asigură im
portante economii de metal in com
parație cu procedeul obișnuit de 
forjare, precum și diminuarea con
sumului de energie electrică cu 850 
kilowați-oră la tonă de piese turnate.

Ultimul compartiment vizitat a 
fost secția de tratamente termice, 
unde sînt aplicate, de asemenea, 
metode moderne, concepute de spe
cialiștii uzinei. Utilizarea acestor 
procedee asigură realizarea unor 
piese cu caracteristici superioare de 
■rezistență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
felicitat colectivul tinerei unități 
pentru rezultatele obținute și i-a re-

♦'

Moment din vizita la întreprinderea de mecanică fină Sinaia

comandat să acționeze în continuare 
pentru realizarea de produse de 
înaltă calitate, care să asigure valo
rificarea superioară a metalului și să 
răspundă necesităților diferitelor 
sectoare ale economiei, precum și 
■solicitărilor partenerilor externi.

Cei prezenți s-au angajat să facă 
totul pentru, înfăptuirea sarcinilor și 
recomandărilor primite, pentru înde
plinirea prevederilor planului pe 
acest an și pe întregul cincinal.

Noua vizită de lucru, efectuată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ju
dețul Prahova a scos în evidență 
preocuparea statornică a conducăto
rului partidului și statului nostru de 
a imprima un ritm susținut de dez
voltare tuturor ramurilor economiei 
noastre naționale, și în primul rînd 
sectoarelor de. virf. Dialogul secreta
rului general al partidului cu făuri
torii . de bunuri materiale a cuprins, 
de acegstă dată, ramura mecanicii 

fine — una din purtătoarele progre
sului tehnic — indicațiile date cu 
acest prilej urmînd să asigure avîn- 
tul ei continuu, pe măsura posibili
tăților și necesităților economiei na
ționale, a cerințelor .de reducere a 
importurilor pe seama creativității 
proprii, a marelui potențial tehnico- 
științific de care dispune țara 
noastră.

Manifestîndu-și bucuria de a se 
reîntîlni cu tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, oamenii muncii praho
veni și-au exprimat, totodată, hotă- 
rirea ferma de a acționa, strins 
uniți în jurul partidului, al secreta
rului său general, pentru transpune
rea exemplară in viață a sarcinilor 
istorice reieșite din documentele 
Congresului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului, de 
a asigura ridicarea necontenită a 
patriei noastre socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Producția de legume din acest an 
trebuie pregătită temeinic de pe acum

ESTE NECESAR SI PE DEPLIN POSIBIL 
CA PRODUCȚIA ZILNICĂ DE CĂRBUNE 
SĂ SPOREASCĂ LA 160 -170 MII TONE

Lkecenta consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.I tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că 

■ t it'sțria carboniferă trebuie să se realizeze o 
a., de 160-170 mii tone cărbune pe zi, 

ceeiL ■ înseamnă o creștere de circa 40 000 tone 
față de nivelul actual al extracției. In acest sens, 
așa cum a subliniat secretarul general al partidu
lui, este necesar ca încă de la începutul acestei

luni să se treacă la organizarea activității în 
așa fel încît să se întărească ordinea și disciplina, 
să se evite prea multe intrări și ieșiri din mine, 
să se folosească deplin toate capacitățile de pro
ducție. Activitatea unităților miniere trebuie orga
nizată, așadar, după principiul unităților care lu
crează cu foc continuu. Pentru înfăptuirea ne- 
întîrziată a sarcinilor stabilite de secretarul gene

ral al partidului privind dezvoltarea producției de 
cărbune și minereuri, pentru stabilirea măsurilor 
politico-organizatorice necesare trecerii la pro
gramul continuu de lucru, în aceste zile în unită
țile miniere se desfășoară adunări cu activul de 
partid, lată cîteva reflecții prilejuite de o aseme
nea adunare, care a avut loc la Filipeștii de Pă
dure cu activul de partid pe Combinatul minier 
Ploiești. J

Ample acțiuni organizatorice pentru 
trecerea la programul continuu de lucru

Rezultatele practice rămin, fără 
îndoială, criteriul fundamental de 
apreciere a eficienței oricărei măsuri 
luate pentru perfecționarea activi
tății productive. Acest adevăr nu mai’ 
trebuie demonstrat. îl subliniem însă 
pentru a evidenția că, din acest 
punct de vedere, in activitatea minei 
Filipeștii de Pădure, din cadrul 
Combinatului minier Ploiești, se re
găsesc verificate și confirmate multe 
din măsurile stabilite la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de conducere, spe
cialiști și muncitori din industria 
minieră și geologie.

Desigur, trecerea la organizarea 
muncii in minerit după principiul 
unităților care lucrează cu ioc con
tinuu nu este o treabă ușoară. 
Această acțiune este însă de maximă 
importanță economică și, de aceea, 
ea poate și trebuie să fie finalizată 
in condiții foarte bune printr-o 
puternică mobilizare a întregului co
lectiv din fiecare unitate extractivă, 
de la minerul care mînuiește moder
nele utilaje din abataje la specialis
tul care organizează întregul flux 
tehnologic. Cum se concepe la mina 
Filipeștii de Pădure organizarea 
muncii în program continuu pe baza 
măsurilor stabilite în adunarea cu 
activul de partid.

AVANTAJELE PROGRAMU
LUI DE LUCRU DE 8 ORE. 
Așa cum s-a prevăzut la recenta 
consfătuire de lucru, în toate uni
tățile miniere activitatea persona
lului din subteran se va organiza în 
trei schimburi de 8 ore pe zi. în 

' deplină cunoștință de cauză, minerii 
de la Filipeștii de Pădure ne-au 
vorbit pe larg despre avantajele 
acestui program de lucru. „Așa cum 
am spus și la adunarea cu activul de 
partid, in sectorul nostru am hotărit 
ca de la 1 februarie, urmind în
demnul secretarului general al parti
dului, să trecem la organizarea acti
vității în program continuu, a spus 
inginerul Gheorghe Cîrlănescu, șeful 
sectorului cariere. Sîntem conștienți 
de răspunderea cu totul deosebită 
care ne revine pentru crearea tu
turor condițiilor tehnice și organiza
torice necesare pentru funcționarea 
exemplară a utilajelor moderne din 
dotare, în așa fel ca trecerea la pro
gramul de lucru continuu să se con

cretizeze într-un spor cît mai mare 
de cărbune, adueîndu-ne din plin 
contribuția la îndeplinirea sarcinii 
stabilite de secretarul general al 
partidului de a realiza pe ansamblul 
țării o producție zilnică de 160—170 
mii tone cărbune".

— Sincer să fiu, consider că ge
neralizarea programului de lucru de 
8 ore in minerit este o măsură cit 
se poate de chibzuită, rte spune 
minerul-brigadier Constantin Oprea, 
de la sectorul Roșioara. Eu lucrez in 
minerit din anul 1954 și întotdeauna 
am muncit după acest program. Anul 
trecut, folosind utilajele la întreaga 
capacitate și întreținîndu-le cores
punzător, brigada pe care o conduc 

LA MINA FILIPEȘTII DE PĂDURE

a depășit planul de producție lună de 
lună. Așa că vom fi recompensați 
cu 15 la sută din valoarea producției 
dată peste plan. în luna ianuarie din 
acest an am extras suplimentar 
476 tone de cărbune. Dacă nu am fi 
lucrat în schimburi de 8 ore nu știu 
cum am fi putut să obținem aceste 
rezultate, care ne aduc și nouă 
importante sporuri de venituri.

— Cum se explică, mai concret, 
avantajele programului de lucru de 
8 ore ?

— în minerit, rezultatele sînt bune 
atunci cind fiecare schimb execută 
un ciclu complet. La o lucrare de 
pregătire, de exemplu, trebuie să se 
facă pușcarea, evacuarea și arma
rea. Un astfel de ciclu se realizează 
în medie în 7—8 ore. Un ciclu cu 
complexul mecanizat, care cuprinde 
tăierea fîșiei de cărbune, cursa în 
gol, săparea nișelor la stațiile de 
acționare și întoarcere, executarea 
intersecției și mutarea armăturilor 
TH din colector și refugiu durează 
de regulă cam 7 ore. Deci numai 
lucrînd 8 ore în subteran fiecare 
schimb își poate îndeplini sarcinile 
ce ii revin.

ESENȚIAL - ÎNTĂRIREA OR
DINII Șl DISCIPLINEI IN MUN
CĂ. După cum ne precizează ingi
nerul Vasile Tudor, directorul minei, 

imediat după consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. s-au întocmit și 
chiar s-au aplicat o serie de măsuri 
pentru trecerea la programul cu acti
vitate continuă. Care sint, ia esență, 
acțiunile întreprinse ? Din calculele 
făcute rezultă că pentru a se lucra 
cu program continuu mai sint ne
cesari 337 de oameni. Ca atare, 
s-au format trei echipe de specia
liști pentru recrutarea de personal 
muncitor. Totodată, nu sint neglijate 
nici propriile posibilități de comple
tare a forței de muncă. Astfel, deși 
în prezent raportul dintre personalul 
direct și indirect productiv este mai 
mic de 1 la 3, se analizează posi
bilitatea redimensionării activității 

personalului auxiliar de la suprafață 
și trecerii unor muncitori în locurile 
direct productive din subteran. Mai 
mult, în cele două microcariere de 
extracție la suprafață a cărbunelui 
de la Măgureni și Cervenia, precum 
și la coloana de transporturi auto 
s-a trecut să se lucreze de la 1 fe
bruarie cu program continuu.

— Putem afirma cu certitudine că 
noul program de lucru va asigura 
întărirea ordinii și disciplinei în 
muncă, folosirea deplină a capacită
ților de producție și refacerea în 
condiții mai bune a forței de muncă, 
ne spune tovarășul Mihail Comă- 
noiu, secretarul comitetului de partid 
pe mină. întotdeauna minerii au în
țeles și răspuns chemării de a da 
patriei mai mult cărbune. Anul tre
cut și în luna ianuarie din acest an 
s-a efectuat un mare număr de ore 
suplimentare pentru sporirea pro
ducției de cărbune. Prin măsurile 
luate se va crea posibilitatea unei 
mai bune organizări a muncii și 
repartizări a sarcinilor de plan. în 
prezent, 75 la sută din activitatea 
minei se desfășoară în acord global. 
Preconizăm însă să extindem acordul 
global la întreaga activitate a uni
tății.

în cadrul pregătirilor care se fac 
pentru trecerea la programul con
tinuu de lucru o deosebită atenție 
s-a acordat organizării activității de 

întreținere și reparații a utilajelor. 
Potrivit normativelor, s-a stabilit ca 
revizuirea utilajelor din abatajele 
susținute cu complexe, mecanizate 
să se facă în patru schimburi pe 
lună, corelat cu activitatea de revi
zuire a utilajelor din stația de sor
tare—însilozare de la suprafață. 
Ținind seama de volumul mare al 
lucrărilor executate mecanizat — 
circa 60 la sută din producția de 
cărbune se extrage cu complexe 
C.M.A. 2 — am întocmit grafice pre
cise pentru executarea reviziilor și 
reparațiilor la absolut toate utilajele. 
Munca în program continuu a impus 
ca graficele să fie întocmite în așa 
fel încît reviziile la utilajele care 
lucrează în flux să fie executate în 
aceeași zi și în același schimb atit 
în subteran, cît și la suprafață.

IN FOLOSUL PRODUCȚIEI 
Șl AL OAMENILOR. „A spus-o 
limpede secretarul general al parti
dului și s-a argumentat practic în 
întîlnirea cu activul de partid care a 
avut loc aici, la Filipeștii de Pădu
re, că trecerea la programul continuu 
de lucru va asigura creșterea pro
ducției de cărbune, condiții mai bune 
pentru refacerea forței de muncă a 
minerilor, aceasta fiind totodată și în 
folosul oamenilor, al sporirii co
interesării lor materiale, ne-a re
latat minerul-brigadier Ion Milu, 
Concret, brigada în care lucrez s-a 
angajat să depășească planul de pro
ducție cu 5 la sută, fiecare miner 
beneficiind în acest fel și de impor
tante venituri suplimentare. Ca să nu 
mai vorbesc de avantajele mari pe 
care le au minerii prin reducerea 
stagiului de trecere de la o categorie 
la alta". •

La mina Filipeștii de Pădure, 
368 de mineri vor putea promo
va la o categorie superioară de în
cadrare prin reducerea cu 50 la 
sută a stagiului legal : 158 mineri
de la categoria II la III, 63 mineri 
de la categoria III la IV și 147 
mineri de la categoria IV la V. Este 
un argument. în plus pentru trecerea 
neîntîrziată la programul de lucru 
continuu în minerit.

Ion TEODOR

în cadrul programului de autoaprovizionare a populației, un loc im
portant îl ocupă sporirea producției de legume și eșalonarea livrărilor pe 
o perioadă cît mai îndelungată în cursul anului. Ce măsuri se întreprind 
acum pentru a se asigura in acest an recolte mari de legume? Pe această 
temă am avut o convorbire cu ing. Paul FOCȘENEANU, director in Direc
ția generală economică a horticulturii din Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare.

— Cum apreciați rezultatele obți
nute in 1982 la producția de legume ?

— în anul trecut au fost obținute 
4,5 milioane tone de legume, produc
ție care a permis o bună aprovizio
nare a piețelor cu produse proaspete 
și a fabricilor de conserve cu mate
rii prime. La fondul de stat au fost 
livrate cu 17 la sută mai multe pro
duse decit în 1981 și cu 24 la sută 
decit în 1980. Totuși, la unele sorti
mente producția legumicolă a fost 
mai mică decît cea planificată. Mă 
refer îndeosebi la ceapă, usturoi, to
mate, ceea ce a îngreunat aprovizio
narea ritmică a populației. Cauzele 
care au determinat această situație 
sînt cunoscute. în unele județe, chiar 
dintre cele mari producătoare — 
Brăila, Călărași, Timiș, Teleorman, 
Giurgiu ș.a. — o parte a culturilor 
de legume a fost amplasată pe te
renuri neirigate. Aceasta se datorea
ză și faptului că unele sisteme de iri
gații nu au intrat în funcțiune la 
termenele planificate. Multe forma
ții S.M.A. specializate pentru legu
micultura nu au fost dotate cores
punzător cu utilaje specifice, iar 
conducerile unor unități agricole nu 
au asigurat suficientă forță de mun
că. Ca urmare, lucrările de întreți
nere au fost executate cu întîrziere. 
Desigur, au existat și greutăți deter
minate de faptul că nu au fost asigu
rate cantitățile prevăzute de folie de 
polietilenă, îngrășăminte, erbicide, 
pesticide.

— Ce prevede planul pe 1983 in le
gătură cu producția legumicolă 1

— Avindu-se în vedere că în acest 
an urmează să se asigure un consum 
mediu de 200 kg legume pe locuitor, 
trebuie să se obțină 6,8 milioane tone 
legume, din care 4,5 milioane tone 
să fie livrate la fondul de stat. în 
acest scop se va cultiva o suprafață 
de 300 000 hectare în ogor propriu, la 
care se vor adăuga 60 000 hectare în 
cultură succesivă și 70 000 hectare în 
cultură dublă. Aceste prevederi fac 
parte din programul aprobat de 
conducerea partidului privind aprovi
zionarea cu produse agroalimentare 
și, de aceea, ele trebuie îndeplinite 
exemplar.

— Pentru acest an există o repar
tizare mai judicioasă a producției de 
legume pe județe? Punem această 
întrebare deoarece, așa cum s-a re
latat și in ziarul nostru, unor județe 
li s-a transmis, prin plan, sarcina 
de a cultiva legume care, în zonele 

Producerea răsadurilor de tomate într-una din fermele întreprinderii de sere 
Ploiești

respective, se consumă în cantități 
mai mici sau chiar deloc.

