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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 8 februarie, a avut 
Ioc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. Au luat parte membrii Birou
lui Permanent al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și Guvernului 
Republicii Socialiste România.

In cadrul ședinței au fost dezbătute și 
aprobate Raportul și Comunicatul cu privire 
la îndeplinirea Planului național unic de 
c’ voltare economico-socială a Republicii 
' xctiliS.e România pe anul 1982. (

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
activitatea desfășurată pentru îndeplinirea 
prevederilor planului pe 1982 a avut loc în 
condițiile continuării eforturilor clasei mun
citoare, țărănimii și intelectualității, ale tu
turor oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, strîns uniți în jurul partidu
lui, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea obiec
tivelor Congresului al XII-lea al partidului 
privind trecerea la dezvoltarea intensivă a 
economiei și realizarea unei calități supe
rioare în întreaga viață economico-socială, 
creșterea productivității muncii și a eficien
ței economice.

S-au înregistrat rezultate bune' în conso
lidarea realizărilor obținute în dezvoltarea 
economică a țării, în creșterea cu prioritate 
a unor sectoare de activitate, în progresul 
mai rapid al bazei proprii energetice și de 
materii prime, reducerea consumurilor de 
materii prime, combustibili și energie, va
lorificarea superioară a resurselor materia
le și de muncă.

întreprinderile, centralele, organele de 
conducere economică au acționat cu mai 
multă hotărîre pentru soluționarea proble
melor și învingerea greutăților determinate, 
îndeosebi, de influența crizei economice 
mondiale. Ca urinare, față de anul prece
dent, au fost obținute creșteri importante 
la producția industrială și agricolă. .

S-a relevat că, prin desfășurarea unei ac- f 
tivități eficiente, producția industrială a 
crescut în 1982, față de anul precedent, ob- 
ținîndu-se o reducere continuă a cheltuie

lilor materiale, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, accelerarea procesu
lui de înnoire a acestora. S-a evidențiat, tot
odată, faptul că, în anul 1932, productivita
tea muncii a crescut, constituind un factor 
activ în sporirea producției industriale, în 
creșterea eficienței ei.

S-a apreciat, de asemenea, ca o realizare 
deosebită, obținerea unei producții de circa 
1 000 kg cereale boabe pe locuitor, realizîn- 
du-se astfel unul din obiectivele importan
te ale programului de dezvoltare și moder
nizare a agriculturii noastre socialiste.

O activitate remarcabilă s-a desfășurat în 
domeniul cercetării științifice, tehnologiei 
și introducerii progresului tehnic, care a 
fost orientată îndeosebi spre soluționarea 
problemelor ridicate de dezvoltarea econo
mică și socială, în toate ramurile, în vede
rea creșterii calității și sporirii eficienței în 
toate sectoarele. De asemenea, s-au dezvol
tat învățămîntul, cultura și ocrotirea sănă
tății, factori de însemnătate majoră pentru 
progresul general al patriei noastre socia
liste, pentru ridicarea pe o treaptă supe
rioară a calității vieții întregului popor. O 
atenție deosebită s-a acordat acțiunilor pen
tru promovarea continuă a exporturilor, a 
cooperării în producție și tehnico-științifice, 
care au permis realizarea unei balanțe co
merciale excedentare.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
rezultatele obținute în producția materială 
au asigurat creșterea venitului național și, 
pe această bază, a fondului de consum des
tinat ridicării permanente a bunăstării 
populației. Au sporit veniturile bănești ob
ținute din retribuirea muncii și fondurile 
sociale, s-au diversificat desfacerile de măr
furi și serviciile către populație. în confor
mitate cu programul aprobat, s-a generali
zat în întreaga economie săptămîna redusă 
de lucru de 46 de ore.

Comitetul Politic Executiv a adresat clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, tutu
ror oamenilor muncii de la orașe și sate 
calde felicitări pentru rezultatele obținute in 
anul trecut, împreună cu chemarea de a 
acționa și în 1983 cu întreaga energie și pri

cepere, cu dăruire și abnegație patriotică 
pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor 
planului pe anul în curs și pe întregul cin
cinal, pentru transpunerea neabătută în via
ță a hotăririlor Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, pentru 
ridicarea națiunii noastre socialiste pe culmi 
tot mai înalte de bunăstare și civilizație.

Rezultatele bune obținute în anul 1982, . 
in condițiile grele determinate de criza eco
nomică mondială, ilustrează cu forța fapte
lor deosebit de convingător superioritatea 
economiei noastre socialiste, planificate. Co
mitetul Politic Executiv a evidențiat, tot
odată, că succesele realizate puteau fi mai 
bune dacă în toate sectoarele de activitate 
s-ar fi acționat cu mai multă răspundere 
pentru mobilizarea tuturor forțelor materia
le și umane de care dispune economia noas
tră socialistă.

Deși în 1932 nu s-a realizat ritmul de creș-„ 
tere planificat, Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că — pe ansamblu — s-a obținut 
o creștere importantă a economiei naționale, 
existînd toate condițiile ca în anul acesta și 
in perioada următoare să se asigure un ritm 
mai intens de dezvoltare economico-socială 
și, pe această bază, înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea pentru ri
dicarea bunăstării materiale și spirituale a 
poporului.

în vederea realizării ritmurilor de dezvol
tare prevăzute pe anul în curs, Comitetul 
Politic Executiv a cerut ministerelor, centra
lelor, unităților producătoare și organelor 
locale de partid și de stat să acționeze cu 
toate forțele pentru îndeplinirea riguroasă 
a prevederilor din programele adoptate de 
Conferința Națională a partidului privind 
lărgirea bazei energetice și de materii prime, 
creșterea mai rapidă a producției de cărbu
ne, de țiței și gaze, precum și pentru redu
cerea în mai mare măsură a consumurilor 
materiale și energetice, intensificarea recu
perării și valorificării materialelor refolosi- 
bile, sporirea mai accentuată a productivită
ții muncii, diminuarea suplimentară a cos
turilor de producție.
(Continuare în pag. a V-a)

în prima zi de aplicare a noului program de munca în subteran

CEA MAI MARE PRODUCȚIE DIN ISTORIA VĂR JIULUI: 35000 TONE DE CĂRBUNE
In prima zi de lucru din cadrul 

programului de muncă in trei 
schimburi de 8 ore, minerii Văii 
Jiului, hotăriți să răspundă sarci
nilor stabilite la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
inflăcăratei chemări adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu tu
turor minerilor țării de a spori 
producția de cărbune, raportează 
obținerea unei producții record in 
istoria Văii Jiului, de 35 000 tone 
cărbune. Tovarășul ing. Dan Otto 
Surulescu, director general al 
Combinatului minier al Văii Jiu

lui, comentind acest rezultat de 
prestigiu, a apreciat că „noile con
diții create prin trecerea la apli
carea programului de lucru in trei 
schimburi de 8 ore, înțelegerea 
deplină de către minerii Văii Jiu
lui a responsabilității lor patriotice 
de a livra tării cit mai mult căr
bune și a răspunde in felul acesta 
cerințelor de dezvoltare economico- 
socială a țării, a bazei proprii de 
materii prime și realizării inde
pendenței energetice a patriei, 
măsurile organizatorice, tehnice 
și politice luate in unitățile mi

niere au determinat o puter
nică mobilizare a oamenilor mun
cii din toate întreprinderile mi
niere ale Văii Jiului. Cuvintele 
nu pot exprima pe . de-a-ntregul 
satisfacția noastră cind s-a înche
iat prima zi de lucru după noul 
program, Ia sfirșitul căreia am 
consemnat realizarea producției 
record de 35 000 tone cărbune coc- 
sificabil și energetic. Sintem con
vinși că, prin asigurarea in conti
nuare a bunei organizări a muncii 
in abataje, funcționarea la întrea
ga capacitate a tehnicii din dotare,

instaurarea unei ordini și discipline 
exemplare la toate locurile de 
muncă, aceste succese vor fi am
plificate în viitor". .

De la dispeceratul Combinatu
lui minier al Văii Jiului aflăm că, 
in primele rinduri ale întrecerii, 
cu contribuții substanțiale la reali
zarea acestui succes, sint colecti
vele de oameni ai muncii de la 
întreprinderile miniere Uricani, 
Lupeni, Petrila, Lonea șl Vulcan, 
care au extras peste prevederi in- 
semnate cantități de cărbune. 
(C. Moraru, Sabin Cerbu).

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului Central al Mișcării Sindicale Revoluționare 
din R. S. Cehoslovacă (R.O.H.)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu- 
hist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
8 februarie, pe tovarășul Karel Hoff
mann. membru al Prezidiului C.C. al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Consiliului Central 
al Mișcării Sindicale Revoluționare 
din R.S. Cehoslovacă, ce efectuează, 
în fruntea unei delegații, o vizită de 
prietenie și schimb de experiență în 
țara noastră, la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Nicolae Constantin, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., oreședintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.

A fost de față ambasadorul Ceho
slovaciei la București, Josef Simon.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
salutări din partea tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al

Partidului Comunist din Cehoslova
cia. In același timp, el a adresat con
ducătorului partidului și statului 
nostru mulțumiri pentru întrevede
rea acordată, pentru posibilitatea de 
a vizita țara noastră și de a cunoaște 
realizările obținute de poporul român, 
ca și activitatea desfășurată de sin
dicate în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
din partea sa tovarășului Gustav 
Husak un salut călduros și cele mai 
bune urări.

în timpul întrevederii s-a apre
ciat evoluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România șl Cehoslovacia, dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, subli- 
niindu-se importanța deosebită a în- 
tîlnirilor și convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak în dezvoltarea și adîncirea

continuă a raporturilor româno-ceho- 
slovace. A fost relevată, totodată, 
contribuția pe care o aduc organiza
țiile sindicale din cele două țări la 
amplificarea conlucrării dintre Româ
nia și Cehoslovacia, la întărirea 
prieteniei dintre popoarele noastre.

în timpul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte ale vieții politice in
ternaționale. In acest cadru, a fost 
reliefată însemnătatea mobilizării 
sindicatelor, a opiniei publice, a tu
turor forțelor iubitoare de pace în 
lupta pentru oprirea încordării 
internaționale, pentru stoparea cursei 
înarmărilor și trecerea la mă
suri ferme de dezarmare. In primul 
rînd de dezarmare nucleară, pentru 
crearea unui climat de securitate și 
cooperare în Europa și în lume, pen
tru realizarea idealurilor de indepen
dență, progres și bunăstare ale tu
turor popoarelor.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Ambasadorul Regatului Maroc
CU

Președintele Republicii 
liste România, tovarășul 
Ceaușescu, a primit, marți,

prilejul' prezentării scrisorilor de
Socia- hamed Taoufik Kabbaj, care și-a

Nicolae prezentat scrisorile de acreditare în
pe Mo- calitate de ambasador extraordinar

acreditare
și plenipotențiar al Regatului Maroc 
în țara noastră. (Continuare in pa
gina a V-a).

Trimisul special al postului olandez de televiziune - N.C.R.V.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți, 
pe Roel Oostra, trimis special al pos

tului olandez de televiziune — 
N.C.R.V.

Lâ primire a luat parte tovarășul 
Eugen Florescu, adjunct de șef de 
secție la. C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru postul olandez de televiziune — 
N.C.R.V.
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! TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU I 
! • Cu prilejul omagierii a 50 de ani de activitate revoluționară J
î și aniversării zilei de naștere j
j • Cu prilejul inmînării distincției omagiale a Academiei „Simba" j

COMUNICAI CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA PLANULUI NATIONAL UNIC UE DEZVOLTARE 
ECONOMICO-SOCIALA A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA PE ANOL 1082

în anul 1982, oamenii muncii din țara 
noastră, întregul popor, strîns uniți în ju
rul partidului, al secretarului său general, 
președintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-au concentrat eforturile pen
tru îndeplinirea obiectivelor celui de-al 
doilea an al cincinalului, stabilite pentru 
această perioadă de Congresul al XII-lea 
al Partidului Covunist Român. Acționînd 
cu hotărîre pentru înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru, muncitorii, 
țăranii, intelectualii, toți cetățenii patriei 
au intîmpinat cu noi succese Conferința 
Națională a Partidului Comunist Român și 
cea de-a 35-a aniversare a proclamării Re
publicii, au răspuns, prin muncă plină de 
abnegație, chemărilor partidului de a pune 
pe primul plan dezvoltarea intensivă a 
economiei, realizarea unei calități superi
oare în toate domeniile de activitate. Prin 
întreaga activitate desfășurată, poporul 
român a încheiat anul 1982 cu noi reali
zări în dezvoltarea multilaterală a țării, în 
consolidarea economiei și sporirea venitu
lui național, a avuției materiale și spiri
tuale' a patriei, în asigurarea bunăstării 
populației.

Industria și agricultura, ramuri de bază 
ale economiei românești, au continuat să 
se dezvolte, rezultate bune obținîndu-se și 
in celelalte activități. In procesul creșterii 
economice un rol hotăritor au avut factorii 
calitativi, asigurindu-se sporirea producti
vității muncii, reducerea costurilor de pro
ducție și ridicarea eficienței în toate sec
toarele vieții economico-sociale.

în concordanță cu politica consecventă 
de extindere a relațiilor economice, o 
atenție deosebită s-a acordat acțiuni- 

k________

lor pentru promovarea continuă a ex
porturilor, a cooperării în producție și teh
nico-științifice cu alte state. Valorificarea 
mai deplină a resurselor interne, limitarea 
la strictul necesar a importurilor și folo
sirea rațională a fondurilor valutare au 
permis realizarea unei balanțe comerciale 
excedentare și reducerea datoriei externe.

O activitate remarcabilă s-a desfășurat 
In domeniul cercetării științifice, tehnolo
giei și introducerii progresului tehnic, s-au 
dezvoltat învățămîntul și cultura, factori 
de însemnătate majoră pentru progresul și 
prosperitatea patriei noastre socialiste.

S-a acționat, in continuare, pentru apli
carea noului mecanism economico-finan- 
ciar, pentru sporirea participării maselor 
de oameni ai muncii la conducerea și con
trolul întregii activități economico-sociale, 
întărirea autoconducerii muncitorești și au- 
togestiunii, ceea ce s-a reflectat pozitiv în 
creșterea rentabilității și îmbunătățirea re
zultatelor financiare. S-a asigurat echilibrul 

• financiar, iar circulația bănească s-a des
fășurat în limitele planificate.

Pe baza măsurilor stabilite de conducerea 
de partid și de stat, întreprinderile, cen
tralele, toate organele din economie au ac
ționat pentru soluționarea problemelor și 
depășirea greutăților determinate de ac
centuarea crizei economice mondiale, pre
cum și pentru înlăturarea unor lipsuri ce 
s-au manifestat In diferite sectoare de ac
tivitate. Ca urmare, atit pe ansamblul eco
nomiei, cit și pe principalele sale ramuri, 
s-a obținut o dinamică ascendentă.

Principalii indicatori ai dezvoltării eco
nomico-sociale a ' Republicii Socialiste 
România pe anul 1982 se prezintă astfel :

Realizări
1982

In % față de 
realizări 1981

Producția industrială — mid. lei 
— valoarea producției nete 318,9 103,3
— valoarea producției marfă 1 009,3 101,1 *

Producția agricolă — mid. lei
107,6— valoarea producției nete 114,9

— valoarea producției globale 241,0 107,5
Volumul total al transportului intern de 

mărfuri — mil. tone 781,9 102,5
Volumul total al investițiilor din eco-

nomia națională — mid. lei 217,1 97,5
Volumul total al comerțului exterior
— mid. lei 276,7 83,2

— Export — total — mid. lei 1.51,8 90,5
— import — total — mid. lei 124,9 75,8

Numărul mediu al personalului mun
citor — mii 7 553 101,6

Cheltuieli de producție la 1 000 lei 
producție marfă in industria repu
blicană — lei 845,9 99,4

Productivitatea muncii pe o persoană 
în industria republicană (calculată 
pe baza producției nete) — mii lei 96,0 101,7

Venitul național — mid. lei 627,9 102,6
Veniturile bănești ale populației de la 

sectorul socialist — mid. lei 325,9 109,5

Notă : Datele valorice din comunicat sint prezentate in prețurile curente ale anului 
1982, iar dinamicile sint calculate in condiții metodologice și de prețuri comparabile.

Pe principalele ramuri și sectoare ale economiei naționale, rezultatele obținute 
In anul 1982 se prezintă după cum urmează t

I. Industrie
Producția netă realizată în anul 1982 în 

industrie a fost de 318,9 miliarde lei. cu 
3,3 la sută mai mare decît în anul 1981. 
Producția marfă a fost de 1 009,3 miliarde 
Iei, reprezentînd 101,1 la sută față ds anul 
precedent. j

In conformitate cu obiectivele stabilite 
de Congresul al XII-lea, un accent deose
bit s-a pus pe factorii intensivi, prin uti
lizarea mai judicioasă a capacităților de 
producție, creșterea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor de producție, Aridi- 
carea nivelului tehnic și calitativ al produ
selor, accelerarea procesului de înnOire a 
acestora.

O atenție sporită s-a acordat creșterii 
bazei proprii de materii prime >și/ energe
tice. acoperindu-se într-o proporție mai 
mare din resurse interne nevoile econo
miei prin atragerea în circuitul economic 
a noi substanțe minerale utile și darea în 
exploatare a noi perimetre și zone de ex
tracție. Totodată, s-a intensificat acțiunea 
de reintroducere în circuitul economic și 
valorificare a materialelor refolosibile și 
de utilizare în producție a energiei secun
dare.

S-a continuat procesul de modernizare și 
asigurare a unei creșteri armonioase a 
producției prin dezvoltarea ramurilor pur
tătoare de progres tehnic — utilaje tehno
logice, producția de mașlnl-unelte și de 
alte produse de mare randament, electro
tehnica, electronica, mecanica fină, chimia 
— ceea ce a contribuit la dotarea econo
miei cu echipamente moderne, care asi
gură un grad avansat de prelucrare a ma
teriilor prime și materialelor.

CoresDUnzător potențialului tehnic și ca
pacităților create, in anul 1982 s-au obținut 
importante cantități de produse în toate 
ramurile industriale.

In industria extractivă s-au realizat 37,9

milioane tone cărbune net, 11,7 milioane 
tone țiței, 32,5 miliarde mc gaz metan (in
clusiv gaze libere), iar în industria ener
giei electrice s-au produs 63,9 miliar
de kWh.

In ramurile prelucrătoare s-au realizat, 
printre altele, circa 13 milioane tone oțel, 
9,3 milioane tone laminate finite pline, 1,4 
milioane tone țevi din oțel, peste 203 mii 
tone aluminiu primar și aliaje, mașini și 
utilaje tehnologice’ pentru industrie în va
loare de 24,1 miliarde Iei, mașini-unelte 
de prelucrat metale de 8,1 miliarde lei, 
mijloace de automatizare și ale tehnicii de 
calcul de 8 miliarde lei, produse de me
canică fină și optică, echipamente hidrau
lice și pneumatice de 9,7 miliarde lei, peste 
80 mii tractoare, 89 mii autoturisme de 
oraș. 183 locomotive electrice, diesel elec
trice și diesel hidraulice pentru linii ma
gistrale. nave maritime pentru transportat 
mărfuri cu o capacitate de 393 mii tdw, 
2,7 milioane tone îngrășăminte chimice, 
591 mii tone produse macromoleculare de 
bază, peste 1,6 milioane tone produse so
dice, 137,5 mii tone cauciuc sintetic. 222,4 
mii tone fibre și fire artificiale și sinte
tice, 164,2 mii tone lacuri și vopsele, 4,6 
miliarde lei medicamente.

Industria bunurilor de consum a realizat 
2 636 milioane lei mașini și aparate elec
trice de uz casnic, aproape 600 mii aparate 
de radio, 412 mii televizoare, 16.4 miliarde 
lei mobilier din lemn. 1 153 milioane mp 
țesături, 336 milioane bucăți tricota ie, 107 
milioane perechi încălțăminte, 1 096 mii 
tone carne și preparate din carne, un mi
lion tone lapte, produse lactate proaspete 
și brînzeturi. 37,7 mii tone unt, circa 600 
mii tone zahăr, 352 mii tone uleiuri comes
tibile, 545 mii tone conserve de legume și
(Continuare în pag. a n-a)
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fructe, 13,2 milioane hl vin, 9,9 milioane hl 
bere.

în industria mică s-a realizat o produc
ție marfă de 72,5 miliarde lei, cu 8,8 la sută 
mai mare decit in anul precedent.

Productivitatea muncii, in industria re
publicană — calculată pe baza valorii pro
ducției nete — a crescut cu 1,7 la sută față 
de 1981, obțtnindu-se pe această cale un 
spor de producție netă de 4,5 miliarde lei. în 
unele unități insă, datorită deficientelor in 
organizarea muncii, productivitatea nu s-a 
ridicat la nivelul condițiilor tehnico-mate
riale existente.

Comparativ cu anul 1981, nivelul cheltu
ielilor totale la 1000 lei producție marfă, 
In industria republicană a fost mai mic cu 
5,0 lei. Accentuarea preocupărilor unități
lor economice pentru reducerea consumu
rilor specifice de materii prime, materiale 
și energie a avut ca rezultat economii de 
8,4 miliarde lei, comparativ cu anul 1981, 
care depășesc substanțial pe cele obținute 
In anii precedenți.

In unele ramuri s-au realizat ritmuri

II. Agricultura, silvicultura și gospodărirea apelor
în agricultură s-au obținut realizări în

semnate în creșterea producției și moder
nizarea bazei tehnico-materiale. Rezultate
le obținute în această ramură au adus o 
contribuție importantă la sporirea venitului 
național și satisfacerea nevoilor de con
sum ale populației.

Ca urmare a măsurilor întreprinse. In 
agricultură au fost obținute rezultate supe
rioare față de anii anteriori. în anul 1982 
s-a realizat o producție netă de 114,9 mi
liarde lei, cu 7,6 la sută mai mare decit in

Creșteri față de realizări :
1982 1981 1976—1980 

(media anuală)
Cereale boabe — total 22 335 2 390 2 952

din care :
— griu și secară 6 505 1 160 351
— porumb și sorg 12 640 725 1496
Sfeclă de zahăr 6 647 I 206 512
Floarea-soarelut și rapiță 859 35 22
Cartofi de toamnă 4 533 524 572
Legume de cimp 4 618 730 1 236
Fructe 2 038 689 569
Struguri 2192 437 769

Pe ansamblul agriculturii, producțiile 
medii la hectar au fost de 2 970 kg la griu 
și secară, 4 213 kg la porumb și sorg, 24 741 
kg la sfeclă de zahăr, 1 709 kg la floarea- 
soarelui, 1118 kg la soia boabe, 16 687 kg la 
cartofi de toamnă și 18 486 kg la tomate.

Deși în anul 1982 s-a obținut o recoltă 
bună, producțiile nu s-au situat la nivelul 
prevăzut datorită, îndeosebi, deficiențelor 
din activitatea unor unități agricole in fo
losirea bazei tehnico-materiale, a exploată
rii sistemelor de irigații. în efectuarea la 
timp a lucrărilor de însămînțare și între
ținere a culturilor, respectarea densității 
plantelor, precum șl a unor întîrzieri în re
coltarea și transportul producției. De ase
menea, sarcinile planificate privind efecti
vele de animale și producția animalieră nU 
au fost realizațp integral datorită. în prin
cipal, deficiențelor în furajarea și îngriji
rea animalelor, precum Și in activitatea de 
selecție și reproducție. , — ’

în silvicultură s-a acționat, în continua
re, pentru realizarea prevederilor cuprin
se în Programul național pentru conserva
rea șl dezvoltarea fondului forestier. în

III. Transporturi
Baza tehnico-materială a transporturilor 

de folosință generală s-a dezvoltat continuu 
prin dotarea cu 68 locomotivg diesel și 
electrice, 2 929 vagoane de marfă în echiva
lent 4 osii, autovehicule de marfă și remorci 
cu o capacitate de 41,1 mii tone, autobuze 
pentru transportul călătorilor cu 40,7 mii 
locuri, nave maritime cu o capacitate to
tală de 343,4 mii tdw, precum și 59 nave 
fluviale nepropulsate cu o capacitate de 
90,5 mii tone. S-au dat în exploatare 99 km 
linii de cale ferată electrificată, lungimea 
acestora la sfîrșitul anului 1982 depășind.

