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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, a avut loc, sîmbătă, 28 ia
nuarie, ședința Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R.
Au luat parte membrii Biroului Perma
nent al Consiliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale și Guvernului Repu
blicii Socialiste România.
în cadrul ședinței au fost dezbătute și
aprobate Raportul și Comunicatul cu privire
la îndeplinirea Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1983. Comitetul Po
litic Executiv a apreciat că activitatea des
fășurată pentru îndeplinirea prevederilor
planului pe anul 1983 a avut ca obiectiv rea
lizarea hotărîrilor Congresului al XII-lea și
Conferinței Naționale ale partidului. în acest
sens s-a subliniat că întreprinderile, cen
tralele, toate organele de conducere econo
mică au acționat cu rezultate tot mai bune
pentru soluționarea problemelor și înlătu
rarea neajunsurilor, determinate îndeosebi
de condițiile economice grele internaționale,
obținîndu-se realizări importante în toate
domeniile de activitate. S-au dezvoltat for
țele de producție, prin punerea în funcțiune
a unui mare număr de obiective de investi
ții, au sporit producția materială, venitul na
țional și avuția socialistă a patriei, a crescut
bunăstarea întregului popor. înfăptuirea pro
gramelor speciale pe produse, ramuri și ac
tivități, elaborate sub directa îndrumare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a determinat
realizarea de noi progrese pe calea dezvol
tării intensive a economiei naționale, îmbu
nătățirea laturilor calitative ale dezvoltării
economice, a depășirii unor greutăți care
s-au manifestat în primii doi ani ai cinci
nalului.
în industrie a crescut capacitatea de pro
ducție, ca urmare a punerii în circuitul pro
ductiv a unui număr important do obiec
tive, în special în ramurile de vîrf.care va
lorifică, la un nivel superior, materiile pri
me, energia și forța de muncă. în domeniul
agriculturii a fost acordată o atenție deo
sebită îndeplinirii programelor speciale pen
tru dezvoltarea producției vegetale și ani
male, înregistrindu-se, pe ansamblu, rezul
tate satisfăcătoare.
A fost reliefată contribuția pe care cer
cetarea științifică și ingineria tehnologică au
adus-o, în anul 1983, la soluționarea proble
melor concrete privind extinderea bazei pro

prii de materii prime, energie și combusti
bili, perfecționarea tehnologiilor de fabrica
ție și asimilarea de noi produse și materiale,
introducerea largă a progresului tehnic în
toate ramurile economiei, în vederea obți
nerii unei noi calități a muncii și sporirii efi
cienței întregii activități economice.
Realizările obținute în sporirea producției
de bunuri materiale, creșterea rentabilității
și a venitului național au permis să se
treacă, începînd cu data de 1 septembrie
1983, la majorarea eșalonată a retribuției
personalului muncitor, precum și la înfăp
tuirea altor măsuri privind ridicarea nivelu
lui de trai al poporului și a calității vieții —
țelul suprem al politicii partidului, esența
societății noastre socialiste.
Comitetul Politic Executiv a relevat că în
deplinirea prevederilor de plan pe anul 1983,
rezultatele obținute în dezvoltarea economi
co-socială a patriei sînt rodul eforturilor
susținute ale clasei muncitoare, ale țără
nimii, intelectualității, ale tuturor oamenilor
muncii, fără deosebire de naționalitate, ale
întregului popor, care, strins unit în jurul
partidului, al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a acționat cu abne
gație pentru a transpune în viață obiectivele
Congresului al XII-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru progresul și în
florirea continuă a României socialiste.
Progresele înregistrate în anul 1983 în dez
voltarea economico-socială a țării demon
strează convingător justețea politicii Parti
dului Comunist Român, realismul și carac
terul mobilizator al planurilor și programe
lor de dezvoltare a patriei, superioritatea
orânduirii noastre socialiste, forța poporului,
care, sub conducerea partidului, acționează
ferm pentru a asigura înaintarea neabătută
a României pe calea socialismului și comu
nismului.
Apreciind aceste rezultate, Comitetul Po
litic Executiv a subliniat, în același timp, că
ele ar fi putut fi și mai bune dacă în toate
sectoarele s-ar fi manifestat mai mult spirit
de răspundere în îndeplinirea prevederilor
planului la toți indicatorii, dacă s-ar fi acor
dat mai multă atenție creșterii productivi
tății muncii, mobilizării exemplare a tuturor
resurselor materiale și umane de care dis
pune economia noastră națională.
în vederea realizării în anul 1984 a ritmu
rilor de dezvoltare prevăzute în planul na
țional unic, Comitetul Politic Executiv a
cerut ministerelor, centralelor, unităților pro
ducătoare, organelor locale de partid și de

stat să acționeze, cu toată răspunderea, pen
tru valorificarea cit mai deplină a mijloace
lor tehnico-materiale de care dispunem, a
puternicului potențial științific, a nivelului
ridicat de calificare a oamenilor muncii,
pentru realizarea unei eficiențe cît mai înal
te a întregii activități economice. S-a sub
liniat că o atenție deosebită trebuie acordată
îndeplinirii programelor speciale privind
dezvoltarea bazei proprii de materii prime,
spre a asigura într-un timp cît mai scurt in
dependența energetică a țării, ridicarea ni
velului tehnic și a calității produselor, creș
terea mai rapidă a productivității muncii,
reducerea consumurilor de energie și mate
riale. în acest sens, s-a indicat guvernului,
ministerelor să ia măsurile ce se impun pen
tru îndeplinirea, la toți indicatorii și în rit
murile stabilite, a planului producției indus
triale, îndeosebi a producției fizice, pentru
obținerea unor producții agricole record,
pentru reducerea termenelor de execuție la
lucrările de investiții și atingerea parametri
lor proiectați, pentru realizarea cu prioritate
a producției de export și limitarea la strictul
necesar a importurilor, pentru sporirea be
neficiilor și a eficienței economice în toate
sectoarele. Guvernul va trebui să poarte în
treaga răspundere pentru îndeplinirea în
cele mai bune condiții a planului în toate
ramurile de activitate, în special a planului
de export. îmbunătățirea activității în toate
ramurile economiei va trebui să ducă la spo
rirea și mai puternică a venitului național,
la înfăptuirea, pe această bază, a tuturor
măsurilor privind creșterea veniturilor și a
nivelului de trai al oamenilor muncii.
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 na
țional unic de dezvoltare economico-socială
a Republicii Socialiste România în anul 1983.
în continuare, Comitetul Politic Executiv
a analizat și aprobat Raportul cu privire la
planul de reparații capitale pe anul 1984. în
raport se menționează că planul de reparații,
întocmit în conformitate cu indicațiile con
ducerii partidului și statului, cuprinde pre
vederi menite să asigure utilizarea eficientă
și în condiții de maximă siguranță în ex
ploatare a capacităților de producție și a ce(Continuare în pag. a V-a)

COMUNICAT
cu privire la indepUnirea Planului national unic de dezvoltare
economico-socială a Republicii Socialiste Româna pe amd S3
Oamenii muncii din tara noastră, întregul
popor român, strins uniți în jurul partidu
lui, al secretarului său general, președintele
republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au
desfășurat în anul 1983 o activitate susți
nută pentru traducerea în viață a hotâririlor Congresului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului, în scopul
realizării prevederilor celui de-al treilea
an al actualului cincinal, obținînd noi pro
grese în dezvoltarea economico-socială a
patriei pe calea făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate.
Ca urmare a eforturilor depuse de clasa
muncitoare, de țărănime, intelectualitate,
de toți cetățenii patriei, fără deosebire de
naționalitate, in condițiile economice grele
internaționale, s-au obținut realizări im
portante în toate sectoarele de activitate.
S-au dezvoltat forțele de producție, prin
punerea în funcțiune a unui număr în
semnat de obiective de investiții, a sporit
producția materială, venitul național și
avuția socialistă a patriei, a crescut bună
starea întregului popor.
Aplicarea fermă a hotărîrilor adoptate de
Conferința Națională a partidului, trecerea
Ia înfăptuirea pi-ogramelor speciale pe pro
duse, ramuri și activități, elaborate sub
directa îndrumare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, au determinat realizarea unui
pas important pe calea dezvoltării intensive
a economiei naționale, îmbunătățirea latu
rilor calitative ale dezvoltării economice,
contribuind la depășirea unor greutăți
care s-au manifestat în primii doi ani ai
cincinalului. Rezultatele înregistrate consti
tuie o garanție sigură pentru obținerea de
noi progrese în dezvoltarea economică si
socială a țării.
Creșterea producției materiale, îmbună
tățirea parametrilor tehnico-funcționali ai
produselor au condus la diversificarea
schimburilor comerciale externe ; s-a lărgit
cooperarea în producție și tehnico-științifică cu alte țări. S-a acționat în principal
pentru utilizarea în mai mare măsură a re
surselor interne și limitarea la strictul ne
cesar a importurilor, ceea ce a determinat
realizarea unei balanțe comerciale active,
contribuind la reducerea datoriei noastre
externe.
Cercetarea științifică, dezvoltarea tehno
logică și introducerea progresului tehnic
s-au implicat mai puternic în dezvoltarea
economico-socială, aducindu-și o contribu
ție importantă la dezvoltarea bazei proprii
de materii prime, energie și combustibili, la
elaborarea de noi tehnologii pentru valori
ficarea superioară a resurselor materiale,
la înnoirea producției, ridicarea nivelului

tehnic și a calității produselor, sporirea pro
ductivității muncii și a eficienței economice.
Măsurile adoptate privind aplicarea fermă
a principiilor autoconducerii muncitorești
și autogestiunii, perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar și a sistemului de
retribuire a muncii au contribuit la creș
terea spiritului de răspundere al oamenilor
muncii pentru conducerea /directă și efi
cientă a fiecărei unități economice, pentru
apărarea și dezvoltarea proprietății socia
liste. S-au îmbunătățit rezultatele finan
ciare în unjtățile socialiste, asigurîndu-se
o circulație bănească sănătoasă, consoli-

darea echilibrului bugetar, financiar-monetar și valutar.
_ Realizările obținute in sporirea produc
ției de bunuri materiale, creșterea renta
bilității și a venitului național au permis
să se treacă, începînd cu data de 1 septem
brie 1983, la majorarea eșalonată a retribu
ției personalului muncitor, precum și la în
făptuirea altor măsuri privind ridicarea
nivelului de trai și a calității vieții.
Principalii indicatori ai dezvoltării economico-sociale a Republicii Socialiste
România pe anul 1983 se prezintă după
cum urmează :

Producția industrială — mld. lei
— valoarea producției nete
— valoarea producției marfă
Producția agricolă — mid. lei
— valoarea producției nete
— valoarea producției globale
Volumul transportului de mărfuri cu mijloace
de transport de folosință generală —
mil. tone
Volumul total a! investițiilor din economia
națională - mld. lei
Volumul total al comerțului exterior — mld. iei
— Export-total-mld. lei
— import-total-mldo lei
Desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin
comerțul socialist — mld. lei
Numărul mediu al personalului muncitor
— mii
Cheltuieli de producție la 1 000 lei producție
marfă în industria republicană — lei
Productivitatea muncii pe o persoană în
industria republicană (calculată pe baza
producției marfă) — mii lei
Venitul național — mld. lei
Veniturile bănești ale populației de la sec
torul socialist — mld. lei