— Intr-adevăr, au existat anumite 
neajunsuri in ce privește planificarea 
producției legumicole pe județe. De 
ce au fost generate ? Legea privind 
constituirea, repartizarea și folosirea 
pe județe a resurselor pentru apro
vizionarea populației cu carne, lap
te, legume și fructe are o anexă care 
cuprinde haremuri privind consumul 
mediu pe locuitor la legume, pe sor
timente. Cînd au fost stabilite su
prafețele prevăzute a se «cultiva, nu 
s-a ținut seama că în județele din 
nord-vestul țării nu se consumă praz 
sau spanac, iar în Teleorman și în 
alte județe din sud nu ău căutare 
gulioarele. Pentru 1983, acest neajuns 
a fost înlăturat. în ședințele pe 
grupe de județe, care au avut loc cu 
prilejul plenarei lărgite a Consiliului 
Național al Agriculturii din decem
brie 1982, au fost clarificate toate 
observațiile în legătură cu structura 
culturilor, nivelul producției care ur
mează să se realizeze și cantitățile 
care trebuie să fie livrate la fondul 
de stat.

— Practic, ce trebuie întreprins 
acum pentru a se realiza în acest 
an o producție de legume sporită ?

— în primul rînd trebuie luate mă
suri ca grădinile de legume să fie am
plasate pe cele mai adecvate terenuri. 
Am în vedere terenurile care cores
pund din punctul de vedere al ferti
lității și cu posibilități de irigare. în 
al doilea rind, este necesar să fie or
ganizată cît mai temeinic producerea 
răsadurilor de legume. Potrivit calcu
lelor noastre, trebuie să fie asigurate 
5,5 miliarde fire de răsad. Acestea 
vor fi obținute în sere cu o supra
față de 203,5 hectare, în solarii — 
pe 678 hectare și în răsadnițe cu în
călzire biologică însumînd aproape 
530 hectare. Avînd în vedere faptul 
că economia națională nu dispune de 
cantitățile necesare de combustibil și 
folie de polietilenă, au fost luate mă
suri pentru extinderea răsadnițelor 
cu încălzire biologică. în acest scop, 
materialele necesare — tocuri, rame 
și geamuri — au fost asigurate. Tre
buie să fie grăbite transportul guno
iului și așezarea lui în platforme în 
vederea preîncălzirii și să se prepare 
amesțecurile de pămînt. Considerăm 
necesar ca fiecare unitate agricolă 
cultivatoare de legume să-și produ
că răsadurile necesare pentru a evita 
astfel transportul acestora de la dis

tanță. Solicităm Ministerului Petro
lului sprijin in asigurarea cotelor re
partizate de combustibil lichid pen
tru centrele de producere a răsadu
rilor.

— Producerea legumelor în solarii 
constituie, după cum se știe, un 
mijloc prin care se realizează devan
sarea producției cu cîteva săptămâni 
față de culturile ce se obțin in mod 
obișnuit în cimp. Care este stadiul 
pregătirii solariilor pentru recolta de 
legume din primăvara acestui an ?

— Solariile vor ocupa în acest an
3 600 hectare pentru culturile de le
gume, la care se vor adăuga 678 hec
tare pentru producerea de răsaduri. 
Menționez că întreaga suprafață de 
teren din solarii a fost arată din 
toamnă, iar acum continuă fertili
zarea, lucrările de reparare și revi
zuire a scheletului solariilor, se ten
sionează plasele din sirmă pentru 
susținerea foliei. Ministerul Indus
triei Chimice ar trebui să precizeze 
cantitatea de folie de polietilenă pe 
care o poate livra agriculturii pînă la 
sfirșitul lunii martie. Pentru noi’ , 
pentru unitățile agricole, este de mart 
importanță cunoașterea exactă a 
acestei cantități. Unitățile agricole 
produc răsadul necesar pentru supra/ 
fețele de solarii de care dispun. Dacă 
ele nu vor primi cantitatea necesară 
de polietilenă, cum s-a întimplat 
anul trecut, ar însemna ca răsadu
rile obținute să se deprecieze, ceea 
ce ar constitui o mare pierdere. 
Pînă acum, din cele 14 300 tone folie 
de polietilenă de 0,2 mm, industria 
chimică a livrat agriculturii doar
4 000 tone, ceea ce este foarte puțiiji.

— Avînd în vedere timpul înaintat 
— am intrat în luna februarie — ce 
alte măsuri trebuie întreprinse pen
tru pregătirea producției de leg'timer

— Pe lingă organizarea temeinic^ 
a producerii răsadurilor, activitate 
care este în plină desfășurare, este 
necesară continuarea fertilizării te
renurilor. Această lucrare este avan
sată în județele Iași, Vîlcea. Vaslui, 
Galați și în sectorul agricol Ilfov, dar 
se desfășoară lent în altele. în jude
țul Tulcea au fost fertilizate numai 
18 la sută din suprafețele prevăzute 
Satu Mare — 11 la sută ; Brașov 4- 
22 la sută; Constanța — 17 la sută; 
Olt — 24 la sută. încă de pe acum 
trebuie reparate toate sistemele de 
irigații și utilajele de udare pentru 
a se preveni situații de felul celor 

- întîlnite în anul trecut, cînd, pe mari 
suprafețe, nu au putut fi făcute udă
rile necesare. De asemenea, pînă la 
15 februarie trebuie încheiate repa
rațiile la utilajele legumicole și, tot
odată, sînt necesare instructaje pri
vind folosirea acestora. Avînd în ve
dere că erbicidele asigurate pentru 
sectorul legumicol sînt mai puține 
decit în 1982, unitățile agricole tre
buie să fie pregătite pentru a execu
ta mecanizat și manual lucrările de 
întreținere a culturilor. Aceasta im
pune, acum, definitivarea formațiilor 
de muncă. Pentru ca toate lucrările 
din legumicultură să poată fi exe
cutate începînd din aceste zile, este 
necesară încheierea contractelor de 
livrări între unitățile de producție și 
gospodăriile populației pe de o parte 
și unitățile care se ocupă de valo
rificarea producției. Aceasta pentru 
a se cunoaște exact ce cantități de 
legume vor fi produse și termenele 
de livrare a acestora. Consider că prin 
măsurile organizatorice și tehnice 
luate, prin acțiunile ample care se 
desfășoară acum in unitățile agricole 
vom reuși să asigurăm in acest an 
cantități mai mari de legume, mai 
bine eșalonate din punctul de vedere 
al livrărilor, ceea ce va asigura o 
bună aprovizionare a populației.

Convorbire realizată de
loan HERȚEG
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Idei fundamentale in gindirea și activitatea 

revoluționara a tovarășului Nicolae Ceaușescu

VALORILE CULTURII NAȚIONALE
- repere majore ale educației 

patriotice și formării omului nou
Una din ideile importan

te care stau la baza con
cepției despre cultură 
a președintelui țării noas
tre, tovarășul Nicolae 
£eaușescu, idee pe care a 
expftmat-o cu diferite pri
lejuri, de Ia al IX-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român încoace și în
deosebi la cele două con
grese ale educației politice 
și culturii socialiste și, mai 
recent, la Conferința Na
țională a P.C.R., este res
pectul pentru creațiile spi
rituale ale trecutului și va
lorificarea lor permanentă 
în procesul dezvoltării cul
turii naționale. Aceste va
lori nu sint simple piese 
muzeistice, nu alcătuiesc 
doar un fond pasiv, o tra
diție, dimpotrivă, ele tră
iesc în sufletul nostru ca 
niște valențe active și te
meiuri ale noilor creații.

Dacă ne referim la lite
ratură, sector de seamă al 
oricărei culturi, valorile în
făptuite de-a lungul istoriei 
poporului român, partea 
noastră de contribuție la 
patrimoniul culturii uni
versale și care fac mindria 
națiunii noastre, cartea 
noastră de vizită în lume, 
ele au stat și stau neconte
nit în atenția președintelui 
României, care le-a invocat 
și le invocă în cuvîntările 
sale ca motivări ale 'unor 
atitudini, proiecte sau mă
suri. Alecsandri, Eminescu, 
Coșbuc, Rebreanu, Călines- 
cu au revenit adesea in 
cuvîntările și expunerile 
sale și nu ca simple nume, 
ci ca exemple de plenitudi
ne a politicii culturale, a 
unui raport dialectic între 
tradiție și inovație în actul 
oricărei înfăptuiri.

Am vrea să ilustrăm în 
rindurile care urmează ce 
s-a făcut sub semnul uma
nismului socialist in ultimii

0 viziune unitară, izvorită din realitățile 
istorice și social-politice ale țării, 

privind apărarea națională
în ambianta efervescentă care ca

racterizează desfășurarea activității 
politico-ideologice și cultural-educa
tive sub înriurirea creatoare a ho- 
tărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului din decembrie 1982, recent 
a văzut lumina tiparului, în Editura 
militară, sub îngrijirea unui colectiv 
de cercetători de la Centrul de studii 
și cercetări de istorie și teorie mili
tară, o nouă culegere de texte repre
zentative din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, intitulată Apăra
rea națională a Republicii Socialiste 
România. Eveniment editorial de ex
cepție — cum cu îndreptățire subli
niază generalul-colonel dr. Constan
tin Olteanu în „Cuvîntul înainte" in
serat în deschiderea volumului — 
apariția acestei ample sinteze oferă o 
imagine vie, cuprinzătoare, asupra 
contribuției decisive a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la abordarea teo
retică și soluționarea practică a pro
blemelor apărării patriei în relație 
nemijlocită cu edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
realitățile dinamice ale contempora
neității.

Parte inseparabilă a vastei opere 
cu care conducătorul partidului și 
statului român a înnobilat gindirea 
creatoare materialist-dialectică și is
torică din epoca noastră, noua sin
teză consacrată apărării naționale 
etalează pregnant în substanța ei 
spiritul novator, cutezanța revoluțio
nară, realismul și clarviziunea ce 
definesc strălucit întreaga activitate 
teoretică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ea constituie, tot
odată, pn model de vibrant patrio
tism, de responsabilitate pentru des
tinele poporului român, ale tuturor 
națiunilor dornice să trăiască libere 
și demne intr-o lume mai bună și 
mai dreaptă pe planeta noastră.

Concepția apărării patriei a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu își are 
premisele și temelia obiectivă in ex
periența bogată a luptelor multisecu
lare purtate de poporul român pentru 
unitate și independență, împotriva 
valurilor de invazii care s-au abătut 
în nenumărate rînduri asupra vetrei 
sale. Istoria însăși se constituie, 
astfel, intr-un argument de prim 
ordin al viabilității politicii militare 
a partidului și statului nostru, care 
îmbină într-o unitate monolitică vo
cația de pace a poporului român cu 
voința lui neclintită de a-și apăra, 
împotriva oricărui agresor, bunurile 
cele mai de preț moștenite de la 
strămoși, îmbogățite de generația 
prezentului și menite a constitui 
zestre inalienabilă pentru viitorime : 
integritatea vetrei străbune, cuceri
rile revoluționare dobîndite prin se
cole de lupte și jertfe, dreptul de a 
trăi potrivit propriilor aspirații în 
rindul națiunilor independente.

Textele incluse în culegere, în- 
, cepind cu Raportul prezentat la Con

t V
PROGRAMUL 1

15.00 Telex
15,05 Consultații pentru elevii claselor 

a VlII-a : Matematică
15,20 Tragerea Loto
15,30 Emisiune în limba germană
17,15 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,25 Itinerar sovietic. Producție a 

studiourilor de televiziune din 
Moscova

17,50 10O1 de seri
18,00 închiderea programului

18 ani în domeniul valorifi
cării moștenirii culturale, 
pentru că este cazul s-o 
spunem, în această epocă 
s-a făcut mult mai mult 
decît în perioadele de pînă 
atunci și nu întimplător, ci 
după un plan organizat, sis
tematic. A fost readusă în 
contemporaneitate opera 
ilustrului umanist Dimi- 
trie Cantemir, în 1965 „Is
toria ieroglifică“, în 1969 
„Divanul", în 1973 „Cartea 
științei muzicii", în 1977 
„Sistemul sau întocmirea

me (1973), revăzută, a poe
ziilor și de noua ediție a 
versurilor în trei volume 
cu îndreptări ale edițiilor 
precedente a lui D. Mură- 
rașu (1970—1972). Avem o 
ediție critică a prozei li
terare (1977), o ediție a 
teatrului în două volume 
(1978—1979), un prim vo
lum din publicistică (1980) 
și altul de traduceri (1982). 
Există certitudinea că în 
curînd opera completă a 
lui Mihai Eminescu va sta 
la îndemina cititorilor. A-

Al. PIRU

religiei muhamedane". în
1974— 1975 a apărut o pri
mă ediție critică a poemu
lui eroi-comic, capodoperă 
de stil baroc a lui Ion Bu- 
dai-Deleanu, reprezentant 
de seamă al epocii lumini
lor. Din 1967 a început re
actualizarea operei primu
lui îndrumător al culturii 
românești moderne. Ion 
Heliade Rădulescu, din care 
s-au publicat trei volume 
de versuri și proză, precum 
și de curînd o ediție criti
că din „Gramatica româ
nească" de la 1828. O edi
ție critică din opera lui Mi
hail Kogălniceanu, literară 
și politică, ajunsă acum la 
al patrulea volum, a în
ceput să se publice din 1974. 
Au apărut între 1977—1981 
trei volume din opera dra
matică a lui V. Alecsandri, 
ediție completă. între
1975— 1980 s-au publicat 
trei volume din „Jurnalul" 
lui Titu Maiorescu, iar în 
1978 primul volum din edi
ția științifică de „Critice". 
Pentru Eminescu cititorii 
dispun acum de ediția 
Perpessicius în trei volu

vem o ediție critică în două 
volume, definitivă, comple
tă, a operei lui Ion Creangă, 
din 1970. Ar fi cazul să se 
încheie ediția Caragiale o- 
prită la volumul al patru
lea în 1965 și suplinită 
pentru moment de cele 
două volume ale operei 
complete, fără comentarii, 
din 1971. Ediția Slavici, 
începută în 1967, s-a în
cheiat cu al nouălea vo
lum (opera omnia) în 
1978. De asemenea, avem o 
ediție a operei lui Dela- 
vrancea.

Trecind la contemporani, 
să amintim încheierea, în 
1973, a ediției de autor Sa- 
doveanu cu al XXII-lea 
volum și reluarea ei criti
că cu un prim volum în 
1981. Opera lui Tudor Ar- 
ghezi a ajuns în 1982 la al 
XXXII-lea volum, părînd 
încă inepuizabilă. Aproape 
toată opera antumă a lui 
Liviu Rebreanu se cuprin
de in ediția în 11 volume 
începută in 1968, ultimul 
fiind din 1981.

Deceniul din urmă
marcat indiscutabil o mu

gresul al IX-lea al partidului din 
iulie 1965, care a inaugurat cea mai 
fecundă perioadă din istoria neamu
lui nostru, și terminînd cu Raportul 
deschizător de noi orizonturi expus 
la recenta Conferință Națională, 
cuprind un tezaur inestimabil de 
idei, teze, concepte și principii ar
ticulate armonios intr-o viziune doc
trinară de o excepțională originali
tate asupra problemelor esențiale ale 
apărării patriei, abordate în strînsă 
conexiune cu desfășurarea situației 
internaționale ce se repercutează atît 
de contradictoriu în planul păcii și 
securității mondiale.