IV. Investiții
Programul de „investiții realizat în anul 

1982 a asigurat creșterea în continuare a 
potențialului productiv al economiei națio
nale. acordîndu-se prioritate extinderii ba
zei proprii de materii prime și energetice, 
modernizării structurii celorlalte ramuri in
dustriale și agriculturii. Potrivit orientări
lor și măsurilor adoptate, s-a acționat cu 

Realizări
1982

— mid. lei —
în % față 
de total

TOTAL 217,1 100,0
din care :

Industrie 100,7 46,4
Agricultură, silvicultură, economia apelor 36,3 16,8

3,6Construcții 7,8
29,2Transporturi și telecomunicații 13,5

Circulația mărfurilor și turism 5,5 2$
Construcții de locuințe (inclusiv cămine

pentru nefamiliști) 27,9 12,8

superioare, ca de exemplu in constricția 
de mașini, unde producția a crescut cu 5,9 
la sută, iar in industria ușoară cu 3 la 
sută. Cu toate acestea, pe ansamblu, rit
mul de creștere a fost mai mic decit cel 
planificat, iar în unele ramuri sarcinile de 
plan nu au fost îndeplinite, înregistrîn- 
du-se restanțe la o serie de produse. De 
asemenea, depășirea consumurilor specifi
ce la unele materii prime și materiale șl 
neîndeplinirea sarcinilor de creștere a pro
ductivității muncii și de reducere a costu
rilor de către o serie de unități s-a răs- 
frint negativ asupra realizării beneficiilor 
și a eficientei planificate. Unele ministe
re, centrale și întreprinderi nu au acționat 
cu suficient spirit de răspundere pentru 
pregătirea și realizarea ritmică a produc
ției fizice, pentru soluționarea mai rapidă 
cu forțe proprii a problemelor privind pu
nerea in fabricație a unor produse, pentru 
asigurarea funcționării corespunzătoare a 
mașinilor și utilajelor, punerea în func
țiune la termen a unor capacități și atin
gerea parametrilor tehnico-economlci pro
iectați la noile instalații.

anul precedent. La cereale boabe s-a ob
ținut o producție de circa 1 000 kg pe lo
cuitor, realizîndu-se unul din obiectivele 
importante din programul partidului. Tot
odată, s-au obținut producții bune la cele
lalte culturi, precum și la plante de nutreț, 
asigurîndu-se pe ansamblu o bază furaje
ră mai bună pentru zootehnie.

Producția vegetală obținută la principa
lele culturi, comparativ cu realizările din 
anii precedenți, se prezintă astfel :

— mii tone —

cursul anului 1982 s-au efectuat lucrări de 
regenerare a pădurilor pe 59,0 mii hectare, 
din care 18,2 mii hectare pe cale naturală 
și 40,8 mii hectare prin împăduriri și reîm- 
păduriri. A continuat acțiunea de extindere 
a speciilor de foioase autohtone care au 
reprezentat 47,4 la sută din suprafața nou 
împădurită. în afara fondului forestier s-a 
ameliorat prin împăduriri o suprafață de 
2,7 mii hectare terenuri degradate impro
prii folosințelor agricole. Resursele nelem- 
noase ale pădurilor puse în circuitul eco
nomic au reprezentat 39 la sută din totalul 
producției unităților silvice.

în domeniul gospodăririi apelor s-au ob
ținut, de asemenea, rezultate importante ; 
s-au dat tn exploatare lacuri de acumu
lare cu folosință complexă cu un volum de 
111 milioane mc, s-au executat lucrări de 
regularizări de albii, apărări și consolidări 
de maluri ale cursurilor de apă pe o lun
gime de 355 km, precum și îndiguiri îm
potriva inundațiilor pe o lungime de 224 
km pentru apărarea centrelor populate și 
a obiectivelor industriale, precum și a unor 
terenuri agricole.

și telecomunicații
2 800 km. S-au efectuat modernizări de dru
muri pe 570 km.

Volumul transportului intern de mărfuri 
cu mijloace de folosință generală a fost de 
781,9 milioane tone, iar cel al transportu
lui de călători de 51,7 miliarde călători-km, 
mai mare cu 2,5 la sută, respectiv cu 0,5 la 
sută fată de anul precedent.

Activitatea de poștă și telecomunicații a 
crescut fată de 1981 cu 6,2 la sută prin dez
voltarea capacității centralelor telefonice 
automate cu aproape 82 mii linii și conec
tarea a încă 13 localități la sistemul tele
fonic automat interurban.

mai multă hotărîre în direcția finalizării și 
punerii in funcțiune a investițiilor și redu
cerii frontului de execuție a obiectivelor 
în construcție.

Investițiile totale realizate în economie 
au fost de 217,1 miliarde lei, repartizate pe 
principalele rartluri ale economiei naționale, 
după cum urmează :

Au fost date în funcțiune integral sau 
parțial 568 capacități productive importante 
industriale și agrozootehnice. Din acestea, 
525 sint localizate în industrie, îndeosebi 
în ramurile energiei electrice, industriei ex
tractive. industriei chimice, construcțiilor 
de mașini si în industria alimentară Pen
tru dezvoltarea și modernizarea agricultu
rii s-au dat în exploatare 43 obiective, in 
special sisteme de irigații, lucrări de îmbu

V. Cercetare științifica, dezvoltare tehnologică 
și introducerea progresului tehnic

Activitatea de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică a fost orientată spre 
soluționarea problemelor puse de dezvol
tarea economică și socială a țării, prin in
troducerea cît mai largă a progresului teh
nic în Industrie, agricultură și în alte ra
muri ale economiei, spre creșterea calității 
muncii și sporirea eficientei Întregii activi
tăți economice.

Introducerea in producție a rezultatelor 
activității de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică a contribuit substanțial la 
creșterea și modernizarea în continuare a 
producției industriale și agricole, la lăr
girea bazei energetice și de materii prime, 
la valorificarea mai bună a materiilor pri
me și materialelor, la ridicarea calității și 
diversificarea produselor, la diminuarea im
porturilor și creșterea exporturilor, la re
ducerea costurilor de producție și reali
zarea de beneficii, la creșterea productivi
tății muncii.

S-au depus eforturi deosebite pentru re
zolvarea prin forțe proprii a problemelor 
tehnologice create de adaptarea sectoare
lor de producție la un regim mai sever de 
economisire a materiilor prime, materiale
lor, combustibililor și energiei.

In anul 1982 au fost realizate și intro
duse în producție Un număr de peste 3 300 
tipuri noi și modernizate de mașini, utilaje, 
aparate și instalații, peste 950 noi materiale 
și bunuri de consum. Ca urmare, ponderea 
produselor noi și modernizate, introduse în 
fabricație de la începutul cincinalului. în 
producția marfă realizată în ramurile pre
lucrătoare ale industriei republicane a re
prezentat 23,1 la sută din producția reali
zată în 1982. Cercetarea științifică proprie 
a asigurat 98 la sută din produsele noi puse 
in fabricație. S-au aplicat și extins în pro
ducție 1 450 tehnologii noi și perfecționate, 
îndeosebi în ramurile construcțiilor de ma
șini. electrotehnică și electronică, metalur
gie, chimie, extractivă, materiale de con
strucții-și industria ușoară.

în anul 1982 s-a acordat o deosebită aten
ție realizării obiectivelor cu mare influență 
economică prevăzute în programele spe
ciale cum sint : realizarea de materiale 
pentru energetica nucleară, industria elec
trotehnică. electronică și microelectronică, 
industria aeronautică ; producerea de in
termediari pentru colorant! lacuri, vopsele 
și medicamente ; valorificarea complexă a 
resurselor minerale cu conținuturi scăzute 
in substanțe utile ; extinderea forajului de 
mare adîncime și a forajului marin ; creș-

VI. Relații economice externe
în anul 1982, România a participat activ 

la diviziunea internațională a muncii, ac- 
ționlnd continuu pentru diversificarea 
schimburilor economice și extinderea coo
perării în producție cu toate statele lumii 
fără deosebire de orîndulre socială.

Volumul total al comerțului exterior In 
anul 1982 a fost de 276,7 miliarde lei. S-au 
dezvoltat și diversificat, in continuare, 
schimburile comerciale cu toate țările so
cialiste ; au fost promovate relații de co
laborare economică și cooperare în dome
niul producției cu țările membre ale 
C.A.E.R., pe baza programelor speciale de 
colaborare pe termen lung. S-au amplificat 
și diversificat relațiile economice și tehnl- 
co-științifice cu țările în curs de dezvol
tare, cu celelalte state ale lumii, bazate pe 
principiile egalității, suveranității și avan
tajului reciproc.

Volumul exportului, realizat In anul 1982, 
a fost de 151,8 miliarde lei. în structura 
exportului a sporit ponderea mărfurilor cu 
grad ridicat de prelucrare — mașini, uti
laje, instalații complexe, mijloace de auto
matizare și ale tehnicii de calcul) electro
nice, autoturisme, produse chimice, măr
furi industriale de larg consum — care au 
deținut circa 57 la sută din volumul total 
al exportului.

Activitatea de export din anul 1982 a 
fost marcată de conjunctura nefavorabilă 
de pe piața mondială, ca o consecință a 
agravării crizei economice, cu efecte asu
pra desfășurării schimburilor comerciale 
internaționale, care s-au resimțit și in de
rularea acțiunilor de comerț exterior ale 
țării noastre. în unele situații, ca urmare

VII. Nivelul de
Eforturile depuse tn anul 1982 de toți 

oamenii muncii au avut ca rezultat obți
nerea unui venit național de 627,9 miliarde 
lei, ceea ce a asigurat constituirea fondu
lui de consum necesar pentru nivelul de 
trai material și spiritual al populației.

La sfîrșitul anului 1982, populația Repu
blicii Socialiste România a fost de 22,53 
milioane locuitori, cu circa 104 mii mai 

nătățiri funciare, complexe de creșterea și 
Ingrășarea animalelor.

Ca urmare a unor greutăți și lipsuri In 
pregătirea investițiilor, în organizarea lu
crărilor pe șantiere și în livrarea la termen 
a utilajelor, planul de investiții pe anul 
1982 nu a fost realizat, iar termenele de 
punere in funcțiune a unor obiective au 
fost depășite, afectînd realizarea produc
ției planificate la unele produse.

terea factorului final de recuperare a 
țițeiului din zăcămînt ; valorificarea halde
lor, iazurilor miniere, cenușilor de termo
centrală și zgurilor metalurgice ; chimizarea 
superioară a țițeiului și gazului metan : 
extinderea utilizării surselor noi și refolo
sibile de energie ; asigurarea de soiuri și 
hibrizi de înaltă productivitate și calitate 
superioară pentru culturile vegetale ; rase 
de animale și păsări cu randament superior 
in producția de carne, lapte, lînă. ouă ; 
creșterea producției de drojdii furajere și 
produse proteice pentru nutriția animale
lor ; asigurarea aparaturii de laborator 
pentru cercetarea științifică și pentru in
vestigare geofizică și altele.

S-a acordat, totodată, prioritate obiecti
velor care asigură reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, combustibili și 
energie, recuperarea și refolosirea materia
lelor și a energiilor secundare, creșterea 
gradului de utilizare a tonei de material 
supus prelucrării - și diminuarea greutății 
fizice a produselor, concomitent cu asigu
rarea unor performanțe tehnico-economice 
superioare.

A continuat acțiunea de tipizare a con
strucțiilor și tehnologiilor și de standardi
zare a produselor, care au contribuit la 
micșorarea numărului de sortotipodimen- 
siuni, la reducerea consumului de materii 
prime, materiale și energie, creînd, totoda
tă, resurse suplimentare pentru creșterea 
productivității muncii și îmbunătățirea 
aprovizionării tehnico-materiale a sectoare
lor productive.

O atenție deosebită s-a acordat obiecti
velor de cercetare și inginerie tehnologică 
care contribuie la elaborarea de tehnologii 
noi sau perfecționate cu aport direct la 
creșterea productivității muncii, cu grad 
ridicat de automatizare, și mecanizare, 
precum și extinderii ariei de aplicară a 
tehnologiilor neconvenționale.

Cercetările de profil și-au adus contri
buția la îmbunătățirea organizării produc
ției și muncii, a aplicării noului meca
nism economico-financiar, la perfecționa
rea generală a relațiilor de producție și 
sociale.

Cercetarea medicală șl In domeniul pro
tecției mediului Înconjurător au continuat 
să-și îndeplinească rolul în asigurarea unor 
condiții de muncă și de viață cît mal bune 
pentru oamenii muncii.

Au fost dezvoltate cercetările de perspec
tivă in fizică, chimie, biologie, matematică, 
științele economice și social-politice.

a reducerii cererii la unele produse pe pia
ța mohdialâ, producția a fost litnitatj la 
nivelul comenzilor pentru export.

Volumul importului a fost de 124,9 mili
arde lei. Ca urmare a măsurilor luate pen
tru creșterea producției și valorificarea 
mai deplină a resurselor Interne de mate
rii prime și combustibili, asimilării și in
tegrării in fabricație de noi tipuri de ma
șini, utilaje și instalații, s-a redus 
necesarul de import nevoile economiei 
fiind satisfăcute intr-o măsură mai mare 
din resurse interne.

Aplicînd tn continuare cu fermitate 
principiile politicii externe promovate de 
statul român,, s-au dezvoltat și diversificat 
relațiile de cooperare economică, tehnică 
și științifică cu alte state. în anul 1982 au 
fost încheiate 42 acorduri sau înțelegeri 
comerciale, de cooperare și colaborare eco
nomică și tehnică, din care 22 cu țările 
socialiste și 17 cu țările In curs de dez
voltare.

în anul 1982, România a fost prezentă la 
151 tîrguri și expoziții internaționale și a în
treținut relații economice, comerciale și de 
cooperare economică cu 150 state.

în cursul anului 1982 o atenție deosebită 
s-a acordat măsurilor pentru realizarea 
unei balanțe comerciale active, acționind 
cu toată hotărirea in vederea reducerii 
importurilor și sporirii exporturilor, în 
scopul realizării valutei necesare pentru 
restituirea unei părți din creditele externe. 
Ca urmare, la sfîrșitul anului 1982, balanța 
comercială a înregistrat un excedent de 
1,8 miliarde dolari, ceea ce a permis lichi
darea unei părți din datoria externă.

trai al populației
mare decit la sfîrșitul anului precedent, 
circa 50 la sută din populație locuind in 
municipii și orașe.

Populația ocupată a fost de 10,4 milioane 
persoane, din care circa 71 la sută tși des
fășoară activitatea in industrie și celelalte 
ramuri neagricole, iar numărul mediu al 
personalului muncitor din întreprinderi și 
instituții a fost in anul 1982 d» 7 553 mii 

persoane ; ponderea femeilor In totalul per
sonalului muncitor a fost la sfîrșitul anu
lui de 38 la sută.

Veniturile personalului muncitor din 
retribuirea muncii au fost în anul 1982 de 
236,7 miliarde lei, cu 19,1 miliarde lei mai 
mari decit în anul precedent. Veniturile 
medii nominale ale personalului muncitor 
au fost, în anul 1982, de 2 678 lei lunar, cu 
8,8 la sută mal mari comparativ cu anul 
precedent, asigurîndu-se, în continuare, un 
raport echitabil între retribuțiile mici și 
retribuțiile mari.

Veniturile bănești ale țărănimii obținute 
din munca în cooperativele agricole de 
producție și din vînzarea către unitățile 
socialiste a produselor agricole au fost în 
anul 1982 de 20,7 miliarde lei, cu 1,4 mi
liarde lei (7,2 la sută) mai mari față de 
anul precedent.

La Începutul anului 1982. In vederea sti
mulării și cointeresării producătorilor agri
coli la creșterea producției și livrarea către 
fondul de stat a unor cantități mai mari 
de produse s-au luat măsuri de majorare 
a prețurilor de contractări și achiziții, 
acordarea de prime de producție și de alte 
avantaje materiale. Totodată, au avut loc 
majorarea și îmbunătățirea corelării pe 
principii economice a preturilor cu amă
nuntul la produsele alimentare, la combus
tibili și energie.

Concomitent, cu începere de la 15 fe
bruarie 1982 au fost majorate retribuțiile 
tarifare ale muncitorilor și maiștrilor, pre
cum și ale celorlalte categorii de personal 
muncitor cu retribuțiile de pînă la 4 000 lei 
lunar. De asemenea, în cursul anului 1982 
s-au acordat compensații pentru majorarea 
preturilor și tarifelor la consumurile nor
mate de energie electrică, termică și gaze. 
In același timp, au fost majorate. In medie 
cu 35 la sută, alocațiile pentru un număr 
de peste 4 800 000 copii. diferențiate în 
raport cu veniturile părinților, creșteri mai 
mari acordindu-se personalului muncitor 
cu venituri de pînă la 2 400 lei lunar ; 
s-au majorat pensiile de pînă la 3 000 lei 
lunar, ajutoarele sociale și indemnizațiile 
pentru soțiile militarilor în termen, pre
cum și alocațiile pentru hrana la spitale, 
cantine de elevi și studenți și alte consu
muri colective.

Au sporit în continuare fondurile alo
cate de la bugetul de stat pentru finan
țarea acțiunilor social-culturale. In anul 
1982 volumul acestor fonduri a însumat 82.5 
miliarde lei, cu 8,2 miliarde lei mai mare 
comparativ cu anul precedent, revenind in 
medie pe locuitor 3 672 lei anual, față de 
3 326 lei în anul 1981. Populația a benefi
ciat, de asemenea, de venituri suplimen
tare din fondurile pentru acțiuni sociale, 
constituite la dispoziția unităților econo
mice în cadrul aplicării noului mecanism 
economico-financiar, precum și din fondu
rile pentru acțiuni social-culturale ale or
ganizațiilor cooperatiste.

Veniturile din pensii pentru toate cate
goriile de pensionari au fost in anul 1982 
de 29,2 miliarde lei, iar pensia medie de 
asigurări sociale de stat pentru limită de 
virstă șl vechime Integrală în muncă a fost 
de 1 493 lei lunar, fată de 1 360 lei lunar în 
anul 1981. (

Volumul vînzărilor de mărfuri prin uni
tățile comerțula' socialist a fost de 251,0 
miliarde lei, din care 86,9 miliarde lei au 
reprezentat mărfuri alimentare, 45,4 mi
liarde lei alimentația publică, iar 118,7 mi
liarde lei bunuri nealimentare.

Aprovizionarea populației s-a desfășurat 
In conformitate cu „Programul privind 
autoconducerea șl autoaprovizionarea teri
torială"*,  asigurîndu-se o legătură mai 
directă între producția realizată și satisfa
cerea cerințelor de consum în profil teri
torial, precum și o mai judicioasă- repar
tizare a fondului centralizat pe localități și 
categorii de populație. La acoperirea ne
voilor de consum ale populației, îndeosebi 
în orașele și centrele muncitorești, au con
tribuit și desfacerile de produse agroali- 
mentare de către producători pe piața ță
rănească.

Volumul prestărilor de servicii pentru 
populație — inclusiv din activitatea de 
transport și gospodărie comunală — reali
zat de unitățile sectorului socialist a fost 
de 50,2 miliarde lei, continuînd să se ex
tindă gama serviciilor șl să se asigure cu
prinderea mai bună a localităților.

în anul 1982 a continuat să se dezvolte 
și să se perfecționeze invăț&mintul de toate 
gradele. S-au adus importante- Îmbunătă
țiri în procesul și programele de învăță- 
mint, s-au lărgit și diversificat formele de 
integrare a invățămlntului cu producția și 
cercetarea.

în anul de invățămînt 1982/1983, populația 
școlară este de 5,6 milioane, ceea ce repre
zintă 25 la sută din populația țării. Din 
aceasta, tn invățămîntul preșcolar sînt cu
prinși 902,6 mii copii (74,5 la sută din co
piii in Virstă preșcolară de 3—5 ani), în 
Invățămîntul primar și gimnazial 3 140,1 mii 
elevi, în invățămîntul liceal 1 205,2 mii 
elevi, tn Invățămîntul de maiștri și pro

CONSILIUL SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE 
Șl SOCIALE 

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII 
DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ

fesional 142 mii elevi, iar în Invățămîntul 
superior 181,1 mii studenți.

Pentru dezvoltarea invățămîntului șl a 
bazei materiale s-au alocat 18 413 milioane 
lei de la bugetul de stat.

Au continuat să se amplifice și s-au di
versificat activitățile in domeniul culturii 
și artei, pentru care din bugetul de stat 
s-au cheltuit 1318 milioane lei. în anul 
1982 au fost editate 3 445 titluri de cărți și 
broșuri, într-un tiraj de peste 74 milioane 
exemplare, iar ziarele și revistele într-un 
tiraj de aproape 1 340 milioane exemplare. 
Abonamentele la radio și radioficare au 
ajuns la 3 214 mii, iar la televiziune la 3 862 
mii, revenind la 1000 locuitori 143 și res
pectiv 172 abonamente.

Pentru activitățile de ocrotire a sănătății 
populației și asistența socială s-au alocat 
de la bugetul de stat 16 609 milioane lei, ceea 
ce a permis noi măsuri pentru organizarea 
și înzestrarea cu aparatură modernă de 
tratament a unităților sanitare din terito- 

, riu. De asemenea, la sfîrșitul anului 1982 
rețeaua turistică de odihnă și tratament 
balnear cuprindea 2 650 unități, cu o capa
citate de cazare de 292,8 mii locuri. în anul 
1982 au beneficiat de odihnă și tratament 
în unitățile specializate din stațiunile bal- 
neoclimatice 2188 mii persoane, cu 6,3 
la sută mai mylt ca în anul precedent.

în anul 1982 au fost date în fol' 
aproape 162 mii locuințe, din care 15- 
apartamente și garsoniere din fon - 
statului și 11 mii din fondurile prop 
populației. Au fost construite, de < 
nea, cămine pentru nefamiliști, tot 
15,5 mii locuri. A sporit dotarea te 
edilitară a localităților prin extinde: 
țelei orășenești de distribuție a ap< 
rețelei de canalizare ; a continuat p 
de sistematizare a orașelor și corn 
intensificindu-șe preocupările pentri 
gospodărire și înfrumusețare a localltațiun 
patriei.

*
Conferința Națională a partidului, apreciind 

rezultatele obținute de poporul român în 
anul 1982 în lumina sarcinilor reieșite din 
documentele Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, a trasat direc
țiile dezvoltării economico-sociale a țării 
noastre pentru perioada următoare, cores
punzător cerințelor creșterii continue a la
turilor calitative, a eficienței in toate sec
toarele și ramurile de activitate.

în vederea realizării. în anul 1983. a rit
murilor de dezvoltare prevăzute, va trebui 
ca în industrie să se acționeze cu toate 
forțele pentru îndeplinirea riguroasă a pre
vederilor din programele adoptate privind 
lărgirea bazei energetice și de materii pri
me. creșterea mai rapidă a producției de 
cărbune, de țiței și gaze, precum și pentru 
reducerea în mal mare măsură a consumu
rilor materiale și energetice, intensificarea 
recuperării și valorificării materialelor 
refolosibile. utilizarea cît mai deolină a ca
pacităților de producție, creșterea mal ac
centuată a productivității muncii, redu
cerea suplimentară a costurilor de producție.

în agricultură, obținerea de producții șl 
randamente sporite pentru asigurarea ne
voilor economiei impune aplicarea cu fer
mitate a măsurilor privind folosirea rațio
nală a întregului fond funciar și a bazei 
tehnico-materiale. efectuarea la timp și de 
bună calitate a lucrărilor, atît In cultura 
plantelor, cît șl în zootehnie.

In centrul activității ministerelor, centra
lelor industriale, întreprinderilor producă
toare și de comerț exterior trebuie să stea 
realizarea cu prioritate a producției de 
export, reducerea importurilor prin soluțio
narea unor probleme cu forțe proprii, asi
gurîndu-se realizarea echilibrului planificat 
al balanței comerciale și de plăți externe.