Realizări
1983

In % față de
realizări 1982

336,8
1 101,7

105,1
104,8

93,1
214,0

96,6
98,0

801,3

100,2

231,8
303,7
173,3
130,4

102,9
101.4
106,0
95,7

259,2

100.5

7 600

100.6

854,6

99,4

326,4
654,5

102,7
103,4

342,6

105,1

Notă : Datele valorice din comunicat sînt prezentate in prețurile curente ale anului
1983, iar dinamicile sînt calculate in condiții metodologice și de prețuri comparabile.
(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit, sîm
bătă, cu tovarășul Yasser Arafat,
președintele Comitetului, Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.
La convorbiri au participat tova
rășii Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul
afacerilor externe.
Au fost prezenți Jamal Al-Soranl,
membru al Comitetului Executiv al
O.E.P.. Ahmed Abdel Rahman, mem
bru al Consiliului Revoluționar al
Organizației Al-Fatah. director al
Departamentului pentru informații și
propagandă, purtător de cuvînt al
O.E.P.. Ezzat Farid Assad Abou El
Rob, membru al Consiliului Națio
nal Palestinian, Khaled El Seikh. re
prezentant permanent al O.E.P. la
București.
Oaspetele a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu călduroase felici
tări. urări de sănătate și fericire
cu prilejul zilei sale de naștere, iar
poporului român cele mai sincere
urări de progres și bunăstare.
Secretarul general al Partidului
Comunist Român și președintele Co
mitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei și-au
exprimat satisfacția în legătură cu
această întilnire. care se constituie
intr-o nouă ocazie de a examina un
larg evântaî de. aspecte ale situației
internaționale actuale și îndeosebi

ultimele evoluții privind Orientul
Mijlociu și problema palestiniană.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Yasser Arafat au dat o înal
tă apreciere strînselor relații de prie
tenie și colaborare ce s-au .statorni
cit și se dezvoltă între Partidul Co
munist Român și Organizația pentru
Eliberarea Palestinei, intre poporul
român și poporul palestinian. în spi
ritul celor convenite cu prilejul
frecventelor întrevederi, exprimîndu-și convingerea că acestea cores
pund intereselor și aspirațiilor celor
două popoare, servind, totodată, cau
zei păcii, colaborării și înțelegerii pe
plan internațional.
în timpul întîlnirii, oaspetele a pre
zentat evenimentele din ultimul timp
din această zonă, arătînd că O.E.P.
sprijină eforturile ce se fac pe plan
internațional pentru găsirea unei so
luții juste care să garanteze reali
zarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian, să îi asigure
dreptul la autodeterminare și la
crearea unui stat propriu, indepen
dent, sub conducerea O.E.P.. singu
rul său reprezentant legitim.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
reafirmat șl cu acest prilej consi
derentele României potrivit cărora
realizarea unei păci trainice, juste și
globale în Orientul Mijlociu nu se
poate înfăptui decît prin retragerea
israelului din teritoriile arabe ocupa
te în urma războiului din 1967, prin
soluționarea problemelor ponorului
palestinian, prin exercitarea dreptu
lui său Ia autodeterminare și la
crearea, unut stat independent pro
priu. S-a subliniat, totodată, necesi

tatea de a se intensifica activitatea
politică și diplomatică ce trebuie să
ducă la soluționarea problemei po
porului palestinian în conformitate
cu interesele și aspirațiile sale. în
acest sens a fost evidențiată impor
tanța convocării sub egida O.N.U. a
unei conferințe internaționale în pro
blema palestiniană, la care să parti
cipe părțile interesate, inclusiv
O.E.P., toți cei care pot să-și aducă
contribuția la procesul de pace în
Orientul Mijlociu. S-a relevat însem
nătatea pe care o prezintă întărirea
unității naționale palestiniene în ca
drul O.E.P., sub conducerea pre
ședintelui Yasser Arafat, pentru îm
plinirea cit mai grabnică a aspira
țiilor legitime ale poporului pales
tinian.
Tovarășul Yasser Arafat a ex
primat, în numele poporului palesti
nian, al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, cele mai vii mulțu
miri președintelui Nicolae Ceaușescu.
României socialiste și poporului său
pentru sprijinul constant ce l-au
acordat și îl acordă eforturilor pen
tru înfăptuirea drepturilor naționale
palestiniene, pentru statornicirea unei
păci durabile și drepte în Orientul
Mijlociu.
Â fost reafirmată și cu acest prilej
hotărîrea Partidului Comunist Ro
mân, a guvernului și poporului ro
mân de a sprijini rn continuare
cauza justă a poporului palestinian,
de a-și aduce întreaga contribuție la
soluționarea pozitivă a conflictului
din Orientul Mijlociu.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă de cordialitate, de caldă
prietenie.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul R.S. Cehoslovace
Președintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae
Ceaușescu. a primit, sîmbătă. pe
ambasadorul Republicii Socialiste

Cehoslovace la București, Josef Si
mon. în vizită de rămas bun. cu
ocazia încheierii misiunii sale in
tara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat intr-o
atmosferă tovărășească.

Tradițiile umaniste și patriotice ale științei,
culturii si artei românești, contribuția lor
la cimentarea unității naționale a poporului român
J»

Pentru generația noastră, care, cu
începere de la cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, a avut privilegiul
de a participa nemijlocit, sub lumi
nile gîndirii vizionare a primului
președinte al României, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, la reafir
marea celor mai autentice sensuri
ale istoriei noastre multiseculare.
Unirea înseamnă nu numai un eve
niment istoric strălucit, ci și o va
loare permanentă a conștiinței noas
tre sociale, a înseși concepției de
dezvoltare a societății noastre so
cialiste.
Idealul secular al unității poporu
lui de la Dunăre. Carpați si Marea
Neagră se reflectă în întreaga noas
tră civilizație, răzbătînd în cele mai
felurite moduri de expresie, sponta
nă sau deliberată, din îndepărtatele
timpuri ale începuturilor istoriei
sale, din epoca geto-dacică și ro
mană, pînă în vremurile moderne,
în fiecare etapă a istoriei sale, po
porul român a mărturisit prin rea
lizări remarcabile ale științei, cul
turii și artei legătura indisolubilă
dintre toate ținuturile de el locuite,
unitatea sa etnică și de limbă, uni
tatea estetică și morală care l-au
distins în Europa, statornicindu-i
profilul inconfundabil.
Remarcînd cu adîncă justețe ase
menea trăsături ale poporului nos
tru, ale istoriei sale, subliniind iz
voarele lor etnice și culturale, to
varășul Nicolae Ceaușescu atrăgea
atenția asupra rolului pe care
il are cunoașterea acestor rea
lități în educarea politică, patrio
tică a noilor generații : „Originea
daco-romană și continuitatea exis
tenței pe aceste meleaguri constituie
caracteristici fundamentale ale po
porului român — arăta, astfel, secre
tarul general al partidul i. Stabili
rea locului în istorie, a originii și
continuității în bazinul carpatodunărean ale poporului român con
stituie fundamentul oricărei activi
tăți ideologice, teoretice și politicoeducative".
Deși impărțlți de împrejurări în
țări diferite și aflați sub cîrmuir’i
deosebite, românii au fost creatorii
și purtătorii aceleiași științe, culturi
și arte. Nici nu putea fi altfel atîta
vreme cît unitatea lor spirituală este
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străveche, puțind fi regăsită in ma
nifestări de civilizație și cultură încă
din neolitic, din perioada bronzului
sau din cea traco-dacă a fierului.
Nenumărate sînt faptele care atestă
unitatea de civilizație veche a ținu
turilor noastre, atît în formele și
repertoriul comun de motive artis
tice, cît și în comunitatea unor cu
noștințe și tehnici străvechi, între
care unele au ajuns la un renume
european și universal. Dacă marele
învățat al daco-geților, Deceneu, era
preocupat de „mersul planetelor" și
dacă umanistul loan Vitez ridica

Prof. Ion URSU
prim-vicepreședinte al Consiliului
Național pentru Știința și Tehnologie

în secolul XV primul observator
astronomic de pe teritoriul Româ
niei, dacă Hiibner concepea, în se
colul XVIII, un sistem planetar al
lumii, la acestea trebuie adăugat că
poporul nostru este creatorul unei
astronomii și cosmografii populare
într-atît de dezvoltată incit s-a putut
vorbi de un adevărat „cer româ
nesc". încă din îndepărtata antichi
tate, dacii șj daco-romanii știuseră
să exploateze sarea, fierul si aurul,
pentru ca in evul mediu românii să
fie cei dinții utilizatori ai explozibi
lilor în exploatările miniere, să in
venteze un șteamp de zdrobit mine
reul, un vagonet minier, să desco
pere minereul telurului, statornicindu-și, prin acestea și multe altele,
faima de mineri iscusiți. Dacă la
Sarmizegetusa au putut fl identifi
cate cele mai vechi ateliere de for
jă din sud-estul Europei, muzee ale
lumii păstrează mărturii documen
tare asupra unui uimitor cuptor de
topit minereul, din secolul X. iar in
secolul XVII, călătorul sirian Paul
de Alep putea vorbi admirativ de
vechea exploatare de la Baia de
Aramă, unde se reușea a se obține
o aramă „plăcută ca argintul curat",
între morile de apă cu diferite des
tinații. moara cu făcaie — cu ax
vertical și palete scobite — amin
tește izbitor de moderna turbină a

>

lui Pelton. Realizările pirotehnicia
nului loan Românul, din secolul
XV, l-au ajutat pe Konrad Haas să
proiecteze, un secol mai tirziu, o
rachetă cu 2—3 trepte de aprindere
Si cu aripioare stabilizatoare. Solide
cunoștințe tehnice au înlesnit con
struirea de eleștee și iazuri, cum a
fost cel de la Nucet, avind 15 km
lungime, pe vremea lui Mircea cel
Bătrîn. sau lucrări hidrotehnice de
abatere a unor rîuri, ca cea realiza
tă pe o porțiune a Șiretului, din po
runca lui Ștefan cel Mare. Spre sfîrșitul secolului XVIII, urmașii celor ce
creaseră uimitoarele culori folosite la
Moldovița. Sucevița, Humor sau Ar
bore. făuritori ai vestitului „albastru
de Voroneț" stăpîneau peste 230 de
coloranți. Exemplele sînt numeroase,
surprinzătoare. în cele mai diferite
domenii. Ele emană de la nenumărați
creatori, români si neamuri con
locuitoare, din Moldova, Valahia sau
Transilvania.
De o deosebită însemnătate în
acele îndepărtate veacuri a fost fiin
țarea necontenită, transmisă de la o
generație la alta, a unei puternice
conștiințe de neam, căreia vechii
cronicari i-au dat o strălucită ex
presie. Umaniștii și iluminiștii de
mai tirziu — un Cantemir sau Stol
nicul Cantacuzino. un Micu. Șincai,
Maior sau Budai-Deleanu — vor
așeza mai trainic și mai larg la
temelia acestei conștiințe ideea uni
tății și continuității, a originii noas
tre comune. Slujind ideile deștep
tării naționale, cei mai apropiați în
timp dintre ei au fost totodată cul
tivatori ai științelor exacte, popu
larizatori ai acestora, militanți pen
tru asimilarea de către conaționalii
lor a unor cuceriri științifice ale
vremii. Deși — date fiind condiții
le specifice — opera iluminiș
tilor din cele trei țări române
are accente diferențiate, tonul do
minant traducea în expresii parti
culare înseși problemele generale
ale epocii, ale poporului român. Cu
toții, fie că e vorba de Ion Heliade
Radulescu și Gheorghe Lazăr în
Muntenia, de Gheorghe Asachl în
Moldova, ori de reprezentanții Școlii
(Continuare în pag. a AH-a)
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EMOȚIONANTE SENTIMENTE DE ÎNALTĂ PREȚUIRE
A ÎNTREGULUI POPOR FATĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
LUMINOS EXEMPLU DE PATRIOT Șl REVOLUȚIONAR COMUNIST
Inimă lingă inimă, conștiință lingă conștiință, întreaga națiune aduce un călduros omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu prilejul împlinirii a peste cinci decenii de activitate revoluționară și aniversării zilei sale de naștere
Animați de același crez comunist
to destinul luminos al patriei, într-o
nobilă comuniune de sentimente si
de gînduri, în numele oamenilor
muncii de pe strămoșestile plaiuri
românești ale Bihorului — români,
maghiari și de alte naționalități, permitețd-ne, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. să folosim minu
natul prilej oferit de ziua dumnea
voastră de naștere ca, reînnoind sen
timentele de prețuire și înaltă stimă
față de modul strălucit în care în
truchipați, într-o unică și distinctă
personalitate, tradițiile de luptă pro
gresiste ale clasei noastre muncitoare
și cutezanța revoluționară a unui
prezent de mărețe prefaceri, să vă
transmitem calde urări de sănătate,
fericire și puțere de muncă pusă în
slujba făuririi măreței epopei a
României socialiste — se arată
în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R.
Si CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN.

Vă raportăm, mult iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că în anul de
eurînd încheiat am înregistrat suceese fără precedent in toate dome
niile, amintind, bunăoară, realizarea,
in condiții de eficiență sporită, a
unei producții marfă suplimentară
de peste o jumătate de miliard de
lei. precum și faptul că am reușit să
smulgem pâmintului cele mai bogate
roade obținute vreodată în județul
Bihor.
Vă sintem profund recunoscători
pentru grija statornică, părintească,
pe care o manifestați pentru dezvol
tarea si înflorirea, în pas cu întrea
ga tară, a frumoaselor plaiuri de pe
Mureș și Tirnave. trezite la o nouă,
înfloritoare gi prosperă viată în anii
socialismului — se relatează în tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. și CON
SILIUL POPULAR JUDEȚEAN. Ne

6int mereu vii în memorie fructuoa
sele dumneavoastră vizite de lucru
in județul nostru, însuflețitoarele în
demnuri. indicații și orientări date
cu aceste ocazii, care au dinamizat
energiile creatoare ale celor ce mun
cesc și trăiesc in această vatră stră
moșească, le-au făcut munca mal
spornică.
Omagiem în aceste zile pe omul
de excepție, al cărui nume a deve
nit pe toate meridianele Terrei sim
bolul păcii, înțelegerii și colaborării
între țările Si popoarele lumii. Ne
exprimăm profunda mindrie oă avem
în personalitatea dumneavoastră un
neobosit luptător pentru dezarmare,
șj în primul rind pentru dezarmare
nucleară, pentru făurirea unei lumi
mai bune și mai drepte, pentru apă
rarea dreptului sacru al fiecărui po
por de a-și făuri liber propriul des
tin. Dăm o înaltă apreciere noilor și
strălucitelor dumneavoastră inițiati
ve de pace, eforturilor stăruitoare ce
le depuneți pentru triumful rațiunii
în viața internațională, pentru apă
rarea și menținerea păcii — bunul
cel mai de preț aâ tuturor po
poarelor».