Dialectician strălucit și inegalabil 
analist al fenomenelor social-econo- 
mice și politice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — fondatorul doctrinei 
militare a României socialiste — ex
primă, într-o formulare densă, de 
valoare clasică, teza potrivit căreia

Al. G. SAVU

apărarea patriei constituie cauză și 
operă a întregului nostru popor. 
„Apărarea patriei — subliniază se
cretarul general al partidului — este 
o îndatorire a fiecărui cetățean ; in 
condițiile de azi, în cazul unui război, 
nu numai armata, ci toți cetățenii 
trebuie să fie gata de a lupta pen
tru apărarea libertății, suveranității 
și integrității patriei. Noi apreciem 
că un război antiimperialist, un 
război de apărare nu poate fi decit 
un război popular și că victoria se 
va obține nu numai pe frontul de 
luptă, ci prin lupta generală a în
tregului popor".

Aceste idei-forță au fost dezvoltate 
și îmhogățite continuu de-a lungul 
anilor în rapoartele, mesajele, dis
cursurile, expunerile, cuvîntările și 
interviurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, găsindu-și multiple con; 
cretizări în toate problemele teoriei 
și artei noastre militare, de la defi
nirea strategiei apărării naționale și 
a obiectivului ei general, perfecțio
narea tacticii potrivit tradițiilor po
porului român și particularităților 
teritoriului nostru, rolul armatei și 
al celorlalte componente ale sistemu
lui apărării, pînă la definirea științi
fică a factorilor materiali, morali și 
spirituali de care depinde obținerea 
victoriei într-un eventual război 
popular de apărare. în fiecare din 
aceste domenii gindirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a adus un suflu 
primenitor, a oferit soluții originale 
și a deschis perspective noi pentru a 
spori permanent capacitatea de apă
rare a patriei noastre socialiste.

O pondere însemnată in economia 
volumului revine analizei situației 
internaționale, locului și rolului 
României în efortul general pentru 
instituirea unei noi ordini economice 
și politice mondiale, pentru rezolva

20,00 Telejurnal • 1983 — amplă mobi
lizare pentru îndeplinirea planului

20,20 Actualitatea economică. Cu toate 
forțele pentru realizarea progra
melor adoptate de Conferința Na
țională a partidului

20,35 Invitată în studioul nostru — so
prana Eugenia Moldoveanu

20,50 Cadran mondial
21,10 Film artistic : „Formula numărul 

4“. Premieră pe țară. Producție a 
studiourilor engleze. Cu : William 
Gaunt, Patricia Garwood. Maurice 
Denham. Regia : Michael Simpson 

22,00 Telejurnal
PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 în obiectiv. Selecțiunl din progra

mele brigăzilor artistice
15,25 Flacăra vie a științei. Carol Gold 

tație în editarea clasicilor 
prin ceea ce s-ar putea 
numi posibilitatea restitu- 
ției integrale. O dovadă 
este apariția ediției critice, 
în zece volume, intre 
1974—1981 a operei mare
lui critic G. Ibrăileanu. De 
asemenea, din inițiativa 
celui mai înalt for a fost 
dată publicității în 1982 
cea de-a doua ediție revă
zută și adăugită din „Isto
ria literaturii române de 
Ia origini pînă in prezent" 
de G. Călinescu, operă mo
numentală, ea însăși de 
restituție a creației spiri
tului românesc, capodoperă 
critică de mari dimensiuni, 
comparabilă istoriilor li
terare celebre de tipul 
Francesco de Sanctis. Lan- 
son, Bedier-Hazard, Val
buena Prat. De remarcat 
că ediția de „Opere" G. 
Călinescu, începută în 1965, 
a ajuns, în același an 1982, 
la al șaisprezecelea volum 
și va fi desigur continuată 
cu încă cinci volume ale 
„Istoriei" și alte scrieri în 
anii următori.

Nu a fost în intenția 
noastră în această scurtă 
expunere să facem un bi
lanț, să oferim un tablou 
complet al restituțiilor de 
valori care sînt mai nume
roase (recent am dobindit 
o nouă ediție critică a cro
nicii lui Ion Neculce), am 
vrut doar să arătăm că 
respectul pentru trecut și 
valorificarea moștenirii 
culturale sînt la noi, în ul
timii optsprezece ani, 
principii care stau la baza 
acțiunii de edificare a cul
turii noi, prezidată de doc
trina umanismului socia
list a Partidului Comunist 
Român și secretarului 
său general, președintele 
României, tovarășul 

a Nicolae Ceaușescu, în do
meniul politicii culturale.

rea, în acord cu interesele vitale ale 
comunității umane, a marilor pro
bleme ale contemporaneității — de
zarmarea ș> dezangajarea militară, 
lichidarea bazelor militare de pe te
ritoriile altor țări, renunțarea la forță 
și la amenințarea cu forța ca moda
litate de soluționare a diferendelor 
dintre state.

Viața însăși a validat plenar apre
cierile făcute în decursul timpului de 
șeful statului nostru asupra dinamicii 
raporturilor internaționale, a de
monstrat valoarea instrumentală a 
inițiativelor și soluțiilo? avansate de 
România care au, constant, ca obiec
tiv central salvgardarea păcii și ga
rantarea independenței tuturor po
poarelor lumii, indiferent de mărime, 
orînduire socială, stadiu de dezvol
tare sau orice alte considerente și 
criterii. Mesajele în ace3t sens adre
sate de președintele României con
ducătorilor altor state, opiniei pu
blice mondiale sînt autentice apeluri 
la rațiune și spirit responsabil pen
tru soarta întregii omeniri : „în 
numele vieții, al dreptului funda
mental al omenirii Ia viață, la pace 
și libertate trebuie să ne unim efor
turile spunind un NU hotărit cursei 
înarmărilor, războiului, armamente
lor atomice de orice fel, făcînd totul 
pentru a impune dezarmarea și, in 
primul rînd, dezarmarea nucleară, 
pentru a instaura o pace trainică pe 
pămint. Acum, pină n-au început 
încă să fie lansate rachete, pînă nu 
au început să cadă bombele nuclea
re, pînă nu este prea tîrziu deci, cind 
sîntem în viață, să oprim înarmarea 
atomică, să determinăm trecerea la 
dezarmarea generală și în primul 
rind la dezarmarea nucleară. După 
ce vor cădea bombele atomice va fi 
prea tîrziu. Atunci nu va mai avea 
cine să-i judece pe vinovați. Nu vor 
mai exista nici vinovății, nici jude
cătorii ! Acum să acționăm uniți 
pentru salvarea omenirii de războiul 
atomic, pentru a apăra viața pe 
planeta noastră !“.

Etapă distinctă, superioară. în dez
voltarea gîndirii militare românești, 
concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind apărarea națională 
a Republicii Socialiste România 
constituie un permanent obiect de 
studiu și îndreptar în activitatea ca
drelor militare, a tuturor cetățenilor 
patriei conștienți de răspunderile ce 
le revin în dubla lor calitate, de 
constructori și apărători ai noii orîn- 
duiri sociale. Totodată, ea acționează 
ca un factor catalizator asupra în
tregii dezvoltări a teoriei și artei mi
litare din tara noastră, fapt reflectat 
pregnant și în apariția, după Con
gresul al IX-lea al partidului, a unei 
vaste literaturi de specialitate care 
abordează, sub cele mai diferite fa
țete, ideile, tezele și principiile fun
damentale cuprinse în opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

(1802—1871). Participă dr. Radu Ha- 
ret

15.50 Parada vedetelor
16,30 Viața economică a Capitalei
17,00 stadion
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal • 1983 — amplă mobi

lizare pentru îndeplinirea planului
20,20 Concertul Filarmonicii „Oltenia" 

din Craiova. Dirijor : Teodor Cos- 
tin. In program : Dan Buciu — 
„Scene" pentru orchestră și pian, 
solist Adrian Tomescu ; Elgar — 
Concertul pentru violoncel și or
chestră. Solist : Ross Popie (An
glia) ; Cealkovski — simfonia 
„Manfred"

21,45 Generația deceniului IX. O deviză 
de fiecare zi : calitatea

22,00 Telejurnal

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc din toată inima pentru caldele salutări frățești și feli

citările adresate cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere, 
precum și pentru onoarea deosebită ce mi s-a făcut prin conferirea Ordi
nului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, cu eșarfă.

Dau o înaltă apreciere acestei distincții și cuvintelor cordiale prin care 
vă referiți la activitatea și contribuția mea la dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre. Toate acestea le 
consider ca c apreciere a politicii Partidului Comunist din Cehoslovacia, sub 
a cărui conducere și in strînsă alianță cu țările socialiste frățești poporul 
cehoslovac construiește cu succes socialismul in patria sa și participă la 
lupta'comună pentru pace și progres in lume.

Vă urez, la rindul meu, dragă tovarășe Ceaușescu, sănătate deplină, fe
ricire și multe succese în activitatea dumneavoastră de înaltă responsa
bilitate.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de condoleanțele transmise cu prilejul încetării din 
viață a dr. Vladimir Bakarici, vicepreședinte al Prezidiului R.S.F.I., vă 
adresez cele mai calde mulțumiri, în numele Prezidiului R.S.F.I., al fami
liei dr. Bakarici și al meu personal pentru atenția dumneavoastră.

PETAR STAMBOLICI
Președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

Cronica
Joi la amiază a avut loc la Amba

sada Republicii Populare Democrate 
Coreene din București o conferință de 
presă în cadrul căreia Sin In Ha, am
basadorul R.P.D. Coreene în Româ
nia, a prezentat Comunicatul Coman
damentului suprem al Armatei popu
lare coreene în legătură cu manevre
le militare „Team Spirit — 83“ efec
tuate de Statele Unite ale Americii 
și Coreea de Sud pe teritoriul sud- 
coreean cu începere de la data de 1 
februarie.
La conferința de presă au participat 

reprezentanți ai cotidianelor centra-

ÎNTRECEREA
(Urmare din pag. I) .
ente și perfecționarea celor, exis
tente. Colectivele unităților produc
tive și institutelor de cercetare-pro- 
iectare vor fi mobilizate pentru re
ducerea mai substanțială a cheltuieli- 

. lor materiale de producție, inițiin- 
du-se acțiuni sistematice care să 
ducă la diminuarea consumurilor de 
materii prime, materiale, combustibil 
și energie electrică, la recuperarea 
și valorificarea deplină a materiale
lor refolosibile, precum și pentru 
recondiționarea de piese și suban- 
samble in activitatea de reparații. în 
condițiile in care trebuie să aplicăm 
un sever regim de economii, respec
tarea riguroasă a disciplinei consu
murilor materiale planificate și di
minuarea continuă a acestora con
stituie o chestiune vitală pentru 
economia noastră națională^

Pretutindeni, in toate sectoarele 
de activitate, întrecerea socialistă 
trebuie să aibă ca obiectiv creșterea 
mai accentuată a productivității mun
cii, prin folosirea intensivă a mijloa
celor tehnice, organizarea temeinică a 
producției și a muncii, îmbunătă
țirea activității de aprovizionare 
tehnico-materială, prin întărirea or
dinii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă.

ȘTIRI SPORTIVE
Cea de-a 25-a ediție a com

petiției internaționale de hochei pe 
gheață pentru „Cupa federației" 
se va desfășura, între 11 și 13 februa
rie, pe patinoarul „23 August" din 
Capitală. La această ediție jubiliară 
a turneului vor participa selecționa
ta de tineret a Cehoslovaciei, echipa 
sovietică Torpedo Kamenogorsk, re
prezentativa României și formația de 
tineret a țării noastre.

Campionatele internaționale de te
nis de masă ale României vor fi 
găzduite die Palatul sporturilor din 
Capitală între 12 și 15 martie. La 
această tradițională competiție au 
fost invitați sportivi și sportive din 
20 de țări, printre care U.R.S.S., Ja
ponia, Iugoslavia, R.P.D. Coreeană, 
Cehoslovacia, Ungaria, Suedia, An
glia, Olanda, Franța, Polonia, Bulga
ria.

Din loturile țării noastre care se 
pregătesc pentru acest important 
concurs fac parte Olga Nemeș, Maria 
Alboiu, Liana Urzică-Măcean, Rodi- 
ca Urbanovici, Carmen Găgeatu, Ma
dlena Panțuru — la feminin, și An
dras Fejer, Paul Hăldan, Cristinel 
Romanescu, Eugen Florescu și Va- 
sile Florea — la masculin.

La sediul Federației române de 
șah (strada Vasile Conta nr. 16) a 
început primul turneu de șah-compu- 
ter organizat în țara noastră, la care 
sint prezente 12 programe românești 
și străine. Iată rezultatele primei 
runde : „Chess Challenger 7“ — „As
tro 64“ remiză ; „Labirint 64“ — 
„Chess Challenger Voice" 0—1 ; 
„Tandy" — „Saba" 1—0 ; „Chess 
Challenger 8“ — „Șah" 1—0 ; „Boris 
Diplomat" — „Vic Commodore" 0—1. 
Astăzi, de la ora 15, se dispută runda 
a doua.

cinema
• Faleze de nisip : SCALA (11 03 72)
— 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Program de desene animate — 9;
10,45; 12,30; 14,15; 16, Secvențe —
17,30; 19,30 : DOINA (16 35 38).
• Comoara ; FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. CULTU
RAL (85 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 11; 13,15; 
Năpasta — 15,30; 17,45» 20 : TIMPURI 
NOI (15 61 10).
• Maria Mirabela — 15,30; Quo vadis 
homo sapiens — 17,30; 19,30 ; LIRA 
(31 71 71).
• Prea tineri pentru riduri : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Rămîn cu tine : COTROCENI 
(49 48 48) — 16; 18; 20.
• Mama : PACEA (60 30 85) — 15,30;
17,30; 19,30.
• Patima; MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Concurs : POPULAR (35 15 17) —
15; 17,15; 19,30.

zilei
le și radioteleviziunii, Agenției ro
mâne de presă Agerpres, ai Ministe
rului Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori, precum și corespon
denți ai presei străine acreditați in 
țara noastră.

★
La București a fost semnat joi 

Planul de lucru privind colaborarea 
în domeniul cinematografiei pe anii 
1983—1985, între Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și Comitetul de 
stat al U.R.S.S. pentru cinematogra
fie — Goskino.

(Agerpres)

SOCIALISTĂ
După cum se știe, sarcini mobili

zatoare revin in acest an lucrătorilor 
de pe șantiere. Iată de ce, în acti
vitatea de construcții-montaj între
cerea socialistă urmărește, în mod 
deosebit, punerea în funcțiune la ter
men și- in devans a tuturor capaci
tăților noi de producție, a celorlalte 
obiective de investiții. De asemenea, 
proiectanții și constructorii trebuie să 
contribuie activ la aplicarea de solu
ții constructive și tehnologii efici
ente care să asigure reducerea cos
tului investițiilor, diminuarea con
sumurilor de materiale, folosirea mai 
bună a utilajelor și creșterea pro
ductivității muncii.

Sint, bineînțeles, numai cîteva 
dintre obiectivele majore concrete 
ale întrecerii, care trebuie să polari
zeze eforturile și preocupările tutu
ror colectivelor de muncă. Esențial 
este ca pretutindeni, in toate unită
țile economice, prin grija și sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
să se asigure o temeinică organizare 
a întrecerii, participarea fiecărui om 
cu întreaga sa putere de muncă, pri
cepere și inițiativă la această compe
tiție patriotică de masă, consacrată 
accelerării progresului economic și 
social al României socialiste.