Este necesar ca toate colectivele de oa
meni ai muncii, consiliile de conducere, 
adunările generale, organele centrale de 
stat și organismele democratice naționale 
să acționeze într-o deplină unitate, cu în
treaga răspundere pentru realizarea 
tută a planului național unic pe 
și a angajamentelor asumate prin 
la întrecerea socialistă, asigure 
eficiente ridicate în toate sectoar 
tivitate, cerință obligatorie pentn 
cu rezultate și mai bune a no' 
nism economic, pentru realizat 
mului privind autoconducerea ș 
vizionarea populației si ridicarea 
tă bază, a nivelului de trai mat 
ritual al întregului popor.

Există toate condițiile pentru ca. prin 
acțiunea hotărîtă a clasei muncitoare, ță
rănimii și intelectualității, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de naționali
tate, strîns uniți In jurul partidului, al 
secretarului său general, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. să se 
asigure o înaltă valorificare a potențialu
lui material și uman al țării, înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului, pentru întărirea forței economiei ro
mânești și înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

Pentru dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, pentru asigurarea independenței energetice a țării

PATRIEI - MAI MULT CĂRBUNE, MAI MULTE MINEREURI!
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

„Puternic mobilizați de eroismul 
și abnegația cu care acționați 
neobosit pentru bunăstarea, dem
nitatea și fericirea poporului, 
reafirmăm angajamentul nostru 
solemn de a depune toate efortu
rile pentru ca. prin aplicarea pre
țioaselor dumneavoastră orientări 
și indicații, să dăm peste plan în 
acest an 150 tone plumb. 100 tone 
zinc, să depășim prevederile la 
producția-marfă. producția netă șl 
ceilalți indicatori, să sporim con
tinuu .portul nostru la asigurarea 
oazei le minereuri utile a țării, 
în conformitate cu programele 
soeciale adoptate le Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională 
ale partidului, conștient! fiind că 
numai prin noi fapte de muncă 

vom dovedi recunoștința noastră 
față de grija pe care conducerea 
de partid, dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o purtați ridicării ne
contenite a condițiilor de muncă și 
viață ale minerilor, ale întregului 
nostru popor" — se arată in tele
grama adresată de narticipanții la 
adunarea generală a comuniștilor 
de la exploatarea minieră Rodna, 
județul Bistrița-Năsăud.

în telegrama adresată de colec
tivul de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de prospecțiuni și 
exploatări geologice Maramureș, 
Baia Mare, se spune Intre altele : 
„Fiind călăuziți de prețioasele in
dicații date de dumneavoastră și 
conștienți că în activitatea de cer

cetare geologică trebuie scurtat 
termenul de deschidere a unor noi 
capacități de extracție, primim cu 
satisfacție măsurile stabilite la re
centa Consfătuire de lucru de la 
C.C. al PC.R.

Angrenat plenar tn întrecerea 
socialistă, personalul muncitor din 
întreprinderea noastră vă exprimă 
întreaga recunoștință, tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija permanentă pe care o 
purtați dezvoltării industriei mi
niere și îmbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă și viață ale 
celor ce lucrează în acest însemnat 
sector a) economiei naționale. Vă 
asigurăm că vom folosi Întreaga 
noastră capacitate pentru promo
varea metodelor de mare produc

tivitate tn cercetarea geologică, 
pentru o mai bună organizare a 
proceselor de muncă, contribuind 
astfel la realizarea sarcinilor ce ne 
revin și prin aceasta la creșterea 
avuției naționale".

în numele minerilor români și 
maghiari de la întreprinderea 
Căpeni, județul Covasna in tele
grama adresată de participanți! la 
adunare se arată : „Ne facem 
ecoul celor aproape 3 000 de mi
neri spre a vă adresa cele mai 
profunde mulțumiri, sentimentele 
noastre de aleasă stimă și consi
derație pentru grija deosebită ce o 
purtați permanent minerilor șl pe 
care noi o simțim zi de zi In viața 
și activitatea pe care o desfășu
răm.

Vă asigurăm, iubite conducător, 
că, sub conducerea organizației de 
partid, vom milita permanent pen
tru mobilizarea întregului potențial 
uman și material de care dispu
nem In vedere» îndeplinirii exem
plare a măsurilor și indicațiilor 
date de dumneavoastră la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., 
din ianuarie, pentru creșterea pro
ducției de cărbune, contribuind in 
acest fel la asigurarea independen
ței energetice a țării".

Colectivul de mineri din Bazinul 
carbonifer Baraolt se angajează să 
realizeze peste sarcinile de plan ale 
acestui an 40 000 tone lignit, să de
pășească cu 500 000 mc volumul de 
excavațlf preliminat in cariera Sf. 
Gheorghe și cu 200 m volumul lu
crărilor miniere de deschidere și 
pregătire. Totodată, vor iepăși 
producția-marfă cu 5,8 milioane 
lei, iar volumul beneficiului plani
ficat cu 2 milioane lei.

Dind glas sentimentelor de tnaltă 
hotărîre, reprezentanții oamenilor 
muncii din Exploatarea minieră 
Leșu Ursului, județul Suceava, se 
angajează, in numele colectivelor 
pe care le reprezintă, să realizeze 
în acest an o producție suplimen
tară de 50 000 tone minereu extras, 
asigurarea unei rezerve in plus 
față de plan de 40 000 cone mine
reuri neferoase șl 30 000 tone ba- 
rită, iar prin reducerea consumu
rilor normate să economisească 250 
mc lemn de mină, 200 MWh ener
gie electrică și 200 tone combus
tibil.

La rîndul lor, minerii de la în
treprinderea Horezu, județul Vîl- 
cea, și întreprinderea minieră Me
hedinți, răspunzînd prin înalte 
fapte de muncă nflăcăratelor che
mări și îndemnuri ale «ecretarului 
general al partidului, tovarășu’ 
Nicolae Ceaușescu, se angajează 

să-și consacre întreaga putere de 
muncă, energiile creatoare spre în
făptuirea mărețelor sarcini trasate 
de partid, contribuind astfel la în
florirea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

în telegramele minerilor mara
mureșeni de la exploatările Cav- 
nic, Băiuț, Suior, Herja, Ilba, Bala 
Sprie, Nistru, Sâsar, se exprimă 
angajamentul unanim de a aplica 
neabătut măsurile privind mai 
buna folosire a timpului de lucru, 
a bazei iehnico-materiale de care 
dispun, de a sxtrage cantități su
plimentare de cărbune și minereu, 
de s-și tpori :ontribuția la creș
terea bazei ie naterii' crime a 
tării îndeplinind in :ele nai sune 
cond'ții sarcinile ce le revin, și crin 
aceasta să aducă o contribuție mai 
mare la dobindirer independenței 
energetice a tării.

(Agerpres)
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ÎNFLORIRE A PATRIEI SOCIALISTE
Scrisori și telegrame de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu,

cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și al aniversării zilei sale de naștere
Cu prilejul împlinirii a peste 50 de 

ani de activitate revoluționară încu
nunată de succese remarcabile in 
dezvoltarea economico-socială a ță
rii noastre și, creșterea nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui muncitor și al aniversării zi
lei dumneavoastră de naștere, co
lectivul de oameni ai muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA DE MECANICA 
FINA BUCUREȘTI vă adresează, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai căldu
roase felicitări, urări de multă sănă
tate, viață îndelungată și putere de 
muncă, spre binele patriei și al tu- 
~~ * ■' ar ei.

las simțămintelor întregului 
r. .olectiv de muncă, sîntem

ă în fruntea partidului și 
vă aflați dumneavoastră, cel 
it și stimat fiu al națiunii, 

. . ,entă personalitate a lumii 
orane, purtătorul idealurilor 
nobile de pace, de indepen- 
suveranitate, de muncă paș- 
libertate, țeluri pe care le 

din fragedă copilărie cu în
treaga viață și putere de muncă.

Avem astăzi încă un prilej fericit 
pentru a vă exprima, mult iubite to
varășe secretar general, întreaga 
dragoste și înalta stimă cu care vă 
înconjurăm, pentru pilduitoarea 
dumneavoastră dăruire, pentru fier
bintele patriotism cu care făuriți is
toria contemporană, dinamică, a pa
triei.

Mobilizați de istoricele hotărîri ale 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român, colectivul de oa
meni ai muncii din întreprinderea 
noastră se angajează să muncească 
neabătut, neprecupețind nici un 
efort pentru transpunerea în viață a 
sarcinilor noastre de plan, pentru în
florirea ,și prosperitatea patriei noas
tre dragi. România socialistă.

Omagierea a. 50 de ani de activi
tate revoluționară, precum și ani
versarea zilei dumneavoastră de 
naștere, sărbătoare scumpă a întregu
lui partid și popor, reprezintă pentru 
comuniștii ORGANIZAȚIEI DE 
PARTID A APARATULUI C.C. AL 
P.C.R. un prilej minunat pentru a ex
prima cele mai alese sentimente de 
profundă stimă și admirație față de 
proeminenta dumneavoastră persona
litate de eminent conducător comu
nist, revoluționar șj patriot înflăcă
rat. militant de frunte al mișcării co
muniste și muncitorești, luptător dîrz 
pentru triumful idealurilor nobile de 
independenți, progres social, colabo
rare și pace, de ă vă adresa' " cu 
fierbinte dragoste și adînc respect 
urări de viață îndelungată, sănătate 
deplină, rodnică putere de muncă.

Dominată decisiv de gîndirea și ac
țiunea dumneavoastră profund revo
luționare, fundamentate pe apli
carea creatoare a principiilor de bază 
ale socialismului științific la condi
țiile specifice ale țării noastre, epoca 
istorică de cînd vă aflați în frun
tea partidului și statului nostru, 
inaugurată de Congresul al IX-lea și 

,:',ată în mod strălucit de ho- 
Congreselor al X-lea, al 

și al XII-lea, de Conferințele 
le, intrată în conștiința na- 
Jrept „Epoca Ceaușescu", se 
ca cea mai fertilă, mai boga- 
realizări din întreaga istorie

• ,-ă a poporului român.
stași devotați ai partidului, 
:ii Comitetului Central al 
ilui Comunist Român sînt ferm 
i să lupte neobosit pentru a 

transpune întru totul in viață indica
țiile și orientările dumneavoastră 
deosebit de prețioase, în așa fel incit 
să ne sporim tot mai mult aportul 
la ridicarea calitativă a activității or
ganizatorice și politico-educative des
fășurate de organele și organizațiile 
de partid, la crearea unui climat de 
înaltă răspundere și exigență, la ex- 
tinderea largă a experiențelor va
loroase în domeniul muncii și vieții 
de partid, asigurindu-vă că vom 
participa cu întreaga noastră putere 
la înfăptuirea obiectivelor însufleți- 
toare stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului, a hotărîrilor 
Conferinței Naționale..

în telegrama trimisă de CONSI
LIUL ZIARIȘTILOR DIN REPUBLI
CA SOCIALISTA ROMANIA se spu
ne : Concepția profund novatoare 
despre presă și rolul ei în înfăp
tuirea operei de edificare a prezen
tului socialist, în formarea și edu
carea îh spirit revoluționar a omului 
nou, constructor al noii societăți, face 
parte integrantă din vasta, innoi- 
toarea gîndire politică și filozofică pe 
care este fundamentată întreaga 
dumneavoastră neobosită activitate 
de conducător al destinelor poporului 
român, constituind pentru noi toți un 
însuflețitor program de muncă, luptă 
și acțiune comunistă.

Pentru noi, ziariștii, ca și pentru 
întregul popor, angajat plenar în 
realizarea obiectivelor cutezătoare 
adoptate de Congresul al XII-lea, de 
Conferința Națională a partidului — 
obiective ce jalonează cu strălucire 
viitorul României socialiste — ideile 
și indicațiile dumneavoastră consti
tuie un suport teoretic de maximă 
însemnătate. Privim ca pe o inaltâ 
onoare, ca pe un privilegiu, sarcina 
ce revine presei in popularizarea în- 
suflețitoarelor și clarvăzătoarelor 
dumneavoastră idei în rindul maselor 
largi de oameni ai muncii, in mobi
lizarea conștiințelor, a tuturor forțe
lor materiale și spirituale ale țării 
pentru transpunerea în viață, in faptă 
revoluționară, exemplar patriotică a 
programelor de dezvoltare și înflorire 
continuă a patriei socialiste.

La recenta Conferință Națională a 
partidului, cu profund realism și în
credere în capacitatea creatoare a 
celor ce muncesc, ați adresat poporu
lui îndemnul vibrant de a duce mai 
departe, cu noi izbînzl, măreața ope
ră socialistă. Urmind aceste lumi
noase îndemnuri, și noi, ziariștii țării, 
ne vom dedica întreaga pricepere, 
pasiunea noastră comunistă, înfăp
tuirii nobilei misiuni încredințate 
presei de partid și popor, la nivelul 
exigențelor de adînc patriotism revo
luționar formulate de dumnea
voastră.

Succesele remarcabile obținute 
de poporul român, pe drumul făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării neabătute 
spre luminoase orizonturi comu
niste, sînt indisolubil legate de nu
mele dumneavoastră, care semnifică 
în cel mai înalt grad, cu argumen
tul faptelor intrate in istorie și le
gendă, simbolul a tot ceea ce am 
înfăptuit și ne-am propus să înfăp
tuim pentru făurirea viitorului lu
minos al patriei și al tuturor fiilor 
săi.

în inimile noastre vibrează recu
noștința pentru exemplara dum
neavoastră dăruire celor mai înalte 
idealuri ale erei noastre — înfăp
tuirea aspirațiilor supreme ale în
tregii omeniri, dreptul fundamental 
la viață și libertate al tuturor po
poarelor, aleasa mîndrie pentru 
imensul prestigiu pe care l-ați cu
cerit pretutindeni în lume minu
natului popor român dornic de pace, 
popor din mijlocul căruia v-ați ridi
cat și pe care, din anii fragezi ai 
tinereții, îl slujiți cu toată ființa 
dumneavoastră.

Puternic însuflețiți de exemplul 
atît de luminos al vieții și activi
tății dumneavoastră, vă exprimăm 
din toată inima deplina noastră re
cunoștință pentru grija ce o purtați, 
asemeni întregii țări, dezvoltării eco- 
nomico-sociale a sectorului nostru și 
vă încredințăm cu solemn legămînt 
și cu acest minunat prilej, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că noi, comuniștii, toți cei ce mun
cim și trăim în sectorul 2 al Capi
talei, întărind gîndurile prin fapte, ne 
vom consacra întreaga noastră ener
gie creatoare îndeplinirii neabătute a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea, a 
sarcinilor care ne revin în acest an 
și în continuare în actualul cincinal, 
din magistralul Raport prezentat de 
dumneavoastră la Conferința Națio
nală a partidului, contribuind astfel 
la înflorirea continuă a patriei, la 
întărirea păcii și prieteniei cu toate 
popoarele lumii — se relevă în tele
grama adresată de COMITETUL DE 
PARTID ȘI COMITETUL EXECU
TIV AL CONSILIULUI POPULAR 
ALE SECTORULUI 2, MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI.

în aceste zile de vibrantă trăire 
națională, ni se oferă nouă, tuturor 
care muncim în această comună, 
înaltul prilej să exprimăm cu inimile 
pline de satisfacție, legitima mîndrie 
pentru noile înfăptuiri în domeniul 
agriculturii,.expresie a clarvăzătoarei 
concepții, grijii deosebite și sprijinu
lui permanent iJe care dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, îl 
acordați agriculturii. Atașați cu în
treaga noastră ființă politicii științi
fice a partidului, vă încredințăm mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu de hotărîrea fermă a co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din comuna noastră de a ac
ționa neabătut pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
1983 și în perspectivă, pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și ale Conferin
ței Naționale ale partidului — docu
mente ce constituie un program de 
intensă și rodnică activitate _ consa
crată progresului și prosperității con
tinue a României — se arată în tele
grama adresată de COMITETUL DE 
PARTID COMUNAL BEREZENI, 
JUDEȚUL VASLUI.

Vă rugăm să ne permiteți ca, îm
preună cu întregul partid și popor, 
să vă adresăm cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de activitate revoluțio
nară și aniversării zilei dumnea
voastră de naștere, în numele comu
niștilor, al tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc în sectorul 5 al Capitalei, 
cele mai calde felicitări, expresia 
admirației și recunoștinței noastre 
profunde pentru neobosita și stră
lucita activitate pe care o desfășu
rați în fruntea partidului și statului 
nostru,, pentru contribuția inestima
bilă ce o aduceți la făurirea desti
nului nou, socialist al României — 
se soune in telegrama adresată de 
COMITETUL DE PARTID AL 
SECTORULUI 5 AL CAPITALEL 

In aceste momente de înălțătoare 
bucurie. îngâduiți-ne să vă aducem 
împreună cu întreaga națiune un 
vibrant omagiu, luminosul dumnea
voastră exemplu de strălucit luptă
tor revoluționar, călit încă din fra
geda tinerețe în lupta împotriva ne
dreptății sociale, dăruirea totală 
pentru cauza libertății și fericirii 
poporului, pentru edificareâ societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și a comunismului pe pămîntul 
României însuflețindu-ne perma
nent în muncă și viață.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
face totul pentru o nouă calitate în 
munca noastră în anul 1933 și în ac
tualul cincinal, pentru transpunerea 
neabătută în viață a sarcinilor ce ne 
revin din istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului. Sîntem 
hotărî ți să milităm cu consecvență 
pentru înfăptuirea prețioaselor dum
neavoastră indicații cu privire la 
creșterea eficienței economice în 
toate domeniile, pentru sporirea răs
punderii comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii in folosirea intensivă 
a capacităților de producție, în eco
nomisirea energiei, materiilor prime 
și materialelor, combustibililor, pe 
drept cuvînt considerate direcții 
principale de acțiune în activitatea 
noastră de viitor.

în telegrama adresată de CONSI
LIUL NATIONAL PENTRU PRO
TECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂ
TOR se arată : La aniversarea zilei 
dumneavoastră de naștere, devenită 
sărbătoare scumpă pentru întreaga 
națiune română, permiteți-ne să vă 
adresăm din adîncul inimilor noas
tre cele mai calde felicitări, urări 
de deollnă sănătate și viață lungă, 
de noi și strălucite succese în acti
vitatea de supremă răspundere De 
care o desfășurați în fruntea parti
dului și a țării, spre binele, fericirea 
și prosoeritatea ponorului român, 
spre înălțarea pe noi culmi de pro

gres și civilizație a patriei noastre 
socialiste.

în această etapă de grea cumpănă 
prin care trece întreaga omenire în 
lupta pentru pace, pentru o viață 
mai bună și mai dreaptă, poziția 
dîrză și nobilă a dumneavoastră de 
a sensibiliza pe toți oamenii cinstiți 
de pretutindeni, alături de poporul 
român, pentru un front comun al pă
cii, confirmă pe deplin, încă o dată, 
dragostea nețărmurită, statornică, 
pe care o aveți pentru oameni, pen
tru patrie, pentru popor. Această 
dragoste este rodul activității neobo
site, eroice, pe care ați desfășurat-o 
timp de jumătate de veac, cu dăruire 
și abnegație, cu spirit de sacrificiu 
și consecvență revoluționară, spre 
binele, fericirea și prosperitatea po
porului român.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că pentru înfăp
tuirea sarcinilor care ne revin, vom 
munci cu toată strădania și nu vom 
precupeți nici un efort pentru reali
zarea neabătută a hotăririlor Con
gresului al XII-lea și ale Conferin
ței Naționale ale partidului.

în telegrama COMITETULUI 
ORĂȘENESC SINAIA AL P.C.R. se 
arată : Cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani de activitate revoluționară și 
aniversării zilei dumneavoastră de 
naștere, comuniștii, toți oamenii 
muncii din orașul Sinaia iși exprimă 
profunda lor recunoștință pentru 
prodigioasa dumneavoastră activita
te pusă în slujba dezvoltării socie
tății noastre socialiste pe calea bu
năstării și fericirii, pentru realizarea 

• „Va mulțumim din toată inima pentru întreaga 
dumneavoastră activitate dedicată cu neasemuit devota
ment asigurării prosperității patriei, ridicării ei pe culmi 
tot mai înalte de progres și civilizație socialistă "

• „Urmind înflăcăratele îndemnuri și luminosul dum
neavoastră exemplu de muncă și de viață, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face 
totul pentru ca întreaga activitate economico-socială să se 
desfășoare la nivelul marilor exigențe formulate la Con
ferința Națională a partidului"

sarcinilor și obiectivelor trasate de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Avem vii in memorie prețioa
sele indicații _ pe care dumnea
voastră. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ni le-ați dat cu prilejul 
vizitelor efectuate în localitatea 
noastră, pentru ca și orașul Sinaia 
să se înscrie în rîndul localităților 
dezvoltate din punct de vedere eco- 
nomico-social, edilitar-gospodăresc și 
turistic ale patriei. Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că sîntem hotărîți să acționăm 
neabătut pentru aplicarea întocmai 
în viață a acestor indicații, să facem 
totul pentru realizarea în mod exem
plar a sarcinilor de plan și a anga
jamentelor asumate în întrecerea 
socialistă.

însuflețiți de istoricele hotărîri 
ale Congresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, avînd 
permanent în față exemplul dum
neavoastră de fierbinte patriotism și 
dăruire revoluționară, ne angajăm 
să ne aducem întreaga contribuție 
la înfăptuirea politicii înțelepte și 
cutezătoare a partidului, de ridicare 
a României socialiste pe noi trepte 
de progres și civilizație.

Membrii ASOCIAȚIEI JURIȘTI
LOR DIN REPUBLICA SOCIALIS
TA ROMANIA, iși manifestă și cu 
acest prilej întreaga lor adeziune la 
politica internă' și extegnă a parti
dului și statului nostru. în acest mo
ment omagial, în care întreaga țară 
aniversează cu deosebită satisfacție 
și legitimă bucurie împlinirea a 50 
de ani de activitate revoluționară și 
a zilei dumneavoastră de naștere, 
juriștii, alături de întreaga noastră 
națiune, iși îndreaptă gîndurile lor 
pline de recunoștință, nemărginit de
votament și înaltă prețuire față de 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
patriei, neobosit revoluționar și pa
triot înflăcărat, care . întruniți cele 
mai nobile trăsături ale poporului 
român, punîndu-vă întreaga putere 
de muncă, abnegație și dăruire in 
slujba ridicării Republicii Socialiste 
România pe culmile tot mai înalte 
ale progresului și civilizației.

Tezele și ideile de inestimabilă 
valoare teoretică și practică cuprinse 
în Raportul prezentat de dumnea
voastră la recenta Conferință Națio
nală a Partidului Comunist Român 
dau răspuns problemelor complexe 
ale contemporaneității, ale dezvol
tării economico-sociale a patriei, 
constituie o analiză profundă. de 
maximă vigoare științifică, a stadiu
lui actual al edificării socialismului 
în'țara noastră, devenind, totodată, 
un permanent imbold în amplificarea 
eforturilor întregului popor pentru 
înfăptuirea neabătută a Programului 
Partidului Comunist Român.

Membrii Asociației Juriștilor din 
Republica Socialistă România, învă- 
țînd necontenit din exemplul dum
neavoastră luminos de muncă și via
ță, vor milita neobosit Dentru dez
voltarea conștiinței politice și juri
dice a cetățenilor, în spiritul res
pectării neabătute, a hotărîrilor de 
paftid și a legilor țării, pentru asi
gurarea unui climat de ordine și le
galitate. pentru traducerea în viată 
a mărețelor sarcini stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na

țională a Partidului Comunist Ro
mân, avînd convingerea că în acest 
fel țara noastră va cunoaște noi și 
importante succese pe calea prospe
rității, bunăstării și dezvoltării sale 
multilaterale.

In aceste clipe de vibrantă emoție 
șl îndreptățită mindrie patriotică, 
cind întreaga națiune sărbătorește în 
persoana dumneavoastră pe cel mai 
iubit fiu al României socialiste, stră
lucită personalitate a vieții politice 
contemporane, cu sentimente de 
nețărmurită dragoste și prețuire, ne 
alăturăm și noi, tinerii, români, 
maghiari și germani, care trăim și 
muncim în deplină frăție pe plaiurile 
străbunei vetre românești a Bistriței 
și Năsăudului, urărilor de pe întreg 
cuprinsul țării pentru a vă adresa 
omagiul nostru fierbinte — se men
ționează în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN BISTRI- 
ȚA-NASAUD al u.t.c.