Momentul sărbătoresc, încărcat de
profunde semnificații istorice, al
aniversării zilei dumneavoastră de
naștere, prilej de aleasă cinstire a
celui mai iubit fiu al poporului ro
mân — se arată în telegrama MI
NISTERULUI INDUSTRIEI CHI
MICE — ne oferă și nouă, chimiști-

riri ale Congresului al XII-lea și
Conferinței Naționale ale partidului,
angajîndu-ne să depășim în anul 1984
cu 12 milioane lei producția marfă
și 3,5 milioane lei producția netă
prin realizarea peste plan a 3 000 tone
cocs metalurgic, 5 000 tone fontă,
3 000 tone oțel aliat și 10 000 tone la
minate, spre a cinsti astfel mărețele
evenimente ale anului, cea de-a 40-a
aniversare a Revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și Congresul al
XIII-lea al Partidului Comunist
Român.

Cu prilejul zilei dumneavoastră de
naștere. COMITETUL JUDEȚEAN
PRAHOVA AL P.C.R. ȘI CONSI
LIUL POPULAR JUDEȚEAN vă a-

dresează, in numele comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii de pe me
leagurile prahovene, cele mai calde
și respectuoase felicitări, sentimente
de profundă dragoste și recunoștin
ță. un fierbinte omagiu pentru acti
vitatea plină de patos revoluționar,
desfășurată timp de peste cinci de
cenii pentru triumful idealurilor cla
sei muncitoare, ale întregului popor,
înscrise pe stindardul de luptă al
partidului comunist. în rîndurile și
în fruntea căruia v-ați afirmat din
cea mai fragedă tinerețe ca luptă
tor dirz și curajos, patriot înflăcărat,
conducător încercat și cutezător, des
chizător de drumuri noi in edifica
rea socialismului și comunismului in
România.
Ne bucurăm că vă putem raporta,
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general că. urmînd pilda dum
neavoastră luminoasă de rezolvare
împreună cu masele de oameni al
muncii a problemelor complexe ale
construcției socialiste, ale dezvoltării
armonioase a tuturor laturilor vieții
sociale, aplicând cu fermitate orien
tările și sarcinile trasate de dum
neavoastră cu prilejul importantelor
și fructuoaselor vizite de lucru prin
care ne-ați onorat an de an. județul
Prahova, asemenea tuturor celor
lalte județe ale tării, a cunoscut o
puternică Înflorire în anii care au
trecut de la Congresul al IX-lea al
P.C.R., de cind ați fost învestit de
partid și popor să conduceți desti
nele contemporane ale României.

în acest moment aniversar prile
juit de ziua dumneavoastră de naș
tere, gîndurile comuniștilor, ale tutu
ror constructorilor de pe marile șan
tiere industriale ale țării — se spune
In telegrama MINISTERULUI CON
STRUCȚIILOR INDUSTRIALE — se
îndreaptă, pline de aleasă dragoste
și nețărmurită recunoștință, către
dumneavoastră, eminent revoluțio
nar, care de aproape două decenii
conduceți cu neasemuită înțelepciune
și clarviziune partidul și statul nos
tru, poporul român spre împlinirea
celor mai înalte idealuri ale sale de
pace și progres.
Comuniștii, toți oamenii muncii din
Ministerul Construcțiilor Industriale
— muncitori, tehnicieni, ingineri —
conștienți de înalta responsabilitate
ce le revine pentru realizarea amplu
lui program de investiții-construoții adoptat de Congresul al XII-lea
al partidului, muncesc cu abnegație
și dăruire pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce le-au fost în
credințate, pentru punerea în func
țiune la termen a tuturor obiective
lor și capacităților de producție.

lor țării, posibilitatea de a vă adre
sa un fierbinte și vibrant omagiu.
Pentru noi, cei care lucrăm în in
dustria chimică, ramură modernă, de
virf a economiei noastre naționale,
rod al politicii înțelepte a Partidului
Comunist Român, al cărei ilustru
promotor sinteți, sărbătoarea de
astăzi este încă un prilej de a vă
transmite mulțumirile și recunoștința
fierbinte pentru grija deosebită ce o
manifestați față de noi, pentru pre
zența dumneavoastră în mijlocul chimiștilor, pentru îndemnurile și în
drumările de inestimabilă valoare ce
ni le dați. Ne angajăm ferm ca —
muncind în spirit de ordine și dis
ciplină — să dăm produse de cali
tate superioară, competitive la ex
port, adueîndu-ne astfel contribuția
la sporirea avuției naționale a țării.

Dăruirea dumneavoastră fără sea
măn. cutezanța revoluționară și pa
triotismul înflăcărat, dirzenia cu care
apărați cuceririle noastre revoluțio
nare. gîndirea lucidă, mereu vie, în
noitoare și atentă la tot ce e nou.
înțelepciunea cu care acționați le im
perativele istoriei și nevoile omului
vă face exponentul nostru cel mai
de preț, acasă și peste hotarele tă
rii. dau dimensiune excepțională
personalității dumneavoastră de emi
nent conducător, angajat deplin în
înfăptuirea celor mai îndrăznețe nă
zuințe. a idealurilor și aspirațiilor
poporului nostru și ale celor mai
înaintate forțe politice ale lumii con
temporane — se relevă în telegrama

Muncind și acționind sub imboldul
viu al vieții și activității dum
neavoastră neobosite, spre care se în
dreaptă admirația noastră profundă
— se arată în telegrama trimisă de
colectivul de muncă de la COMBI

Noi, sălăjenii, în consens cu în
tregul nostru popor, vă adresăm,
mult iubite și
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. cele mai profun
de mulțumiri, sentimentele noastre
de aleasă stimă, dragoste și consi
derație pentru grija părintească ce
o simțim zi de zi in dezvoltarea fără
precedent a plaiurilor sălăjene și ne
angajăm ferm în fata dumneavoastră.

NATUL SIDERURGIC REȘIȚA — vă

asigurăm că vom depune toate
eforturile pentru a transpune în noi
și rodnice bilanțuri istoricele hotă-

COMITETULUI JUDEȚEAN SALAJ
AL P.C.R. si a CONSILIULUI
POPULAR JUDEȚEAN.

Si în' acest moment înălțător, că nu
vom precupeți nimic pentru înfăp
tuirea exemplară a obiectivelor și
sarcinilor ce ne revin din documen
tele de partid și de stat, conștienți
fiind că o facem spre binele și fe
ricirea noastră, a tuturor.

Monumentala dumneavoastră ope
ră teoretică, ideologică și politică —
adevărată enciclopedie vie a gîndirii
revoluționare, a socialismului știin
țific modern — depjin ancorată în
realitățile țării noastre, ale lumii
contemporane, reprezintă pentru ca
drele didactice, studenții și cursanții
Academiei „Ștefan Gheorghiu" izvo
rul principal de Ia care sorb neînce
tat înțelepciune, călăuza statornică in
activitatea de fiecare Zi. prototipul
unității indisolubile dintre teoria și
practica socialismului științific — se
arată în telegrama ACADEMIEI
„ȘTEFAN GHEORGHIU",

dumneavoastră de naștere, cele mai
calde și respectuoase urări de sănă
tate și fericire, de viată îndelungată
și putere de muncă, spre binele și
înălțarea României socialiste pe noi
trepte de civilizație și progres — se
spune in telegrama adresată de CO
MITETUL
P.C.R.

JUDEȚEAN SIBIU AL

Vă rugăm să ne îngăduiți ca în
aceste momente înălțătoare să vă
asigurăm că exemplul strălucitei
dumneavoastră personalități ne în
suflețește în întreaga noastră viată
și activitate și să reînnoim legă
mântul solemn al comuniștilor, al
tuturor locuitorilor acestor străvechi
și minunate plaiuri ale județului Si
biu, de a acționa fără preget, cu ma
ximă răspundere, puternic uniți de
aceleași idealuri, gînduri și senti
mente, pentru realizarea exemplara
a tuturor sarcinilor și angajamente
lor pe care ni le-am asumat in acest

nătățirea necontenită a activității
noastre, vă asigurăm că noi toti cei
ce ne desfășurăm activitatea în acest
sector al economiei naționale vom
depune toate eforturile, ne vom
consacra puterea de muncă și creație
îndeplinirii integrale a sarcinilor ce
ne revin în anul 1984 și pe întregul
cincinal pentru ca. in lntimpinarea
Congresului al XIII-lea al partidului
și împlinirii a 40 de ani de la marele
act istoric din 23 August 1944, să ne
alăturăm contribuția noastră sporită
la ridicarea bunăstării poporului, te
lul suprem al întregii politici a parti
dului nostru.

Cu inimile vîbrlnd de nemărginită
si adîncă emoție, noi. comuniștii, toti
oamenii muncii din COMBINATUL
PETROCHIMIC PITEȘTI, ne unim
sentimentele de dragoste si recunoș
tință cu ale întregului popor pentru
ca. si acum, la aniversarea zilei de

© „Înaltul simț de răspundere în munca pe care o
desfășurați în fruntea partidului și statului nostru reprezintă
pentru fiecare dintre noi exemplul cel mai elocvent de pasi
une și dăruire revoluționară pentru realizarea marilor obiec
tive ale făuririi socialismului pe pămîntul României",
© „Răspunzînd vibrantelor dumneavoastră chemări și
îndemnuri, sintem hotărîți să întîmpinăm cea de-a 40-a
aniversare a revoluției de eliberare socială și națională,
antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al
Partidului Comunist Român cu realizări remarcabile în toate
domeniile de activitate",
S „Strălucitele dumneavoastră inițiative de pace, în

treprinse în numele poporului român, pentru instaurarea
unui climat de înțelegere și colaborare pe planeta noastră
constituie o contribuție de excepțională însemnătate la cauza
făuririi unei lumi mai bune și mai drepte",
Noi, toți comuniștii Academiei
„Ștefan Gheorghiu", vedem in perso
nalitatea dumneavoastră modelul
luminos și insuflețitor al militantu
lui comunist cu larg orizont de gân
dire și înțelegere științifică a feno
menelor sociale, strins legat de mase,
exigent, drept și profund uman, ani
mat de spiritul ordinii și disciplinei,
al responsabilității partinice, care
consideră că rațiunea supremă a
existenței sale o reprezintă slujirea
devotată, pînă la sacrificiu, a inte
reselor vitale ale poporului, a idea
lurilor partidului, a cauzei păcii și
securității popoarelor, a socialismu
lui și comunismului.

Vă sintem deosebit de recunoscă
tori pentru sprijinul prețios pe care
ni l-ați acordat — se spune în tele
grama MINISTERULUI GEOLOGIEI
— la elaborarea Programului privind
valorificarea superioară și creșterea
bazei de materii prime minerale și
energetice primare, pentru grija deo
sebită pe care o manifestați în ve
derea atingerii obiectivelor cuprinse
în acest program, dezbătut și aprobat
de Conferința Națională a partidului.
Pentru grija ce ne purtati. noi, geo
logii, sondorii, minerii și ceilalți oa
meni ai muncii din Ministerul Geo
logiei, vom da viată sentimentelor de
înaltă stimă și considerație pe care
le nutrim din adîncul inimii pentru
dumneavoastră, prin sporirea efortu
rilor pentru creșterea continuă și într-un ritm susținut a bazei de materii
prime minerale și energetice, ișpre
binele patriei și al bunăstării po
porului.
Cu inimile pline de cele mai alese
sentimente de bucurie, mindrie pa
triotică și de profund devotament,
comuniștii, toți oamenii muncii —•
români, germani, maghiari — de pe
plaiurile sibiene, vă adresează un
fierbinte omagiu cu prilejul zilei

an hotărâtor al cincinalului, pentru
înfăptuirea hotărîrilor Congresului
al XII-lea și Conferinței Naționale
ale partidului.
îndrumările date de dumneavoas
tră cu ocazia vizitelor de lucru,
grija părintească ne care ne-o purtați — se arată în telegrama
MINISTERULUI TRANSPORTURI
LOR ȘI TELECOMUNICAȚIILOR —

ne mobilizează permanent la înfăp
tuirea neabătută, într-un înalt spi
rit de responsabilitate, a sarcinilor
stabilite de Congresul al XII-lea și
Conferința Națională ale partidului
pentru dezvoltarea economiei națio
nale, a sectoarelor de transporturi
și telecomunicații.
Vă rugăm să ne permiteți să vă
urăm multă sănătate și putere de
muncă pentru ridicarea pe noi culmi
de civilizație și progres a României
socialiste, pentru asigurarea unui
viitor strălucit poporului nostru și
creșterea continuă a prestigiului pa
triei noastre în lume.
împreună cu întregul popor, ne
mindrim cu această epocă, de mărețe
împliniri, de ridicare a României so
cialiste pe noi culmi de progres și
bunăstare, al cărui minunat expo
nent sînteti dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit fiu al acestui neam,
strălucit conducător de partid și de
stat, revoluționar și patriot înflăcărat,
personalitate proeminentă a mișcării
comuniste și muncitorești interna
ționale a lumii contemporane —■ se
spune în telegrama adresată de CON
SILIUL UNIUNII CENTRALE A
COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂ
REȘTI.