în cadrul unei conferințe de 
presă, la Paris a fost comunicat pro
gramul turneului final al campiona
tului european de fotbal ce se va 
desfășura anul viitor în șapte orașe 
franceze. Competiția va începe marți, 
12 iunie, la ora 19,30 GMT, pe stadio
nul Parc des Princes din Paris, cu 
un meci din grupa 1, finala avînd 

•loc pe același stadion, la aceeași oră, 
in ziua de 27 iunie. Partidele din se
riile preliminare sînt programate în
tre 12 și 20 iunie. în zilele de 23 iu
nie, la Lyon, și 24 iunie, la Marsilia, 
se vor disputa semifinalele, după 
sistemul învingătoarea seriei I — a 
doua clasată din seria a doua, res
pectiv cîștigătoarea grupei a doua — 
a doua clasată în prima grupă.

întîlnirile vor fi găzduite de Paris, 
Lens, Strasbourg, Saint-Etienne, 
Nantes, Lyon și Marsilia. în preli
minarii, toate echipele vor efectua 
deplasări la fiecare meci, inclusiv 
capii de serie.

Tragerea Ia sorți, stabilirea calen
darului definitiv al partidelor vor 
avea Iqc in luna ianuarie 1984 la 
Paris.

în competițiile europene de bas
chet intercluburi : „Cupa campionilor 
europeni" — masculin : F.C. Barcelo
na — Scavolini Pesaro 122—92; B.C. 
Milano — Fort Cantu 71—66; femi
nin : Monting Zagreb — Slavia Praga 
82—83; „Cupa Koraci" -r masculin : 
C.B. Saragoza — Zadar 95—85; Dina
mo Moscova — Partizan Belgrad 
99—90; A.S. Monaco — Juventud Ba- 
dalona 97—96; „Cupa Liliana Ron- 
chetti" — feminin : A.S. Montfe- 
rrand — B.S.C. Budapesta 71—82; 
Tungsram Budapesta — Spartak 
Moscova 66—72 ; Stade Franțais — 
Steaua Roșie Belgrad 73—67; U.S. 
Munchen — Canon Roma 91—90.

• Domnul miliard : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Pe căi nelegale : SALA MARE A 
PALATULUI — 17,15; 20.
• Avalanșa : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12; 15,30; 18,30.
• Bani grei : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45; 11,15; 14; 16,45; 19,30.
• ...Și a fost jazul : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Călăuza ; VIITORUL (11 48 03) —
15; 18,30.
• Raidul vărgat : MtTNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30, COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Noaptea e scurtă ; PROGRESUL 
(23 94 101 — 15,30; 17,30; 19,30.
• Competiția : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Sindromul : CAPITOL (16 29 17) —
9; 11,30; 14; 16,45; 19,15, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,30; 14,30; 
17; 19,30.
• Marea evadare : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 12,15; 15,30; 19.
• Călărețul electric : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11,30; 13,45.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLIC" 

DEMOCRATICE SOCIALISTE SRI LANKA

Excelenței Sale
Domnului JUNIUS RICHARD JAYEWARDENE

Președintele Republicii Democratice Socialiste 
Sri Lanka

COLOMBO
Cu prilejul reînvestirii dumneavoastră în funcția de președinte al Re

publicii Democratice Socialiste Sri Lanka și al aniversării zilei naționale a 
tării dumneavoastră, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală; de bunăstare și pace poporului prieten al R.D.S. 
Sri Lanka.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite 
între Republica Socialistă România și Republica Democratică Socialistă Sri 
Lanka vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor noastre, 
al cauzei păcii, destinderii, independenței și colaborării in întreaga lume.

Poporul Republicii 
Democratice Socialiste 
Sri Lanka — stat insu
lar situat în zona O- 
ceanului Indian — a- 
niversează în aceste 
zile un moment de 
cea mai mare însem
nătate din îndelungata 
sa istorie. La 4 fe
bruarie se împlinesc 35 
de ani de la memora
bilul act al proclamă
rii independenței, care 
a pus capăt dominației 
coloniale și a deschis 
calea unor ample 
transformări econo- 
mico-sociale cu carac
ter înnoitor. Aceste 
prefaceri au fost ac
celerate mai ales după 
adoptarea constituției 
din 1972. care a pro
clamat republica și a 
redat tînărului stat, 
denumit pînă atunci 
Ceylon, vechiul nume 
— Sri Lanka.

Astăzi, la trei dece
nii și jumătate de la 
apariția sa pe harta lu
mii, Sri Lanka se nu
mără printre țările a- 
flate în plin efort de 
dezvoltare economică.

Tînărul stat a obținut 
o serie de succese e- 
vidente pe linia con
solidării independenței 
și a făuririi unei vieți 
noi. Pe cuprinsul te
ritoriului național au 
fost puse bazele unei 
industrii proprii prin 
crearea unor ramuri- 
cheie. ca metalurgia, 
construcțiile de mașini, 
mijloacele de trans
port ; a luat un pu
ternic avînt acțiunea 
de valorificare a bo
gățiilor naturale ; au 
fost înălțate baraje și 
s-a trecut la extinde
rea suprafețelor iriga
te. Fiind un mare 
producător de cauciuc 
natural, cu o produc
ție de peste 150 000 
tone. Republica Demo
cratică Socialistă Sri 
Lanka și-a edifi
cat o industrie de 
prelucrare a latexului, 
aceasta asigurindu-i 
trei pătrimi din veni
turile provenite din 
export.

Animat de sentimen
te de solidaritate față 
de popoarele care au

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 4 

februarie, ora 20 — 7 februarie, ora 20. 
In țară : Vremea va fi schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
precipitații slabe locale, la început sub 
formă de lapoviță și ninsoare, apoi și 
sub formă de ploaie, mai frecvente în 
vestul și nordul țării. Vîntul va sufla 
slab, pînă la moderat, cu intensificări 
de scurtă durată, îndeosebi în vestul și 
nordul țării, precum și în zonele de 
munte. Temperatura aerului va crește

„LUNA CĂRȚII LA SATE"
(Urmare din pag. I)
tică și estetică a oamenilor muncii 
de la sate, la continua perfecțio
nare a pregătirii lor profesionale. 
In această perioadă sînt organiza
te acțiuni în consilii unice agro
industriale de stat și cooperatiste, 
în cooperative agricole de produc
ție, întreprinderi agricole de stat, 
stațiuni de mașini agricole, în alte 
unități economice, școli și așeză
minte culturale de la sate. Sint 
prezentate realizările editurilor din 
țara noastră, stimulindu-se, cu 
acest prilej, activitatea de popu
larizare șl răspîndire a cărții so- 
cial-politice, științifice, tehnice, 
beletristice, de artă, sport-turism, 
în limba română și în limbile na
ționalităților conlocuitoare.

în cadrul unei largi game de ma
nifestări — lansări de cărți, mese 
rotunde, dezbateri, simpozioane, 
întîlniri ale cititorilor cu scriitori, 
editori, oameni de știință, cultură 
și artă — vor fi abordate diverse 
aspecte ale publicării și răspîndirii 
cărții de toate genurile, se vor 
prezenta planurile de apariții edi
toriale pe anul 1983 și, în perspec
tivă, profilul unor serii și colecții 
de largă audiență, prilejuind un 
dialog viu, o confruntare a activi
tății editorilor și celor însărcinați 
cu difuzarea cărții cu exigențele 
și preferințele publicului cititor.

Un accent deosebit este pus pe 
difuzarea și popularizarea docu
mentelor- de partid și de stat, a 
operelor de o excepțională valoare 
teoretică și practică ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a lucrărilor 
social-politice, științifice, literare 
și artistice consacrate aniversării 
a 50 de ani de activitate revoluțio
nară și a 65 de ani de viață a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele țării, a 
altor lucrări inspirate din trecutul 
de luptă al poporului și partidului 
pentru independență și libertate 
socială și națională, din realizările 
obținute de poporul nostru în con
strucția patriei socialiste, îndeosebi

• Imperiul contraatacă : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20,
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 
16,45; 19,30, TOMIS (21 49 46) — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Bunul meu vecin Sam : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.

teatre

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re, poporul român ur
mărește cu simpatie 
realizările poporului 
srilankez. între Româ
nia și Sri Lanka s-au 
statornicit relații de 
prietenie și colabora
re, care cunosc un 
curs ascendent. O ex
presie grăitoare in a- 
cest sens o constituie 
realizarea cu asisten
ță românească a unor 
obiective economice 
importante pentru Sri 
Lanka, cum sînt com
plexul de prelucrare a 
lemnului de la Arissa- 
wela si prima linie de 
asamblat tractoare din 
țară, concomitent cu 
creșterea volumului 
schimburilor comer
ciale. Extinderea in 
continuare a conlucră
rii româno-srilankeze, 
găsirea unor forme noi 
de cooperare cores
pund pe deplin inte
reselor celor două țări 
și popoare, constituind 
in același timp o con
tribuție la cauza păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

ușor în a doua parte a intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, local mai 
coborite în primele nopți, iar cele ma
xime între minus 3 și 7 grade, mai ri
dicate la sfîrșitul intervalului. Izolat 
se va produce ceață. în București : 
Vremea va fi schimbătoare, cu cerul 
temporar noros, favorabil precipitații
lor slabe, mai ales sub formă de lapo
viță și ninsoare. Vîntul va sufla slab, 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 4 și 
zero grade, iar cele maxime între 3 și 
7 grade, mai ridicate la sfîrșitul pe
rioadei. Condiții de ceață în ultimele 
zile. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

în perioada care a trecut de la I 
Congresul al IX-lea al Partidului I 
Comunist Român.

Ansamblul acestor activități est< I 
completat cu numeroase inițiativ I 
pe plan local, unde sint organizai I 
de către comitetele de cultură I 
educație socialistă, ceilalți fact.i I 
educaționali, sub egida con^'iif I 
de educație politică și cultură - I 
cialistă, zile ale editurilor, reci- I 
luri, spectacole de poezie si m>- I 
că ș.a. cu concursul asocia tri’ I 
scriitorilor, al cercurilor și c.'- I 
durilor literare. Vor fi organ, e, | 
de asemenea, concursuri gt 1 „' -
știe, cîștigă" inspirate din 1 ata' 
unor volume recent apărute dez
baterea de către membrii cercuri
lor științifice și tehnico-aphcative 
a unor cărți de specialitate, dezba
terea — cu sprijinul universită
ților cultural-științifice și al bri
găzilor științifice — a unor volu
me de popularizare a științei, în
deosebi a celor apărute în colec
ția „Știința pentru toți". La cămi
nele culturale, în bibliotecile pu
blice, școlare și specializate, în li
brării și magazine ale cooperației 
de consum vor fi organizate expo
ziții și vitrine de cărți și lansări 
de cărți noi. Cu sprijinul organi
zațiilor U.T.C., al inspectoratelor 
școlare, vor avea loc acțiuni de 
propagandă și difuzare a cărții în 
rindul tineretului și elevilor de la 

-sate.
Prin conjugarea eforturilor tutu

ror factorilor educaționali, ediția 
din acest an a „Lunii cărții la 
sate" trebuie să determine inten
sificarea activității politico-educa
tive in unitățile economice și in
stituțiile și așezămintele culturale 
din mediul rural, să asigure o ca
litate superioară tuturor manifes
tărilor programate, contribuind ast
fel la îmbunătățirea difuzării în 
rindul locuitorilor satelor a căr
ților social-politice, științifice, a- 
grozootehnice, beletristice, de artă, 
la dezvoltarea conștiinței socialis
te a oamenilor muncii.

M. COSTEA

dina Icoanei, 12 44 16) : Barbul Văcă- 
rescul și Qccisio Gregorii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Ba
ladă cotidiană — 19,30; (la sala mică 
a Palatului) : Fluturi, fluturi — i9.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Există nervi — 19,30.
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 18,30; (sala 
Studio) : Omul care face minuni — 
19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : A cin cea lebădă — 19,30;
(sala Giulești, 18 04 85): Șapte martori
— 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30 ; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română41 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) ; 
Recreația mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 17; (sala 
Teatrului „Ion Vasilescu44): Jocuri de 
poeți, jocuri de copii — 17.
• Circul București (11 01 20) : Mup
pets... la circ — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) ; Acești nebuni fățarnici —
19,30.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) ; Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Fata din Andros — 15,30; Act 
Venetian — 19.
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic susținut de orchestra Filar
monicii „Oltenia44 — Craiova. Dirijor: 
Teodor Costin. Solist : Ross Popie 
(Marea Britanie) — 19; (sala Studio): 
„Treptele afirmării artistice44. Sarah 
Meltzer, Florin Moldoveanu, Valentin 
Năstase, Silviu Predescu — vioară — 
17.
• Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor —• 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11)* *: Po
veste din Cartierul de Vest — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 19; (sala Gră
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mesaje de omagiu din Întreaga lume
PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre, 
ne face deosebită plăcere, suveranei Malayeziei și mie personal, in a adresa 
Excelenței Voastre felicitările noastre cele mai călduroase și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire.

Nutrim convingerea fermă că, sub conducerea Excelenței Voastre, bu
nele relații existente între Malayezia și România se vor dezvolta în con
tinuare și apreciem contribuțiile prețioase ale Excelenței Voastre la cauza 
păcii și stabilității în lume.

SULTAN HAJI AHMAD SHAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN ABU BAKAR

Suveranul Malayeziei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Doresc în mod sincer să vă felicit cu ocazia celei de-a 65-a aniversări 
a zilei dumneavoastră de naștere. De asemenea, exprim Excelenței Voastre 
cel mai înalt respect pentru eforturile ce le faceți in folosul păcii mondiale.

Urez poporului român multă fericire, prosperitate, sănătate deplină. 
Sper, în același timp, în promovarea continuă a relațiilor de prietenie din
tre Japonia și România.

HIDEO DEN
Președintele Partidului Social-Democrat Unit din Japonia

35 de ani de la semnarea Tratatului 

de prietenie, colabonire ș[ asistență mutuală 

dintre România și Uniunea Sovietică

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul Malayeziei mi se alătură in a adresa Excelenței 
Voastre felicitările noastre cele mai călduroase cu ocazia aniversării zilei 
de naștere a Excelenței Voastre, precum și cele mai bune urări de continuă 
sănătate și fericire.

DATO SERI dr. MAHATHIR MOHAMAD
Primul ministru al Malayeziei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez felicitările mele cele 
mai sincere pentru un atit de special eveniment.

Fie ca succesul sâ încoroneze în continuare conducerea dumneavoastră 
în fruntea acestei dragi republici.

Cu respect și considerație,

Amiralul (r) EMILIO EDUARDO MASSERA
Președintele Partidului Mișcarea pentru Democrație 

Socială din Argentina

E.. "Âiței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ca ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței 
Voastre și împlinirii a 50 de ani de activitate politică, vă adresez cordiale 
urări de fericire dumneavoastră și de prosperitate poporului român.

Cu deosebită stimă,

ALAN GARCIA
Secretar general al Partidului APRA din Peru

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
am plăcerea să vă transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire 
deplină și de succese tot mai mari în toate acțiunile dumneavoastră viitoare 
in slujba nobilului popor român și a păcii mondiale.

Aș dori, de asemenea, să folosesc acest prilej pentru a vă exprima re
cunoștința mea pentru interesul și sprijinul personal pe care le-ați mani
festat întotdeauna față de activitățile O.N.U.D.I.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte con
siderații.

ABD-EL RAHMAN KHANE
Director executiv 

al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială — O.N.U.D.I.