Personalitatea dumneavoastră pu
ternică și strălucitoare a' înscris cu 
litere nepieritoare în cartea de aur 
a socialismului și a întregii umanități 
contemporane, ca o pildă grăitoare de 
dăruire și consecvență revoluționară, 
de dinamism și clarviziune, uriașa 
operă de construire și edificare a lu
mii noi, a păcii și Colaborării pe pla
neta noastră, este o mîndrie pentru 
noi că vă avem la cîrma partidului 
și țării, că distinsa dumneavoastră 
personalitate se bucură de un presti
giu imens pe întreg globul pămîntesc.

Cu cele mai alese gînduri, cu sen
timente de profundă stimă, de dra

goste fierbinte, comuniștii, toți oa
menii muncii din SECTORUL SANI
TAR AL MUNICIPIULUI BUCU
REȘTI vă adresează, în acest mo
ment solemn, cînd partidul, țara, 
poporul vă omagiază cu prilejul îm
plinirii unei jumătăți de veac de 
activitate revoluționară și a zilei 
dumneavoastră de naștere, întreaga 
lor gratitudine pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți ca România să urce 
mîndră și dempâ pe cele mai înal
te trepte de progres și civilizație so
cialistă pentru ca poporul nostru să 
fie stăpin în propria sa țară, să-și 
făurească liber și conștient propriii! 
destin.

Dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
suflet din sufletul poporului, cunos- 
cîndu-i și durerea și vrerea, ați in
trat în mișcarea revoluționară încă 
din anii adolescenței, făcînd dovada 
unor calități politice și organizato
rice de excepție, a unui înflăcărat 
patriotism, afirmîndu-vă puternicul 
atașament față de cauza partidului 
și a patriei, față de idealurile înălță
toare ale socialismului.

în anii de după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, cei mai rod
nici din istoria patriei noastre, sub 
înțeleaptă și clarvăzătoarea dumnea
voastră conducere s-a trecut la de
plina valorificare a tuturor forțelor 
creatoare ale națiunii, a tuturor re
surselor țării. Dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne-ați arătat că nimic nu putem 
primi de-a gata, ca dar nemuncit. 
Și ne-ați chemat pe toți fiii acestei 
țări, fără deosebire de naționalitate, 
să muncim și să ne pregătim neîn
cetat, să facem totul pentru ca 
România să-și ocupe locul pe care-1 
merită între națiunile lumii.

Ca lucrători în domeniul sanitar 
vă aducem profunda noastră recu
noștință pentru grija deosebită ce o 
purtați sănătății oamenilor, pentru 
preocuparea dumneavoastră constan
tă față de creșterea , neîncetată a 
bunăstării. întregului popor.

Odată cu țara întreagă, vă adresăm 
dumneavoastră și tovarășei Elena 
Ceaușescu. in acest moment omagial, 
tradiționalul „La mulți ani !“, îm
preună cu urările noastre de sănă
tate și de viață îndelungată, spre 
binele și fericirea întregului nostru 
popor.

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, constituie 
pentru întregul colectiv de oameni ai 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE 
CALCULATOARE ELECTRONICE 
DIN BUCUREȘTI prilej de a vă 
adresa cele mai sirțcere și profunde 
urări de sănătate și putere creatoare 
de muncă în fruntea oartidului și 
statului nostru. Realizările noas
tre, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sînt strîns legate de 
vastul orizont deschis gîndirii româ
nești contemporane, de ideile revo
luționare, de suflul novator pe care 
dumneavoastră l-ați imprimat între
gii vieți a patriei noastre.

Ne angajăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru anul în 
care am pășit, că vom munci cu 
abnegație ’ pentru transpunerea în 
viață a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, a pre

țioaselor dumneavoastră indicații ce 
le-am primit cu ocazia vizitelor de 
lucru in întreprinderea noastră, cînd 
ne-ați recomandat să perseverăm cu 
precădere în direcția dezvoltării și 
diversificării producției de calcula
toare cu performanțe superioare. 
Sîntem hotăriți, tovarășe secretar 
general, ca și in viitor să dobîndim 
noi și importante realizări, să con
tribuim cu concepție românească la 
dezvoltarea și modernizarea indus
triei noastre.

în numele CERCETĂTORILOR ȘI 
PROIECTANȚILOR, AL CADRE
LOR DIDACTICE ȘI STUDENȚI
LOR CARE ACTIVEAZĂ ÎN DO
MENIILE METALURGIEI Șl CON
STRUCȚIEI DE MAȘINI, vă adre
săm, cu prilejul a 50 de ani de stră
lucită activitate revoluționară pusă 
în slujba poporului și a ridicării pa
triei noastre pe culmi tot mai înalte 
de progres și civilizație, precum și 
cu ocazia aniversării zilei dumnea
voastră de naștere, cele mai calde 
felicitări și urări de sănătate, ferici
re, putere de muncă, pentru a ne 
conduce, cu aceeași clarviziune și 
înțelepciune, pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului.

Aplicînd creator concepția dum
neavoastră originală cu privire la 
integrarea, organică a învățămîntu- 
lui cu cercetarea și producția și ur
mind prețioasele indicații pe care ni 
le-ați dat cu prilejul vizitelor de lu
cru în institutele ' de cercetare și 
proiectare, în institutele de învăță- 
mînt superior și în unitățile de pro
ducție, in cadrul consfătuirilor cu 

specialiștii care lucrează în dome
niul metalurgiei și construcției de 
mașini, acționăm astăzi, în colective 
complexe, pentru a traduce în viață 
documentele Congresului al XII-lea, 
hotărîrile și programele adoptate de 
Conferința Națională a partidului 
privind realizarea de noi materiale, 
perfecționarea tehnologiilor existen
te și elaborarea de noi tehnologii, 
proiectarea și realizarea de mașini 
și utilaje competitive pe plan mon
dial, reducerea consumului de ener
gie, de materii prime și materiale» 

Sub îndrumarea competentă a to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, puternic mobilizați de 
sarcinile importante ce ne revin din 
programele naționale de energetică 
nucleară, de dezvoltare a industriei 
aeronautice, a industriei electroteh
nice, electronice și a tehnicii de cal
cul, a mecanicii fine și mașinilor 
unelte, ne angajăm să acționăm 
exemplar pentru a scurta cit mai 
mult ciclul cercetare-proiectare-rea- 
lizare industrială, pentru creșterea 
eficienței întregii noastre activități, 
pentru sporirea competitivității pro
duselor românești.

în telegrama trimisă de oamenii 
muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
„INDEPENDENȚA- SIBIU se arată: 
Devotamentul dumneavoastră ne
țărmurit față de cauza partidului și 
a poporului în munca neobosită pe 
care o desfășurați cu deosebit elan 
patriotic in fruntea partidului și a 
țării constituie pentru noi, ca de
altfel pentru întregul popor, exem
plul viu care ne dă putere și opti
mism in a ne consacra fără preget 
energia și capacitatea creatoare cau
zei înfloririi României socialiste, 
înălțării ei pe culmile cele mai înal
te de progres și civilizație.

De înaltă prețuire se bucură în 
fața tuturor oamenilor muncii din 
întreprinderea noastră energia, fer
mitatea și înțelegerea pe care le do
vediți în eforturile pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, a coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor de colaborare 
cu toate țările. în spiritul deplinei 
egalități in drepturi, respectului, in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc, renunțării 
la forță și Ia amenințarea cu forța 
în soluționarea problemelor litigioa
se dintre state, pentru prosperitate, 
progres și pace trainică în lume.

în telegrama colectivului de mun
că din INSTITUTUL DE CERCETA
RE SI PROIECTARE PENTRU IN
DUSTRIA LIANȚILOR ȘI AZBOCI
MENTULUI din București se spune : 
Avem in eminenta dumneavoastră 
personalitate un exemplu strălucit 
de muncă și dăruire, de patriot și 
revoluționar încercat, atașat trup șl 
suflet celor mai înalte idealuri ale 
poporului, pe care ne angajăm să-l 
urmăm și să-l sădim în conștiința 
oamenilor fnuncii din institutul 
nostru.

Inestimabila dumneavoastră con
tribuție la edificarea orânduirii noi, 
socialiste, la cauza înfloririi și pros
perității României socialiste, a păcii 

și prieteniei cu toate popoarele lu
mii constituie pentru întreaga noas
tră națiune, pentru noi toți o mare 
satisfacție și o adevărată mîndrie, 
fac din dumneavoastră fiul cel mai 
iubit al poporului, o personalitate 
marcantă în rîndul marilor oameni 
politici ai lumii contemporane.

în fruntea partidului și a statului, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
nu ați cunoscut și nu cunoașteți 
odihnă. Vă asigurăm că oamenii 
muncii din Institutul de cercetare 
și proiectare pentru industria lian
ților și azbocimentului vor urma cu 
tot devotamentul politica partidului 
nostru, prețioasele dumneavoastră 
îndrumări pentru continua perfec
ționare a activității, pentru a-și adu
ce o contribuție mai substanțială la 
înfăptuirea hotăririlor Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre co
munism.

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de activitate revoluționară și a ani
versării zilei de naștere, comuniștii, 
toți oamenii muncii din BANCA 
ROMANA DE COMERȚ EXTERIOR 
vă adresează din toată inima, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde felicitări 
și urări de viață lungă, sănătate și 
putere de muncă în conducerea 
partidului și statului nostru pentru 
bunăstarea și fericirea întregului 
popor și ridicarea prestigiului țării 
noastre în lume.

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră personal, de abnegație și 
dăruire, vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae-Ceaușescu, că 
oamenii muncii din Banca Română 
de Comerț Exterior nu vor precupeți 
nici un efort pentru traducerea în 
viață a sarcinilor reieșite din docu
mentele Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, a hotă
rîrilor partidului și statului nostru, 
contribuind prin efortul lor susținut 
la îndeplinirea obligațiilor de mare 
răspundere ce le revin pentru dez
voltarea, în continuare, a relațiilor 
economice și financiar-bancare ale 
Republicii Socialiste România cu 
toate*  statele lumii.

Mulțumindu-vă pentru tot ceea ce 
întreprindeți pentru progresul și în
florirea permanentă a patriei, vă 
urăm, din toată inima, dumneavoas
tră, mplt stimatul și iubitul nostru 
conducător, ani mulți de viață și 
fericire, multă sănătate și putere 
de muncă împreună cu tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu — distins om de știință de 
renume mondial — pentru a ne con
duce spre noi împliniri comuniste.

în aceste zile, cînd întregul nostru 
popor omagiază împlinirea a cinci
zeci de ani de activitate revoluțio
nară și aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere, cei peste 145 000 
de membri de sindicat din județul 
Neamț, se arată în telegrama CON
SILIULUI JUDEȚEAN AL SINDI
CATELOR, dau glas sentimentelor 
de nemărginită stimă, profund devo
tament, de cea mai sinceră recunoș
tință pe care o nutrim față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu.

Cu acest minunat prilej permite
ți-ne să vă exprimăm angajamentul 
nostru muncitoresc, al tuturor mem
brilor de sindicat, femei și bărbați, 
tineri și virstnici, chimiști, metalur- 
giști, forestieri și constructori ■ de 
mașini, lucrători în unitățile din a- 
gricultură din județ de a acționa cu 
mai multă fermitate pentru înfăp
tuirea prevederilor planului de dez
voltare economico-socială în profil 
teritorial pe anul 1983 și pe întregul 
cincinal, pentru sporirea avuției na
ționale și ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al întregului nos
tru popor. Nd angajăm să acționăm 
pentru îmbunătățirea și ridicarea 
permanentă a calității muncii noas
tre în vederea unirii și mobilizării 
eforturilor tuturor celor ce muncesc, 
într-un puternic șuvoi al faptei și 
creației în marea întrecere socialistă.

îngăduiți-ne să vă urăm din toată 
inima la împlinirea unei jumătăți de 
secol de neobosită activitate revolu
ționară și cu prilejul sărbătoririi zi
lei dumneavoastră de naștere să ne 
trăiți ani mulți, cu sănătate și de
plină putere de muncă pentru a ob
ține noi și mari realizări în opera de 
făurire a socialismului și comunis
mului pe pămîntul patriei noastre 
străbune, pentru o lume a păcii și 
colaborării între popoare.

Folosind fericitul prilej al zilei 
dumneavoastră de naștere și al îm
plinirii a 50 de ani de activitate re
voluționară, colectivul de tipografi 
din ÎNTREPRINDEREA POLIGRA
FICA „13 DECEMBRIE 1918“ BUCU
REȘTI vă adresează fierbintele lor 
omagiu de stimă și sentimente de 
vie recunoștință pentru întFeaga 
viață dedicată fericirii și bunăstării 
poporului, al cărui fiu și cel mai 
strălucit reprezentant sinteți.

Toate înfăptuirile contemporane, 
marile împliniri ale poporului nos
tru, noile condiții de viață și mun
că sînt indisolubil legate și poartă 
amprenta personalității dumnea
voastră de conducător înzestrat cu 
un înalt spirit creator, strălucit gîn- 
ditor și om de acțiune, promotor al 
noului, cu profundă capacitate de 
analiză științifică a vieții social-po- 
litice românești, în strânsă corelație 
cu fenomenele internaționale.

Mobilizați de mărețul dumnea
voastră exemplu de abnegație și dă
ruire în activitatea neobosită pe 
care o desfășurați în fruntea par
tidului și statului, ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort, să mun
cim cu pasiune și răspundere comu
nistă pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor de plan ce ne revin pe 
anul 1983 și pe întregul cincinal, să 
transpunem întocmai în practică 
prețioasele dumneavoastră indicații 
cuprinse în Expunerea la Plenara 
lărgită a Comitetului. Central al 
P.C.R. din 1—2 iunie 1982 și în Ra
portul la Conferința Națională a 
partidului din luna decembrie 1982.

Adăugîndu-ne cu emoție vocile 
tinere omagiului fierbinte, din ini
mă izvorît, pe care vi-1 adresează 
întregul nostru popor cu sărbătores
cul prilej al împlinirii a 50 de ani 
de activitate revoluționară și al a- 
niversării zilei dumneavoastră de 
naștere, vă rugăm să ne permiteți 
ca, în numele colectivului redacțio
nal al „SCÎNTEII TINERETULUI", 
să ne exprimăm sentimentul de ne
mărginită recunoștință, de vie admi
rație și adîncă prețuire pentru stră
lucita pildă de eroism, de abnegație 
și devotament cu care slujiți în 
fruntea partidului și a statului cau
za supremă a infloririi patriei, a 
afirmării cu putere a destinului său 
socialist.

Ca gazetari comuniști, ca activiști 
ai partidului, vă asigurăm că. urmîn- 
du-vă neabătut în gind și faptă, vom 
munci neobosit pentru înfăptuirea 
Programului partidului și a istorice
lor sarcini trasate de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, contribuind astfel cu pu
terea minții și a cuvîntului nostru 
la continua ascensiune a României 
pe culmile înalte ale comunismului.

Rostindu-ne încă o dată energic, 
cu încredere și entuziasm, mesajul 
de admirație, de vibrantă dragoste 
și gratitudine al vîrstei noastre pen
tru tot ceea ce faceți in vederea 
făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte, eliberată de coșmarul războa
ielor, pentru continua noastră pro
pășire, vă urăm, semnînd cu căldura 
inimii, sănătate, fericire, ani mulți 
și luminoși în fruntea partidului și 
a statului pentru a ne conduce cu 
aceeași vigoare și cutezanță vizio
nară spre noi și durabile succese și 
împliniri.

Vă rugăm să ne Îngăduiți ca, în 
aceste momente memorabile, cînd 
întregul nostru popor sărbătorește 
plin de însuflețire pe cel mai vred
nic și iubit fiu al său cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de activitate 
revoluționară în rîndurile gloriosului 
nostru partid, și al zilei dumneavoas
tră de naștere, să exprimăm în nu
mele tuturor lucrătorilor din COO
PERATIVA „TRICOTEXTIL" — 
BUCUREȘTI, odată cu sentimentele 
de profundă dragoste și înaltă pre
țuire, cele mai calde felicitări, și vă 
urăm din adîncul inimii sănătate, 
fericire, mulți ani rodnici în frun
tea partidului și statului, în condu
cerea întregii noastre societăți.

însuflețiți de exemplul strălucit pe 
care ni-i oferiți, tioi ne anga
jăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu toată 
fermitatea pentru traducerea în 
viață a Programului partidului, a 
Conferinței Naționale a partidului. 
Vă dorim mulți ani și sănătate.

Tot ceea ce s-a realizat durabil și 
impresionant în acești 18 ani de is
torie nouă — dezvoltarea impetuoa
să a forțelor de producție în indus
trie și agricultură, promovarea pro
gresului tehnic și științific, dezvol
tarea învățămîntului și culturii, 
perfecționarea neîntreruptă a demo
crației și afirmarea noului umanism 
revoluționar, socialist, creșterea 
prestigiului României pe plan inter
național prin afirmarea amplă a po
liticii sale ca o politică de pace, co
laborare și prietenie între popoare 
— poartă amprenta personalității 
dumneavoastră, a înaltelor dumnea
voastră 'calități de teoretician, de 
eminent și neobosit conducător revo
luționar, de înflăcărat patriot și con
secvent militant interhaționalist — 
se relevă în telegrama EDITURII 
POLITICE.

Vasta dumneavoastră operă teore
tică și practică, puternic ancorată in 
realitățile epocii complexe pe care 
omenirea o parcurge în prezent, a 
constituit și constituie călăuza pre
țioasă a ponorului nostru care acțio
nează cu dăruire și eroism pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Amplul proces de revitalizare a 
gmdirii teoretice, a practicii revolu
ționare, pe care vi-1 datorăm in cel 
mai înalt grad — elocventă mărturie 
a preocupărilor partidului nostru, 
ale dumneavoastră personal pentru 
a restitui materialismului dialectic și 
istoric funcțiile și virtuțile sale 
creatoare — v-au impus drept o 
personalitate de prim plan a gindi- 
rii contemporane.

Cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de activitate revoluționară și a zilei 
dumneavoastră de naștere, sărbătoa- 

■ re scumpă întregului nostru popor, 
colectivul de oameni. ai muncii, de 
la ÎNTREPRINDEREA „VICTORIA" 
DIN FLOREȘTI, JUDEȚUL PRA
HOVA — se spune întf-o altă tele
gramă — vă adresează cele mai 
alese sentimente de recunoștință 
pentru excepționala dumneavoastră 
activitate pusă în slujba patriei și 
a poporului român, a păcii in lume.

Cei 50 de ani de neobosită'activi
tate revoluționară în care dumnea
voastră, cel mai iubit și stimat fiu 
al poporului nostru v-ați aflat per
manent în fruntea celor mai aprige 
bătălii pentru dreptate socială și 
națională, pentru făurirea noii orîn- 
duiri pe pămîntul patriei, constituie 
pentru noi toți un strălucit exemplu 
de dăruire și patriotism, de înaltă 
consecvență revoluționară.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general al par
tidului, că oamenii muncii din între
prinderea noastră, însuflețiți de mi
nunatul dumneavoastră exemplu de 
muncă și dăruire față de țară, ne 
Vom mobiliza, toată energia pentru a 
pune în aplicare indicațiile pre
țioase pe care ni le-ați dat cu pri
lejul vizitei de lucru efectuate in 
cadrul unității noastre. Ne angajăm 
solemn în fața dumneavoastră, mult 
iubite și stimate Nicolae Ceaușescu, 
să înfăptuim neabătut sarcinile ce ne 
revin din hotărîrile Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.___ _________ )
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MĂRTURII DE PROFUNDĂ SATISFACȚIE Șl MlNDRIE PATRIOTICĂ 
pentru Înalta distincție omagială a academiei „simba" 

INMÎNATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Telegrame de felicitare din întreaga țară adresate secretarului general 

al partidului, președintele Republicii
Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au 
sosit In aceste zile, de pe întreg cuprinsul țârii, un mare număr de 
telegrame in care se adresează calde felicitări și se dă expresie 
celor mai alese sentimente de. stimă șl profundă dragoste, cu 
prilejul laminării distincției omagiale a Academiei „Simba" din Roma 
la împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversarea zilei 
sale de naștere, semn ai inaltei prețuiri lață de prodigioasa activitate 
internațională a președintelui României socialiste, înflăcărat militant pen
tru pace, prietenie și colaborare intre popoare.

In telegrame se dă glas hotăririi unanime a tuturor oamenilor muncii 
de a acționa cu toate forțele pentru îndeplinirea exemplară a sarcini
lor economice pe anul in curs și pe întregul cincinal, a hotăririlor Con
ferinței Naționale a partidului, pentru traducerea in viață a întregii po
litici interne și internaționale a partidului și statului.

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. 
se arată : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din Capitală, animați de 
gindurile și simțămintele de fier
binte dragoste și adincă recunoș
tință pe care vi le poartă dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului român, vă adresează 
din adîncul inimii cele mai calde 
felicitări cu prilejul înminărli dis
tincției omagiale a Academiei „Sim
ba", in semn de înaltă cinstire la 
sărbătorirea împlinirii a 50 de ani 
de eroică activitate revoluționară și 
a zilei dumneavoastră de naștere, a 
inestimabilei contribuții pe care ați 
adus-o și o aduceți, prin întreaga 
activitate desfășurată în fruntea 
partidului și statului nostru pentru 
împlinirea nobilelor idealuri de pace, 
progres și bunăstare ale națiunii 
noastre socialiste, pentru înfăptui
rea aspirațiilor și dezideratelor ma
jore de securitate, dezarmare, Înțe
legere și cooperare între toate po
poarele, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 

* noastră.
împreună cu toți fiii țării, noi ve

dem în conferirea acestei distincții, 
ce se adaugă numeroaselor mărturii 
de stimă, prețuire și admirație de 
care vă bucurați Jn întreaga lume, 
o elocventă apreciere a strălucitelor 
dumneavoastră calități de eminent 
om politic și conducător de partid și 
de stat, hotârit și clarvăzător, devo
tat trup și suflet cauzei poporului, 
luptător revoluționar consecvent 
pentru edificarea socialismului și 
comunismului în țara noastră, pen
tru pace și progres in întreaga lume, 
pentru independență națională, pen
tru dreptatea și libertatea popoare
lor.

Oamenii muncii din Capitală dau 
o înaltă apreciere întregii dumnea
voastră activități, modulul strălucit 
în care promovați principiile politi
cii externe clarvăzătoare, de înaltă 
esență umanistă, a partidului și sta
tului nostru, exprimîndu-și totala 
adeziune față de tot ceea ce între
prindeți spre binele și bunăstarea 
poporului român, pentru asigurarea 
unui climat de destindere, pentru 
Înfăptuirea dezarmării generale și, 
îndeosebi, a celei nucleare, ca o con
diție vitală a progresului și prospe
rității întregii umanități.

Dînd glas sentimentelor de dra
goste fierbinte și înaltă prețuire cu 
care vă înconjurăm și însuflețiți de 
nobila dumneavoastră dăruire pa
triotică, vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîn
tem hotărîți să ne consacrăm întrea
ga energie creatoare pentru a trans
pune neabătut în viață istoricele 
hotăriri ale Conferinței Naționale a 
partidului, calea sigură a înălțării 
României socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. se ara
tă : Cu prilejul înmînării plachetei 
omagiale a Academiei „Simba" din 
Roma, în semn de cinstire a 50 de 
ani de activitate revoluționară șl a 
aniversării zilei dumneavoastră de 
naștere — mărturie a prestigiului, 
prețuirii șl stimei de care vă bucu
rați în întreaga lume — vă rugăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne permiteți 
ca, în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din județul 
Argeș, să vă adresăm cele mal calde 
sentimente de stimă și recunoștință 
pentru neobosita activitate pe care 
o desfășurați In vederea creșterii 
prestigiului României socialiste, înăl
țării patriei noastre pe cele mal înal
te culmi ale progresului șl civili
zației.

în această prestigioasă distincție, 
ca și în numeroasele manifestări 
omagiale prin care comuniștii, oa
menii muncii din țara noastră și nu
meroase personalități ale lumii con
temporane au ținut să aducă un cald 
elogiu vieții și activității dum
neavoastră de înflăcărat patriot, își 
găsesc expresie stima și admirația 
de care vă bucurați astăzi în lume, 
înalta considerație și deosebitul pres
tigiu de care vă bucurați în fața po
poarelor pentru activitatea neobosi
tă pusă în slujba păcii, a celor mai 
înalte idealuri ale umanității.