Mulțumindu-vă eu adîncă recunoș
tință pentru îndrumarea și sprijinul
pe care îl acordați în permanentă
cooperației meșteșugărești, pentru
indicațiile date cu privire la îmbu

26 ianuarie 1984 s Delegația Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară și

naștere și a peste 50 de ani de neo
bosită si glorioasă activitate revolu
ționară. să ne exprimăm cea mai
aleasă considerație și cinstire față de
dumneavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, eroul națiunii,
fiul cel mai iubit al poporului, făuri
torul noului destin românesc în de
venirea lui comunistă.
Constituie, de asemenea, o min
drie faptul că astăzi, cind țara în
treagă își sărbătorește si omagiază
pe cel mai ales dintre fiii săi. inimă
din inima poporului, noi vă putem
raporta că. în lumina indicațiilor pe
oare ni le-ati dat. cu sprijinul per
manent și substanțial acordat in
desfășurarea activității, am încheiat
anul 1983 nu numai realizind. ci obtinînd importante depășiri la toți in
dicatorii. că am pășit în 1984 hotărîti să ne facem pe deplin datoria, să
ne îndeplinim in mod exemplar sar
cinile încredințate de partid.

împreună cu toți oamenii muncii
din România socialistă, fără deosebi
re de naționalitate, noi, slujitorii ar
tei sunetelor — se arată în telegra
ma UNIUNII COMPOZITORILOR Șl
MUZICOLOGILOR — aducem celui
mai iubit fiu al tării un fierbinte
omagiu pentru tot ce a făcut și face
spre gloria și fericirea patriei, pen
tru uriașa sa putere de muncă. înțe
lepciunea și înalta competentă in or
ganizarea și conducerea măreței ope
re de făurire a societății noastre so
cialiste multilateral dezvoltate și de
înaintare a României spre comu
nism. pentru salvarea omenirii de
spectrul atomic.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. că vom face to
tul pentru a da glas, in forme artis
tice elevate, aspirațiilor oamenilor
muncii din țara noastră, elanului lor
constructiv, spiritualității românești,
sensibilității și optimismului ce ca

delegația Consiliului oamenilor muncii de naționalitate

racterizează poporul român, con
structor al socialismului și comunis
mul ui.
Cu prilejul aniversării a peste 50
de ani de activitate revoluționară și
a zilei dumneavoastră de naștere —
se spune in telegrama MINISTERU
LUI INDUSTRIEI DE MAȘINIUNELTE, ELECTROTEHNICA ȘI
ELECTRONICĂ — comuniștii, toți

oamenii muncii din acest important
sector al economiei vă urează multă
sănătate și fericire, putere de muncă
în activitatea vastă pe care o desfă
șurați.
Vă încredințăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că împreună cu întregul pbpor român
sintem animați de cele mai profunde
sentimente de satisfacție și mindrie
patriotică față de politica înțeleaptă
pe care o desfășurați pentru afir
marea României în lume, pentru
politica de pace și cooperare pe care
ati inițiat-o și o înfăptuiti neabătut
de cînd cîrmuiți destinele țării și na
țiunii noastre și vă asigurăm că oa
menii muncii din industria de mașinl-unelte, electrotehnică și electro
nică vor consacra întreaga energie și
capacitate creatoare pentru aplicarea
în viață a indicațiilor date de
dumneavoastră, pentru înfăptuirea
neabătută a politicii înțelepte a
partidului.

sarcinile, să întâmpine cu noi și
însemnate realizări Congresul al
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân și cea de-a 40-a aniversare a
revoluției de eliberare socială șl
națională, antifascistă și antiimperia
listă, să contribuie la dezvoltarea
materială și spirituală a tării.

în telegrama Consiliului de con
ducere al MINISTERULUI JUSTI
ȚIEI se spune : în această zi
aniversară, scumpă întregului nos
tru ©onor, nu putem avea o
dorință mal înflăcărată decit aceea de a vă încredința de voința
noastră fermă de a intîmpina cu
succese, în munca ce o desfășurăm,
cea de-a 40-a aniversare a victoriei
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis
tă și Congresul al XIII-lea al parti
dului, de a vă asigura că toti oame
nii muncii din sistemul justiției, ani
mați de idealurile nobile ale înfăp
tuirii dreptății și echității, nu vor
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea, in spiritul celei mai înalte
responsabilități, a hotărîrilor parti
dului și statului, pentru întărirea le
galității și ordinii de drept, apărarea
tuturor valorilor scumpe societății
noastre socialista.

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL IAȘI AL P.C.R. se arată :

Prețuirea pe care v-o acordă toti co
muniștii, toți oamenii muncii. între
gul popor strins unit în jurul parti
dului, al dumneavoastră, mult stima
te
tovarășe secretar general, este o
care întreaga noastră națiune va săr
bători. cu satisfacția unor mari. înfăp mărturie de conștiință, de recunoaș
tuiri.. împlinirea a 40 de ani de Ia is tere unanimă, de aleasă cinstire a
toricul act din August 1944, anul în meritelor excepționale ce vă revin in
care întregul partid și popor își mo elaborarea și infăptuirea politicii in
bilizează întreaga energie creatoare terne și externe a partidului și sta
pentru a întâmpina cu noi si mari tului nostru. întotdeauna primul la
succese cel de-al XIII-lea Congres — datorie, acționați cu inepuizabil elan
comuniștii, toți oamenii muncii din și pasiune, cu fermitate și combati
domeniul energiei nucleare si fizicii vitate revoluționară, constituind, prin
doresc să dea glas din toată inima, și întreaga dumneavoastră activitate,
cu acest fericit prilej, recunoștinței un exemplu mobilizator, de inaltă
pildă, de slujire cu credință și devo
lor celei mai profunde pentru grija
deosebită si atenția permanentă pe tament nemărginit a intereselor vitale
care dumneavoastră personal le acor ale poporului. Sintem mindri și feri
dați programului de energetică nu ciți că Partidul Comunist Român, in
cleară. sporirii contribuției cercetări frunte cu dumneavoastră — remar
lor din domeniile fizicii și energiei cabil om politic și bărbat de stat —
nucleare la introducerea progresului își înfăptuiește misiunea istorică de
tehnic in economia națională, pentru a da viață celor mai nobile aspirații
indicațiile de o deosebită valoare și de veacuri ale poporului român, pen
sprijinul nelimitat ce nî le dati, în’ tru ridicarea patriei noastre socia
vederea îndeplinirii sarcinilor pe care liste pe cele mai înalte culmi ale
conducerea de partid și de stat, dum progresului și civilizației contem
neavoastră personal ni le-ati încre porane.
dințat
Aducem un vibrant omagiu inesti
în telegrama MINISTERULUI IN mabilei dumneavoastră activități pil
DUSTRIEI
UȘOARE
se arată : duitoare pentru izbînzile fără prece
Vă asigurăm că oamenii mun dent obținute de poporul român în
cii din industria ușoară sint anii construcției socialismului, pen
ferm hotărîți să acționeze cu în tru triumful păcii în lume, al nobi
treaga lor capacitate creatoare, lelor idealuri de independentă, cola
devotament, hărnicie și pricepere în borare și prietenie care animă po
slujba _ înfăptuirii neabătute a po porul român — se arată in telegrama
liticii interne și externe a partidu adresată de COMITETUL NATIO
lui și statului nostru, a hotărîrilor NAL PENTRU APĂRAREA PĂCII
Congresului al XII-lea și ale Con DIN
REPUBLICA
SOCIALISTĂ
ferinței Naționale a partidului, care ROMANIA.
asigură dezvoltarea economico-soAstăzi, cînd omenirea trace prin mo
cială a țării pe o treaptă calitativ mente grele, cind se agravează tensiu
superioară, continua ridicare a bună nile și pericolele la adresa păcii, se astării materiale și spirituale a între cumulează noi arme ucigătoare, care
gului popor.
amenință civilizația contemporană,
Din a-dîncul Inimilor noastre vă însuși dreptul fundamental al omului,
dorim și noi, împreună cu întreaga dreptul la viată, noile si strălucitele
națiune, viață îndelungată și feri dumneavoastră initiative de pace,
cită, multe și mari împliniri, îm chemările la rațiune și responsabili
preună cu mult iubita tovarășă tate adresate șefilor de stat, tutu
Elena Ceaușescu și întreaga dum ror forțelor' progresiste, popoarelor
neavoastră familie, spre' a conduce lumii reprezintă pentru noi, ca și
cu aceeași energie și clarviziune pentru întregul popor român, nu mi
destinele poporului român pe ca mai un izvor de adîncă si legitimă
lea luminoasă a socialismului și co mindrie patriotică, dar și un îndemn
munismului.
de a acționa neabătut pentru trans
punerea lor în viață, pentru edifica
Organizația județeană de partid rea unei lumi fără arme si fără răz
Teleorman, toti locuitorii acestor boaie.
străvechi și înfloritoare meleaguri
românești, unindu-și gîndurile și sen
în telegrama ORGANIZAȚIEI DE
timentele de aleasă dragoste cu ale PARTID A APARATULUI C.C. AL
întregului nostru popor, vă roagă ca P.C.R. se spune : în această zi
la aniversarea zilei dumneavoastră omagială dorim, mult stimate si
de naștere și a peste cincizeci de ani Iubite tovarășe Nicolae Ceausescu,
de activitate revoluționară să primiți să vă asigurăm de devotamen
cele mai calde felicitări, urări de tul nostru unanim față de politica
viață lungă în deplină sănătate și partidului si statului, de hotărirea
putere de muncă — se menționează noastră fermă de a urma întot
în telegrama COMITETULUI JUDE deauna. în toate împrejurările, lumi
ȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. și
nosul dumneavoastră exemplu pe
a CONSILIULUI POPULAR JU care ni-1 oferiți in permanență, de a
DEȚEAN.
munci cu abnegație și dăruire pen
Urmînd cu deplină Încredere tru a contribui cu toată puterea
exemplul dumneavoastră strălucit de noastră de muncă la infăptuirea is
muncă fără preget, de slujire cu cre toricelor obiective ale Congresului al
dință a națiunii, a cauzei păcii in XII-lea și Conferinței Naționale, la
întreaga lume, comuniștii, ceilalți oa sporirea rolului conducător al parti
meni ai muncii din județul Teleor dului in toate sferele vieții politice
man se angajează solemn să înfăp și sociale, la întărirea legăturii orga
tuiască neabătut, cu înalt spirit re nelor si organizațiilor de partid cu
voluționar, hotăririle Congresului al masele de oameni ai muncii. Ia pro
XII-lea și ale Conferinței Naționale, movarea spiritului militant, revolu
să îndeplinească in mod exemplar ționar.