*
Numeroase alte mesaje șl telegra

me adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, cu 
prilejul împlinirii unei jumătăți de 
secol de activitate revoluționară și 
aniversării zilei sale de naștere, în 
care se exprimă călduroase felicitări, 
este acordată o înaltă apreciere ac
tivității neobosite a președintelui 
României dedicată dezvoltării multi
laterale a țării, cauzei păcii și coo
perării internaționale au mai trans
mis : Nayef Hawatmeh, secretar ge
neral al C.C. al Frontului Demo
cratic pentru Eliberarea Palestinei, 
Ruggero Poletti, secretar general 
adjunct al Partidului Socialist De
mocratic Italian, Alberto Mogeno, 
secretar general al Partidului Co
munist din Peru — Patria Roșie, 
dr. Facundo Suarez, membru al 
Comitetului Național al Uniunii 
Civice Radicale din Argentina, 
Relus Terbeek, președintele Comi
tetului Executiv pentru Relații Ex
terne al Partidului Muncii din 
Olanda, Aden Mohamed Aii, pre
ședintele Biroului pentru relații ex
terne al Partidului Socialist Revolu
ționar Somalez, membru al C.C. al 
P.S.R.S., Arsene Assouan Usher, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Democratic din Coasta de Fil
deș, primarul sectorului Cocody- 
Abidjan, Mounir Abou Fadei, vice
președintele Adunării Naționale a 
Republicii Liban. Ihsan Abou Khalil, 
secretarul general al Adunării Na
ționale a Republicii Liban, Sayed 
Zaki, vicepreședinte al Adunării Po
porului, președintele Asociației de 
prietenie egipteano-română. Joop 
den Uyl, șeful Grupului parlamentar 
al Partidului Muncii din Olanda, 
Kika de Ia Garza, președintele Co
mitetului pentru agricultură. Camera 
Reprezentanților S.U.A., Claiborne 
Pell, senator, Congresul S.U.A., Bill 
FreJ el,1.Membru al Camerei Repre- 
:t'« ’ « țil< r a Congresului S.U.A., 
'»> o -Aso, membru al Parla
mentului Japoniei din partea 
Partidului Liberal Democrat,
Masayoshi Ito, președinte al Grupu
lui parlamentar de prietenie japone- 
zo-român, membru al Camerei Re
prezentanților a Parlamentului Ja
poniei, Ganri Yamashita, membru al 
Camerei Reprezentanților din Japo
nia, Yoshio Sakuiîauchi, membru al 
Camerei Reprezentanților din Ja
ponia, Andre Van Der Louw, membru 
al Parlamentului olandez, fost pri
mar al orașului Rotterdam, F.J.F. 
Uijen, membru in Senatul olandez, 
Constantin Mitsotakis, deputat, repre
zentant parlamentar al Partidului 
Noua Democrație, fost ministru de 
externe al Republicii Elene, Mario 
Zagari, membru al Direcțiunii Parti
dului Socialist Italian, membru al 
Biroului de prezidență al Parlamen
tului european, Yusuf Aii Osman, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Revoluționar So
malez, ministru consilier la Ministe
rul Planificării Naționale, președin
tele părții somaleze în Comisia 
mixtă româno-somaleză de cooperare 
economică și tehnică. Dick Dezeew, 
director general în Ministerul Agri
culturii al Olandei, E. Vaes, guver
natorul provinciei Hainaut din Bel
gia, dr. Bram Peper, primarul ora
șului Rotterdam, Russell J. Tuck, 
Uniunea națională a muncitorilor 
feroviari din Marea Britanie, dr. Ge
rardo Molina, senator, fost candidat 
la președinția Republicii Columbia, 
Francesco de Lucia, primarul ora
șului Bari din Italia, Consiliul Na
tional sudanez pentru prietenie, so
lidaritate și pace, Jack Spitzer, pre
ședinte de onoare al B'Nai B’rith In
ternational. A.R.A. Sanni, președin
tele Comitetului nigerian al Adunării 
mondiale pentru pace și viață, împo
triva războiului nuclear, Saad Maa- 
moun, guvernatorul orașului Cairo, 
Alfred Moses, vicepreședintele Co
mitetului american evreiesc, prof. 
Jouan Jose Saldana, vicepreședinte 
al Societății de prietenie Mexic- 
România, Kaoru Nakamaru, director 
al Institutului de afaceri internațio
nale — Tokio. S.D. Pandey, secretar 
general al Federației Națiunilor 
Unite din India, prof. dr. Joaquin, 
Molano Campuzano, președintele 
Consiliului columbian al păcii, mem
bru al Președinției Consiliului Mon
dial al Păcii.

Elogiind personalitatea proeminen
tă a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
contribuția sa la soluționarea 
problemelor fundamentale ale 
contemporaneității, au mai adre
sat telegrame : Izzcddin Nasser, 
membru al Comandamentului regio
nal al Partidului Baas Arab Socia
list. președintele Asociației de prie
tenie Siria-România, Carlos Loret de 
Mola președintele Societății de 
prietenie Mexic-România, Lauri 
Lingren, președintele Asociației de 
prietenie Finlanda-România, Con- 
stantinos Avrilionis, președintele 
Asociației panelene a părinților stu
denților greci din România, deputa-

★
tul Renato Del’Andro, președinte, 
dr. Ugo Lorusso, secretar general 
ai Asociației de prietenie româno- 
italiană. prof. Makoto Kitanishi, 
președintele Asociației de prietenie 
Japonia-România din Hiroșima, 
Gillespie Jones, președinte, Joseph 
Leonard Forace, secretar general ai 
Asociației de prietenie Australia- 
România, Ashok K. Sen, președinte, 
M. N. Seth, secretar general ai Aso
ciației indiano-române, Pierre Paraf, 
președintele Asociației Franța-Româ- 
nia, Bent Romsdal-Knudsen, pre
ședintele Asociației Danemarca- 
România. prof. dr. Viktor Heller, 
președinte, Stefan Kukla, secretar 
general ai Asociației Austria-Româ- 
nia. Asociația de prietenie coreeano- 
română, Subramanian, președintele 
Asociației de prietenie indo-românâ 
din Madras, Ann-Mari Storck, pre
ședinte, Sven Osterberg, secretar, 
Kurt Janson, casier ai Asociației 
Suedia-România, prof. Roman Vlad, 
compozitor, președintele Asociației 
„Dacia“ — Italia, Winzenz Przy- 
polski, președinte, Augustin Ogra- 
jensek, director executiv ai Asocia
ției „Unirea — prietenii României în 
Austria", Nissanka Wijeyeratne, mi
nistrul justiției al Republicii Demo
cratice Socialiste Sri Lanka, pre
ședinte onorific al Asociației de prie
tenie Sri Lanka-România, A. Aziz, 
președintele Congresului muncitori
lor democrați și al aripii politice 
a acestuia, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie Sri Lanka-Româ
nia, Anibal Murtoz, președintele 
Societății culturale ecuadoriano-ro- 
mâne, Iwane Maruyama, filiala 
din Osaka a Asociației de priete
nie Japonia-România, Marie-Jeanne 
Bourguignon, secretara secțiunilor 
regionale din Liege și Charleroi ale 
Asociației culturale Belgia-România, 
Polome Marcel, secretar regional al 
Asociației culturale Belgia-România, 
Georges Godebert, președinte, Henri 
Courbis, vicepreședinte ai Asociației 
franceze „Prietenii lui Panait Is- 
trati". R. Hardel, Asociația Moselle 
Franța-Rorriânia, Berlioz-Enescu, 
Mutsuo Ariyama, președintele Co
mitetului de prietenie Yokohama- 
Constanța, Daya Weththasinghe, se
cretar al Asociației de prietenie Sri 
Lanka-România, A. Naga și dr. A. S. 
Kanovah, Liga mauriciană de prie
tenie cu România, M. Ashraf, vice
președintele Asociației de prietenie 
Pakistan-România, dr. Dobroslaw 
Kopecky, directorul Casei de cultu
ră a Republicii Socialiste Cehoslova
ce, Isabella Adriaensens, președinte, 
Jozef Van Der Linden, secretar ai 
Asociației culturale „Dacia" din 
Belgia, Harry Gold, secretar națio
nal onorific al Asociației de priete
nie România-Marea Britanie, Lucien 
Gautier, președinte al Grupului de 
prietenie Franța-România din Sena
tul Franței, Teodores Katrivanos, 
secretar general al Casei de cultură 
a prieteniei eleno-române, preot V. 
Parade, avocat Jean-Paul Vidick, 
Comunitatea ortodoxă română din 
Bruxelles-Belgia, Stephen Brookes, 
secretar al Filialei Birmingham a 
Asociației de prietenie Marea Brita- 
nie-România, prof. Ozarley, preșe
dintele Asociației de cultură și so- 
lidaritațe franco-română „Alpes- 
Carpates" din Paris, B. Niculescu. 
președintele Fundației culturale a- 
mericanc-române, M. G. Mendis, 
președintele Federației sindicatelor 
ceyioneze, Fathi Naji Awad, secre
tar 'general al Federației generale 
a sindicatelor iordanlene, S. Thon- 
daman, președintele Congresului 
muncitorilor ceylonezi, ministrul 
dezvoltării industriale a mediului 
rural, Douglas Abeydeera, secretar 
general al Federației sindicale na
ționale a serviciului public din Sri 
Lanka, Fathi Al-Raghib, secretar 
general al Federației «indicatelor 
palestiniene, Abdalla Nasr Ginawi, 
președintele Federației sindicatelor
muncitorilor din Sudan.

Exprimînd profunda admirație
față de personalitatea proemi
nentă a președintelui României,
au adresat, de asemenea, telegrame: 
Sadruddin Aga Khan, fost inalt 
comisar al O.N.U. . pentru refugiați, 
Liviu Bota, director. Hubert Thierry, 
director adjunct ai Institutului Na
țiunilor Unite pentru cercetări în 
domeniul dezarmării, Abdel Salam 
Dajani, directorul Centrului de in
formare al Națiunilor Unite la Bucu
rești, R. F. Rabenold, reprezentant 
rezident la București al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
Bob Bergland, președintele Organi
zației Comerțul Mondial cu Produse 
Agricole, dr. Paolo Gianfelici, direc
tor. dr. Angelo Luongo, secretar ge
neral ai Centrului de Studii Europe
ne din Albano-Lazial (Roma), Ri
chard Hauser, Centrul pentru drep
turi și responsabilități umane din 
Londra, R. N. Anii, secretar general 
al „Unity International", Daisaku 
Ikeda, președinte al Organizației 
„Soka Gakkai International", Gui de 
Langson, fondatorul Asociației cul
turale franceze „Solidaritate umană
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prin arte", dr. Enrique Laureano 
Gomez, director, președintele Huntei 
directive a tineretului O.N.U. cu 
sediul în orașul Caii — Columbia, 
președintele „Fundației Casa de cul
tură română", din Cali, Fritz Bock, 
președinte (fost vicecancelar al Aus
triei), Rudolf Teltscher, secretar ge
neral al Institutului Dunărean Eu
ropean.

Respectul profund pentru contri
buția la edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte iși 
găsește expresia în telegramele adre
sate de : prof. dr. Giancarlo Elia 
Valori, Hans Janitschek, asistent 
special în Departamentul pentru In
formații Publice din Secretariatul 
O.N.U., Francesco Gligora, pre
ședintele Academiei Internaționale 
de propagandă culturală, Maria de 
Lurdes Navarro, licențiată în relații 
internaționale, Facultatea de științe 
politice și sociale din Mexic, prof, 
dr. Ibrahim Badran, președintele 
Academiei de cercetări științifice și 
tehnologie a Republicii Arabe 
Egipt, Demetrio Boersner, profesor 
titular de relații internaționale la 
Universitatea Centrală a Venezuelei, 
Jose Enrique Zambrano Villa, rec
torul Universității din Guadalajara
— Mexic, prof. dr. Glee E. Wilson, 
coordonator de studii românești, 
Universitatea statului Ohio Kent — 
S.U.A., Gouandjika Fidele, student 
centrafrican la Facultatea de elec
tronică din Iași, Jacques de Launay, 
reprezentant special al Institutului 
Hoover pentru război, revoluție și 
pace, Universitatea Stanford — Ca
lifornia, prof. dr. Jorge Enrique Mo
lina M, rectorul Universității centra
le și președintele Casei de prietenie 
columbiano-română, Georges Tohmc, 
rectorul Universității libaneze.

Publiciști de renume, editori 
ai operelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ai unor monografii des
pre țara noastră au adresat 
telegrame în care se dă o înaltă 
apreciere operei teoretice și prac
tice a conducătorului partidului 
și statului nostru. Printre sem
natarii acestor telegrame se 
află : Bernhard Tuerkfeld, editorul 
volumului „Nicolae Ceaușescu — 
strategia politică a rațiunii" — Aus
tria. B. Priskorn, editorul volumului 
„Cuvîntările președintelui Ceaușescu"
— Danemarca, dr. Khalil Ahmad 
Khalil, profesor la Universitatea li
baneză, membru conducător al Uniu
nii Scriitorilor Libanezi, Ugo Ragoz*-  
zino, directorul ziarului „La Gazeta 
del Matino" și al grupului editorial 
Ure — Italia, Ugo Intini, directorul 
ziarului „Avânți", Tsuneo Ikeda, pre
ședintele Editurii „Kobunsha" — To
kio. Mohamed Salam EI Alami, 
scriitor — Maroc, Seiki Watanabe, 
președintele ziarului „Asahi Shim- 
bun" — Japonia, Robert Govender, 
redactor al ziarului „Asian Times", 
Michel P. Hamelet — publicist, Fran
ța, Jehan Kuypers, ziarist olandez, A. 
Felician Fernando, autor al cărții 
„Nicolae Ceaușescu și România, pre
zent și perspective" publicată în Sri 
Lanka, prof. Amilcar Alencastre — 
Brazilia, acad. Pericles Teocharis, fost 
președinte al Academiei din Atena, 
Jose Carlos Robles Montano, pre
ședintele Clubului de presă Primera 
Plana — Mexic. Joao Pascal — Bra
zilia, Michel Fromont, directorul 
ziarului „La nouvelle gazette", 
Belgia.