Vă rugăm și cu acest prilej să 
primiți respectuoasele noastre felici
tări și vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că. urmind minunatul dumneavoas
tră exemplu de înflăcărat patriot și 
revoluționar, oamenii muncii din ju
dețul Argeș, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, vor 
munci cu neclintit devotament pen
tru realizarea in mod exemplar a 

^^sarciniloț ce ne revin în cel de-al

treilea an al actualului cincinal, cu 
conștiința că numai prin muncă, prin 
rezultate superioare, vor da cea mai 
concretă expresie dragostei ce o 
poartă patriei noastre scumpe.

în acest moment de intensă vibra
ție patriotică, cind dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vi s-a înminat, 
intr-un cadru solemn, placheta oma
gială a prestigioasei academii italie
ne „Simba" — după ce cu numai pa
tru ani în urmă aceeași instituție de 
la Roma v-a decernat premiul 
„Simba" pentru pace pe anul 1978 — 
ca semn de profund omagiu și aleasă

și de alte naționalități — Întreaga 
dumneavoastră activitate patriotică, 
revoluționară, consacrată încă din 
fragedă tinerețe celor mai vii și 
scumpe năzuințe ale națiunii noas
tre, luptei pentru eliberarea națio
nală și socială, transformării Româ
niei într-o țară liberă și demnă, care 
iși ocupă, un loc de cinste in rindul 
statelor lumii, constituie un strălu
cit model de muncă, viață și cute
zanță, insuflețindu-ne anii tineri, 
idealurile noastre revoluționare.

Această nouă recunoaștere interna
țională a prestigiului dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, ne determină, odată 
mai mult, pe noi, tinerii muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi și studenți, 
să urmăm neabătut prețioasele dum
neavoastră indicații, îndemnurile pă
rintești. pline de căldură, pe care ni 
le adresați, să facem totul pentru a 
ne situa la nivelul (naltelor exigen
țe ale epocii de avint istoric pe care 
o trăim, pregătindu-ne temeinic pen
tru muncă și viață, însușindu-ne cu
ceririle științei și cunoașterii umane, 
concepția revoluționară despre lume, 
pentru a putea acționa — așa cum 
ne-ați cerut de la înalta tribună a 
Conferinței Naționale a partidului — 
ca revoluționari, ca patrioți, pentru 
a servi întotdeauna poporul, cauza 
socialismului, pacea.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. se 
arată : Comuniștii, oamenii muncii

statului nostru, al cărei ctitor și 
neînfricat realizator sînteți dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, și vă asi
gurăm că ne vom înzeci ^eforturile 
pentru realizarea întocmai a obiec
tivelor Congresului al XII-lea, a tu
turor sarcinilor stabilite de recenta 
Conferință Națională a partidului, 
făcind să înflorească și să prospere 
neîncetat scumpa noastră patrie.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se relevă : Trăind sentimen
te de înălțător și vibrant patriotism, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
Mehedinți sînt mindri că noua dis
tincție vine să încununeze, ca semn 
al unei unanime recunoașteri șl pre
țuiri pe plan mondial a vastei, neo
bositei și pilduitoarei activități pe 
care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
desfășurați, cu inepuizabilă 
cu clarviziunea, cutezanța, 
ciunea și fermitatea ce vă 
rizează pentru făurirea pe 
noastră a unei lumi mai bune și mai 
drepte, a păcii, prieteniei și colabo
rării, în care fiecare popor să-și 
poată făuri, liber și stăpîn pe desti
nele sale, un viitor tot mai '

Mehedințenii, la fel ca 
națiune socialistă, știu că, 
ideilor generoase, de largă 
internațională pe care dumneavoas
tră le promovați consecvent, efor-

sentimente de dragoste și prețuire, 
urări de sănătate, viață îndelungată 
și fericire, spre binele șl prosperita
tea națiunii noastre, pentru triumful 
păcii pe pămint.

Conferirea distincției omagiale a 
Academiei „Simba", hotărîrea pres
tigioasei Instituții din Roma de a 
marca aniversarea a peste 50 
de activitate revoluționară 
dumneavoastră de naștere — 
toare scumpă întregului

energie, 
Ințelep- 
caracte- 
planeta

luminos. 
Întreaga 
datorită 

audiență

de ani 
și ziua 
sărbă- 
popor 

român — reprezintă încă o emoțio
nantă mărturie a prestigiului, pre
țuirii și stimei de care vă bucurați 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in întreaga lume, o nouă dovadă 
a aprecierii activității neobosite 
pe care o desfășurați pentru îm
plinirea idealurilor de pace și bună
stare ale poporului român, pen
tru înfăptuirea marilor aspirații de 
progres ale tuturor națiunilor — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R.

Preocuparea dumneavoastră con
stantă pentru edificarea unei lumi 
noi, eliberată de spectrul războiului, 
bazată pe dreptate și egalitate între 
toate statele lumii, a ridicat la cele 
mai înalte culmi prestigiul Româ
niei și v-au consacrat ca personali
tate proeminentă a vieții politice 
internaționale, luptător consecvent 
pentru .cauza popoarelor, a păcii și 
progresului social în întreaga lume.

în aceste zile, cind țara și lumea

cită dovadă de recunoaștere Inter
națională a activității dumneavoas
tră neobosite închinată cauzei păcii, 
destinderii și cooperării intre state, 
mărturie grăitoare a marelui pres
tigiu de care vă bucurați in rindul 
popoarelor, al tuturor forțelor iubi
toare de progres din Întreaga lume 
— se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN VRANCEA AL 
P.C.R.

Cu toată ființa noastră ne expri
măm deplinul acord la ideile expri
mate cu prilejul înmînării înaltei 
distincții, privind căile de soluțio
nare a problemelor grave și comple
xe cu care se confruntă lumea con
temporană. Dăm o înaltă apreciere 
convingerii dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că stă în puterea popoare
lor, a forțelor progresiste de pretu
tindeni, ca guvernele să fie deter
minate pentru a se trece hotărît la 
dezarmare și, în primul rînd, 
dezarmarea nucleară, trecerea 
tratative reale între țările bogate . 

acord co
in vederea 
a depășirii 

mondiale.

la 
Ia 
și

sărace și realizarea unui 
respunzător între acestea 
lichidării subdezvoltării, 
actualei crize economice

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din Vrancea vor 
acționa fără preget pentru a trans
pune în viață hotărîrile Congresului 
al XII-lea și ale Conferinței Națio
nale ale partidului, sporindu-și ast
fel aportul la îndeplinirea obiective-

rii marilor aspirații de progres șl 
bunăstare ale tuturor națiunilor, 
pentru contribuția deosebită la cau
za destinderii, înțelegerii și coope
rării internaționale.

în conștiința întregii lumi, dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. întru
chipați voința de pace și libertate 
a poporului român, aspirațiile sale 
nobile de a trăi cu demnitate într-o 
lume mai bună și mai dreaptă, pe o 
planetă eliberată de coșmarul arme
lor nucleare, de spectrul unui război 
nimicitor.

Folosim și acest prilej pentru / 
vă încredința din nou de dept^ 
noastră adeziune față de hotțu 
Congresului al XII-lea al Partidu 
Comunist Român și Conferinței Ni 
ționale ale partidului, reinnoind an
gajamentul și hotărîrea noastră fer
mă de a acționa exemplar pentru 
îndeplinirea indicațiilor dumnea
voastră prețioase făcute cu prilejul 
recentei vizite în întreprinderea 
noastră, contribuind la dezvoltarea 
economico-socială a patriei, la pros
peritatea României socialiste.

~s-

• O nouă și semnificativă expresie a marelui prestigiu internațional de
care se bucură președintele României pe toate meridianele

• Recunoaștere grăitoare a inestimabilei contribuții aduse la cauza păcii, 
destinderii și înțelegerii între popoare, la făurirea unei lumi mai bune și mai 

drepte pe planeta noastră ’Jir

• hsuflețitoare angajamente pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor 

actualului cincinal, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din sectorul nos
tru, vă adresăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde și sincere felicitări cu 
ocazia inminării distincției omagiale 
a Academiei „Simba", cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de activitate 
revoluționară și al aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere — se spu
ne în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID și COMITETULUI EXECU
TIV AL CONSILIULUI POPULAR 
AL SECTORULUI 1. BUCUREȘTI. 
Alături de întregul nostru popor, noi 
vedem în această nouă distincție 
încă o emoționantă mărturie a pres
tigiului și stimei de care vă bucu
rați în întreaga lume, prețuirea acti
vității dumneavoastră de excepție, pe 
care o desfășurați fără răgaz, cu Vi
goare și clarviziune revolut:' iară, în 
slujba idealurilor d|e dreptate, de 
libertate și progres. Sîntem min
dri și ne bucurăm din toată Inima 
de ecoul mondial al prodigioasei 
dumneavoastră activități politice, al 
concepțiilor dumneavoastră privind 
soluționarea pe cale pașnică a mari
lor probleme ale lumii contemporane.

îngăduiți-ne să vă aducem un vi
brant omagiu, însoțit de profunda 
noastră admirație și să ne reinnoim 
angajamentul solemn de a urma 
neabătut strălucitul dumneavoastră 
exemplu revoluționar, pentru Înfăp
tuirea sarcinilor ce ne revin din 
documentele Conferinței Naționale și 
din hotărîrile Congresului al XII-lea 
al partidului.

COMITETULUI DE
SECTORULUI 6 

spunie : Cu cele mai

considerație cu prilejul Împlinirii a 
50 de ani de activitate revoluționară 
șl aniversării zilei dumneavoastră de 
naștere, ne reînnoim angajamentul 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru a traduce neabătut în viață isto
ricele hotăriri ce ne revin din docu
mentele Congresului al 
Conferinței Naționale ale 
— se arată în telegrama 
TULUIJUDEȚEAN DOLJ

Prin conferirea acestei 
Academia „Simba" a omagiat pe 
eminentul om de stat al vieții con
temporane, pe revoluționarul de ge
niu care sînteți dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. prețuit 
și apreciat în întreaga" lume pentru 
activitatea neobosită închinată îm
plinirii idealurilor de pace, de 
destindere și colaborare între po
poarele lumii, luptător neobosit 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice pe planeta 
noastră.

Exprimindu-vă și cu acest prilej 
adeziunea și totala recunoștință față 
de strălucita dumneavoastră activi
tate in fruntea partidului și statului 
nostru, vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom milita cu înaltă răspundere 
comunistă pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin in 
acest an și cincinal, sporindu-ne ast
fel contribuția la continua înflorire 
a națiunii noastre socialiste.

XII-lea și 
partidului 
COMITE- 
AL P.C.R.
distincții,

Tînăra generație a României so
cialiste a primit cu adincă emoție și 
vie satisfacție hotărîrea Academiei 
„Simba" din Roma de a vă inmîna 
distincția omagială, marcînd astfel in 
mod strălucit marele eveniment din 
viața politică a țării noastre, sărbă
torit de întregul popor român — oma
gierea a 50 de ani de activitate revo
luționară, patriotică șl aniversarea 
zilei dumneavoastră de naștere. — 
se arată în telegrama adresată de 
C.C. AL U.T.C. ȘI CONSILIUL 
UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDEN
ȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMANIA.

înmînarea acestei distincții repre
zintă o emoționantă mărturie a 
prestigiului, prețuirii și stimei de 
care vă bucurați în întreaga lume, 
a activității neobosite puse în sluj
ba păcii, o recunoaștere 
ției deosebite la cauza 
Înțelegerii și cooperării 
nale.

Marcarea acestei date 
porului român, care se 
meroaselor și impresionantelor ma
nifestări desfășurate in țară și peste 
hotare, exprimă afecțiunea, admirația 
și deosebita prețuire față de dum
neavoastră, conducătorul iubit și sti
mat al poporului român, personalita
te proeminentă a lumii contempo
rane, promotor neobosit al cauzei 
păcii, independenței, colaborării și 
progresului tuturor națiunilor.

Pentru noi, tinerii României de 
astăzi — români, maghiari, germani

din județul Galați, ca și întregul po
por român, au urmărit cu satisfacție 
și legitimă mindrie patriotică cere
monia inminării distincției omagiale, 
oferită de Academia „Simba" cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de activi
tate revoluționară și aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere. Expre
sie înaltă și deosebit de semnifi
cativă a prețuirii de care vă bucurați 
pe plan internațional, ca promotor 
al unei politici consecvente de pace 
și prietenie, ca inițiator al unor ră
sunătoare chemări la rațiune, prin 
care România a cerut trecerea ime
diată la dezarmare și destindere, la 
inaugurarea unei noi ordini econo
mice. bazate pe principiul colaboră
rii, această distincție se adaugă nu
meroaselor și impresionantelor ma
nifestări organizate în întreaga lume 
prin care este omagiată una din cele 
mai strălucitoare personalități poli
tice ale contemporaneității.

Sîntem mîndri, mare și iubite con
ducător, să aparținem acestei epoci 
care vă poartă numele, să vă ascul
tăm cuvîntul și să vă urmăm pilda, 
sîntem mîndri să avem în dumnea
voastră exponentul cel mai fidel al 
idealurilor scumpe ale poporului ro
mân, care și-a dorit întotdeauna să 
trăiască in pace, respectînd ideea de 
independență, suveranitate și liber
tate.

îngăduiți-ne să folosim acest pri
lej deosebit pentru a ne reînnoi an
gajamentul solemn de a face totul 
pentru a împlini exemplar aici, la 
Galați, sarcinile trasate de Congresul 
al XII-lea și Conferința Națională 
ale partidului, să vă urăm încă o 
dată „La mulți ani !“, fericire și să
nătate spre gloria patriei noastre 
socialiste.

a contribu- 
destinderii, 
interna tio-

scumpe po- 
adaugă nu-

în telegrama 
DEȚEAN IAȘI 
Noi vedem in 
omagială de către Academia „Simba" 
o încununare a stimei și prețuirii ce 
vi se acordă ca eminent om politic 
și de stat al vieții contemporane, 
pentru care în 1978 aceeași presti
gioasă instituție v-a inmînat pre
miul „Simba" pentru pace și prie
tenie între popoare. Actuala dis
tincție o considerăm, totddatâ. o re
cunoaștere a operei mărețe pe care 
o desfășurați în vederea înfăptuirii 
noii ordini economice internaționale, 
a idealurilor de libertate și progres 
ale popoarelor, de edificare a unei 
lumi a păcii, securității. înțelegerii 
și colaborării Intre toate națiunile.

Cu acest prilej, vă rugăm să pri-, 
miți încă o dată, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din județul nostru cele mai căl
duroase felicitări, urări de sănătate 
și viață indelpngată, spre binele și 
fericirea poporului român, a creș
terii prestigiului său în lume. Ne 
reinnoim angajamentul solemn de a 
milita cu consecvență pentru trans
punerea in viață a întregii politici 
interne și externe a partidului și

COMITETULUI JU- 
AL P.C.R. se arată : 
decernarea plachetei

turilor deosebite pe care le depuneți 
în vederea rezolvării marilor pro
bleme ale contemporaneității, po
poarele lumii, forțele iubitoare de 
pace și progres social, toți cei care 
gindesc realist, iși îndreaptă cu tot 
mai mult respect privirile spre 
România \ socialistă și conducătorul 
său. Comuniștii, toți locuitorii me
leagurilor mehedințene, folosesc 
acest minunat prilej pentru a vă 
adresa sincere felicitări, pentru a da 
glas, cu toată căldura inimilor lor, 
celor mai alese și sincere sentimente 
de stimă, dragoste și respect, ce le 
nutresc față de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, exprimindu-și totodată 
deplina adeziune la politica clarvă
zătoare internă și externă a parti
dului și statului nostru, hotărîrea de 
a dovedi prin fapte că vă urmează 
neabătut înălțătorul exemplu de 
muncă fără preget, de devotament 
și patos revoluționar pentru fău
rirea viitorului comunist al națiunii 
noastre.

I
Această înaltă distincție omagială, 

conferită de prestigioasa instituție 
de la Roma după decernarea premiu
lui „Simba" pentru pace pe anul 
1978, reafirmă unanima recunoaștere 
și consacrare mondială a contribuției 
excepționale pe care o aduceți, cu 
clarviziune și consecvență, la solu
ționarea problemelor complexe ale 
lumii contemporane, la edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, a unei lumi mai 
drepte și mai bune, ferită de spec
trul unui nou război 
asigurarea dreptului 
pace al oamenilor, al 
nilor — se spune în _
MITETULUI JUDEȚEAN PRAHOVA 
AL P.C.R.

Simbol al relațiilor tradiționale 
dintre România și Italia, al întăririi 
colaborării cu țările în curs de dez
voltare, cu toate statele, fără deose
bire de orînduire socială, placheta 
omagială „Simba" semnifică, totoda
tă, dorința sinceră a oamenilor de 
pretutindeni de realizare a unui cli
mat de securitate, colaborare și pace 
pe planeta noastră, de respect față 
de valorile civilizației, față de dem
nitatea umană.

în același timp, volumul din 
opera științifică .a tovarășei Elena 
Ceaușescu, editat In această țară și 
oferit cu acest prilej, reprezintă o 
nouă recunoaștere a prestigiului de 
care se bucură in lume ca savant de 
renume internațional, precum și o 
expresie a hotăririi oamenilor de ști
ință de pretutindeni de a pune cu
ceririle minții umane în slujba omu
lui, a păcii, a progresului societății 
omenești.

în numele tuturor locuitorilor ju
dețului Prahova, vă transmitem, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde 
felicitări, un profund omagiu și alese

întreagă vă 
toți oamenii 
Tulcea dau 
fierbinte față 
externă a partidului și statului nos
tru, pe care cu înțelepciune și curaj 
o promovați de cînd vă aflați la 
cîrma destinelor României socia
liste. Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, că 
vă vom urma cu entuziasm și devo
tament în tot ceea ce veți între
prinde, că vom munci fără preget 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor din istoricele hotăriri ale 
Congresului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale Partidului Co
munist Român.

omagiază, comuniștii, 
muncii din județul 
glas atașamentului 

de politica internă și

distrugător, la 
la viață și la 
tuturor națiu- 

telegrama CO-

Înmînarea distincției omagiale a 
Academiei „Simba" cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani de activitate re
voluționară și aniversării zilei dum
neavoastră de naștere reprezintă un 
profund omagiu adus conducătorului 
statului român, o nouă și pregnantă 
mărturie a deosebitei stime și ad
mirații, a înaltei prețuiri manifestate 
în lume față de personalitatea pre
ședintelui României, pentru fermita
tea și consecvența cu care militează 
în vederea soluționării constructive a 
problemelor complexe ce confruntă 
in prezent omenirea — se arată- în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VASLUI AL P.C.R. ȘI CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Totodată, distincția acordată se în
scrie ca o recunoaștere a rolului pe 
care România, dumneavoastră per
sonal, il aveți în viața internaționa
lă, în afirmarea unei politici noi, 
bazată pe principiile independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, renunțării 
Ia forță și 
în relațiile 
dreptului 
alege liber 
făuri un viitor luminos, intr-o lume 
a păcii și prieteniei.

Mîndri de a vă avea în fruntea 
națiunii, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător și militant comunist, vă 
încredințăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a da viață isto
ricelor hotăriri ale Congresului al 
XII-lea al partidului și ale Confe
rinței Naționale din decembrie 1982, 
a importantelor indicații date cu pri
lejul vizitei efectuate in județul nos
tru, pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan din primele zile ale acestui an, 
contribuind pe această cale la creș
terea bunăstării întregului 

. popor, la înflorirea scumpei 
patrii — România socialistă.

la amenințarea cu forța 
dintre state, respectării 
fiecărui popor de a-și 
calea dezvoltării, de a-și

lor economico-sociale ce ne revin în 
acest an, pe întregul cincinal.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI APARARII NA
ȚIONALE, exprimînd gindurile și 
sentimentele întregii oștiri române, 
vă adresează din adîncul inimii cele 
mai calde și respectuoase felicitări 
cu prilejul conferirii plachetei oma
giale a Academiei „Simba" din 
Roma. în semn de deosebită pre
țuire a celor 50 de ani de activjtate 
revoluționară neîntreruptă și cu o- 
cazia aniversării zilei dumneavoas
tră de naștere. Pentru militarii ar
matei noastre, ca și pentru întregul 
popor, hotărîrea acestei distinse in
stituții de a omagia eminenta dum
neavoastră personalitate, solemnita
tea înmînării plachetei omagiale, 
care se adaugă numeroaselor și im
presionantelor manifestări ce au 
marcat pe întreg cuprinsul patriei și 
pe toate continentele lumii cea de-a 
65-a aniversare a zilei dumneavoas
tră de naștere și a unei jumătăți de 
secol de luptă revoluționară pentru 
binele poporului român și înțelegere 
între toate statele, constituie o nouă 
mărturie a afecțiunii, admirației și 
prestigiului de care vă bucurați, to
varășe secretar general al partidu
lui — conducătorul iubit și stimat al 
poporului român, strălucit om de 
stat, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, și cu acest 
prilej, că noi, toți cei care constituim 
forța înarmată a țării, partea înar
mată a poporului, mobilizați de pil
duitorul dumneavoastră exemplu de 
viață și activitate revoluționară, vom 
acționa cu întreaga noastră răspun
dere pentru înfăptuirea istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului, a cerințelor Directivei pri
vind pregătirea militară și politică 
a armatei. Vom fi gata în orice mo
ment la ordinul patriei, al dum
neavoastră, tovarășe comandant su
prem, de a apăra. împreună cu între
gul popor, cuceririle socialiste, re
voluționare, munca pașnică a na
țiunii, liniștea ei, independența, su
veranitatea și țntegritatea Republicii 
Socialiste România.

I»

în telegrama 
PARTID AL 
BUCUREȘTI se . 
alese sentimente de mîndrie patrio
tică, comuniștii, toți oamenii muncii 
din sectorul nostru au luat cunoș
tință, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de decernarea 
înaltei distincții omagiale de cSș.r, 
Academia „Simba" din Roma, cu 
ocazia împlinirii a 50 de ani de acti
vitate revoluționară și aniversării 
zilei dumneavoastră de naștere. 
Distincția decernată de această pres
tigioasă instituție reprezintă o nouă 
recunoaștere și prețuire a meritelor 
dumneavoastră excepționale de 
luptător neobosit pentru pace, secu
ritate și colaborare, pentru afirma
rea în relațiile internaționale a prin
cipiilor independenței și suverani
tății naționale, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile inter
ne, nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, pentru rezolvarea 
tuturor diferendelor dintre state pe 
calea pașnică a tratativelor.

Exprimîndu-vă cele mal calde fe
licitări pentru înalta distincție ce 
v-a fost decernată, pentru stima, 
admirația și prețuirea de care vă 
bucurați in lumea întreagă, vă adre
săm urările noastre sincere de mulți 
ani in deplină sănătate și fericire, 
de noi succese în activitatea de su
premă răspundere pe care o desfă
șurați la cîrma 
nostru, pentru 
noastre patrii. 
România.

partidului și statului 
inflorirea

Republica
scumpei 

Socialistă

ai muncii 
DE MA- 

„SEMANATOA-

. Academiei 
împlinirii a 

revoluționară 
dumneavoas-

mult iubite și

nostru 
noastre

munciiComuniștii, toți oamenii 
de pe legendarele meleaguri ale 
Vrancei, dau glas sentimentelor por
nite din adîncul inimii, de bucurie 
și mîndrie patriotică pentru confe
rirea de către Academia „Simba" a 
plachetei omagiale,- nouă și strălu-

Gindurile colectivului de oameni 
al muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
DE MAȘINI ELECTRICE BUCU
REȘTI se alătură, in aceste momen
te. glndurilor Întregului nostru po
por in a vă transmite, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae .Ceaușescu, 
cele mai sincere felicitări cu ocazia 
decernării Înaltei distincții omagiale 
de către Academia „Simba" din 
Roma.