în telegrama COMITETULUI

DE
STAT PENTRU ENERGIA NUCLEA
RA se arată : Pășind în 1984 — anul în

germană

prezintă

mesajele

de felicitare
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DIN INIMILE ȚĂRII-ALESE MULȚUMIRI
CELUI CE O CONDUCE SPRE NALTE ÎMPLINIRI
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Cu dragoste nețărmurită
îl urmăm
Cu dragoste nețărmurită îl urmăm
Mumele Lui e reazimul și zidul
Și fiecare gest și faptă-i salutăm
Cum salutăm din inimă poporul și partidul
Cu El nebănuite porți de pace se deschid
Și-mbrățișăm cu el mărețe vise
Și toate ale noastre sînt căci prin partid
Victoriile Țării în era Lui sînt scrise.
Lumina Ceaușescu a marilor creații
E în Partid, în noi puternic schimb
Și-o vom purta spre alte generații
Luceafăr românesc in timp și peste timp.
Claudiu MOLDOVAN

u

Un amplu portret al patriei socialiste,
al strălucitei activități a celui
mai iubit fiu al poporului român
Permanenta, impetuoa
sa transformare revolu
ționară a întregii societăți
romanești, care a făcut din
fiecare cetățean al tării
noastre o energie creatoa
re a prezentului, a oferit
artiștilor ample posibili
tăți de a transpune in imagine momente spiritua
le ale procesului de trans
formare a conștiințelor,
de a exprima, convingă
tor și original, participarea
omului contemporan la
făurirea istoriei. Cadențe
le ample ale unor compo
ziții care au făcut apel la momente semnifica
tive, emblematice ale tre
cutului nostru istoric sau
la reprezentarea unora din
tre victoriile cele mai de
preț ale prezentului au
reflectat, poliedric, atitu
dinea a'ngajantă a unor
creatori angrenați profund
în realitățile și aspirațiile
cele mai de preț ale colec
tivității. Este o realitate
pe care o expoziție de am
ploarea și calitatea acele
ia prezentate în sălile Dal
les o pune pe deplin in
valoare.
Sub
genericul
„Ani de mărețe înfăptuiri•)
**
— această amplă retros
pectivă a unor lucrări
inspirate de marile teme
ale istoriei contemporane
românești, de lupta și vic
toriile obținute de poporul
nostru sub conducerea par
tidului, a secretarului său
general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, este un exce
lent prilej de rememorare
a unora dintre cele mai
reprezentative creații ale
plasticii noastre din ulti
mii ani. Maeștri unanim
apreciați, nume de presti
giu ale artei noastre, ar
tiști ai generațiilor medii
și tinere de pe întreg cu
prinsul țării și-au unit efortul in a exprima, cu
mijloacele specifice artei
lor, ginduri, sentimente
dedicate poporului român,
au evocat chipul nou al
patriei socialiste, portrete
ale făuritorilor lui. Dealt
fel, expoziția în ansamblul
ei trasează un amplu por
tret al țării, al activității
neobosite desfășurate de
președintele ei în multi
ple domenii de activitate
— domenii capabile să
pună pe deplin in valoare
amploarea transformărilor
revoluționare pe care le
cunoaște
astăzi
Româ
nia. Numeroase compoziții
s-au oprit asupra figurii
luminoase a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, prezen
tat, alături de tovarășa
Elena Ceaușescu, în cursul
numeroaselor vizite de
lucru care au transformat
întreaga țară într-un vast
spațiu de manifestare a inițiativelor creatoare. Este
omagiul pe care, cu mij
loacele artei lor, pictorii,

sculptorii sau graficienii
contemporani îl aduc unei
politici generoase, menite
să ridice pe noi culmi
prestigiul de care, pe bună
dreptate, se bucură azi
România.
înfățișat în mijlocul oa
menilor, pe șantierele ma
rilor noastre construcții
industriale sau pe ogoare
le vaste ale patriei, discutînd împreună cu țăranii
soarta recoltelor viitoare,
înconjurat de copii, in
momentele importante ale
neobositei sale activități
destinate să mențină o
pace durabilă, indispensa
bilă oricărei construcții economice și sociale traini
ce. chipul conducătorului
iubit al- partidului și statu
lui nostru concentrează pri
nosul de recunoștință al

un întreg orizont care-și
recunoaște inserția istori
că în timp. Exemplele
care s-ar putea aduce sini
în acest sens numeroase.
Picturi semnate de Viorel
Mărginean, Ion PopescuNegreni, Ion Musceleanu,
Alin
Gheorghiu,
Spiru
Chintilă, Virgil Almășanu,
Constantin Piliuță, Liviu
Suhar, Vasile
Grigore,
Nicolae Apostol, Tanasis
Fappas, Mihai Bandac, Ion
Pacea, Ion Sălișteanu, Eu
gen Popa, Gina Hagiu,
Angela
Popa
Brădean,
O. Grigorescu, Lazăr Iacob, Geta Mermeze, Ma
rius Cilievici, Gh. I. An
gliei, Constantin Blendea,
Brăduț Covaliu, Georgeta
Năpăruș. Rodica Lazăr,
Marcel Bejgu, Gh. Ioniță,
Corneliu Vasilescu, Pop
Vasile, Abodi Nagy Bela,
Viorel Lăzărescu, Nagy
Ana, Lia Szasz, Mihai
Rusu, Mircea Vremir, Matyas Iosif, Elena Uță Chelaru, Constantin Agafiței,
Adrian
Podoleanu, Ilie
Cioartă,
Eugen
Gîscă,
N. Homeț, Th. Botiș, Va
sile Parizescu, I. A. Boanchiș, sculpturi realizate de
Boris Caragea, Ion Irimescu. Ion Vlasiu, G. Iliescu
niei, în vederea găsirii a- Călinești, Peter Balogh,
celor imagini artistice cu Mircea Ștefănescu, N. Pasadevărat convingătoare, e- cu, Mihai Coșan, Dumitru
moționante, cu comunica- Pasima, Iszak Martin, Geta
bilitate cît mai largă. De Caragiu, Dinu Radulescu,
la prezentarea unor mo Iulia Oniță, Victor Postel
mente semnificative din nicii,
Iorgos
Iliopolos,
istoria poporului român, I.ungu
Eugen,
Coman
cum ar fi „Lupta lui Dra- Gheorghe, Ioana Kassargoș cu zimbrul
**
a regre gian, machetele unor mo
tatului Ion Jalea, la punc numente de importanța ce
tarea cîtorva etape ale lor semnate de Gabriela
luptei pentru dreptate și Manole Adoc, Gheorghe Alibertate socială, de la în doc și George I. Rădulesfățișarea Unirii — eveni cu, lucrări
de
grafică
ment de vitală importan create de Natalia Matei
ță pentru întreaga dezvol Teodoreseu, Constantin Ba
tare a tării, la aspecte ale ciu, Vasile Tănase, Tibeluptei cotidian desfășurate riu Nicorescu, Emilia Du
de întregul nostru popor mitrescu, Ion Petrovici,
pentru zidirea noii socie Silvia Cambir, Kira Cristăți, recunoaștem în multe tinel Popescu. Ștefan Gădin aceste lucrări exem venea, Hortensia Masichieplele de calitate aduse de vici, Drocsay Imre concen
mari expoziții deschise în trează aceeași dorință de
ultimii ani. Sînt imagini a exprima adevăruri cu
care .aduc o viziune com mare putere de generali
plexă. multilaterală, asu zare. Exprimarea artisti
pra realității, aceeași do că se asociază sentimen
rință de a lumina artis tului patriotic. Lucrările
tic elementele cele mai au devenit pentru artiști
semnificative ale adevă modalități de a-și mani
rurilor istoriei, aceeași le festa legătura afectivă și
gătură între pozițiile ideo în același timp creatoare
logice și cele artistice. Sînt cu realitățile României de
imagini ale acestei lumi, azi. Ele au pus în valoare
contemporane nouă, ima
gini pline de avînt con existența unei traiectorii
structiv in care realitatea comune a cărei determi
obiectivă a noului peisaj nantă principală este dez
al țării', ampla construcție voltarea în continuare și
a Canalului Dunăre—Marea cu mijloace contempora
Neagră,
munca
asiduă ne a echilibrului și tra
desfășurată pe șantierele dițiilor spirituale ale ar
de construcții sau pe o- tei românești consacrate
goare, aspecte cu valoare prezentului făurit de un
simbolică ale luptei pentru popor strîns unit în jurul
pate sau valoarea omagia-r
său conducă
lă a unui simplu buchet strălucitului
tor.
de flori devin adevărate
Marina PREUTU
repere menite să .sugereze

distinct în configurația ar
tei plastice românești de
astăzi. Ele aduc mesajul
unei spiritualități specifi
ce, se constituie într-o adevărată cronică a spiri
tului epocii contemporane.
Preocuparea pentru expre
sivitate, strădania de a
descoperi soluții și rezol
vări plastice capabile să
contribuie la concretiza
rea unor idei generoase
au avut în cele mai multe
cazuri la bază căutări fun
damentate pe o profun
dă conștiință profesională.
Mai presus de toate, lu
crările exprimă însă din
partea artiștilor o angaja
re autentică în vederea
înțelegerii și a surprinde
rii semnificațiilor procese
lor revoluționare și ale
dezvoltării actuale a Româ-

însemnări pe marginea expoziției

artiștilor întregii țări. Sem
nate de Ion Jalea. Iftimie
Bîrleanu, Paul Vasilescu,
Horia Flămind, Vasile Cal
mare, Dan Hatmanu, Elena Greculesi, Ion Bițan,
Vladimir Șetran. Doru Ro
taru, Eugen Palade, Tra
ian Brădean. Dan Cristian,
Zamfir Dumitrescu, Adrian
Dumitrache, Rodlca Svințiu, Elisabeta Dorobăț, Eftimie
Modîlcă,
Nicolae
Maniu, Constantin Nițescu, Ion Țarălungă, Ion
Șulea Gorj, Nicolae Kruch,
Emil Ruși, Nemeși Maria.
Bicfalvi Nicolae, Andrei
Ostap,
Aurelian Bolea,
Petru Măluțan, Penda Ion
Octavian, Suzana Fintînaru, Lidia Ciolac, Paul Atanasiu, I. Nica SimonGy, Veronica Lucia Arghir, lucrările care înfăți
șează portrete ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu
poartă — atit în conținut,
cit și în modalitatea artis
tică a exprimării — am
prenta epocii pe care o
parcurgem — a epocii pe
bună dreptate numită „Epoca Ceaușescu
**
— pe
rioadă de puternică ascen
siune a personalității uma
ne pe toate planurile vie
ții economice și sociale,
evidențiază
-contribuția
esențială a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la înăl
țarea întregului popor la
condiția de făuritor con
știent al propriei istorii.
întreaga selecție a lu
crărilor prezentate acum
în sălile Dalles își propune
să ilustreze, atit din punct
de vedere tematic, cit și
stilistic, domenii și preo
cupări artistice cu profil

Hiie umaniste si patriotice ale științei, culturii si artei
(Urmare din pag. I)

Ardelene, iluminiștii români au făcut
din argumentele și cunoștințele lor
instrumente inspirate ale servirii
intereselor naționale, ale eliberării
românilor de sub o dominație în
delungată.
începuturile epocii modeme s-au
reflectat astfel și în domeniul spi
ritualității românești. S-au îmbogă
țit. treptat, temeiurile culturii și ar
tei naționale, ca expresie a unei na
țiuni in trezire, ce voia să-si atin
gă obiectivele de eliberare si unifi
care. iar dezvoltarea științei pregă
tea și vestea vremuri noi. Se
poate afirma cu îndreptățire că
întreaga mișcare politică și so
cială ce a condus la eveni
mentele de acum 125 de ani. la
unirea Tării Românești și a Moldo
vei sub Alexandru Ioan Cuza, iar
mai tîrziu la Unirea cea Mare din
1918. nu poate fi pe deplin înțeleasă
fără a se ține seama de ceea ce a
însemnat contribuția cărturarilor, a
istoricilor, a scriitorilor, a artiștilor
români ce au militat pentru Unire,
creatorul de valoare pe tărîm spiri
tual întruchipînd și militantul cu o
înaltă conștiință civică.
învâtâjnintul' a cunoscut în aceas
tă epocă însemnate prefaceri, îmbrăcînd un caracter național mereu
mai pregnant și acordind o pondere
sporită științelor exacte, cunoștin
țelor de matematică, fizică și chi
mie. corespunzător necesităților unei
societăți in transformare, mereu mai
conștientă de apartenența ei la o Eu
ropă in care se anunțau zorii unor
succesive revoluții industriale. Cel
de-al doilea deceniu al secolului al
XIX-Jea îi găsește pe Asachi si La
zăr dezvoltînd aceste preocupări,
care își vor găsi locul apoi, la un
nou si mai înalt nivel, atit în Co
legiul Sf. Sava la București, cît și
la Academia Mihăileană din Iași.
Este, de asemenea, epoca in care
intelectualitatea științifică începe
să-si afirme coeziunea profesională
și etică prin organizarea de socie
tăți științifice, cum a fost Societa
tea de medici și naturaliști din Iași
(inființată in 1830), Societatea de
agricultură a României (1835). Socie
tatea de Științe Naturale din Sibiu
(1849). Societatea Medicală din
București (1857) și altele. Dealtfel,
este important să observăm că. din
totdeauna, spațiul spiritual si cultu
ral românesc a fost, în esență, indi
vizibil. ignorind fruntariile vremel
nice : mișcarea cărturarilor între
cele trei țări românești a fost in
permanentă un fapt dintre cele mai
frecvente, de la sine înțeles, iar ac
tivitatea lor — în învătămînt. popu
larizarea științei sau publicistică —
a îmbrățișat fără deosebire toate ți
nuturile locuite de români.
Se afirmă in epocă o literatură
națională, ilustrată de Cîrlova, Gri
gore Alexandrescu, de Alecsandri,
Negruzzi. Bolintineanu și multi alții.
Prin faimosul său program in opt
puncte. Societatea Literară, fondată
de Dinicu Golescu și Ion Heliade
Rădulescu la București. în 1827, dă
dea intelectualității române orien
tări de durată în munca și lupta pe
care avea să le desfășoare pentru
constituirea instituțiilor culturii și
artei noastre naționale.
Străduințe mari și eficiente se fac
pe tărîmul istoriei și filologiei, știin
țe legate nemijlocit de procesul emancipării naționale și Unirii. Nu
întîmplător, la 1 ianuarie 1847, Ni
colae Bălcescu. ilustrul revoluționar,
istoric și patriot, avea să afirme răs
picat într-un discurs rostit înaintea
tovarășilor săi de convingeri și idea
luri : „Ținta noastră socotesc că nu
poate fi alta decît unitatea națio