Au mai adresat telegrame, în care 
și-au exprimat înalta apreciere la 
adresa personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ambasadorii la 
București ai : R. S. Cehoslovace — 
Josef Simon, R. D. Germane — 
Siegfried Bock, R. P. Polone — Bo
leslav Koperski, Uniunii Sovietice — 
E. Tiajclnikov, R. P. Ungare — Ba- 
rity Miklos, R. S. Vietnam — Tan 
Phong, însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R.P.D. Coreene la București — Li 
Ha Zun, ambasadorii Algeriei la 
Moscova — dr. M. Ait Chaalal, R.P. 
Chineze în U.R.S.S. — Jang Shouren, 
R. P. Chineze la Bruxelles — Zheng 
Weizhi, R. D. Afganistan in U.R.S.S. 
și Republica Socialistă România — 
dr. Habib Mangal, Lassini Kerim- 
Dikeni, ambasadorul Republicii Togo 
la Moscova ; ambasadorii la Bucu
rești ai : Elveției — Francis Pianca, 
Italiei — Benedetto Santareli ; fostul 
ambasadot al Japoniei in România — 
Yoshito Shimoda, Webster Simpson, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Republi
cii Liberia la București. Francisco 
Pascual de la Parte, însărcinat cu 
afaceri a.i. al Spaniei la București, 
Ndeulimane Shamena, reprezentant 
permanent al S.W.A.P.O. la Bucu
rești, dr. Victor Motapanyane, repre
zentantul A.N.C. — Africa de Sud 
la București

în semn de prețuire pentru activi
tatea neobosită pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfășoară în 
vederea extinderii și diversificării 
relațiilor economice ale României cu 
toate țările lumii, au adresat tele
grame : S. Kawamura, președintele 
Companiei Dainippon Ink and Chi-
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micals. Inc., Marc Rich, Pincus 
Green, Alec Hackel, Louis Cornu, 
Eddie Egloff — din partea firmei 
Arc Rich Co. Ag. Zug — Elveția, 
Ahmed Dawood, președintele firmei 
Dawood Group Of Industries — 
Pakistan, Siddique Sheikh, Idrees 
Sheikh, directori ai companiei Pro
gressive Traders — Pakistan, Sven- 
Eric Hokansson, pentru firma Aves- 
ta Jernverks AB — Suedia, Armand 
Hammer, președintele companiei 
Occidental Petroleum — S.U.A., A. 
Samad Chinoy, director la Jaffer 
Brothers Limited — Pakistan, Pertti 
Berg, președintele Asociației comer
ciale româno-finlandeze, director ge
neral al firmei Starckjohann Telko, 
Zenji Umeda, președintele Comite
tului economic Japonia—România, 
Rudolf Peska, director general al 
Concernului Vitkovice, George Gel
lert, președintele Companiei Atalan- 
ta Co., Karu Jayasuriya, director al 
„C. W. Mackie and Co. Ltd.", 
Mahmood Ahmad, director general 
la Attack Cement Pakistan Ltd., 
Consiliul de conducere al în
treprinderii Parijat și al grupului 
japonez din Bangladesh, Societatea 
mixtă româno-libaneză „PRODACO", 
Ristic Ștefan, proprietarul firmei 
„Nordick Import-Export" — Suedia, 
Lucian Fauru, președintele firmei 
Getra S.A. — Brazilia, H. Werme, 
directorul general al Societății sue
deze Canterbo AB, Consiliul de con
ducere al Companiei Jomo, Enschede
— Olanda, Carol Feig, director ge
neral al firmei „PANROM" — Ber
linul de vest, Sandu Feig, director 
general al firmei „Feig importe 
Gmbh" — Berlinul de vest, Mar- 
doche Mellul, președintele Societă
ții mixte marocano-române Soma- 
romimpex, Toshio Hiraoka, preșe
dintele Companiei ziarului „Maini- 
chi" — Japonia, Jan Ludvik, direc
tor general al Uzinelor „Skdda" — 
Plzen, Arne Olsson, președintele Co
mitetului de promovare a schimbu
rilor comerciale dintre Suedia și 
România, Fritz Hollander, președin
tele Companiei F. Hollander al Com
paniei baltice pentru produse din 
piele și al Concernului Hollander 
Carlos Ferrer > Salat, președintele 
Confederației spaniole a organizați
ilor patronale, A. H. Rajkotwala, 
vicepreședinte al Federației came
relor de comerț și industrie din Sri 
Lanka, președintele Camerei de Co
merț, Nobuhiko Kawamoto, preșe
dintele Companiei Konishiroku de 
industrie fotografică, Y. Mimura. 
președinte al Corporației Mitsubishi
— Japonia, Boris Vukobraț, director 
general al Coopechim Trading Ag 
Zug — Elveția, Consiliul de condu
cere al firmei Sandoz Ag Basel — 
Elveția, Conducerea firmei „Naarden 
International" din Olanda, Tariq S. 
Saigol, director general Zimpex Li
mited Lahore — Pakistan, Folke Al
fredsson, Societatea suedeză „Hefa 
AB“, conducerea firmei Oxyde — 
Amsterdam, Giovani Agnelli, preșe
dintele Grupului Fiat, Syed Hilalud- 
din, președintele Companiei M. If
tikhar Ltd — Pakistan, R. De. Ceu- 
ninck, administrator general, A. De 
Rycke, președinte ai firmei Anti- 
goon N.V., Hans C. Taussio, director 
al firmei Ezra Ltd. — Marea Brita
nie, Eliezer Batista Da Silva, pre
ședintele Companiei Vale Do Rio 
Doce, T. M. Sheikh, director Inter- 
hom Limited — Pakistan, Ghostine 
Khouri, reprezentantul Companiei 
libaneze de navigație „Zeus Ship
ping Company", Ioseph Abou Mrad, 
președintele Racing-Club — Liban, 
Consiliul Directorilor Euribrid Box- 
meer — Olanda, Manfred Lennings, 
Concernul Gutenhoffnungshutte Duis
burg-Oberhausen — Republica Fede
rală Germania, Allen Greenwood, 
vicepreședinte al Companiei British 
Aerospace, Eva Kott, director public 
relations Kott Travel Agency Ltd. — 
Amsterdam, Conducerea firmei „Tra- 
dax SA." — Geneva, M. M. Hossain, 
directorul general al Rafinăriei din 
Karachi, specialiștii somalezi și ro
mâni de la Complexul Romsoma — 
Somalia.

Au mal, adresat, de asemenea, 
telegrame de felicitare : Mario
Antonaccl, primarul orașului Al
bano-Lazial (Roma). Victor Had
dad, președintele clubului spor
tiv „Kahraba" din Liban, dr. 
Joseph Chbeir — Liban, Pavel Har- 
tych, unitatea de grăniceri 1219/21, 
40 501 — R. S. Cehoslovacă, Gian 
Luigi Berti, Mounir Chafic Halwany
— Liban, domnul și doamna Oost — 
Olanda, Rail Jabbour — Liban. 
Dorothy Hodgkin, dr Vaclav Leps
— R. S Cehoslovacă, Reiner Martin
— R. F. Germania.

De asemenea, au mai adresat tele
grame și mesaje de felicitare, de 
sănătate și viață lungă numeroase 
alte personalități și cetățeni din 
Austria, Canada, Danemarca, Fin
landa, Grecia. Liban, Mexic, S.U.A., 
precum și numeroși cetățeni străini 
originari din România.

Tovarășului
IURI VLADIMIROVICI ANDROPOV

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului
VASILI VASILIEVICI KUZNEȚOV

Prim-vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului 
NIKOLAI ALEKSANDROVICI

TIHONOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului 
Sovietului Suprem și Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S., 
popoarelor Uniunii Sovietice felicitări cordiale cu prilejul 
celei de-a 35-a aniversări a semnării primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România 
și Uniunea Sovietică.

în perioada care a trecut de la semnarea Tratatului, 
prietenia tradițională și colaborarea multilaterală dintre 
popoarele român și sovietice, relațiile dintre România și 
Uniunea Sovietică s-au dezvoltat neîncetat, în toate 
domeniile construcției socialiste și comuniste. Noul Tratat 
de prietenie, colaborare și asistentă mutuală dintre 
România și Uniunea Sovietică, semnat în iulie 1970, a 
ridicat pe o treaptă superioară conținutul relațiilor și 
conlucrarea strînsă dintre partidele, statele și popoarele 
noastre pe plan politic, economic, științific, tehnic, cul
tural pe baza principiilor trainice ale resDectării suvera
nității și independenței naționale, egalității in drepturi, 
avantajului reciproc și neamestecului în treburile interne.

Ne exprimăm convingerea că, în conformitate cu pre
vederile tratatului, ale Declarației comune din 1976 și în 
spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite la cel mai 
Înalt nivel, relațiile de prietenie și conlucrarea multilate
rală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, dintre România și Uniunea 
Sovietică se vor dezvolta și mai mult, sore binele popoa
relor noastre, al cauzei socialismului și păcii, al înfăp
tuirii destinderii și dpzarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare.

Cu prilejul acestei aniversări, urăm oamenilor muncii 
sovietici, comuniștilor și popoarelor frățești ale Uniunii 
Sovietice noi și tot mai mari succese în construirea co
munismului, tn lupta pentru pace, înțelegere și colaborare 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România
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Cu prilejul Împlinirii a 35 de ani 
de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și Uniunea So-

Sub semnul prieteniei strînse 
și colaborării multilaterale româno-sovietice

Poporul român, ca și popoarele so
vietice, marchează, astăzi, cu senti
mente de caldă prețuire reciprocă, 
împlinirea a trei decenii și jumătate 
de la încheierea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală dintre România și Uniunea 
Sovietică, document de însemnătate 
istorică in evoluția relațiilor dintre 
cele două țări.

în documentul de Ia 4 februarie 
1948 și-au găsit o încununare, cali
tativ nouă, legăturile de prietenie 
seculară dintre popoarele noastre, 
care, trăind în bună vecinătate, au 
conlucrat adesea în lupta pentru îm
plinirea aspirațiilor lor de libertate, 
progres și o viață mai bună. Expre
sii profund semnificative au dat 
acestor legături acțiunile de solida
ritate ale clasei muncitoare din 
România cu Marea Revoluție din 
Octombrie, participarea, cu arma In 
mină, a numeroși revoluționari ro
mâni la luptele pentru apărarea ti
nerei puteri sovietice împotriva 
atacurilor forțelor reacțiunii interne 
și ale intervenției imperialiste, acti
vitatea neobosită desfășurată de 
P.C.R., încă de la crearea sa, pentru 
statornicirea unor relații de bună ve
cinătate cu primul stat al muncito
rilor și țăranilor, fermitatea cu care 
a militat partidul nostru împotriva 
ascensiunii fascismului și a pregăti
rii războiului antisovietic, iar apoi 
pentru ieșirea țării din acest război 
nedrept și alăturarea României de 
partea coaliției antihitleriste. După 
istoricul act de la 23 August 1944, 
participarea armatei române alături 
de ostașii sovietici — care au purtat 
pe umerii lor greul războiului — la 
luptele desfășurate pentru eliberarea 
deplină a teritoriului patriei, iar apoi 
la marile bătălii pentru eliberarea 
Ungariei și Cehoslovaciei, pinâ la 
victoria definitivă asupra Germaniei 
hitleriste, au cimentat pentru tot
deauna prietenia dintre popoarele 
țărilor noastre.

Odată cu preluarea puterii de către 
oamenii muncii în România, promo
varea relațiilor de prietenie, alianță 
și colaborare româno-sovietice a fost 
ridicată la rangul de politică de stat. 
Tocmai această nouă realitate isto
rică a fost oglindită în Tratatul ro- 
mâno-sovietic, a cărui aniversare 
prilejuiește reafirmarea însemnătății 
deosebite pe care a avut-o in dezvol
tarea colaborării noastre multilate
rale în opera măreață de edificare a 
socialismului și comunismului, in 
lupta pentru apărarea păcii.

în perioada de peste două decenii 
In care au acționat prevederile tra
tatului, poporul român a parcurs o 
întreagă etapă istorică, a făurit 
socialismul și a dobindit mari succe
se in dezvoltarea forțelor de produc
ție, a întregii vieți sociale. La rîn- 
dul lor, popoarele sovietice, vinde- 
cind rănile războiului, au obținut 
realizări de seamă in dezvoltarea 
economiei, științei, culturii, pe toate 
fronturile construcției comuniste. 
Totodată, sînt cunoscute marile pre
faceri politice, sociale și naționale, 
care au avut loc, în aceeași perioadă, 
în Europa și in întreaga lume.

în aceste condiții noi, în 1970 a 
fost semnat cel de-al doilea tratat
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vietică, organizații de masă șl ob
ștești. instituții centrale, organe lo
cale de partid și de stat din țara 
noastră au trimis telegrame de fe- 

româno-sovietic, care a impulsionat 
și mai puternic ansamblul relațiilor 
reciproce pe plan politic, economic, 
tehnico-științific șl cultural, in toate 
domeniile de interes comun. O deo
sebită însemnătate în evoluția ascen
dentă a acestor relații a avut „De
clarația privind dezvoltarea continuă 
a colaborării și prieteniei frățești 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre România și Uniunea So
vietică", semnată la București la ni
velul cel mai inalt, in care a fost 
exprimată voința comună de a se ac
ționa permanent pentru extinderea 
și aprofundarea colaborării noastre 
bazate pe comunitatea de orînduire, 
de ideologie și de țeluri, pe princi
piile verificate de viață ale solidari
tății internaționale, egalității depline 
în drepturi, respectării suveranității 
și independenței naționale, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc și întrajutorării tovă
rășești.

Sintetizînd evoluția relațiilor ro
mâno-sovietice, în cuvîntarea rostită 
la ședința festivă de la Moscova, 
consacrată celei de a 60-a aniversări a 
creării U.R.S.S., tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Doresc să 
subliniez și cu acest prilej că, in spi
ritul tradiționalelor legături de prie
tenie și colaborare statornicite intre 
partidele, țările și popoarele noastre, 
relațiile româno-sovietice cunosc o 
dezvoltare continuă — pe tărim po
litic, economic, tehnico-științific și 
în alte domenii de activitate — și 
consider că există toate condițiile ca 
ele să se dezvolte și mai puternic în 
viitor, in interesul popoarelor noas
tre, al cauzei generale a socialismu
lui și păcii".

Revine Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice meritul de a fi im
pulsionat permanent, prin legăturile 
de strinsă prietenie dintre ele, an-' 
samblul relațiilor româno-sovietice. 
în acest cadru, un rol hotărîtor au 
avut Intîlnirile și convorbirile româ
no-sovietice la cel mai inalt nivel. 
Recenta intîlnire dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Iuri 
Andropov, în cadrul căreia a avut 
loc un schimb de păreri asupra pro
blemelor privind relațiile româno- 
sovietice, a prilejuit reafirmarea in
teresului reciproc al celor două țări 
pentru dezvoltarea în continuare 
a colaborării dintre România și 
Uniunea Sovietică in toate domeniile 
de activitate.

Constituie un motiv de satisfacție 
faptul că, prin traducerea in viață 
a hotăririlor la nivelul cel mai inalt. 
legăturile multilaterale dintre cele 
două țări se caracterizează printr-o 
evoluție ascendentă. O dovadă con
cludentă în acest sens o constituie 
dezvoltarea relațiilor economice, 
U.R.S.S. aflîndu-se constant pe pri
mul loc in ansamblul partenerilor 
"Externi ai țării noastre. Uriașul po
tențial material de care dispune 
Uniunea Sovietică, marile succese pe 
care le-a obținut în făurirea unei 
industrii puternice, în domenii de 
vîrf ale științei șl tehnicii, ca și rea
lizările de seamă ale României socia
liste în dezvoltarea forțelor de pro

Tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului 
CONSTANTIN DĂSCÂLESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. vă adresează dumneavoastră, 
poporului frate român felicitări cordiale și cele mai bune 
urări cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Uniunea 
Sovietică și România.

Tratatul semnat la 4 februarie 1948 a marcat o cotitură 
istorică în relațiile sovieto-române, a pus bazele dezvol
tării prieteniei frățești și ale colaborării multilaterale 
reciproc avantajoase dintre țările și popoarele noastre, 
încheierea tratatului a contribuit la întărirea pozițiilor 
socialismului, la lupta noastră comună împotriva unelti
rilor forțelor imperialiste, a devenit un factor important 
care' a creat condiții favorabile pentru dezvoltarea Româ
niei noi, socialiste.

Ideile înscrise în tratat și experiența dobîndită în 
relațiile de prietenie sovieto-română au fost dezvoltate în 
noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Repu
blica Socialistă România din 7 iulie 1970. Acest tratat 
care a întărit relațiile de alianță dintre popoarele noastre, 
a devenit o bază sigură pentru adîncirea și extinderea în 
continuare a colaborării dintre U.R.S.S. și România atit 
pe plan bilateral, cit și în cadrul Tratatului de la 
Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.

Pronunțîndu-se neabătut pentru întărirea continuă a 
unității și coeziunii țărilor socialiste, Comitetul Central al 
P.C.U.S. și’ guvernul sovietic iși exprimă încrederea că 
prietenia frățească și colaborarea dintre Uniunea Sovie
tică și România socialistă se vor dezvolta și în viitor pe 
baza principiilor de neclintit ale marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist.

în această zi memorabilă urăm poporului frate român 
noi succese în construcția socialistă, în lupta împotriva 
pericolului de război, pentru asigurarea unei păci trainice 
în Europa și în întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S.

PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM
AL U.R.S.S.

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL U.R.S.S.