Este o nouă mărturie a prestigiu
lui. prețuirii și stimei de care vă 
bucurați in întreaga lume, pentru 
activitatea neobosită consacrată irti- 
plinirii idealurilor de pace și bună
stare ale poporului român. înfăptui-

Colectivul de oameni 
din ÎNTREPRINDEREA 
ȘINI AGRICOLE 
REA" BUCUREȘTI a primit cu deo
sebită satisfacție și cu înaltă mîn
drie patriotică vestea decernării dis
tincției omagiale a 
„Simba" cu prilejul 
50 de ani de activitate 
și al aniversării zilei 
tră de naștere
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Distincția primită reprezintă recu
noașterea unanimă a remarcabilei 
dumneavoastră activități consacrată 
propășirii României socialiste, des
tinderii și înțelegerii între popoare. 
Cu prilejul inminării acestei înalte 
distincții, ingăduiți-ne să dăm glas 
sentimentelor de profundă dragoste, 
stimă și prețuire pe care vi le pur
tăm, urindu-vă viață îndelungată, 
multă sănătate și putere de muncă 
în fruntea partidului și statului pen
tru continua prosperitate și fericire 
a națiunii noastre socialiste. însufle
țiți de minunatul dumneavoastră 
exemplu de patriotism, de luptător 
neînfricat, vă încredințăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort in activitatea de zi cu zi 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin, contribuind 
astfel la dezvoltarea și ridicarea pa
triei pe noi culmi de civilizație și 
progres.

/
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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. D
S-a cerut, de asemenea, să se urmărească 

cu toată atenția îndeplinirea sarcinilor de 
plan prevăzute pentru producția bunurilor 
de consum destinată pieței interne, extin
derea mai rapidă și diversificarea serviciilor, 
astfel incit să se asigure realizarea progra
mului privind autoconducerea și autoaprovi- 
zionarea populației, ridicarea pe această bază 
a nivelului de trai material Și spiritual al în
tregului popor.

Comitetul Politic Executiv a stabilit să fie 
dat publicității Comunicatul Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale, 
Consiliului de Miniștri, Comitetului de Stat 
al Planificării și Direcției Centrale de Sta
tistică cu privire la îndeplinirea planului 
național unic de dezvoltare economico-socia- 
lă a Republicii Socialiste România pe anul 
1982.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat, de asemenea, Raportul privind asi
gurarea și controlul calității produselor și ac
tivitatea de metrologie în anul 1982. S-a 
subliniat că întreaga muncă desfășurată în 
acest domeniu a fost concentrată în direc
ția traducerii în viață a hotăririlor Con
gresului al XII-lea al P.C.R., a indicațiilor 
date de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la ri- 

’carea continuă a nivelului tehnico-calitativ 
ctț ‘erea competitivității produselor româ

nește
Con; tetul Politic Executiv a apreciat că, 

prin mobilizarea susținută a forțelor din cer
cetare, proiectare și producție, în anul 1932 
s-au obținut succese însemnate în direcția 
îmbunătățirii calității produselor. Au fost 
asimilate în fabricație mașini și utilaje cu 
performanțe tehnico-calitative superioare, a 
crescut gradul de fiabilitate a acestora, s-au 
aplicat și extins tehnologii noi sau perfec
ționate.

Apreciind rezultatele bune obținute în 
1982, Comitetul Politic Executiv a criticat, 
în același timp, faptul că unele întreprinderi 
au realizat produse ou abateri de la normele 
de calitate, pentru a căror remediere s-au 
făcut cheltuieli suplimentare ce au grevat 
asupra eficienței activității acestor unități.

Pornind de la hotăririle adoptate de Con
ferința Națională a partidului, de la creș
terea cerințelor economiei naționale, Comi
tetul Politic Executiv a hotărît elaborarea, 
pentru toate ramurile economice, a unor 
programe speciale, care să conducă la îmbu
nătățirea continuă a calității produselor. S-a 
indicat ca aceste programe să conțină mă
suri tehnice și organizatorice care să cu
prindă întregul proces de producție, de la 
materiile prime pînă la realizarea produse
lor finite. Programele urmează să asigure 
soluții tehnice moderne de fabricație, cu ac
cent pe extinderea mecanizării și automati
zării, prin antrenarea mai largă a cercetării 
științifice, integrarea în fabricație a unor 
produse la un nivel calitativ ridicat, cu con
sumuri reduse de materii prime și materia
le, corespunzătoare exigențelor pieței interne 
și externe. S-a stabilit ca in cadrul acestor 
programe un loc central să-l ocupe măsurile 
pentru creșterea continuă a calificării între
gului personal, pentru întărirea ordinii, dis
ciplinei și răspunderii în fiecare unitate, 
acordîndu-se o atenție deosebită îmbunătă
țirii muncii în fazele de execuție, concomi
tent cu întărirea activității de control.

Comitetul Politic Executiv a reliefat rolul 
deosebit ce revine in ridicarea calității pro
duselor organizațiilor de partid, consiliilor 
oamenilor muncii, organizațiilor de sindicat, 
femei și tineret din toate ministerele, cen
tralele și unitățile și a indicat ca programele 
ce vor fi adoptate să fie temeinic dezbătute 
cu toți oamenii muncii, pentru a se acționa 
cu maximum de energie și responsabilitate 
în vederea realizării de produse cu perfor
manțe tehnice ridicate în întreaga economie 
națională.

S-a cerut organelor de conducere colectivă 
ale ministerelor, Inspectoratului general de 
stat pentru controlul calității produselor să 
acționeze cu exigență și răspundere in ve
derea rezolvării cu maximă operativitate a 
ansamblului de probleme de care depinde 
îmbunătățirea continuă a calității produse
lor, să facă totul, împreună cu ceilalți fac
tori din economie, pentru ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor. — sarcină 
de cea mai mare importanță, stabilită de 
Congresul al XII-lea și Conferința Națională 
ale partidului.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat propunerile privind 
valorificarea unor materii prime și materiale 
recuperabile cu conținut de elemente utile, 
în spiritul indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului, au fost analizate căile și 
modalitățile prin care pot fi îndeplinite im
portantele obiective prevăzute în acest do
meniu. S-a stabilit intensificarea lucrărilor 
de cercetare și proiectare și pregătire a in
vestițiilor pentru punerea în valoare a unor 
materii prime și materiale recuperabile cu 
conținut de elemente utile, pentru acope
rirea necesarului intern și crearea unor dis
ponibilități pentru export. S-au stabilit mă
suri privind întocmirea unor programe de 
lucru și înființarea de colective complexe de 
specialiști, pe toate platformele, care să ur
mărească înfăptuirea sarcinilor și respec
tarea termenelor planificate.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
și aprobat raportul privind balanțele 
principalelor produse agricole din re
colta anului 1982. S-au stabilit măsuri care 
să ducă la o bună gospodărire și utilizare 
a acestor produse, pentru îndeplinirea inte
grală a prevederilor programelor aprobate 
de Conferința Națională a partidului, în ve
derea asigurării necesarului de materii pri
me pentru economie și a satisfacerii cores
punzătoare a cerințelor de consum ale popu
lației.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o informare cu privire la 
vizita oficială de prietenie pe care a între
prins-o în țara noastră, în perioada 21—24 
ianuarie 1983, colonelul Moammer El Ged
dafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor fructuoase ale noului 
dialog la nivel înalt româno-libian, rezultate 
consemnate în Tratatul de prietenie și coo
perare dintre România și Libia, precum și 
în celelalte documente semnate in timpul 
vizitei, manifestîndu-și convingerea că aces
tea asigură o perspectivă nouă, de impor
tanță istorică, în dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele două țări 
— pe plan politic, economic, tehnico-științi-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Regatului Maroc

Vernisajul expoziției de pictură, sculptură și grafică 
„Balcanii — zonă a păcii și înțelegerii intre popoare"
La Sala Dalles din București a tost 

deschisă, marți, expoziția de pictură, 
sculptură și grafică „Balcanii — zonă 
a păcii și înțelegerii între popoare", 
prestigioasă manifestare ce constituie 
o expresie elocventă a preocupărilor 
partidului și statului nostru de lăr
gire și diversificare a formelor de 
colaborare intre popoarele din Bal
cani.

Expoziția reunește aproximativ 300 
de lucrări realizate de cunoscut! ar
tiști plastici din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, Turcia și România, ce oglin
desc cu mijloacele specifice artei o 
parte din bogățiile de cultură și spi
ritualitate ale țărilor participante, 
viata și munca neobosită ale popoa
relor din această zonă a Europei, 
creația pașnică și aspirația lor secu
lară de pace și colaborare cu toate 
popoarele lumii.

Evidențiind semnificația organiză
rii in capitala țării noastre a acestei 
noi ediții a expoziției, Ladislau He- 
geduș, secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, a 
menționat, în alocuțiunea rostită la 
vernisaj, că România, președintele 
Nicolae Ceaușescu. militind neabătut 
pentru triumful înaltelor idealuri de

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 9 

februarie, ora 29 — 12 februarie, ora 20. 
In țara : Vremea va fi schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Vor cădea 
precipitații locale, mai ales sub formă 
de ploaie in regiunile sudice ale țării 
și sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare în nord. Vtntul va sufla moderat, 
cu Intensificări trecătoare, îndeosebi In 

pace, progres și colaborare interna
țională, promovează prin întreaga ac
tivitate dorința unanimă a poporului 
român de a face totul pentru ca din 
Balcani, din Europa și întreaga lume 
să dispară spectrul amenințător al 
unui război minicitor. în spiritul re
lațiilor de prietenie și colaborare 
culturală statornicite intre Statele 
balcanice — a subliniat vorbitorul — 
România organizează această expozi
ție cu convingerea că valorii ei artis
tice intrinseci i se adaugă multiple 
valențe politice și umaniste.

La vernisaj au participat Maria 
Groza, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Centrului național pentru 
promovarea prieteniei și colaborării 
cu alte popoare, Ion Gheorghiu, vice
președinte al Uniunii artiștilor plas
tici, personalități ale vieții cultural- 
artistice, un numeros public.

Au luat parte șefii misiunilor di
plomatice ale țărilor participante, alți 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
la București, membri ai corpului di
plomatic, precum și reprezentanți ai 
ministerelor culturii și uniunilor de 
creație din țările expozante.

(Agerpres)

estul țării și zona de munte. Tempe
ratura aerului va scădea ușor In nordul 
țării. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 4 șl plus 6 grade. 
Izolat mai coborfte In depres'uni. iar 
temperaturile maxime vor oscila Intre 
zero șl 10 grade. Ceață slabă diminea
ța și seara. In București : Vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul temporar 
noros, favorabil ploii slabe. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între zero și 3 grade. Iar cele 
maxime între 7 și 10 grade. Ceață slabă 
dimineața și seara. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

t V
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16.05 Tribuna experienței
16.25 Tragerea Pronoexpres
16,35 Viața culturală
17,10 Farmecul muzicii
17,30 Dialogul faptelor. Valoarea unor 

inițiative ale O.D.U.S.
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea economică. înfăptuim 

hotăririle Conferinței Naționale a 
partidului

cinema
• Faleze de nisip t VICTORIA
(16 26 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Cinci pentru infern : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Comoara: AURORA (35 04 86) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Concurs ; BUZEȘTI (50 43 58) — 
15.30; 17,30: 19,30.
• Trandafirul galben : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17.15; 19,30.
• Bunul meu vecin Sam : POPULAR 
~ 11; MUNCA 121 50 97) — 16: 19.
• Maria Mirabeia: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30: 17,30.
• Quo vad is, homo sapiens ? : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19, 
VIITORUL - 19.30.
• Degețica — 9; 10,45: 12.30: 14,15: 16,
Prea tineri pentru riduri — 17,45;
19,30: DOINA (16 35 38).
• Vrăjitorul din Oz — 15.30; Soarta 
Aurei și Argentinei — 17.30; 19,30 : 
FLACARA (20 33 40).
• Agonia : SALA MARE A PALA
TULUI — 16.45; 20, SCALA (11 03 72)
— 9,15: 12,15; 16.15; 19.15.
• Haiducul năzdrăvan — 9; 11; 13,15;

fic și cultural — în folosul progresului eco
nomic al ambelor state, al prosperității po
poarelor român și libian.

A fost relevată importanța înțelegerilor 
convenite cu acest prilej pentru intensifi
carea cooperării româno-libiene în construc
ții, agricultură, geologie, petrochimie, trans
porturi și alte domenii de interes reciproc, 
pentru creșterea echilibrată a schimburilor 
comerciale, precum și pentru realizarea unor 
acțiuni de cooperare pe terțe piețe.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat, de 
asemenea. însemnătatea schimbului de ve
deri dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
colonel Moammer El Geddafi cu privire la 
evoluția situației politice internaționale ac
tuale.

S-a exprimat deplinul acord cu concluziile 
la care au ajuns cei doi conducători privind 
necesitatea ca, in actualele condiții de încor
dare deosebită a vieții internaționale, toate 
popoarele, forțele înaintate de pretutindeni 
să acționeze cu cea mai mare energie, strins 
unite, pentru a împiedica înrăutățirea situa
ției internaționale, pentru a asigura reluarea 
și continuarea politicii de destindere, dez
voltarea independentă și pacea, pentru re
zolvarea, prin mijloace politice, a stărilor de 
încordare și conflict, pentru respectarea ri
guroasă în relațiile dintre toate națiunile a 
principiilor deplinei egalități în drepturi, 
independenței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, avantaju
lui reciproc, renunțării cu desăvîrșire la 
forță și la amenințarea cu forța.

A fost reliefată aprecierea care se face în 
Comunicatul comun româno-libian că pro
blema cheie a asigurării păcii, securității și 
colaborării între națiuni o constituie trecerea 
la măsuri efective și substanțiale de dezar
mare, in primul rind de dezarmare nucleară.

în legătură cu situația din Orientul Mij
lociu, Comitetul Politic Executiv a aprobat 
aprecierea făcută de conducătorii celor două 
state că o pace globală, dreaptă și trainică 
in această zonă se poate realiza numai pe 
baza retragerii Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, inclusiv din Ierusalimul arab, și a 
soluționării problemei poporului palestinian, 
prin recunoașterea dreptului său la autode
terminare, inclusiv la crearea unui stat pro
priu independent.

Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
satisfacția față de reafirmarea, in timpul 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonelul Moammer El Geddafi. 
a hotăririi României și Libiei de a amplifica 
colaborarea pe plan intdtnațional, in cadrul 
Națiunilor Unite, al altor foruri internațio
nale, în „Grupul celor 77“ și în mișcarea 
țărilor nealiniate, in scopul reglementării 
democratice, juste, în.interesul popoarelor, a 
problemelor internaționale, promovînd ast
fel pacea, securitatea și colaborarea intre 
națiuni.

Aprobind în unanimitate documentele și 
înțelegerile convenite cu prilejul vizitei, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
pentru realizarea in bune condiții a obiecti
velor de colaborare și cooperare prevăzute, 
pentru lărgirea continuă a raporturilor ro
mâno-libiene, potrivit dorinței și aspirațiilor 
ambelor țări și popoare.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, unele probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

20.30 Forum politico-ideologic. Idei ma
jore In documentele Conferinței 
Naționale a partidului. Clasa noas
tră muncitoare la înălțimea misiu
nii sale revoluționare

20,50 Film artistic : „Fata de pe malul 
rîulul". Premieră pe țară. Copro
ducție franco-italiană. In distri
buție : Sophia Loren, Gerard Oury, 
Lise Bourdon, Rick Battaglia. Re
gia : Mario Soldat!

22,00 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,20 Scena și ecranul
21,00 Buletinul rutier al Capitalei
21,15 Din țările socialiste : Imagini lao- 

țiene
21.30 Seară de muzică de cameră
22,00 Telejurnal

Pagini de manuscris — 15,30; 17,45; 
20: TIMPURI NOI (15 6110).
• Pe căi nelegale : SALA MICA A
PALATULUI — 17,15; 20, PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15. GLORIA (47 46 75) — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Moscova nu crede In lacrimi : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 12; 16; 19.
• Despărțire temporară : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (75 77 20) 
— 17.30.
• ...Și a fost jazul : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,30; 20.
• AValanșa: DACIA (30 35 94) — 16; 
19, DRUMUL SĂRII (31 28 13) — 15,30;
18,30.
• Comoara din lacul de argint-: DA
CIA — 9; 11,15: 13,30.
• Raidul vărgat ; FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19.30, VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Ali-Baba și cei 40 de hoți : LIRA 
(31 71 71) — 15.30: 18.30.
• Școala curajului (III) — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,45; Ultima stație — 18; 20 : 
UNION (13 49 04).
• Imperiul contraatacă : ARTA
(213186) — 9; 12; 15; 18,30, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11,30; 14; 16.45; 19,30.
• Competiția : CAPITOL (16 29 17) —
8,30; 10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30,
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.

(Urmare din pag. I)
înminînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul MOHAMED TAOUFIK 
KABBAJ a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc și cele mai cordiale urări din 
partea Maiestății Sale regele Hassan 
al II-lea.

în cuvîntarea prezentată cu acest 
prilej de ambasadorul marocan se dă 
o înaltă apreciere succeselor obținu
te de poporul român in dez
voltarea multilaterală a patriei, 
sub conducerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, și se subliniază bunele 
raporturi statornicite între România 
și Maroc pe plan bilateral, cit și pe 
plan internațional. în cuvîntare sînt 
evocate, cu deosebită satisfacție, vi
zitele efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în Maroc, apre- 
ciîndu-se că acestea au dat un im
puls și mai puternic cooperării ma- 
rocano-române în diverse domenii 
de activitate. „încurajate de reușita 
acestei cooperări exemplare și rodnice 
— se subliniază în cuvîntare — Ma
rocul și România trebuie să caute 
căile și mijloacele, nu numai pentru 
a o menține și a o consolida, dar și 
pentru a-i da un impuls nou. în, 
această perspectivă, domnule pre
ședinte, se înscrie misiunea mea ca 
ambasador în Republica Socialistă 
România".

Cronica zilei
Tovarășul Ion Teșu, ministrul agri

culturii și industriei alimentare, a 
primit, marți, pe tovarășul Raciko 
Draganov, vicepreședinte al Uniunii 
Naționale Agrar-Industriale din Re
publica Populară Bulgaria.

Evidențiindu-se bunele raporturi 
statornicite între țările și popoarele 
noastre, în cadrul convorbirilor au 
fost abordate probleme privind ex
tinderea acțiunilor de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică în indus
tria alimentară și s-au stabilit mă
suri concrete în activități de produc
ție de interes reciproc.

A luat parte tovarășul Marin Con
stantin, adjunct al ministrului agri
culturi și industriei alimentare.

★
Ambasadorul Republicii Liban la 

București, Samih El-Baba, a oferit 
o recepție cu prilejul încheierii mi
siunii sale în țara noastră.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai altor minis
tere și instituții centrale.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

★
Marți a fost organizată la Bucu

rești o conferință de presă prilejuită 
de împlinirea a 60 de ani de la în
ființarea Companiei Sovietice aeriene 
„Aeroflot". Au participat redactori ai 

< breșei dentraîe. ai Agenției române 
Me presă — Agerpres, ai Radiotele-' 
viziunii române, precum și reprezen
tanți ai Companiei române aeriene! 
„TAROM".

Au fost prezenți E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

în cadrul conferinței de presă, G.F. 
Andreev, reprezentantul general al 
Companiei „Aeroflot" în țara noas
tră, a prezentat realizările în cei 60 
de ani de activitate a organizației 
aeriene sovietice și a evidențiat 
mersul continuu ascendent al relații
lor sovieto-române în domenii ale 
aeronauticii și transportului public 
aerian. („Agerpres")

★
La Alba Iulia s-au desfășurat zi

lele trecute lucrările unui simpozion 
național cu tema: „Valorificarea cri
tică a tradițiilor și obiceiurilor popu
lare. Făurirea șl promovarea noi
lor tradiții socialiste, revoluționare", 
organizat de secția de propagandă a 
C.C. al P.C.R., în colaborare cu la
boratorul interdisciplinar de educa
ție materialist-științifică de la Aca
demia „Ștefan Gheorghiu". Au 
participat activiști de partid și lu
crători din domeniul culturii din toa
te județele țării, cadre didactice de 
la Academia „Ștefan Gheorghiu" și 
Universitatea București, reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. (Ștefan Dinică).

• Marea evadare : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 12,15; 16; 19,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9,15: 12,30; 16,30; 19,30, 
MELODIA (12 06 88) — 9; 12,15;
15,30; 19.
• Șeriful din Tennessee : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13.30; 17,30;
19,30.
• Domnul miliard : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Expresul colonelului Von Ryan : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
9 Sindromul : FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11,30; 14.30; 17; 19.30, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11,30; 14; 16,45: 19,30, 
GRI VITA (17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
• Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45: 11.15; 14; 16.45: 19.30.
• Războiul stelelor : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Amnezia : PACEA (60 30 85) — 15; 
17,15; 19.30.
• Piedone Africanul : PROGRESUL 
(23 94 10) — 14,30; 17; 19,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Act venețian — 19.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru urările ce i-au 
fost adresate și a transmis, la rîn- 
dul său, regelui Hassan al II-lea un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se subliniază că „po
porul nostru urmărește cu simpatie 
eforturile pe care poporul marocan 
le depune pentru dezvoltarea sa eco
nomică și socială, pentru valorifi
carea resurselor naturale ale țării, 
pentru progresul industriei și agri
culturii, al întregii țări".

în cuvîntare se relevă că Româ
nia socialistă desfășoară o intensă 
activitate pe plan extern, pentru 
oprirea agravării situației internațio
nale și reluarea cursului politicii de 
destindere, pentru consolidarea păcii, 
înțelegerii și colaborării internațio
nale, pentru înfăptuirea dezarmării, 
în primul rind a dezarmării nuclea
re, pentru așezarea raporturilor din
tre state pe baza trainică a princi
piilor deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, ale renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța.

Evidențiindu-se bunele relații ro- 
mâno-marocane, în cuvîntare se spu
ne : „Constatăm cu satisfacție că

Vizita delegației R. P. Chineze
Delegația R.P. Chineze, condusă de 

tovarășa Chen Muhua, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, consilier de stat, minis
trul comerțului exterior' și relațiilor 
economice, președintele părții chine
ze in Comisia guvernamentală româ- 
no-chineză de colaborare economică

ȘTIRI S
• La Patinoarul „23 August" din 

Capitală, selecționata universitară de 
hochei pe gheață a României, care 
se pregătește pentru a participa la 
Universiada de iarnă de la Sofia, a 
susținut un meci de pregătire în 
compania formației sovietice de pri
mă ligă Torpedo Usti Kamenogorsk. 
Hocheiștii români au obținut victo
ria cu scorul de 12—8 (4—3, 2—3, 
6—2). Golurile formației noastre au 
fost înscrise de Gereb — 3, Hălăucă, 
Chiriță, Popescu — cite 2, Gherghi- 
șan, E. Antal și Cazacu — cite 1. 
Astăzi, de la ora 17, formația sovie
tică va întilni o selecționată divizio
nară a României.
• întrecerile Universiadei „albe"

— a X-a ediție — vor fi găzduite, 
după cum s-a anunțat, între 17 și 
27 februarie, de Bulgaria. Studenți 
sportivi din 30 de țări își vor disputa 
uri loc pe podiumurile de premiere 
la schi alpin (coborîre, slalom spe
cial, slalom uriaș și combinată alpină
— masculin și feminin), schi fond 
15 km, 30 km și ștafeta 4X10 km, la 
masculin, 10 km, ștafeta 3X5 km la 
feminin), sărituri de la trambulină, 
combinâtă nordică, patinaj artistic 
(probele individuale, cea de perechi

. și cea de danajț, hochei pe gheață, și * * 
biatlon (probele individuale de 20 Km 
și 10 km, precum și ștafeta 4X7,5 
km). Din rîndurile sportivilor români 
care vor participa la Universiadă fac 
parte, printre alții, hocheiștii Tra
ian Cazacu, Alexandru Hălăucă, 
Cornel Chiriță, Istvan Gereb. Cristian 
Udrea, Adrian Olinici, Vasile Jumă
tate, Otto Keresztes, Mircea Teodo- 
siu, Laszlo Solyom, I. Antal, E. An
tal, schiorii fondiști Elena Reit, Iu- 
iiana Popoiu, Elena Oncioiu, Viorica 
Vrășmaș, Angela Rîșnoveanu, Ion 
Lungoci, Gyula Kiss, Ion Stoian, 
Laszlo Gyorgy, Dragoș Iuhas, precum 
și schiorii alpini Vili Podaru, Csaba 
Portik, Mihai Bîră, Zoltan Balas șl 
Carmen Cosma. La biatlon vor par
ticipa Vasile Bejenaru, Gheorghe 
Berdar, Mihai Radulescu, Vasile 
Magda, Francisc Forika și Vladimiri 
Todască. iar în concursul de patinaj 
artistic țara noastră va fi reprezen
tată de Adrian Vasile.