nală a românilor. Unitate mai întîi
de idei si in simțăminte, care să
aducă cu vremea unitatea politică
.
**
„Unirea — spunea altă dată Bălces
cu — este chezășia independenței
noastre naționale".
Dacă științele exacte se străduiau
să răspundă comandamentelor eco
nomice și educative ale epocii de
afirmare a națiunii, științele uma
niste. dominate de istoriografia mi
litantă a lui Bălcescu. Kogălniceanu si Barițiu pregăteau viitoarele
platforme politice ale unioniștilor și
inspirau, totodată, un teatru și o
dramaturgie națională, precum și o
viguroasă scoală de pictură, reinvietoare a unui trecut glorios, ce a
impus o serie de artiști legali ne
mijlocit prin opera, dar și prin via
ta lor. de mișcarea de eliberare na
țională. ca Negulici. Rosenthal.
Lecca. Tattarescu și alții.
Actul Unirii Principatelor, din
1859, și cucerirea independentei dc
stat a României in 1877 deschid larg
calea dezvoltării moderne a tării. Se

constituie nuclee ale industriilor
moderne si se intensifică exploa
tarea resurselor naturale și de mun
că — orientări care primesc și un
suport doctrinar din partea unor
economiști și istorici ca Petre S. Au
relian 'și Alexandru Xenopo-1. Prin
personalități cu realizări de presti
giu (Gregoriu Ștefănescu — prima
hartă geologică a României, Ludovic
Mrazec — teoria originii zăcăminte
lor de țiței. Dimitrie Brîndză — pri
ma monografie a florei românești),
dar mai ales prin creatori de școa
lă, știința românească dobindește' un
statut social, impact și prestigiu.
Dintre șefii de școală se disting Ion
Ionescu de la Brad — activ propa
gator al științelor agricole ; Gheorghe
Munteanu-Murgoci — deschizător dc
drum in geologie ; Simio-n Mehedinți
si Gheorghe Valsau — cu contribu
ții de primă referință pentru geo
grafia noastră ; Grigore Antipa —
excelînd pe tărîmul hidrobiologiei și
ihtiologiei ; Emil Racoviță — crea
tor al biospeologiei. Școala medica
lă. deosebit de bogat reprezentată,
datorează unor Carol Davila fonda
rea învătămîntului superior medical
Victor Babeș — primul tratat de
bacteriologic și vaccinare antirabică : Ioan Cantacuzino — cercetarea
și învățămîntul de microbiologic ;
Nicolae Paulescu — izolarea hormo
nului pancreatic : Gheorghe Mari
nescu — neurologia ; Constantin I.
Parhon — endocrinologia. Chimia ii
retine îndeosebi pe Petru Poni. or
ganizator al primelor laboratoare de
profil ; Nicolae Teclu, creator a nu
meroase instrumente de laborator ;
C. Istrati. descoperitor in 1887 al
unei noi clase de colora nti : Lazăr
Edeleanu. realizator în 1908 al ra
finării selective a petrolului cu
bioxid de sulf. Științele tehnice se
dovedesc deosebit de productive în
domenii dintre cele mai avansate ale
epocii. Anghel Saligny este primul
care a utilizat betonul armat în con
strucții industriale și proiectant al
podului de la Cernavodă peste Du
năre — cel mai lung din acea vreme.
Primul avion din lume care a deco
lat cu mijloace proprii de bord, în
1906, s-a datorat lui Traian Vuia, iar
primul avion reactor care s-a des
prins de sol, în 1910 — lui Henri
Coandă. Pionier al construcțiilor ae
ronautice și al aviației românești,
Aurel Vlaicu și-a gindit, și-a făurit
și a condus el însuși minunatele sale
mașini zburătoare. Spre anii două
zeci, Grigore Gogu Constantinescu
crea sonicitatea — un domeniu de
vocație modernă în transmiterea
energiei mecanice.
în aceeași perioadă, literatura si
arta românească, ilustrate de nume

si opere de înaltă vibrație patrioti
că si măiestrie artistică, cum sint
cele ale lui Mihai Eminescu. Nicolae
Grigorescu. Ion Luca Caragiale.
Barbu Delavrancea. Theodor Aman,
loan Slavici. Alexandru Vlahuță și
ale multor altora, cunosc o puterni-,
că înflorire și dezvoltare.
Impulsul Unirii, al afirmării na
țiunii se manifestă și între cele două
războaie mondiale, cind școlile știin
țifice românești incep să capete o
structură instituțională mai temeini
că prin crearea de institute și labo
ratoare pe lingă universități si Aca
demia română, ce ființa din 1866. O
puternică scoală de matematică s-a
afirmat prin Gheorghe Tițeica, Tra
ian Laleseu. Dimitrie Pompeiu. Si
mion Stoilov. Grigore Moisil, Miron
Nicolescu. Școala de fizică a asimilat
și reflectat creator marile achiziții
de la începutul secolului nostru ale
acestei științe — reținîndu-i. între
alții, pe Ștefan ProcopiuTn domeniul
magnetismului atomic ; Eugen Bădărău in optică și acustică ; Alexandru
Proca în teoria cîmpurilor, Horia
Hulubei in fizica atomică și nucleară.
Reprezentanți remarcabili ai chimiei
au fost Gheorghe Spacu, Costin D.
Nenițescu, Raluca Ripan. Prin me
dici eminenți și șefi de școală ca
Dumitru Bagdasar, Nicolae G. Lupu,
Daniel Danielopolu, Ernest Juvara,
Nicolae Hortolomei, Iuliu Hațeganu
școala românească de medicină și-a
sporit cuprinderea,. eficienta si pres
tigiul. Traian Săvulescu si Gheorghe
Iohescu-Sisești au dat științelor agri
cole și zootehnice importante im
pulsuri de dezvoltare.
Ducînd mai departe tradițiile unei
culturi nutrite de idealurile nobile
ale libertății și unității naționale,
apărind cu fermitate și pasiune
drepturile inalienabile ale poporului
lor, transfigurindu-și umanismul și
patriotismul în opere științifice, lite
rare și artistice nepieritoare, cei
mai buni dintre oamenii de știin
ță, cultură și artă ai epocii s-au
alăturat făuritorilor de civiliza
ție ai vremurilor trecute, înscriindu-se. intre referințele de bază ale
strădaniei de mai tîrziu, de creș
tere și înflorire multilaterală a na
țiunii. De la Xenopol la Iorga, de la
Eminescu la Blaga, Arghezi. Sadoveanu și Călinescu, de la Grigorescu
la Brâncuși, de la Porumbescu la
Enescu. geniul creator românesc, exprimind plenar unitatea spirituală
românească, aflîndu-și tot mai mult
un glas propriu in contextul culturii
europene și universale a năzuit per
manent la sublinierea a ceea ce este
valoare perenă și contribuție speci
fic națională la patrimoniul mondial
in moștenirea noastră științifică, cul
turală și artistică.
în anii socialismului. idealurile
Unirii s-au afirmat la cote fără pre
cedent, in cadrul efortului de recon
strucție postbelică, de revoluționare
a bazelor sistemului economico-social, iar apoi — de dezvoltare mul
tilaterală pe căi proprii, determi
nate de realitățile și năzuințele na
țiunii libere și independente.
Congresul al IX-lea al Partidului
Comunist Român a pus bazele poli
tice ale unei noi epoci in viața știin
țifică a țării. Programele de dezvol
tare social-economică au chemat cer
cetarea să contribuie direct la lărgi
rea bazei de materii prime și sub
stanțe utile, la cucerirea independen
ței energetice, la conceperea de noi
tehnologii, mașini, utilaje, insta
lații de nivel tehnic ridicat, care
să asigure o productivitate a muncii,
o calitate a produselor și o eficiență
a producției sporite, cu consumuri
materiale și dc energie cît mai re
duse, la afirmarea unei noi revolu
ții în agricultură, la creșterea gene

rală a nivelului de trai și calității
vieții.
Sub conducerea eminentului om de
știință, personalitate politică de lar
gă recunoaștere și prețuire interna
țională, tovarășa academician doctor
inginer Elena Ceaușescu s-a reorga
nizat Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, organ însărcinat cu
aplicarea politicii partidului și sta
tului nostru in domeniul cercetării
științifice, dezvoltării tehnologice și
introducerii progresului tehnic. Un
rol hotărâtor l-a avut crearea, după
modelul Institutului central de chi
mie, format și condus de tovarășa
academician Elena Ceaușescu, a in
stitutelor centrale de cercetare în
principalele ramuri ale economiei.
Pentru prima dată în istoria țării
s-a elaborat și s-a dezbătut la nivel
național un program-directivă de
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și de introducere a progre
sului tehnic, pe perioada 1981—1990
și în perspectiva anului 2000, aprobat
de cel de-al XII-lea Congres al parti
dului — o adevărată profesiune de
credință a conștiinței politice națio
nale privind rosturile științei și teh
nicii în făurirea destinului modern
ai României.
Congresele culturii și educației so
cialiste. luminate de programul ideo
logic al partidului nostru, numeroa
sele întîlniri de lucru ale secretaru
lui general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu creatorii de
cultură și artă — între care memo
rabilă consfătuire de la Mangalia,
din vara anului trecut — au îm
prospătat legăturile din totdeauna
ale culturii și artei naționale cu iz
voarele vii ale gîndirii și simțirii po
porului. subliniind înalta lor misiu
ne socială, patriotică si umanistă. în
cele mai fundamentale dintre moti
vațiile sale istorice, procesul Unirii
continuă, astfel, sub luminile știin
ței, învățămîntului, culturii și artei,
pe magistralele direcții stabilite de
Programul partidului nostru, de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltata și înaintare a României
spre comunism.
„Unirea — arăta secretarul general
al partidului, președintele Republi
cii — a fost încununarea victorioasă
a luptei seculare duse de cele măi
înaintate forțe ale poporului român
din Moldova. Muntenia și Transil
vania, de cărturarii și marii ginditori ai neamului, a activității des
fășurate de elementele revoluționare,
de militanții socialiști, a aspirațiilor
și voinței întregului popor româri".
Această înaltă concepție asupra ac
tului de îmolinire pe care il sărbă
torim la 24 Ianuarire a luminat con
stant îndelungații ani de neîntrerup
tă activitate revoluționară pe care
conducătorul iubit al partidului și
statului nostru i-a consacrat libertă
ții și independenței, demnității și
progresului poporului român. Acum,
la aniversarea zilei de naștere a fău
ritorului celei mai fertile epoci din
istoria României moderne, apărător
neînfricat al celor mai scumpe valori
ale istoriei noastre, oamenii de știihță, învătămînt. cultură și artă, făta
deosebire de naționalitate, strîns uniți
în jurul Partidului Comunist Român,
adresează, din toată inima, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu omagiul lor
fierbinte, cele mai bune urări de
multă sănătate, fericire și putere de
muncă în măreața operă istorică pe
care o înfăptuiește în fruntea tării,
conducînd România spre culmile ci
vilizației socialiste și comuniste.
•) Comunicare prezentată la se
siunea științifică pe tema : „Unirea
Moldovei cu Muntenia la 24 ianua
rie 1859 — moment crucial in for
marea statului național unitar
roniăn“.
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cu privire la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare
economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1983
(Urinare din pag. I)
■--------------------------Pa principalele ramuri

gi

sectoare

ale economiei naționale, rezultatele obținute in anul 1983 se prezintă după
cum urmează:

I, Industrie
în anul 1983 a crescut capacitatea de pro
ducție a industriei ca urmare a punerii in
funcțiune a unui număr important de obiec
tive, echipate cu mașini șl utilaje cu grad
ridicat de tehnicitate, in special în ramuri
le de virf care valorifică la un nivel su
perior materiile prime, energia și forța de
muncă — industria electronică, de mașiniunelte, de mecanică fină și optică, produc
ția de instalații tehnologice complexe, in
dustria chimică — ceea ce a condus la spo
rirea și îmbunătățirea continuă a structurii
producției industriale și ridicarea eficienței
acesteia.
Producția marfă realizată in industrie a
fost de 1 101,7 miliarde lei, cu 4,8 la sută
mai mare față de cea obținută in anul 1982,
iar producția netă de 336,8 miliarde lei, cu
5,1 la sută superioară celei obținute în anul
precedent. Ritmuri superioare s-au înre
gistrat în industria chimică, unde producția
a crescut cu 5,8 la sută și în industria con
strucțiilor de mașini cu 6,0 la sută. Sporul
de producție industrială realizat în primii
trei ani ai cincinalului. echivalează cu
aproape întreaga producție obținută în anul

în concordanță cu orientările Conferinței

Naționale a partidului din decembrie 1982
s-a trecut la realizarea programelor spe
ciale în domeniile energetic și de dezvol
tare a bazei proprii de materii prime, fiind
atrase în circuitul economic noi substanțe
minerale utile. Concomitent, s-au obținut
rezultate bune in introducerea în oircuitul
productiv a materialelor refolosibde. in uti
lizarea în producție a energiei secundare,
recuperarea și recondiționarea pieselor și
subansamblelor. în ramurile industriei pre
lucrătoare s-a acționat pentru realizarea de
produse cu nivel tehnic și calitativ ridicat,
competitive pe plan mondial, corespunzător
sarcinilor stabilite prin Programul privind
îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ
al produselor, reducerea consumurilor de
materii prime, combustibili și energie și va
lorificarea superioară a materiilor prime și
materialelor în perioada 1983—1985 și pînă
in 1990.
Pe baza potențialului tehnic existent, a
capacităților noi puse în funcțiune și a valorifioării superioare a materiilor prime și
materialelor. în anul 1983 la o serie de pro
duse s-au obținut importante creșteri față
de anul precedent.
Realizări
1983

Energie electrică produsă pe bază de cărbune — mil. kWh
Huilă — mii tone
Lignit și cărbune brun — mîi tone
Cupru de convertizor — mii tone
Plumb in lingouri — mii tone
Zinc în lingouri — mii tone
Cocs metalurgic — mii tone
Componente electronice — miL lei
Produse de mecanică fină și optică, echipa
mente și elemente hidraulice și pneuma
tice — mii. lei
Utilaje pentru lucrări miniere —■ mii tone
Utilaj petrolier _ mii. lei
Vagoane de marfă — buc.
Cauciuc sintetic — mii tone
Fibre si fire sintetice — mii teme
Detargențî — mii tone

De asemenea, în toate ramurile econo
miei s-a îmbunătățit structura sortimenta
lă a producției și s-au obținut cantități
sporite de produse față de anul 1982.
în industria extractivă s-aa realizat 44,5
milioane tone cărbune net, 11,6 milioane
tone țiței, 32,6 miliarde mc gaz metan (in
clusiv gaze libere), iar în industria ener
giei electrice s-au produs 70,2 miliarde
kWh. S-au obținut rezultate bune în dez
voltarea bazei de materii prime, prin creș
terea ponderii producției interne în totalul
resurselor. Din necesarul de materii prima
utilizate în economie, o parte însemnată
s-a realizat prin recuperarea și refoiosirea
materialelor.
' în ramurile

19878
10618
36728
40,2
49,3
42,0
4268
1568,9

114,4
110,1
119,8
104,4
107,9
105,4
121,5
113,8

10398
123,7
5217
11298
147.2
171,1
97,4

107.2
142,9
105,7
113,6
107,1
107,1
113,1

lapte, produse lactate proaspete și brinzeturi, 47 mii tone unt, 371 mii tone uleiuri
comestibile, 447 mii tone conserve de legu
me și fructe, 9,5 milioane hl vin, 8,9 mili
oane hl bere.
în Industria mică s-a realizat o producție-marfă de 80,5 miliarde lei, cu 9,2 la sută
mai mare decît țn anul precedent, contri
buind la valorificarea superioară a resurse
lor locale și la aprovizionarea mai bună a
populației cu bunuri de consum și articole
de uz gospodăresc.
Productivitatea muncii în industria re
publicană — calculată pe baza producțieimarfă — a crescut cu 2,7 la sută, obținîndu-se pe această cale circa 70 la sută din
sporul de producție. Unele deficiențe în or
ganizarea producției și a muncii și în uti
lizarea capacităților de producție au in
fluențat asupra productivității muncii rea
lizate care nu s-a ridicat la nivelul dotării
tehnice, al experienței muncitorilor, al pre
gătirii profesionale a cadrelor tehnice și
inginerești.

prelucrătoare, ea urmeze a

aplicării unul ansamblu de măsuri privind
introducerea de noi tehnologii în vederea
reducerii consumurilor și valorificării su
perioare a resurselor materiale, s-au rea
lizat 12,6 milioane tone oțel, accentul punîndu-se pe sporirea ponderii oțelurilor spe
ciale și de înaltă puritate, 9,2 milioane tone
laminate finite pline, 1,4 milioane tone țevi
din oțel, 223 mii tone aluminiu. De ase
menea, au fost produse mijloace de auto
matizare și ale tehnicii de calcul în va
loare de 8,3 miliarde lei, 82,7 mii tractoa
re, 76,9 mii autoturisme de oraș, 168 loco
motive electrice, diesel electrice și diesel
hidraulice pentru linii magistrale. Sporuri
importante au fost obținute la o serie de
produse chimice, realizîndu-se 2,9 milioane
tone îngrășăminte, cu 8,2 la sută mai mult
ca în anul 1982, 633 mii tone produse macromoleculare de bază, 236 mii tone fibre
și fire artificiale și sintetice, 1 534 mii tone
produse sodice, 160 mii tone lacuri și vop
sele, medicamente în valoare de 5,1 mi
liarde lei.
Industria bunurilor de consum a realizat
mașini și aparate electrice de uz casnic In
valoare de 2,5 miliarde Iei, peste 540 mii
aparate de radio, 390 mii televizoare, mo
bilier din lemn în valoare de 17 miliarde
lei, 1 109 milioane mp țesături, 343 milioa
ne bucăți tricotaje și 114 milioane perechi
încălțăminte. 3-au produs 1 570 mii tone
carne, 251 mii tone pește, 1 058 mii tone

ÎL

în % față de
realizări 1982

Cheltuielile totale fe 1 000 lai producțîe-

marfă în industria republicană au fost mai
mici cu 5,2 lei comparativ cu anul 1982. în
primul an de aplicare a măsurilor prevăzu
te de Programul de reducere suplimentară
a costurilor și cheltuielilor materiale în pe
rioada 1983—1985 s-au întreprins acțiuni
orientate spre reducerea consumurilor spe
cifice de materii prime, materiale și ener
gie, ceea ce a făcut ca în anul 1983 să se
obțină economii de 7 miliarde lei față de
anul precedent.
Cu toate rezultatele bune înregistrate pe
ansamblul industriei, în unele sectoare, pre
vederile planului nu au fost îndeplinite,
existind restanțe la o serie de produse.
Producția de energie electrică nu a atins
nivelul prevăzut, s-au înregistrat rămîneri
în urmă în extracția petrolului, în realiza
rea unor produse îndeosebi ale industriei
construcțiilor de mașini șl industriei chimi
ce; la unele ministere nu s-a trecut cu toa
tă hotărîrea la asimilarea în fabricație a
unor produse cu parametri tehnico-economici superiori la care cercetările au fost în
cheiate.
-

Agricultura, silvicultura și gospodărirea apelor
primit 1 373 mii tone îngrășăminte chimice
(100 la șută substanță activă).
Producția vegetală obținută la principale
le culturi a fost de aproape 20 milioane
tone cereale, 4 819 mii tone sfeclă de za
hăr. 721 mii tone floarea-soarelui și răpi
tă. 5 630 mii tone cartofi de toamnă, 4 381
mii tone legume de câmp, î 997 mii tone
fructe. 1 710 mii tone struguri.
Rezultatele obținute de un număr în
semnat de unități agricole, care, chiar in
condițiile climatice grele ale anului 1983,
au realizat la grîu producții medii întee
5—6 tone la hectar. Iar la porumb pe une
le suprafețe producții de peste 15 tone la
hectar, arată capacitatea agriculturii noas
tre socialiste, a cooperatorilor, a cadrelor
de specialiști șl mecanizatorilor, de a or
ganiza și conduce activitatea de produc
ție astfel tocit în orice condiții să se ob
țină recolte bogate răspunzând cerințelor
înfăptuirii noii revoluții agrare în Româ
nia.
La sfîrșitul anului 1983 efectivele de animale din întreprinderile agricole de stat
si cooperativele agricole de producție au
înregistrat creșteri față de anul 1982 Ia
toata speciile î

în agricultură, în anul 1983, s-a acordat
o atenție sporită îndeplinirii programelor
speciale pentru dezvoltarea producției ve
getale și animale, obținindu-se pe ansamblu
rezultate satisfăcătoare. Au sporit efective
le de animale, producția de carne, lapte și
alte produse animaliere.
S-a dezvoltat baza tehnico-materiaîă prin
dotarea cu 14,8 mii tractoare agricole, 4,5
mii combine autopropulsate de recoltat
cereale, precum și alte mașini și utilaje agrlcole perfecționate; la sfîrșitul anului
1983, agricultura dispunea de 168 mij trac
toare fizice și de 53,8 mii combine auto
propulsate pentru recoltat cereale boabe.
S-a trecut la aplicarea prevederilor Progra
mului național pentru asigurarea unor pro
ducții agricole sigure și stabile, reușindu-se
să se efectueze lucrări de amenajări pentru
Irigat pe o suprafață de 210,9 mii hectare
și de desecări pe 123,5 mii hectare, de
combatere a eroziunii solului pe 158,8 mii
hectare, agropedoameliorative pe 457,4 mii
hectare; la sfîrșitul anului 1983, suprafața
totală amenajată pentru irigat a ajuns la
2 500,3 mii hectare; de asemenea, s-a rea
lizat prin mici amenajări o suprafață de
157,2 mii hectare pentru udări direct din
surse de apă. Unitățile agricole socialiste au

mii capete —

Efectivul
existent Is
31.XII.1983

Creșteri față
de efectivul
existent ia
31.XII.1982

3 888,5
8 973,0
8 132,7
70 828,1

158,5
276,2
341,9
3 492,6

Bovine
Porcine
Ovine sî caprine
Păsări

De asemenea, intrările de produse' ani
male la fondul de stat în 'anul 1983 au
fost mai mari fată de realizările anului
1982 cu 6,9 la sută la carne. 20.6 la sută
la lapte de vacă și 7,9 la sută la ouă.
Rezultatele obținute în agricultură in
1983 s-au situat sub nivelul prevederilor de
plan, al posibilităților existente. La această stare de lucruri, au contribuit în
principal seceta prelungită din anul treI cut. precum si neajunsurile ce s-au mal nifestat in activitatea unor unități agri

cole de stat si cooperatiste pe linia va
lorificării resurselor și posibilităților de
care dispun, a folosirii fondului funciar,
aplicării tehnologiilor stabilite, efectuării
la timp a lucrărilor de însămînțare și în
treținere a culturilor, respectării densită
ții plantelor, ca și unele întîrzieri
în recoltarea, transportul șl depozitarea
produselor.
în silvicultură s-au efectuat lucrări de
regenerare a pădurilor pe 59,2 mii hec
tare. din care 18.2 mii hectare pe cale na

turală si 41,0 mii hectare prin împăduriri
și reimpăduriri. A continuat acțiunea de
extindere a speciilor autohtone valoroase
care au reprezentat 46,1 la sută din su
prafața nou împădurită. De asemenea, au
fost împădurite 2.3 mii hectare terenuri
degradate, din afara fondului forestier,
improprii folosințelor agricole. Au fost efectuate ample lucrări de întreținere pe
1.5 milioane hectare pășuni montane, fer
tilizări pe 1,5 milioane hectare, insămîntări și supraînsăimînțări pe 206 mii hec
tare.
Valoarea resurselor nelemnoase ale pă
durilor puse în circuitul economic a fost

de 990 milioane lei. reprezentând 33,7 Ia
sută din totalul valorii producției unită
ților silvice.
în domeniul gospodăririi apelor, to anul
1983 au fost date în exploatare lacuri de
acumulare cu folosință complexă, cu un
volum de 263,8 milioane mc ; s-au efec
tuat lucrări de regularizări, apărări și con
solidări de maluri ale cursurilor de apă pe
o lungime de 265,8 km, precum și îndi
guiri pe o lungime de 268 km pentru scoa
terea de sub efectul inundațiilor a centre
lor populate, a obiectivelor industriale și
a unei suprafețe agricole de 35 295 hec
tare.