★

licitare organizațiilor și instituțiilor 
similare din Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

ducție. pe baza științei și tehnicii 
celei mai moderne, programele de 
dezvoltare economică ale celor două 
țări in perioada următoare, creează 
premise dintre cele mai favorabile 
pentru amplificarea și extinderea 
continuă a schimburilor, cooperării 
și specializării în producție. Este 
semnificativ că volumul comerțului 
reciproc în actualul cincinal urmează 
să se dubleze în comparație cu cin
cinalul precedent, cînd a cunoscut, 
de asemenea, o creștere importantă.

în acest sens, în baza recentului 
protocol încheiat la Moscova, care 
prevede pentru anul în curs lărgirea 
schimburilor de bunuri materiale 
intre cele două țări. România va 
livra Uniunii Sovietice utilaj petro
lier, pentru industria chimică și me
talurgică, mașini-unelte, tractoare și 
mașini agricole, utilaj electrotehnic, 
mașini pentru industria textilă, nave, 
material rulant, numeroase produse 
chimice, confecții, tricotaje, încălță
minte și alte produse de larg con
sum. La rîndul său, U.R.S.S. va livra 
țării noastre utilaje diverse pentru 
industria minieră și metalurgică, 
mașini-unelte și echipament pentru 
industria chimică, ușoară și alimen
tară, produse ale industriei electro
nice, echipamente navale, mijloace 
de transport aerian, minereu de fier, 
cocs și cărbuni cocsificabili, bumbac, 
bunuri industriale de larg con
sum ș.a.

O însemnătate deosebită în rela
țiile reciproce are colaborarea în do
meniul științei și tehnologiei, evi- 
dențiindu-se preocuparea pentru a 
conferi acesteia un conținut cît mai 
concret și de a spori, pe această 
bază, eficiența programelor comune 
de cooperare, corespunzător posibili
tăților și intereselor ambelor țări. Se 
extinde, de asemenea, colaborarea 
în domeniul culturii și artei, în alte 
domenii importante pentru mai buna 
cunoaștere reciprocă și apropierea 
dintre popoarele noastre.

România și Uniunea Sovietică 
colaborează pe arena internațională, 
acționind cu hotărîre pentru consoli
darea forțelor antiimperialiste, ale 
progresului, pentru oprirea agravării 
situației actuale și continuarea poli
ticii de destindere, pentru înfăptuirea 
securității în Europa și în întreaga 
lume, pentru realizarea dezarmării 
și soluționarea prin tratative a pro
blemelor divergente dintre state, po
trivit intereselor generale ale păcii și 
înțelegerii între popoare.

Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre România și U.R.S.S., poporul 
român, transmițînd un cald salut fră
țesc popoarelor sovietice, iși reafir
mă profunda satisfacție pentru dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
noastre de rodnică colaborare, cu 
încrederea că aceste raporturi se vor 
intensifica și mai puternic pe viitor, 
înscriindu-se ca o contribuție de 
seamă la înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a celor 
două țări, la creșterea influenței și 
prestigiului socialismului în lume, 
la promovarea cauzei generale a pă
cii și progresului.

AI. CAMPEANU
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IDEI Șl TEZE NOVATOARE IN GlNDIREA POLITICĂ Șl ACTIVITATEA 

INTERNAȚIONALĂ A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘEȘCU 

O amplă și consecventă viziune științifică privind 

POPOARELE. ACȚIUNEA MASELOR POPULARE 
facturai holăritor al fczwMri mondiale
Am deplina convingere că popoarele, puternica mișcare de pace dispun de 

forța necesară pentru a pune capăt politicii de înarmări. Să facem totul ca, unind 
această uriașă mișcare de pretutindeni, să asigurăm pacea, să determinăm șefii 
de state, șefii de guverne să țină seama de voința popoarelor. Și voința acestora 
este una - să fie pace, să se respecte dreptul fundamental al fiecărei națiuni 
la existență, la independență!

NICOLAE CEAUȘEȘCU
(Din cuvîntarea la adunarea solemnă de la Palatul Republicii)

Cu limpezime de cristal, cu forța 
de iradiere a marilor adevăruri 
universale, o idee cardinală, de 
frontispiciu — puternic reafirmată 
în cuvîntarea la adunarea solemnă 
consacrată omagierii a 50 de ani de 
activitate revoluționară și aniversă
rii zilei de naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — se impune în 
ansamblul gîndirli social-politice 
și activității practice a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele republicii, pe planul vie
ții internaționale: rolul primordial, 
hotăritor care revine forțelor so
ciale celor mai largi, popoarelor 
însele in înfăptuirea propriilor nă
zuințe de pace, libertate, democra
ție, progres.

Pornind de la faptul că în zilele 
noastre are loc dezvoltarea fără 
precedent a unei conștiințe noi a 
popoarelor, care înțeleg tot mai 
bine forța uriașă de care dispun — 
forță ce ar spori considerabil prin 
acțiunea lor unită — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu are marele merit 
de a fi îmbogățit cu elemente și 
valențe poi, profund originale, re
zultate din analiza cuprinzătoare a 
proceselor și tendințelor de pe arena 
mondială, teza fundamentală a ma
terialismului dialectic și istoric po
trivit căreia popoarele sînt adevă
ratele făuritoare ale istoriei, facto
rul determinant al întregii evolu
ții a umanității. Iar în deplină con
sonanță cu principiul definitoriu 
pentru stilul său de muncă revo-' 
luționar — acela de a îmbina per
manent , vorba cu fapta, enunțul 

’ teoretic cu acțiunile concrete — 
conducătorul partidului și 'statului 
nostru a făcut din această teză o 
premisă de prim ordin a întregii 
politici internaționale a României 
socialiste.

Investigînd cu perspicacitate evo
luțiile vieții internaționale, cintă- 
rind atent schimbările intervenite 
in raportul mondial de forțe, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a formu
lat concluzia puternic mobiliza
toare că în confruntarea dintre cele 
două tendințe diametral opuse de 
pe arena mondială — pe de o parte 
afirmarea tot mai pregnăntă a vo
inței popoarelor de a se dezvolta 
liber și a conlucra în condiții de 
egalitate deplină, într-o lume eli
berată de coșmarul*  războaielor, o 
lume pașnică, a înțelegerii și secu
rității, iar pe de altă parte accen
tuarea politicii antipopulare, impe
rialiste, colonialiste, de forță și 
dictat, de reîmpărțire a lumii în 
sfere de influență și dominație, de 
impulsionare a cursei înarmărilor 
și multiplicare a conflictelor mili
tare — preponderenta aparține, 
fără putință de îndoială, forțelor 
care se pronunță pentru linia păcii, 
independenței și destinderii.

în temeiul realităților contempo
rane, cînd socialismul s-a înfăptuit 
pe vaste întinderi ale globului ; 
cînd zeci și zeci de noi popoare 
descătușate își revendică cu ener
gie dreptul de a-și spune cuvîntul 
asupra problemelor care le privesc; 
cînd pe toate continentele se ri
dică în apărarea cauzei păcii, inde
pendenței și progresului forțe so
ciale fără precedent, clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, 
categoriile mijlocii, masele de fe
mei și de tinergt, alte pături so
ciale. formațiunile politice ale oa
menilor muncii, organizații demo
cratice, mișcări de cele mai felu
rite orientări și convingeri — pre
ședintele României relevă, ca un 
postulat cardinal, că popoarele, 
masele largi au capacitatea de a 
impune o politică nouă, de convie
țuire pașnică și colaborare egală in 
drepturi intre toate națiunile.

în același timp, în mod deschis,

cu claritatea proprie gîndirii și ac
tivității sale politice, secretarul ge
neral al partidului arată că în 
lupta popoarelor pentru destinde
re, dezarmare, pace, succesul nu 
poate veni de la sine, ca rezultat 
al unui proces spontan, în virtu
tea simplei existențe ' a forțelor 
amintite — ci presupune mobiliza
rea acestora, poziția lor activă, 
acțiunea lor unită. Profund cunos
cător al istoriei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage atenția că ori de 
cite ori nu a existat o suficientă 
mobilizare a forțelor social-poli
tice celor mai largi, țelurile păcii, 
destinderii și înțelegerii au avut 
de suferit.

Tocmai de aceea, în concepția 
celui care, consacrîndu-și întreaga 
activitate revoluționară de peste 50 
de ani binelui poporului român, 
este pătruns, în același timp, de 
grija față de soarta întregii uma
nități, astăzi, cînd pe cerul vieții 
internaționale s-au adunat atîția 
nori de furtună, cînd omenirea este 
confruntată cu atîtea zguduiri po
litice, economice, militare, sint mai 
necesare decît oricînd acțiunea tot 
mai combativă și viguroasă a po
poarelor, colaborarea și solidarita
tea lor tot mai strinse, ca o con
diție esențială a salvgardării drep
tului fundamental al tuturor oame
nilor și națiunilor la pace, Ia viață, 
la existență liberă și demnă.

Mărturie a înțelegerii tot mai 
largi pe care o dobîndește pe toate 
meridianele acest postulat, pus din 
nou în evidență cu toată clari
tatea de secretarul general al parti
dului in cuvîntarea la adunarea 
solemnă de la Palatul Republicii, stă 
uriașa mișcare a popoarelor pentru 
înlăturarea pericolului unui război 
nuclear, pentru anularea proiecte
lor de amplasare a noilor rachete 
nucleare în Europa și retragerea și 
distrugerea celor existente, pentru 
asigurarea păcii pe întreaga pla
netă, ca problemă și imperativ pri
mordial al vremurilor noastre. 
„Doresc să mă adresez, și în această 
împrejurare — declara tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la adu
narea solemnă de la Palatul Repu
blicii — tuturor oamenilor de stat și 
politici din Europa, popoarelor eu
ropene : să ne unim forțele, să ac
ționăm — pînă nu este prea tîrziu — 
pentru a asigura viața, existența, 
independența națiunilor noastre, 
pacea Europei și a întregii lumi!"

Este un adevăr incontestabil, pe 
care secretarul general al partidu
lui îl relevă cu toată tăria, că ac
țiunile ferme de masă de pe în
treg globul în sprijinul dezarmării 
și păcii atestă că există posibilita
tea reală de a se schimba mersul 
evenimentelor, de a se opri cursul 
politicii spre catastrofa unui nou 
război. Aceste acțiuni demonstrea
ză, totodată, viabilitatea tezei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu că au 
trecut timpurile cînd popoarele, 
națiunile erau simpli pioni pe o 
tablă de șah, cînd deciziile politice 
se luau fără ca ele să fie consulta
te, ceea ce, în ultima instanță, a 
creat condițiile propice izbucnirii 
celor două conflagrații mondiale. 
Este cunoscută activitatea deosebit 
de bogată în contacte și întîlniri 
la cel mai înalt nivel desfășurată 
de șeful statului român pentru so
luționarea problemelor arzătoare 
ale umanității. Dar, în virtutea 
viziunii generale asupra rolului 
popoarelor, această acțiune la nivel 
statal superior își găsește întregi
rea și completarea organică in 
marea însemnătate acordată con
știentizării și mobilizării maselor 
populare, opiniei publice. Promo
tor neobosit al unei politici noi 
„in văzul și auzul popoarelor",

„NOI SÎNTEM 
HAI LA LUPTĂ,

PUTEREA MARE
DECI, POPOARE!“

Fotocronicâ: Tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbind la grandioasa adunare 
populară consacrată dezarmării și păcii" - București, decembrie- 1981

președintele țării subliniază că nici 
o problemă care interesează un 
popor sau altui și cu atit mai mult 
ansamblul popoarelor nu-și poate 
afla rezolvare doar la nivelul re
prezentanților statelor, că deciziile 
trebuie să fie adoptate cu partici
parea directă și cu știința opiniei 
publice, a popoarelor, prin respec
tarea voinței lor. în viziunea de 
largă cuprindere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu aceasta este o 
concluzie valabilă în ce privește 
nu numai problema atit de vitală 
a păcii și războiului, ci absolut toa
te celelalte mari probleme ale lu
mii contemporane.

Iar ca o condiție esențială a tra
ducerii în viață a acestor mari țe
luri, ca o componentă de capitală 
însemnătate a tezei cu privire la 
rolul popoarelor, așa cum este ea 
fundamentată și promovată în gîn- 
direa politică și acțiunea practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se 
desprinde imperativul suprem al 
întăririi continue, pe plan atit na
țional cit și internațional, a unită
ții de acțiune, solidarității și 
colaborării forțelor sociale celor 
mai largi. Secretarul general al 
partidului are în această privință 
inestimabilul merit de a fi elaborat 
și de a promova consecvent o con
cepție nouă, revoluționară, străină

oricăror îngustimi, oricăror limi
tări, o concepție care are în ve
dere — pe deasupra oricăror deo
sebiri de vederi politice sau 
ideologice, a oricăror convingeri 
filozofice sah religioase — paleta 
cea mai larga a forțelor demo
cratice, realiste, de la partidele 
comuniste, socialiste și social-de- 
mocrate pînă la organizații și 
mișcări cu caracter pacifist, radical, 
liberal, creștin etc. Este vorba, 
așadar, nu numai de recunoașterea 
abstractă a rolului popoarelor, ci 
de efortul practic, concret pentru 
antrenarea tuturor sectoarelor so
ciale, reprezentînd la scară națio
nală cvasitotalitatea poporului 
dintr-o țară sau alta, iar la scara 
întregului glob, ansamblul popoare
lor, in vederea făuririi conștiente 
a propriei istorii.

Și este, neîndoios, un motiv de 
profundă satisfacție, un izvor de 
îndreptățită mîndrie de a constata 
câ ideile și concepțiile cute
zătoare, nobile ale celui mai 
iubit fiu al națiunii noastre socia
liste, încrederea sa în forța popoa
relor, în viitorul umanității se 
bucură de unanima și sincera pre
țuire a popoarelor lumii, întrunesc 
binemeritatul lor omagiu.

Romulus CAPLESCU

Fundamentînd tezele despre rolul popoarelor, 
tovarășul Nicolae Ceausescu evidențiază:9 • ,

CONTRIBUȚIE DECISIVĂ LA EVOLUȚIA SOCIETĂȚII
* „In evoluția progresistă a societății omenești contribuția decisivă o 
aduc masele largi, popoarele, lupta lor conștientă pentru făurirea 
propriei istorii, in concordanță cu cerințele legităților obiective ale 
dezvoltării sociale".

PACEA POATE FI IMPUSĂ PRIN ACȚIUNEA UNITĂ 
A FORȚELOR SOCIALE

„Avem încredere deplină în forța popoarelor, în uriașa mișcare 
contemporană, fără egal, în care masele populare, oameni de diferite 
categorii și convingeri politice se ridică cu hotărîre la luptă pentru 
apărarea păcii, a civilizației I Avem ponvingerea că unitatea tuturor 
forțelor sociale, a popoarelor poate și trebuie să impună pacea, 
dezarmarea, realizarea unei lumi a dreptății socialp și naționale".

CU HOTARIRE IN SPRIJINUL NOILOR PRINCIPII 
DE RELAȚII INTRE STATE

„Popoarele de pretutindeni acționează astăzi cu o vigoare sporită 
pentru ’jțronarea în viața internațională a unor principii noi, de 
egalitate, de respectare reciprocă a independenței și suveranității, de 
neamestec in treburile interne și renunțare Io forță și la pmenințarea 
cu torța, pentru promovarea unei largi cooperări reciproc avantajoase 
între națiuni, intr-un climat de pace, încredere, securitate".