• Sălile Dalles : Expoziția de pictu
ră, sculptură, grafică și arte decora
tive „Partid, popor — o singură 
voință**.
0 Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România (etajul I) : Expozi
ția comemorativă „Ion Andreescu — 
anii de creație în țară** ; (etajul II) : 
Expoziția Flaviu Dragomir, pictură, 
sculptură și grafică.
• Muzeul colecțiilor : Salonul muni
cipal de arte decorative.
• Galeria- Orizont : Sever Cornel 
Mermeze, pictură.
• Galeria Simeza : Expoziția de grup 
„Arta metalului**.
• Galeria Eforie : Expoziția „Bursieri 
ai U.A.P. pe 1982**.
• Galeriile ..Căminul artei" (parter) : 
Cornelia Moldoveanu, pictură ; (etaj): 
Aldo Riso (Italia), pictură.
^Galeria Galateea : Marinela Măn- 
tescu, pictură.
• Galeria municipiului București : 
Bogdan Scărlătescu, pictură.
• Muzeul satului șl de artă populară : 
Expoziția „Tradiție și inovație în 
creația populară a județului Olt**.
& Galeria „Informația** ; Ion Haclk, 
grafică.

• Federația italiană de fotbal a 
selecționat lotul reprezentativ din 
care se va alcătui echipa nentru 
jocul cu Cioru, programat la sfîrșitul 
acestei săptămîni în cadrul prelimi
nariilor campionatului eurooean 
(gruoa a 5-a). Iată lotul celor 18 
iucători : Zoff. Bordon — portari ; 
Bergomi. Cabrlnî, Collovati. Gentile, 
Soirea, Pietro Vierchowood — fun
dași ; Ancelotti. Antognoni, Causio, 
Marini, Oriali, Tardelli — mijlocași ;

• Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Recitalul 
violonistului Andrei Agoston — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Flautul 
fermecat — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vic
toria și-ai el husar — 19,
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19,30; (sala Giulești) : 
Concurs de frumusețe — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Mița în sac — 19,30; 
(sala Studio) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 7 2 34) : Anunț lai mica publicitate —
19.30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor șl clntep —
18.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur 
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Arvinte și Pepelea — 17.
• Circul București ai 0120) : 
Muppets... la circ — 19,30. 

raporturile dintre Republica Socia
listă România și Regatul Marocului 
au cunoscut o evoluție pozitivă, în 
conformitate cu hotăririle și înțele
gerile adoptate la nivel înalt. Vizi
tele oficiale pe care le-am efectuat 
în Maroc în anii 1970 și 1973, întîl- 
nirile și convorbirile pe care le-am 
avut și înțelegerile încheiate cu aces
te prilejuri au dat un impuls deose
bit extinderii, pe planuri multiple, a 
raporturilor prietenești de cooperare 
dintre România și Maroc".

în continuare este reafirmată do
rința României de a asigura un curs 
mereu ascendent și de a da un con
ținut tot mai bogat colaborării cu 
Marocul, precum și de a întări con
lucrarea pe plan internațional.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului ma
rocan succes deplin în activitatea sa, 
asigurîndu-1 de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului Și 
al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Mo
hamed Taoufik Kabbaj.

La solemnitate și convorbire au 
luat parte Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

și tehnică, a făcut marți o vizită în 
municipiul Cluj-Napoca. Delegația a 
vizitat întreprinderea constructoare 
de mașini și utilaje pentru industria 
alimentară și frigorifică „Tehnofrig" 
și Combinatul de pielărie și încălță
minte „Clujeana".

(Agerpres)

PORTI VE
Altobelli, Conti, Graziani, Rossi 
(atacanți).

O Turneul masculin de handbal 
pentru trofeul „Serdika" s-a încheiat 
la Sofia cu victoria echipei Cehoslo
vaciei, care în finală a întrecut cu 
28—24 (15—11) selecționata secundă a 
României. Au urmat în clasament 
echipele Bulgariei, Ungariei. U.R.S.S. 
(tineret), Bulgariei B, Cubei șl 
Belgiei,

® La Băile Herculane au început 
întrecerile festivalului șahist „Her
cules ’83", la care participă peste 
200 jucători șl jucătoare din țara 
noastră și de peste hotare. în runda 
inaugurală a principalului turneu 
feminin, maestra româncă Gertrude 
Baumstark a învins-o, cu piesele 
negre, pe iugoslava Miroslava Gos- 
tovici.

în concursul masculin, C. Ionescu 
a obținut victoria în partida cu Ivan 
Jivanovici (Iugoslavia), iar Cornel 
Busu l-a învins pe Wolfgang Ott 
(R.F. Germania).

Paralel se desfășoară In sistem 
elvețian alte 4 turnee „open" (două 
feminine și două masculine) pe di
verse categorii de clasificare.

• în organizarea comisiei județene 
. de schi Prahova, pe excelenta pîrtie 
Valea Dorului din Platoul Bucegi, s-a 
desfășurat timp de trei zile compe
tiția .„Cupa speranțelor" la slalom 
special și slalom uriaș. La startul a- 
cestei largi întreceri s-au aliniat 135 
de concurent! — băieți și fete între 
6 și 12 ani, sosiți de la nu
meroase asociații și cluburi sportive 
școlare din țară. Pe o zăpadă foar
te bună, copiii-schiori, pe două gru
pe de vîrstă, au arătat pregătirea, 
indemînarea și voioșia lor. fiind 
încurajați frenetic de mii de turiști, 
oameni aflați la odihnă, ca și de 
localnicii din stațiunile Văii Praho
vei. Cei mai buni dintre concurenți 
s-au dovedit a fi membrii clubului 
Dinamo Brașov, ai cluburilor spor
tive școlare Sinaia, Cluj-Napoca, Pe
troșani și Vatra Dornei.

La Bușteni, pe pirtia Calinderu, 
s-a desfășurat faza județeană a 
popularei competiții la schi alpin și 
fond, dotată cu „Cupa U.G.S.R.". A 
fost prezent la start un mare nu
măr de schiori, oameni ai muncii de 
la întreprinderile din Sinaia. Bușteni 
și Azuga. Pe grupe și categorii de 
vîrste. la slalom special, desfășurat 
în două manșe, pe primele locuri 
s-:au clasat Doina Necula. George 
Moldoveanu. Marian Burghin și Ion 
Țîrea, toți din Sinaia, iar la schi 
fond — 1 500 m — Elena Giuverea 
din Sinaia și Constantin Șovăială din 
Azuga. (Constantin Căpraru).

expoziții

• „BANCĂ DE IN
FORMAȚII". Pe lingă Insti
tutul de cercetări privind folo
sirea economicoasă a materiale
lor în industrie, care funcțio
nează de cîtiva ani la Dresda 
(R.D. Germană), există o „bancă" 
cuprinzînd date și informații cu 
privire la peste patru mii de

și centrelor de cercetări care 
folosesc datele „băncii" din 
Dresda este acum de peste 1 600. 
în ultimii 5 ani au fost adresate 
nu mai puțin de 30 000 de 
cereri de a se găsi varianta op
timă de folosire a diferitelor 
materiale, ceea ce s-a soldat cu 
economisirea a 150 milioane de 
mărci.

materiale si peste un milion de
indicatori diverși legați de folo
sirea lor în industrie. Repre
zentanții diferitelor ramuri ale 
industriei s-au obișnuit să se 
adreseze „băncii" de fiecare 
dată cînd, pentru un produs 
sau altul, au nevoie de ma

• CIND ROBOȚII SE 
AJUTĂ UNUL PE AL
TUL... Un nou sistem de in

terialele cele mai economicoa
se. Numărul întreprinderilor

terconectare a doi roboți, din
tre care unul dotat cu senzori 
vizuali, a fost realizat de firma 
japoneză Toshiba. Sistemul poa
te fi utilizat la automatizarea

completă a unor lucrări de 
montaj foarte dificile. Unul 
dintre roboți stabilește poziția 
piesei cu ajutorul unei camere 
de luat vederi șl transmite in
formațiile celuilalt robot — care 
efectuează operațiile tehnologi
ce necesare.

• UN AMPLU PRO
GRAM DE PLANTĂRI 
este în curs de aplicare în R.P. 
Chineză. Anul trecut au fost 
plantați 300 de mii de arbori la 
Nankou, in albia acoperită de 
pietriș a unui riu secat, și 
1,5 milioane de cedri și chi
paroși în zona mormintelor di-

DE RETUT1NDENI
nastiei Ming, aflată la Nord 
de Beijing. Peste 4 milioane de 
persoane au participat la „cam
pania de inverzire" a capitalei, 
plantînd 15 milioane de copaci, 
precum și 810 mii metri pătrați 
de iarbă și straturi de flori. Pe 
ansamblul țării, in 236 de orașe 
au fost plantați 95 milioane de 
arbori. Obiectivul programului 
constă în acoperirea cu vegetație 
a fiecărui metru pătrat din su
prafețele urbane nefolosite șl, în 
general, în extinderea pădurilor 
în zonele neagricole.

• CEASUL SOLAR 
PORTABIL NU ESTE O 
NOUTATE. Colaboratorii 
muzeului de istorie din Riga 
au descoperit un ceas solar por
tabil construit cu 200 de ani in 
urmă de către un meșter necu-- 
noscut. Exemplarul păstrat în 
stare perfectă are un cadran 
relativ mare — cu un diame
tru de 14 cm. Muzeul din Riga 
posedă o colecție unică în lume 
de astfel de ceasornice, printre

care două piese din secolul 17 
și, respectiv, 18, de mărimea 
unei cutii de chibrituri.

• UN APARAT PEN
TRU UȘURAREA RESPI
RAȚIEI LA TEMPERATURI 
FOARTE SCĂZUTE a 
creat de specialiști din Mosco
va. Este vorba de o mască spe
cială legată de un săculeț plin 
cu tubulete din masă plastică. 
Trecînd prin aceste tubulete, în
călzite de căldura proprie a cor
pului și de cea a expirației, ae
rul se încălzește înainte de a fi 
inspirat. S-a stabilit experimen
tal că, la o temperatură exte

rioară de minus 33 de grade 
Celsius, aerul se încălzește in 
aparat pînă la plus 16 grade 
Celsius. Aparatul va fi utilizat 
in principal în zonele nordice, 
dar și de către bolnavii de astm, 
cărora le pot provoca crize chiar 
și scăderi mai mici de tempera
tură.

• PREMIERĂ FILA
TELICA. într-una din cele 
mai recente emisiuni filatelice 
puse în circulație de Mozambic 
sînt prezentate fructe necunos
cute în Europa, de culori și 
forme din cele mai neobișnuite. 
Un astfel de fruct este, spre 
exemplu, „msala", cunoscut în 
botanică sub numele de

„Strychnos spinosa", al cărui 
gust amintește de cel al mere
lor sau, mai degrabă, al necta
rului preparat din mere.

• RETETE PE FRUN
ZE DE PALMIER. Arheolo
gii au descoperit în împreju
rimile fostei capitale birmaneze 
Mandalai o colecție unică de 
manuscrise de rețete din far
macologia populară. în total 
s-au găsit 160 manuscrise pe 
frunze de palmier cu o vechi
me de aproximativ 200 ani. 
Colecția prezintă nu numai va
loare istorică dar și practică, 
deoarece în baza lor specialiș
tii pot elabora aproximativ 250 
noi preparate farmaceutice.
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Propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
conținute in Raportul prezentat 

la Conferința Națională a P.C.R.

difuzate ca document oficial ,in Comitetul pentru dezarmare 
de la Geneva

LA MADRID AU FOST RELUATE

Lucrările reuniunii general-europene
Intervenția șefului delegației române

MADRID 8 (Agerpres). — Marți au fost reluate ■ lucrările celei de-a 
șasea etape a. reuniunii de la Madrid a statelor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare in Europa.

MANIFESTĂRI
CONSACRATE

ORIENTUL MIJLOCIU

GENEVA 8 (Agerpres). — în Co
mitetul de dezarmare de la Geneva 
au fost difuzate, ca document ofi
cial, capitolele consacrate situației 
internaționale actuale, problemelor 
păcii, securității și dezarmării din 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, la 
Conferința Națională a P.C.R. din 
decembrie 1982. Documentul atrage 
atenția asupra marii răspunderi ce 
revine tuturor statelor și guvernelor 
de a face totul pentru a asigura 
dreptul suprem al popoarelor, al 
oamenilor la existentă, la viață, la o 
dezvoltare liberă și independentă.

Distribuit tuturor delegațiilor. în 
limbile de lucru ale organismului de 
negocieri multilaterale, documentul 
conține analiza, orientările și apre
cierile conducătorului partidului și 
statului nostru cu privire la gravi
tatea situației actuale, la necesitatea 
intensificării cooperării internațio
nale pentru oprirea cursei înarmări
lor și trecerea la dezarmare, în pri
mul rînd nucleară, pornind de la 
faptul că problema fundamentală a 
eoocii noastre este de a preveni 
războiul și a asigura pacea. în ace
lași timp, documentul de lucru pre-

zintă statelor membre un ansamblu 
coerent și realist de propuneri pen
tru negocierea de măsuri concrete 
de oprire a cursei înarmărilor și de 
dezarmare, de acțiuni hotărîte pen
tru reducerea bugetelor militare, 
pentru diminuarea pericolului nu
clear in Europa și în lume, pentru 
trecerea la dezarmare nucleară — 
inclusiv prin crearea, în Balcani a 
unei zone libere de arme nucleare, 
fără baze militare străine — pentru 
adontarea de măsuri de creștere a 
încrederii între state, în primul rînd 
pe nlan european.

Prezentarea la Geneva, pe masa 
de lucru a delegaților la negocierile 
de dezarma're, la acest început de 
sesiune, într-un an considerat drept 
crucial pentru soarta păcii și secu
rității popoarelor, a acestui docu
ment conținînd ansamblul de mă
suri de dezarmare conceput și pro
movat cu consecvență de președin
tele Nicolae Ceaușescu. constituie o 
nouă ilustrare semnificativă 
inței nestrămutate de pace 
porului român. Documentul 
nrimit cu un mare interes și 
bită atenție de către 
membre ale Comitetului de dezar
mare de la Geneva.

a vo- 
a po- 
a fost 

. deose- 
delegațiile

Raportul secretariatului U.N.C.T.A.D. evidențiază:

Necesitatea unor măsuri pentru redresarea situației 
economice a țărilor în curs de dezvoltare

GENEVA 8 (Agerpres). — Secreta
riatul Conferinței Națiunilor Unite
pentru Comerț și Dezvoltare
(U.N.C.T.A.D.) a dat publicității un 
raport asupra problemelor monetare 
și financiare 
pectiva celei 
U.N.C.T.A.D., 
in iunie, la 
agenția France Presse.

Raportul propune o serie de mă
suri financiare, eșalonate pe doi ani, 
vizind sprijinirea țărilor în curs de 
dezvoltare pentru „a ieși din criza 
economică Și socială acută" cu care 
sint confruntate. Documentul su
gerează, între altele, Fondului Mo
netar Internațional și Băncii Mon
diale să adopte unele măsuri pentru 
a facilita acordarea de împrumuturi 
țărilor în curs de dezvoltare, in spe
cial celor mai' puțin avansate, în 
condiții favorabile acestora.

internaționale, în pers- 
de-a șasea conferințe 
care se va desfășura, 
Belgrad, informează

Programul respectiv — se aprecia
ză in raport — este menit să con
tribuie la diminuarea problemelor 
create de nivelul ridicat al dobînzi- 
lor, precum și la ameliorarea con
dițiilor referitoare la acordarea asis
tenței financiare, „în cadrul efortu
rilor pentru îmbunătățirea situației 
economiei mondiale și restructurarea 
sistemului monetar și financiar" in
ternațional.

Un asemenea program, mențio
nează documentul, ar trebui să fie 
însoțit de sporirea strădaniilor pro
prii ale țărilor în curs de dezvolta
re pentru soluționarea problemelor 
lor economice, dar, îndeosebi, de mă
suri adecvate din partea țărilor in
dustrializate pentru diminuarea șo
majului, a ratelor dobînzii, precum 
și a tendințelor proteeționiste.

In cadrul primei ședințe plenare, 
a luat cuvintul ministrul afacerilor 
externe al țării-gazdă. Fernando Mo
ran, care a prezentat poziția Spaniei 
privind situația existentă pe conti
nentul european și în lume, dorința 
actualului guvern spaniol de a con-, 
tribui la stabilirea unei conviețuiri 
internaționale mai pașnice, mai juste 
și mai sigure. „A sosit momentul — 
a spus el — ca reuniunea să treacă 
de la faza de expunere a pozițiilor 
la aceea în care să se angajeze din 
plin un dialog autentic". Guvernul 
spaniol, „Sprijină ferm convocarea 
unei conferințe pentru măsuri de în
tărire a încrederii și securității și de 
dezarmare in Europa".

Poziția României, concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
sarcinile actualei etape a reuniunii 
de la Madrid au fost prezentate de 
șeful delegației țării noastre, amba
sadorul Vasile Sandru. El a subli
niat necesitatea ca, în cadrul reu
niunii, să se ajungă intr-un termen 
cit mai scurt la un acord asupra 
adoptării unui document final sub
stanțial și echilibrat. Perioada de 
clarificare a pozițiilor statelor parti
cipante asupra chestiunilor în sus
pensie a fost deja parcursă și, in 
prezent, toate eforturile trebuie con
centrate asupra convenirii unor so
luții acceptabile tuturor pentru aces
te probleme — a arătat vorbitorul. 
Reuniunea de la Madrid a. durat 
deja extrem de mult și prelungirea 
ei in continuare este de natură să 
aducă prejudicii procesului general- 
european, înseși credibilității lui.

După ce s-a referit la condițiile 
internaționale, marcate printr-o pu
ternică agravare a tensiunii, în care 
are loc reluarea reuniunii, vorbito
rul a arătat : O însemnătate deose
bită pentru reluarea politicii de des
tindere și trecerea Ia dezarmare ar 
avea adoptarea de către reuniunea 
de la Madrid a hotăririi privind con
vocarea unei conferințe pentru în
tărirea încrederii și dezarmare în 
Europa.

Totodată, profund atașată ideii 
continuității procesului de edificare 
a securității și cooperării în Europa, 
România consideră că dinamica pro
cesului C.S.C.E. reclamă organizarea 
periodică, la intervale regulate, de 
reuniuni gcneral-eurooere ale re
prezentanților celor 35 de state sem-

natare ale Actului final, precum și 
de reuniuni de experți în domenii 
de interes comun.

în același timp — a spus șeful de
legației noastre — România este 
convinsă că prin crearea unui me
canism de consultări, suplu și necos
tisitor, s-ar putea asigura un dialog 
continuu intre statele participante.

Reafirmind poziția țării noastre 
față de proiectul propus de țările 
neutre și nealiniate, care constituie 
o bază corespunzătoare pentru nego
cierea și convenirea unui document 
final cuprinzător și echilibrat, vor
bitorul a subliniat că, acționînd in 
spiritul constructiv ce caracterizează 
participarea României la reuniunea 
de la Madrid, delegația română va 
manifesta in continuare o atitudine 
deschisă și flexibilă față de orice 
propuneri care vizează asumarea de 
către statele participante de anga
jamente mai ferme de respectare a 
principiilor și prevederilor Actului 
final, luind în considerare interesele 
tuturor, legislația și reglementările 
fiecărui stat participant.

Este însă evident că nu vor putea 
fi acceptate propunerile care urmă
resc interese unilaterale, care pri
vesc chestiuni de comoetența exclu
sivă a fiecărui stat și urmăresc a- 
mestecul în afacerile interne ale al
tor state, sau care preconizează su
primarea din documentul final al 
reuniunii a exprimării îngrijorării 
popoarelor continentului față de a- 
cumularda de armamente și intensi
ficarea cursei înarmărilor, a dorinței 
lor de a se trece la dezarmare, la în
tărirea încrederii si la renunțarea la 
forță în relațiile dintre state.

în încheierea intervenției. șeful 
delegației române a evidențiat apelul 
adresat recent de președintele Nicolae 
Ceaușescu țărilor europene de a 
face totul pentru menținerea cadru
lui de negocieri al C.S.C.E. pentru 
soluționarea îmoreună a problemelor 
comoiexe ale Europei, de a acționa 
în direcția coooerării statelor euro
pene în toate domeniile și de a face 
astfel incit, prin deciziile sale, reu
niunea de la Madrid să devină o 
etană importantă pe calea sore o Eu
ropă ur.ită. fără arme nucleare, fără 
conflicte și confruntări, o Europă 
bazată pe respectul sistemului social 
al fiecărei țări, pe interesele tuturor 
popoarelor.

ROMÂNIEI
MADRID 8 (Agerpres). — La 

Universitatea centrală din Bar
celona au fost inaugurate expo
ziția de fotografii „Președintele 
Nicolae Ceaușescu și pacea lu
mii", precum și o expoziție de 
carte românească, in care un loc 
de frunte îl ocupă lucrările pre
ședintelui României.

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — 
La centrul universitar Uppsala 
din Suedia a fost deschisă o 
expoziție de carte românească, 
in cadrul căreia un loc princi
pal este deținut de operele to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
Ambasadorul României in Sue
dia, Ștefan Constantinescu, a 
prezentat o expunere referitoa
re la succesele dobindite in con
strucția social-economică din 
România și la principiile, pozi
țiile și inițiativele pe plan ex
tern ale partidului și statului 
nostru, subliniind activitatea 
neobosită a președintelui Româ
niei dedicată cauzei socialismu
lui și păcii in lume.

Volumele expuse au fost do
nate Institutului „Oststatskuns- 
kap". Mulțumind pentru aceas
tă donafie, directorul institutu
lui a arătat că operele președin
telui României, precum și cele
lalte lucrări privind istoria, 
cultura și viața social-economi
că a țării noastre sint deosebit 
de valoroase pentru cadrele di
dactice, cercetătorii și studenții 
din Uppsala.

COPENHAGA 8 (Agerpres). — 
tn cadrul programului de 
schimburi culturale dintre Româ
nia și Danemarca, la muzeul 
de artă din orașul Herning a 
avut loc deschiderea oficială a 
expoziției românești de tapiserii 
Si mică sculptură.

PARIS 8 (Agerpres). — La 
Paris a avut loc, sub patronajul 
Universității inter-ages. o mani
festare dedicată Romăn'ei, avind 
ca temă „Peisajul românesc". A 
fost prezentată, cu această oca
zie, o expoziție de carte româ
nească și au fost proiectate fil
me documentare privind frumu
sețile naturale si noile obiective 
de interes turistic din tara noas
tră.

agențiile de presa
pe scurt

un purtător de cuvînt militar din 
San Salvador, transmite agenția 
France Presse. Potrivit declarației 
sale, forțele insurgente și-au ex
tins zonele aflate sub controlul 
lor. înaintînd in departamentele 
Chalatenango, Usulutan, San Vi
cente și La Libertad.

I
„Un război nuclear ar duce 

la distrugerea întregii civilizații"

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Societatea americană de fizică — 
cea mai mare organizație a fizi
cienilor din S.U.A., numărînd a- 
proximativ 33 000 de membri — a 
adresat conducătorilor S.U.A., 
U.R.S.S., Chinei, Franței și Marii 
Britanii un mesaj în care aver
tizează că un război nuclear ar pu
tea distruge civilizația — infor
mează agențiile Associated Press 
și T.A.S.S.