VOINȚA DE A ASIGURA DREPTUL LA DEZVOLTARE 
LIBERĂ. INDEPENDENTĂ

„Epoca noastră relevă cu tot mai multă putere marea forță a 
popoarelor, voința și hotărîrea lor de a lichida cu desăvîrșire vechea 
politică imperialistă, colonialistă, de dominație și asuprire, de forță și 
dictat, de a-și asigura dezvoltarea liberă și independentă, într-un climat 
de pace și securitate".

POPOARELE AU DREPTUL SĂ ȘTIE
„Este necesar să se desființeze cu desăvîrșire diplomația secretă, 

asigurîndu-se ca toate tratativele să se ducă deschis, în fața popoa
relor. Popoarele au dreptul să cunoască întreaga activitate a guverne
lor, tot ceea ce se întreprinde în numele lor pe planul politicii 
internaționale".

IMPERATIVUL CEL MAI ARZĂTOR: 
ÎNTĂRIREA CONLUCRĂRII Șl SOLIDARITĂȚII

„Trebuie făcut totul pentru unirea și conlucrarea cit mai strînsă a 
tuturor popoarelor, a forțelor înaintate de pretutindeni, în vederea 
opririi agravării situației internaționale, a reluării și continuării politicii 
de destindere, înțelegere și pace, de apărare a dreptului sacru ia 
libertate, independență și pace al fiecărei națiuni. Acesta este impe
rativul cel mai arzător al vremurilor noastre I".
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„Un mare om politic, 
un conducător de stat care a imprimat 

un suflu nou relațiilor internaționale"
DELHI. — Societatea de priete

nie India-România din Calcutta a 
organizat o adunare festivă consa
crată omagierii a 50 de ani de acti
vitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și aniversării 
zilei sale de naștere.

Au participat membri ai guver
nului ,și parlamentului local, mem
bri ai Societății de prietenie In- 
dia-România din Calcutta, repre
zentanți ai Ambasadei române la 
Delhi, un numeros public.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
H. A. HALIM, președintele parla
mentului din statul Bengalul de 
Vest, a declarat : „Sint fericit că 
mi s-a dat posibilitatea să particip 
la această manifestare cu caracter 
deosebit, organi
zată pentru săr
bătorirea unui 
om politic, filozof 
și conducător de 
stat renumit in 
întreaga lume 
pentru clarviziu
nea, puterea de 
pătrundere a idei
lor sale și curajul 
deosebit în abordarea și anali
zarea profundă, pe baze știin
țifice, a fenomenelor politico-eco- 
ncmice din- țara sa, precum și 
a celor din viața internațională. 
Apreciem in mod deosebit la pre
ședintele Ceaușescu — a arătat 
vorbitorul — suflul nou imprimat 
raporturilor internaționale și de
mersul său, aproape unic — dato
rită unei activități neobosite, con
tactelor și vizitelor întreprinse in 
majoritatea țărilor lumii — pentru 
reluarea și consolidarea cursului 
destinderii, precum și eforturile 
deosebite pe care le depune pentru 
apărarea păcii în lume".

„Președintele Ceaușescu — a 
subliniat el — este omul de stat 
contemporan pe care lumea tre
buie să-l asculte, pentru evitarea 
războaielor nimicitoare și întrona
rea în viața internațională a unor 
raporturi drepte între state, demo
cratice, de egalitate și echitate, de 
cooperare reciproc avantajoasă, în 
beneficiul tuturor popoarelor lu
mii".

PRASANTA SUR, ministru pen
tru dezvoltarea urbană din guvernul 
local, a evidențiat faptul că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu se 
bucură de o înaltă apreciere atît în 
țara sa, cit și peste hotare pentru 
contribuțiile de neprețuit la pro
gresul României. în legătură cu ac

tivitatea internațională a conducă
torului partidului și statului ro
mân, el a reliefat îndeosebi luările 
ferme de poziție, ca și propunerile 
constructive ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in direcția soluționării 
pașnice a problemelor conflictuale, 
a realizării dezarmării și salvgardă
rii păcii.

„India și România subscriu con
cepției potrivit căreia pacea trebuie 
să fie scopul cel mai de preț al 
fiecărei națiuni. Folosesc această 
ocazie pentru a-1 omagia pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu" — a 
conchis vorbitorul.

BISWAJIT RAY, redactor-șef ad
junct al cotidianului „Amrita

Manifestări amagiale în India și Elveția 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate 

revoluționară și zilei de naștere a președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Bazar Patrika", a pus în evidență 
faptul că principala preocupare a 
președintelui Ceaușescu este pro
movarea păcii și înțelegerii inter
naționale prin cooperare reciproc 
avantajoasă și menținere a destin
derii în lume.

„Există puține personalități în 
lumea de azi care ar putea propaga 
activ mesajul păcii și sugera căile 
și mijloacele de realizare a destin
derii internaționale, de a opri 
cursul spre confruntare și război" 
— a subliniat profesorul SUNIL K. 
KAR, autorul volumului «NICOLAE 
CEAUSESCU DESPRE CALITA
TEA VIEȚII», apărut în India 
în cursul lunii ianuarie. „Șeful 
statului român este nu numai un 
mare diplomat și om de stat, ci și 
un mare umanist, urmărind în
deaproape bunăstarea fiecărei fiin
țe umane, considerată ca teme
lia tuturor activităților economico- 
sociale, o adevărată necesitate nu 
numai pentru dezvoltarea societății, 
dar și pentru edificarea unei lumi 
sigure pentru generațiile viitoare".

în încheiere s-a adoptat în una
nimitate o rezoluție în care parti- 
cipanții dau o înaltă apreciere e- 
forturilor președintelui României în 
direcția promovării păcii, destinde
rii și înțelegerii intre ponoare, con
cepțiilor și inițiativelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind redu
cerea cursei înarmărilor 'și reali

zarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, prin care po
poarele din întreaga lume să fie ca
pabile să-și realizeze aspirațiile de 
progres social-economic.

„Dorim Excelenței Voastre viață 
lungă, prosperă, în beneficiul' po
porului român și al întregii uma
nități" — se spune in încheierea re
zoluției.

BERNA. — în cadrul manifestă
rilor dedicate omagierii a 50 de ani 
de activitate revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și ani
versării zilei sale de naștere, in 
capitala Elveției a avut loc o masă 
rotundă avînd ca temă concepția 
președintelui României cu privire 

la făurirea unei 
Europe unite și 
crearea unui sis
tem trainic de 
securitate în Eu
ropa și în lume. 
Au participat 
personalități ale 
vieții politice, în
tre care vicepre
ședintele! parti

dului Socialist Elvețian -Ț" A),
Yvette Jaggi, șeful fracțiu- .o- 
cialiSte din parlament, I pen 
Morel, și Richard Miiller, mem
bru al Consiliului național al 
P.S.E., șeful grupului interparla
mentar.

Vorbitorii au subliniat în acest 
cadru rolul constructiv și dinamic 
al României, contribuția personală 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
la instaurarea in lume a unui cli
mat de pace și înțelegere intre po
poare, la lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor și realizarea de
zarmării, reglementarea pe cale 
pașnică a tuturor diferendelor in
ternaționale.

Ambasadorul Republicii Socialis
te România în Elveția, Ion Datcu, 
a prezentat principiile ce stau la 
baza politicii externe elaborate și 
promovate cu fermitate de condu
cătorul partidului și statului nos
tru.

De un larg ecou s-au bucurat, 
de asemenea, expoziția fotografică 
„Ceaușescu și pacea lumii", pre
cum și expoziția de carte româ
nească, cuprinzînd la loc de 
frunte operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, lucrările sale traduse 
în diferite țări ale lumii —ambele 
deschise sub auspiciile Asociației 
de prietenie helveto-română și 
Ambasadei române la Berna.

(Agerpres)

Adunare festivă la Moscova 
cu prilejul împlinirii a 35 de ani'de la semnarea 

primului tratat româno-sovietic
MOSCOVA 3 — Trimisul Agerpres, 

I. Dumitrașcu, transmite : Cu prilejul 
aniversării semnării primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și U.R.S.S., 
în Sala Coloanelor din Moscova a 
avut loc joi o adunare festivă.

în prezidiu au luat loc G. A. Aliev, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., N. I. Rîjkov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., S. N. Imașev, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., I. I. Bodiul, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
V. F. Malțev, prim locțiitor al minis
trului afacerilor externe, general de 
armată I. N. Skadrov, locțiitor al mi
nistrului apărării, reprezentanți ai 
conducerii altor ministere și institu
ții centrale, ai unor organizații de 
partid, de masă și obștești.

în prezidiu a fost prezentă, de a- 
semenea, delegația Asociației de 
prietenie româno-sovietică, condusă 
de Ion Hobana. secretar al Uniunii 
scriitorilor, membru al Biroului Con
siliului asociației.

Au fost intonate imnurile de stat 
*ale Republicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice.

în cuvîntările rostite, V. I. Ko- 
notop, prim-secretar al Comitetului 
regional Moscova al P.C.U.S., pre
ședintele conducerii Centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.). și Traian Dudaș, amba
sadorul României în U.R.S.S., au

subliniat importanța politică a tra
tatului, care a conturat un cadru am
plu dezvoltării, de-a lungul anilor, a 
conlucrării rodnice, reciproc avan
tajoase dintre țările noastre, extinde
rii colaborării româno-sovietice pe 
multiple planuri.

Vorbitorii au arătat că noul Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală româno-sovietic, sem
nat în 1970, a consolidat relațiile re
ciproce. S-a subliniat că o deosebită 
importanță are în acest sens și „De
clarația privind dezvoltarea continuă 
a colaborării și prieteniei frățești din
tre P.C.R. și P.C.U.S., dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică", semnată 
în anul 1976 la București.

Vorbitorii au relevat însemnătatea 
hotărîtoare pe care o au pentru lăr
girea și întărirea relațiilor româno- 
sovietice întîlnirile și convorbirile la 
cel mai înalt nivel.

în aceeași zi, la Ambasada română 
din Moscova a fost organizată o în- 
tilnire tovărășească, iar în holul Să
lii Coloanelor a fost prezentată o 
expoziție de fotografii ilustrînd as
pecte ale colaborării româno-sovie
tice. Artiști ai scenelor din Moscova 
au susținut un concert.

Aceluiași eveniment i-au fost con
sacrate adunări festive la Chișinău 
și la sovhozul Iahromski, membru 
colectiv al Asociației de prietenie 
sovieto-română, din regiunea Mos
cova.

GLASURI LUCIDE ÎMPOTRIVA^ 

CURSEI ÎNARMĂRILOR
„Să reducem riscul unui război nuclear !“

Un apel adresat guvernului S.U.A. de fruntași ai vieții 
publice și științifice

în cadrul unei conferințe de presă, organizată concomitent la 
Washington, Londra și Bonn, fruntași ai vieții publice și științifice 
din S.U.A., Marea Britanie și R.F.G. au adresat guvernului american 
apelul de a se angaja să nu folosească primul arma nucleară. Prin
tre semnatarii apelului se numără 34 savanți laureați ai Premiului 
Nobel, peste 500 de membri ai Academiei de Științe a S.U.A., un 
mare număr de foști înalți funcționari guvernamentali, generali și 
amirali în retragere. Vorbind în numele semnatarilor, fostul ministru 
american al apărării, Robert McNamara, a subliniat că un asemenea 
angajament ar iniția procesul de diminuare a riscului izbucnirii unui 
război nuclear și ar crea un climat mai bun pentru negocierile des
fășurate în vederea reducerii arsenalelor nucleare.

Pentru transformarea Nordului Europei într-o zonă 
denuclearizată

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor de politică externă din 
Riksdag (parlamentul suedez), pre
mierul Olof Palme s-a pronunțat 
pentru continuarea procesului de 
destindere și cooperare în Europa. 
Suedia va continua ferm politica 
de neutralitate. Dar — a adăugat 
el — dacă în Europa va izbucni 
o catastrofă termonucleară, ea va

cuprinde, inevitabil, și țările neu
tre. în această ordine de idei, Olof 
Palme a subliniat necesitatea unui 
sistem de securitate colectivă și a 
întăririi măsurilor de încredere. 
Totodată, vorbitorul a precizat că 
Suedia continuă, laolaltă cu cele
lalte țări vecine, eforturile în pro
blema proclamării Nordului Euro
pei ca zonă denuclearizată.

„Mai multe rachete nu consolidează securitatea statelor I”
„Amplasarea noilor rachete ame

ricane cu rază medie de acțiune în 
Europa occidentală nu va spori 
securitatea R.F. Germania, ci, dim
potrivă, va transforma țara noastră

^într-o țintă intr-un eventual răz-

boi“, a declarat recent Oskar La- 
fontaine, primarul orașului Saar- 
briicken. Acesta este motivul pen
tru care, a spus el, este absolut 
urgentă începerea unor tratative 
pentru reducerea înarmărilor nu-

16 milioane șomeri 
in țările vest-europene
• In țările capitaliste ale Euro

pei șomează 16 000 000 persoane, au 
anunțat, la Viena, reprezentanți ai 
Confederației (vest)-Europene a 
Sindicatelor. Peste 40 Ia sută din 
acești șomeri sint tineri sub 25 de 
ani.

• Potrivit statisticilor oficiale
publicate joi la Londra, numărul 
șomerilor britanici s-a ridicat în 
luna ianuarie la 3 224 715 persoane, 
ceea ce reprezintă 13,8 lț șută din 
populația activă a tării și .cp) mai 
înalt nivel înregistrați a
Britanie în ultimele cinci w^cC, ,i.

• în luna ianuarie, șomajul a atins 
cea mai ridicată cotă din întreaga 
istorie a R.F. Germania — transmi
te agenția D.P.A. După cum a a- 
nunțat joi Oficiul federal al muncii 
de la Niirnberg, în ianuarie numă
rul șomerilor a present cu 263 723 
față de luna decembrie, ureînd la 
2 478 000. Aceasta reprezintă o rată 
a șomajului de 10,2 la sută. Tot
odată, s-a făcut cunoscut că numă
rul persoanelor care lucrează cu 
program redus și cu diminuarea co
respunzătoare a salariului a atins 
1 190 000. Numărul tinerilor șomeri 
a crescut intr-o lună cu aproape 
10 000.

• în Suedia se înregistrează in 
prezent „cel mai mare șomaj din 
ultimele patru decenii", apreciază, 
într-un comunicat. Oficiul de stat 
pentru muncă de la Stockholm.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Sesiunea Congresului Popu
lar Arab • Raportul Comisiei 
internaționale de juriști pri
vind masacrele din lagărele 

de refugiați palestinieni
TRIPOLI 3 (Agerpres) — La 

Tripoli s-a deschis sesiunea Congre
sului Popular Arab, care reunește 
peste 100 de organizații politice, sin
dicale, religioase și de tineret din 
17 țări arabe. Participanții exami
nează probleme legate de situația 
din Orientul Mijlociu, informează 
agenția T.A.S.S.

LONDRA (Agerpres) — „Autori
tățile sau forțele militare israeliene 
au fost direct sau indirect implicate 
in masacrele comise in septembrie 
1982 în taberele de refugiați palesti
nieni de la Sabra și Shatila din 
Liban — se arată în raportul final 
al Comisiei internaționale de juriști, 
prezidată de Sean McBride, laureat 
al Premiului Nobel pentru pace. Do
cumentul, intitulat „Israelul în 
Liban", subliniază că invazia israe- 
liană pe teritoriul libanez „reprezin
tă un act de agresiune ce contravine 
normelor dreptului internațional".

BEIRUT — Un nou incident s-a 
produse în Liban între militari ame
ricani aparținind Forței multinațio
nale și trupele israeliene. Potrivit 
unui raport prezentat Pentagonului, 
tancuri israeliene au încercat să trea
că printr-un post de control ameri
can, fiind oprite în ultimul moment.
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