în sconul evitării unei aseme
nea posibilități, fizicienii 
câni propun negocieri

Apel al fizicienilor americani
americane „fără condiții preala
bile" privind un 
cabil de limitare a armelor nu
cleare strategice, 
mărului acestor arme, precum și a 
sistemelor existente de transporta
re a lor la țintă ; respectarea acor
durilor existente privind controlul 
armamentelor, precum și a trata
tului S.A L.T. II, care nu a fost 
încă ratificat de Congresul S.U.A.; 
negocieri privind interzicerea ex
perimentării armelor nucleare in 
toate mediile, și alte asemenea 
măsuri.

NEGOCIERILE DE LA GENE
VA. La Geneva a avut loe. la 's fe
bruarie, o nouă ședință plenară a 
delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. par
ticipante la negocierile privind li
mitarea armamentelor nucleare in 
Europa, relatează agenția T.A.S.S. 
Totodată, a avut loc o ședință ple
nară a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. în cadrul negocierilor pri
vind limitarea și reducerea arma
mentelor strategice.

acord verlfi-
reducerea nu-

ameri- 
sovieto-

MEXICUL ÎN FAVOAREA NE
GOCIERILOR POLITICE. într-o 
declarație făcută la Ciudad de 
Mexico, ministrul mexican al re
lațiilor externe. Bernardo Sepul
veda 'Amor, s-a pronunțat pentru 
soluționarea tuturor diferendelor 
din regiune prin mijloace politice, 
prin negocieri — transmite agenția 
de presă meXicană Notimex. „Me
xicul se opune ferm politicii de 
forță și amenințare cu forța", a 
spus el.

JAPONIA A SEMNAT CON
VENȚIA PRIVIND DREPTUL 
MARII. După cum a anunțat Mi
nisterul de Externe nipon, Japonia 
a devenit cel de-al 119-lea stat din 
lume care a semnat Convenția pri
vind dreptul mării. Un comunicat 
al ministerului precizează că gu
vernul japonez a adoptat hotărîrea 
de semnarea convenției, apreciind 
că aceasta corespunde intereselor 
naționale pe termen lung ale Ja
poniei — relatează agenția Kyodo.

DEMISIE LA DELHI. Președintele 
Partidului indian de opoziție, Bhara
tiya Janata, Atal Bihari Vajpayee, a 
demisionat din funcție. In legătură 
cu aceasta, arată agenția Associated 
Press, el a declarat că iși asumă 
răspunderea pentru infringerea su
ferită de Janata in alegerile muni
cipale desfășurate recent la Delhi, 
și in cadrul cărora partidul de gu
vernământ 
dian (I), 
Gandhi, a 
gorică.

Congresul National In
al premierului Indira 
obținut o victorie cate-

f

• Raportul comisiei de anchetă privind răspunderea unor înalte 
oficialități israeliene pentru masacrele de la Sabra și Shatila 

• Un interviu al președintelui S.U.A.
TEL AVIV 8 (Agerpres). — Pos

tul de radio Tel Aviv a transmis 
concluziile raportului comisiei de an
chetă însărcinată cu stabilirea cir
cumstanțelor în care au fost comi
se masacrele din taberele palestinie
ne Sabra și Shatila. din vestul Beiru
tului. in septembrie 1982 Raoortul — 
relatează agențiile France Presse și 
Reuter — recomandă guvernului 
israelian demiterea ministrului a- 
părării. Ariei Sharon, și a șefului 
serviciilor militare de informații, ge
neralul Yeoshoua Saguy.

„Comisia Kahane" (cunoscută ast
fel după numele președintelui Curții 
Supreme a Israelului, care a con
dus investigațiile), stabilește, în do
cument. răspunderea ce revine pri
mului ministru . Menahem Begin și 
ministrului de ejțterne, Yitzhak Sha
mir, fără a recomanda măsuri îm
potriva lor, și formulează totodată 
critici severe la adresa altor o(icia- 
lități militare. între care generalul 
Rafael Eitan, șeful Statului Major, și 
generalul Amir Drori. comandant-șef 
al forțelor israeliene din Liban.

TEL AVIV 8 (Agernres). — Luînd 
cuvîntul în Knesseth (parlamentul 
israelian) Abba Eban, fost ministru 
de externe, a menționat că cererile 
Israelului privind așa-zisele aranja- 
mente de securitate în sudul Libanu
lui demonstrează că guvernul Begin 
nu este sincer în intențiile sale de a 
se retrage din această țară, infor
mează agenția Reuter.

„De fapt, a sous el. guvernul israe
lian încearcă să obțină retragerea din 
Liban a trupelor siriene, care fac 
parte din Forța Arabă de Descuraja
re (F.A.D.), precum și a combatanți
lor palestinieni concomitent cu rămî- 
nerea in continuare a forțelor Israe
lului pe teritoriul libanez. Aceasta 
subminează în mod direct suveranita
tea Libanului".

Relațiile

SUCCESE ALE INSURGENȚI
LOR DIN SALVADOR. Comanda
mentul general al armatei salva-x 
doriene a pus toate unitățile din 
subordine „in stare de alarmă", 
pentru a putea face față intensifi
cării ofensivei Forțelor Frontului 
Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională ^F.M.L.N.) — a anunțat

RECRUDESCENȚA TERORIS
MULUI ÎN COLUMBIA. Pre
ședintele Columbiei, Belisario 
Betancour Cuartas, a prezidat o 
reuniune comună a guvernului și 
Consiliului național de securitate, 
consacrată analizei 
ne, ca urmare a 
unor acte teroriste 
ganizații extremiste

situației inter- 
recrudescenței 

comise de or- 
de dreapta —

Cursa înarmări lor-factor agravant
al crizei economice mondiale

înarmărilor ți cheltuielilor militare, care sporește 
la adresa păcii ți securității popoarelor, de- 
agravarea manifestărilor crizei economice mon-

Escalada necurmată a 
tot mai mult primejdiile 
termină, in același timp, 
diale si amenință să anuleze orice eforturi îndreptate spre redresarea eco
nomică. Apare limpede că aprofundarea fără precedent a crizei ce afec
tează de cițiva ani toate statele lumii își are obirșia nemijlocită în spi
rala tot mai accentuată a cheltuielilor militare, care anul trecut au atins 
nivelul fabulos de 600-650 miliarde dolari, in deturnarea de resurse ma
teriale și umane dinspre destinații productive spre cele militare, 
înarmărilor — consemna Raportul pe 
falimentul economiilor".

„Cursa
1982 al Băncii Mondiale - înseamnă

FE PLAN ECONOMIC:

„teorii" din pe-

Spulberarea * unui. mit : 
producția de armament nu 
constituie și nu poate con
stitui un impuls pentru eco
nomie Este adevărat> există unii 
„teoreticieni" care susțin că această 
intensificare a ritmului înarmărilor, 
a pompării de fonduri suplimentare 
in industria de armament ar fi de 
natură să „stimuleze" economia. Re
alitățile dezmint continuu această 
teorie aberantă. în fapt ea este re
editarea unei vechi
rioada de dinaintea celui de-al doi
lea război mondial. „Mitul potrivit 
căruia cercetarea și producția mili
tară ar fi utile pentru economia na
țională a fost creat de fasciștii ger
mani — sublinia primul ministru al 
Suediei, Olof Palme. Ei au susținut 
că producția de război ar da impul
suri economiei șt ar contribui la re
zolvarea problemei ocupării forței de 
muncă. Aceasta a fost marea min
ciună a anilor '30. In vremurile noas
tre, ea sună fi mai fals, tn realitate, 
producția de arme subminează eco
nomia".

Intr-adevăr, după cum arată date
le statistice oficiale, dezvoltarea eco
nomică — cel mai sintetic și ilustra
tiv indicator privind situația din fie
care țară și pe plan mondial — nu

înregistrează acum în țările N.A.T.O., 
de pildă, doar o simplă încetinire, 
ci o reducere simțitoare. „Rata de 
-creștere zero» — scrie ziarul «FI
NANCIAL TIMES» — este de mult 
depășită, dar în sens negativ : in 
1982, principalele șapte țări occiden
tale au înregistrat o scădere a pro
ducției industriale de 4,5 la sută".

Concludent este și faptul că in cele 
24 de țări capitaliste dezvoltate, care 
fac parte din O.C.D.E., majoritatea 
angrenate din plin in cursa înarmă
rilor, șomajul a ajuns Ia „cote maxi
me", atingînd în prezent S3 milioane 
persoane și fiind comparabil cu cel 
din perioada marii depresiuni. Ceea 
ce înseamnă că dacă se pun la so
coteală și membrii familiilor, in 
țările occidentale sint afectate de șo
maj circa 12S milioane persoane.

Consecințele grave ale 
alimentării continue a „mo
lohului**  războiului. Potrivlt 
acelorași statistici oficiale, în ultima 
perioadă — ținînd însă cont și de 
ritmul inflației — cheltuielile mili
tare mondiale au fost suplimentate 
in fiecare an cu cite 50 miliarde 
dolari. Ce înseamnă aceasta ?

Judecind după indicatorii econo
mici din principalele țări capitaliste, 
aceste sume înghițite de „molohul" 
războiului au reprezentat :

• Reducerea cu 3,5 la sută a investițiilor pentru echipament indus
trial in întreprinderi productiva ;

• Mii de cadre de specialist! din domeniul civil al electronicii, chi
miei și construcțiilor da mașini „transferate" in industria de armament;

9 Scăderea produsului brut cu 4,2 la sută ;
9 Majorarea datoriei publice in principalele țări capitaliste cu circa 

250 miliarde dolari ;
• Falimentul a peste 236 000 de firme din S.U.A., Canada, R.F.G., 

Marea Britanie, Italia, Belgia, Franța ș.a. ;
9 O rată a inflației care variază de la 15 la 150 la sută.

PE PLAN SOCIAL:
9 Amputarea cu 7-12 la sută in țările occidentale angrenate in com

petiția înarmărilor a fondurilor destinate ajutoarelor pentru țomaj, invă- 
țămîntul public, asistența social-sanitară etc. ;

9 Erodarea continuă a standardului de viață al maselor populare ;
• Un surplus de circa 8 milioane șomeri numai in ultimii cițiva ani 

in principalele țări capitaliste care iau parte la această competiție.

Nu pot rezista nici eco
nomiile cele mai dezvol
tate Cind, in ianuarie 1981, actuala 
administrație americană și-a anun
țat intenția de a spori masiv bugetul 
militar, „semnele unei redresări a 
economiei Statelor Unite păreau a se 
anunța" (United Press International). 
Numai că, în condițiile date, această 
redresare n-a mai avut loc. Dimpo
trivă, recesiunea și criza au conti
nuat, odată cu noua majorare a 
cheltuielilor militare, adincindu-se 
tot mai mult și afectînd toate sfere
le de activitate economică și socială 
din Statele U.iite.

în anul 1980, cheltuielile militare 
ale Statelor Unite au fost de 130 mi
liarde dolari ; ele au sporit in 1981 
la 157 miliarde, iar in 1982 la 182,9 
miliarde, in anul fiscal ce va inceoe 
la 1 octombrie urmi nd să atingă 238 
miliarde dolari. Pomparea de fon
duri suplimentare in industria de ar
mament n-a» avut in nici un fel da-

rul să redreseze economia. Dimpo
trivă, a contribuit la dereglarea aces
teia, la înrăutățirea situației din cea 
mai puternică țară capitalistă.

Ce s-a întimplat explică economis
tul american prof. Murray Weiden- 
baum, fost subsecretar de stat la fi
nanțe. „Economia noastră militară, 
ca și economia civilă au intrat in 
competiție, alergind după aceleași re
surse și după aceleași cadre califica
te" — arată el. Și, din această compe
tiție, văduvită a fost, bineînțeles, ra
mura civilă. „Mă tem — adăuga el 
într-un interviu acordat revistei 
«U. S. NEWS WORLD REPORT» — 
că economia noastră nu poate susține 
un asemenea ritm rapid și un efort 
pe scară atit de largă in domeniul 
apărării. Oare avem noi baza indus
trială pentru a realiza arsenalele sur 
pltmentare in timpul scurt cerut de 
Pentagon ? Oare avem suficiente re
surse in acest scop ?“ — se întreba 
profesorul american.

într-adevăr, din datele Oficiului 
federal de rezerve rezultă că indi-

WASHINGTON 8 (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat mai multor 
rețele de televiziune, președintele 
Statelor Unite, Ronald Reagan, a a- 
cuzat Israelul că „amină în mod 
inutil" retragerea trupelor sale din 
Liban — informează agenția Asso
ciated Press. Continuînd să rămînă 
în Liban, forțele israelicie se află, 
practic „în situația unei armate de 
ocupație" — a subliniat el. In ab
sența unui gest de bunăvoință din 
partea Israelului, țările arabe ezită 
să participe la procesul de pace din 
Orientul Mijlociu, a menționat Ro
nald Reagan, adăugind: „Nu credem 
că putem trece la negocieri de pace 
efective pînă cind situația din Li
ban nu va fi mai clară":

BONN 8 (Agerpres). — Cancelarul 
federal al R.F. Germania, Helmut 
Kohl, a anreciat. într-o convorbire 
avută cu ministrul de externe al Is
raelului. Yitzhak Shamir, aflat în vi
zită la Bonn, că situația din Orien
tul Mijlociu poate fi reglementată 
numai în cadrul .unei soluții nego
ciate. care să asigure atit d-entul de 
existentă al Israelului, cit și dreptul 
la autodeterminare al ponorului pa
lestinian — informează 
D.P.A. Totodată, el a cerut 
lui să nu respingă dorința 
a arabilor.

BEIRUT 8 (Agerpres). — Subco
mitetele tripartite libanezo-america- 
no-israeliene au avut marți o nouă 
reuniune, la Khalde (Ia sud de 
Beirut), informează postul de radio 
Liban. Au fost abordate, cu acest 
prilej, asoecte privind aranjamente
le de securitate, Droblema retrage
rii trunelor israeliene din Liban și 
relațiile dintre Liban și Israel.
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inechitabile din lume — 
neîncredere între state 

Reuniunea din capitala Ecuadorului
QUITO 8 (Agerpres). — în capita

la Ecuadorului s-au întilnit miniștrii 
energiei din Barbados, Brazilia, Ecua
dor, Mexic, Panama și Venezuela, în 
cadrul unei reuniuni consacrate pro-

sursa

transmite agenția Prensa Latina, 
citind surse oficiale din Bogota.

Un raport asupra recrudescenței 
violenței și terorismului in țară, 
prezentat în cadrul reuniunii, pre
cizează că, numai în ultimul timp, 
au fost asasinate in Columbia peste 
o sută de persoane, iar alte 69 sînt 
date dispărute. „Guvernul va com
bate cu fermitate, fără ezitări, 
Violenta și pe autorii acesteia" — 
A declarat președintele Columbiei.

RAVAGIILE DROGURILOR. Pro
bleme ale intensificării și perfec
ționării controlului asupra produc
ției și traficului narcoticelor, ale 
dezvoltării cooperării internaționa
le in lupta împotriva comer
țului ilicit cu droguri sint exami
nate in cadrul sesiunii Comisiei 
O.N.U. pentru stupefiante, ale că
rei lucrări se desfășoară la Viena. 
Intr-un raport dat publicității in 
capitala Austriei de Asociația in
ternațională pentru controlul stu
pefiantelor se arată că narcomania 
devine o problemă socială tot mai 
gravă pentru majoritatea țărilor 
occidentale. Astfel, numai în S.U.A. 
— relevă raportul — 45 000 000 
persoane consumă cu regularitate 
marijuana, iar peste 4 000 000 — 
cocaină.

cele producției industriale americane 
a scăzut pe ansamblul anului 1982 cu 
8,2 la sută, în prezent întreprinderile 
din S.U.A. producind la nivelul anu
lui 1977. Și mai semnificativă este 
soarta industriei americane a oțelu
lui. Intrucit noile arme cerute de 
Pentagon solicită în cantități mari 
nu atit oțel, ci metale „superioare" 
(crom, nichel, beriliu, titan, vana
diu etc.), industria siderurgică — al 
cărei debușeu este constituit in bună 
parte de ramura civilă a economiei, 
care însă a înregistrat scăderi 
bruște — a suferit „cea mai gravă 
criză, aproape egală cu cea din pe
rioada marii depresiuni" („WA
SHINGTON POST"). în 1982, oțelă- 
riile americane au lucrat cu numai 
47,3 Ia sută din capacitățile lor. Iar 
numărul siderurgiștilor a scăzut în 
ultimul an cu 130 000.

Imensa povară a acestei curse a 
înarmărilor a fost aruncată in cea 
mai mare parte in spatele maselor 
populare, a celor mai dezavantajate 
pături ale populației. Pentru a obține 
imensele fonduri cerute de Pentagon, 
în S.U.A. s-a recurs, intre altele, la 
suprimarea a 45 Ia sută din aloca
țiile pentru șomaj, la desființarea 
ajutorului pentru săraci, a bonurilor 
pentru mesele gratuite, a asistenței 
pentru cooii subalimentați, a ajuto
rului medical pentru cei nevoiași...

Prin intensificarea cursei înarmă
rilor, fiecare cetățean al S.U.A. — de 
la cei aflați la virsta senectuții pini 
la sugari — este nevoit anul acesta 
să plătească cite 900 dolari, față de 
760 dolari in 1982, 650 dolari in 1981 
și 540 dolari in 1980.

Consecințele pe plan economic ? O 
datorie publică, in 1983, de 111 mili
arde dolari și in 1984 de 188,7 mi
liarde.

Iar pe plan social ? Numărul șo
merilor a crescut de la 6,3 milioane, 
cit erau la începutul anului 1980, la 
12 milioane in prezent.

Afectate sint și țările în 
curs de dezvoltare, Este alar' 
mant faptul că, deși dispun de re
surse financiare foarte limitate și 
sint confruntate cu povara unei da
torii externe uriașe (care la sfirșitul 
anului 1982 totaliza 626 miliarde do
lari), țările in curs de dezvoltare se 
văd și ele antrenate in cursa înar
mărilor și cheltuielilor militare. 
Ponderea alocațiilor militare 
aceste state a crescut în ultima 
rioadă cu 15 Ia sută anual. Fără 
doială, acesta a constituit unul
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motivele importante pentru care 
creșterea lor economică nu a depășit 
în medie 2,5 la sută, iar pentru 
multe din ele s-a înregistrat chiar 
o „creștere negativă". Ceea ce agra
vează și mai mult situația acestor 
state este faptul că, în transferul de 
armament, un loc tot mai mare îl 
ocupă armele moderne, tot mai so
fisticate, ale căror prețuri ating ni
veluri astronomice. Este de ajuns să 
amintim că prețul unui singur avion 
modern de luptă se ridică la cîteva 
zeci de milioane de dolari.

Așa se explică faptul că anul 1982 
s-a încheiat pentru țările „lumii a 
treia" cu un bilanț dramatic, ele în- 
registrînd o reducere absolută a ve
nitului pe locuitor. Conform statisti
cilor, în multe din aceste țări rata 
inflației a fost în medie de 80 la sută, 
iar numărul șomerilor 
peste 300 de milioane.

a fost de

Sînt date, 
să pună și

Unica soluție, 
cifre, realități care vin 
mai mult in lurțiină justețea propu
nerilor României, ale președintelui 
Nicolae .Ceaușescu privind necesita
tea trecerii la măsuri concrete și 
imediate 
militare, 
avea în 
subliniat 
la Conferința Națională a partidu
lui — adoptarea de către țările 
N.A.T.O. și țările Pactului de la 
Varșovia, cărora le revin peste 80 la 
sută din che’tuielile militare mon- 

' diale, a unei hotărîri privind înghe
țarea bugete'or lor militare 
IUI anului 1982 și trecerea 
cerea lor. Dînd încă o dată 
lucit exemplu de împletire 
cu fanta, România a adoptat hotărî
rea de a nu spori pînă în 1985 chel
tuielile sale militare peste nivelul 
anului 1982.

Fără îndoială numai trecerea hotă- 
rită la dezescaladarea cheltuielilor 
militare reprezintă cheia redresării 
economiei mondiale, ca și în general 
a înlăturării gravelor primejdii care 
pindesc omenirea in cazul cind ar
senalele acumulate ar fi puse în 
funcțiune. Așa cum se arată în noul 
ranort al secretarului general al 
O N.U. privind consecințele econo
mice și sociale ale cursei înarmări
lor. întocmit ca urmare a unei ini
țiative a României, „perspectivele 
economice globale peptru anii ’80 
sint legate mai strîns decft oricin'l 
de progresele in domeniul dezar
mării".

de reducere a cheltuielilor 
O mare însemnătate ar 

acest sens — așa cum a 
tovarășul Nicolae Ceausescu

la nive
la redu- 
un stră- 
a vorbei

Nicolae PL.OPEANU

movării cooperării regionale — trans
mite agenția E.F.E.

în discursul inaugural, reprezen
tantul Mexicului, Francisco de La- 
bastida, a subliniat necesitatea întă
ririi solidarității latino-americane în 
luota pentru dezvoltare economică, 
independentă a statelor din regiune, 
pentru depășirea actualelor dificultăți 
din economiile lor naționale. Mi
nistrul ecuadorian de resort, Gustavo 
Galindo, s-a referit la „caracterul 
inadecvat" al relațiilor actuale dintre 
țările lumii, generator de noi tulbu
rări, și s-a pronunțat pentru eforturi 
conjugate în vederea transpunerii în 
practică a noii ordini economice in
ternaționale.

Din agenda 
diplomatica

Agenda diplomatică interna
țională a evidențiat in cursul zi
lei de marți multiple contacte 
și întilniri la diferite nive
luri. • Ministrul de externe al 
Iranului, Aii Akbar Velayati, și-a 
încheiat vizita oficială efectua
tă la PHENIAN, la invitația gu
vernului R.P.D. Coreene. In 
cursul vizitei el a avut convor
biri cu Hă Dam, vicepremier ș.i 1 
ministru al afacerilor externe,4^-, 
supra relațiilor bilaterale și a 
unor probleme internaționale de 
interes comun, in aceeași zi, mi
nistrul iranian a sosit la CO
LOMBO, purtind cu ministrul sri- 
lankez de externe, Sahqul Ha- 
meed, o primă rundă de con
vorbiri, în cadrul cărora au fost 
examinate aspecte ale situației 
internaționale și probleme privi
toare la apropiata Conferință la 
nivel înalt a țărilor nealiniate de 
la Delhi. • Secretarul permanent 
al Sistemului Economic Latino-A- 
merican (S.E.L.A.), Carlos Alza- 
mora, și-a încheiat vizita oficia
lă în GRANADA, unde a avut 
întrevederi cu premierul guver
nului acestei țări, Maurice Bis
hop, și cu alte oficialități. Vi
zita s-a înscris în cadrul unui 
turneu pe care secretarul per
manent al S.E.L.A. îl efectuează 
în diferite state din Marea Ca
raibilor. * Aflat la BOGOTA, 
într-o vizită oficială, ministrul 
hondurian de externe, Edgardo 
Paz Barnica, urmează să aibă 
convorbiri privind evoluția rapor
turilor bilaterale și aspecte ale 
situației din regiune. • Nece
sitatea soluționării politice a pro
blemelor latino-americane a 
fost subliniată, la CIUDAD DE 
MEXICO, de ministrul costarican 
al relațiilor externe, Fernando 
Volio Jimenez, care întreorinde 
o vizită oficială in Mexic. 
• George Bush, vicepreședinte
le Statelor Unite, a sosit la 
PARIS, unde urma să aibă în
trevederi cu președintele Franțois 
Mitterrand, primul ministru 
Pierre Mauroy, și cu ministrul 
relațiilor externe, Claude Cheys- 
son, pe agenda discuțiilor aflîn- 
du-se, între altele, problema eu- 
rorachetelor. • Tot la PARIS, 
ministrul de externe francez s-a 
întilnit cu Philip Habib, trimisul 
șpecial al președintelui S.U.A. în 
Orientul Mijlociu, cu care a e- 
xaminat probleme privind, în 
soecial, evoluția situației din 
Liban. După cum se știe, mili
tari francezi participă la Forța 
multinațională din Liban. ® La 
DELHI a 
tă oficială de șase zile în In
dia primul

sosit intr-o vizi-

ministru al Insulei 
Mauritius, Anneerood Jugnauth, 
urmînd să discute cu președin
tele Giani Zail Singh și cu pre
mierul Indira Gandhi, aspecte 
ale relațiilor bilaterale și pro
bleme ale situației internațio
nale. (Agerpres)
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