III. Transporturi și telecomunicații
Baza, materială a transporturilor de folo
sință generală a sporit, in anul 1983, prin
dotarea cu 62 locomotive diesel și electrice,
2 029 vagoane de marfă în echivalent 4 osii,
329 vagoane de călători. S-a mărit capaci
tatea de transport la nave maritime cu 315,5
mii tdw și la flota fluvială cu 6 remorchere
și împingătoare, precum și nave nepropulsa
te cu o capacitate de 61,7 mii tone. S-au dat
în exploatare 133 km linii de cale ferată
electrificată, lungimea acesteia la sfîrșitul
anului 1983 ajungînd la aproape 2 900 km.
Volumul transportului de mărfuri cu mij-

IV,

loace de folosință generală a fost de 801,3
milioane tone, mai mare cu 0,2 Ia sută față
de anul precedent, iar cel al transportului
de călători de 51,4 miliarde călători-km.
în unele perioade, in ramura transporturi
B-au manifestat neajunsuri privind folosirea
rațională a parcului, optimizarea fluxurilor
de transport al mărfurilor, extinderea paletizăirii. conteiinerizării și mecanizării opera
țiilor de încărcare-descărcare.
Volumul activității de poștă și telecomu
nicații a fost în anul 1983 cu 4,6 la sută mai
mare decît în anul anterior.

Investiții

Programul de investiții realizat ta anul
1983 a asigurat creșterea în continuare a
potențialului productiv al ramurilor econo
miei naționale și îmbunătățirea repartizării
forțelor de producție pe întregul teritoriu al
țării, acordîndu-se prioritate extinderii
bazei proprii de materii prime și energetice,

TOTAL
din care s
Industrie
Agricultură, silvicultură și economiaapelor
Construcții, transporturi și telecomunicații
Circulația mărfurilor și turism
Locuințe și gospodărie comunală

S-au dat în funcțiune integral sau parțial
un număr de 470 capacități de producție
importante. Din acestea, un număr de 425
sint obiective industriale, îndeosebi in
ramurile energiei electrice, industriei ex
tractive. industriei dumice, construcțiilor
de mașini și industriei alimentare. Pentru
dezvoltarea și modernizarea, agriculturii au
fost date în exploatare 45 obiective, în
special sisteme de irigații, lucrări de îmbu
nătățiri funciare, complexe de creștere și
îaigrășare & animalelor.

punerii în funcțiune a noilor capacități de
producție din industrie, agricultură și cele
lalte sectoare.
Investițiile totale realizate în economie au
fost de 231,8 miliarde lei, repartizate pe
principalele ramuri ale economiei naționale,
după cum urmează :

Realizări 1983
— miliarde lei —
231,8

în %
față de total

100,0

i

111,3
39,9
38,9
5,7
32,0

48.0
17,2
16,8
2,4
13,8

Planul de investiții și de punere în func
țiune a capacităților de producție nu a fost
îndeplinit în totalitate, ca urmare, în prin
cipal, a lipsurilor manifestate in pregătirea
investițiilor, a unor ritmuri necorespunză
toare în realizarea lucrărilor de oonstrucțiimontaj și în asigurarea livrării utilajelor
în concordanță cu prevederile din graficele
de eșalonare a investițiilor, cu efecte nega
tive asupra realizării planului la unele
produse.

V, Cercetare științifica, dezvoltare
tehnologică și introducerea progresului tehnic
în anul 1983 activitatea de cercetare știin
țifică a fost angajată în realizarea progra
melor privind dezvoltarea economico-socia
lă a țării, prin introducerea progresului
tehnic în toate ramurile economiei, în ve
derea obținerii unei noi calități a muncii
și sporirii efioienței întregii activități eco
nomice.
Cercetarea științifică și ingineria tehno
logică au pus un accent deosebit pe solu
ționarea problemelor concrete legate de
lărgirea bazei proprii de materii prime,
energie, combustibili, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație și asimilarea de
noi produse și materiale, ridicarea calității
și diversificarea produselor, creșterea con
tinuă a productivității muncit Au fost ela
borate noi soluții tehnice, care au asigurat
creșterea gradului de valorificare a mate
riilor prime și materialelor, introducerea
în circuitul economic a noi resurse, prin
refoiosirea unor materiale recuperabile,
contribuind astfel la diminuarea importu
rilor, reducerea costurilor de producție și
creșterea rentabilității.
Au fost realizate și introduse în produc
ție un număr de aproape 3 600 tipuri de
mașini, utilaje, aparate și instalații noi și
modernizate, circa 1 160 noi materiale și
bunuri de consum. Ca urmare, ponderea
produselor noi și modernizate puse în fa
bricație de la începutul cincinalului a re
prezentat 32 la sută din volumul total al
producției realizate în anul 1983 în indus
tria republicană prelucrătoare. Cercetarea
științifică proprie a asigurat 98 Ia sută
din produsele noi puse în fabrioație. S-au
introdus și extins în producție tehnologii
noi, perfecționate, îndeosebi în ramurile
construcțiilor de mașini, electronică și elec
trotehnică, metalurgie, chimie, extractivă,
materiale de construcții, asigurîndu-se ast
fel peste 95 la sută din tehnologiile nece
sare realizării obiectivelor de investiții.
O atenție deosebită s-a acordat realizării
obiectivelor conținute în programele spe
ciale de creștere a gradului de valorificare
a materiilor prime, materialelor și semifa
bricatelor. Au fost perfecționate tehnolo
giile privind creșterea gradului de scoatere
și folosire a metalelor, de valorificare com
plexă a zgurilor de furnal, a șisturilor bi
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tuminoase, de chimizare superioară a pe
trolului și gazelor, de prelucrare a mine
reurilor și metalelor primare în vederea
obținerii de metale pure și aliaje cu cali
tăți și valoare ridicată, precum și de chi
mizare și valorificare mai bună a lemnului
și materiilor prime vegetale. Au fost ela
borate tehnologiile și s-a trecut la apli
carea soluțiilor de valorificare a surselor
noi și regenerabile de energie, a soluțiilor
de recuperare și reducere a consumurilor
specifice energetice. în agricultură s-a ac
ționat mai intens pentru sporirea potenția
lului productiv al solului, pentru realizarea
de noi soiuri de semințe și rase de ani
male de mare randament, prin extinderea
aplicării tehnicilor de inginerie genetică,
de valorificare superioară a pajiștilor și
finețelor. Au sporit preocupările pentru
creșterea resurselor proteice din producție
internă și realizarea de derivate proteice
alimentare și furajere din surse clasice șl
neconvenționale, vegetale șl animaliere,
prin procedee de extracție și biosinteză.
S-a intensificat activitatea de cercetare
științifică și inginerie tehnologică pentru
dezvoltarea producției ramurilor de vîrf,
îndeosebi în domeniul energeticii nucleare,
industriei aeronautice, chimiei polimerilor
și a sintezelor fine, microelectronicii, elec
tronicii și electrotehnicii, automatizărilor șl
oțelurilor înalt aliate și altele.
A continuat acțiunea de tipizare șî stan
dardizare a produselor și tehnologiilor, punîndu-se accent mai mare pe definitivarea
<și extinderea lucrărilor de tipizare la oțe
lurile aliate, la materialele de construcții
etc., creîndu-se resurse suplimentare pen
tru creșterea productivității, reducerea cos
turilor de producție și îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale a sectoarelor
productive. Au fost dezvoltate cercetările
fundamentale de perspectivă în fizică, chi
mie, biologie, matematică, medicină, știin
țele eoonomice și social-politice.
Eforturile din activitatea de cercetare
științifică au fost axate pe obiective de
importanță majoră din economia națională,
urmărindu-se reducerea ciclului cercetareproiectare-producție, creșterea eficienței
economice a acestei activități și rentabili
tății în toate sectoarele economice.

Relații economice externe

România a participat activ la diviziunea
internațională a muncii, la lărgirea și di
versificarea schimburilor de valori mate
riale, la extinderea cooperării în producție
și tehnico-științifice cu toate statele lumii,
fără deosebire de orînduire socială.
Volumul total al comerțului exterior din
anul 1983 a fost de 303,7 miliarde lei. S-au
dezvoltat și diversificat în continuare rela
țiile comerciale și de cooperare în pro
ducție cu țările socialiste care au deținut
circa 53 la sută din totalul activității de
comerț exterior al României ; s-au extins
relațiile cu țările membre ale C.A.E.R. pe
baza programelor speciale de colaborare pe
termen lung. S-au amplificat relațiile eco
nomice și tehnico-științifice cu țările în
curs de dezvoltare, cu celelalte state ale
lumii.
Volumul exportului realizat in anul 1983
a fost de 173,3 miliarde lei. A crescut pon
derea mărfurilor cu grad superior de pre
lucrare — mașini, utilaje și mijloace de
transport, produse chimice și mărfuri in
dustriale de larg consum — care au deți
nut 58 la sută din volumul total al expor
tului. ‘
Industria românească a livrat la export
produse de o tehnicitate șd complexitate
mai înaltă, de calitate maî bună, care va
lorifică superior materiile prime, energia
și forța de munoă.
în condițiile conjuncturii nefavorabile de
pe piața externă, ale accentuării crizei eco
nomice și în special a celei energetice și

de materii prime, precum șî ale practicării
unor dobînzi înalte, exportul a fost mai
mare față de anul precedent, însă preve
derile de plan nu au fost realizate integral ;
la aceasta au contribuit și unele deficiențe
ce s-au manifestat în activitatea de pregă
tire și derulare a fondului de marfă pen
tru export la unele1 produse, în încheierea
la timp de contracte, în studierea și pros
pectarea eficientă a pieței externe.
Volumul importului realizat în anul 1983
a fost de 130,4 miliarde lei. în acțiunile de
raționalizare a importurilor un aport în
semnat l-a adus aplicarea măsurilor pen
tru valorificarea în mai bune condiții a
resurselor interne de materii prime și
energetice, asimilarea în fabricație de noi
tipuri de mașini, utilaje și instalații. De
asemenea, la reducerea importurilor a con
tribuit faptul că s-a realizat un import mai
mic de țiței, ca urmare a măsurilor luate
pentru utilizarea, mai bună și economisirea
combustibililor și carburanților.
în anul care a treout au continuat acțiu
nile oare vizează lărgirea activității de
cooperare economică, tehnică și științifică
cu toate statele socialiste, cu țările în curs
de dezvoltare și cu celelalte state ale lumii.
S-au încheiat 54 acorduri sau Înțelegeri de
cooperare și colaborare tehnico-științifică,
din care 22 cu țări socialiste și 28 cu țări
în curs de dezvoltare. O atenție deosebită
s-a acordat cooperării și specializării în
domeniul construcțiilor de mașini ; prin ac
țiunile de cooperare economică s-au efec

tuat livrări de mașini, utilaje, instalații,
materiale, lucrări de construcții-montaj în
străinătate, reprezentând 29,7 la sută din
volumul de export realizat.
în anul 1983 România a participat la 128
tîrguri si expoziții internaționale, a intre-

ținut relații economice, comerciale sl de
cooperare cu 150 state.
Aotivitatea de comerț exterior desfășu
rată in anul 1983 a condus la un sold ex
cedentar al balanței comerciale de 2 418
milioane dolari, ceea ce a permis achi
tarea unei părți din datoria externă.

VII. Nivelul de tras al
Rezultatele obținute în anul 1983 în creș
terea producției materiale s-au concreti
zat în obținerea unui venit național de
654.5 miliarde lei. ceea ce a permis adop
tarea de noi măsuri privind creșterea ve
niturilor celor ce muncesc.
La sfîrșitul anului 1983 populația Repu
blicii Socialiste România a fost de 22,6
milioane locuitori, cu circa 65 mii mai
mare decît la sfîrșitul anului precedent,
aproape jumătate din populația tării lo
cuind în municipii și- orașe.
Populația ocupată în economia naționa
lă a fost de 10,46 milioane, din care pes
te 71 la sută în industrie și celelalte
ramuri neagricole. Numărul mediu al
personalului muncitor a ajuns ta anul 1983
la 7 600 mit în creștere cu 47 mii fateda anul precedent. Economia națională a
primit în anul 1983 un număr de 29.9 mii
muncitori calificați prin învătămîntul pro
fesional. tehnic și liceal de specialitate și
prin cursuri, de calificare în întreprinderi,
iar prin învătămîntul superior un număr
de aproape 36 mii ingineri, economiști, ca
dre didactice, medicale și de altă specia
litate. A sporit gradul de participare a
femeii la activitatea economico-socială.
ponderea femeilor în totalul personalului
muncitor ajungînd la sfîrșitul anului 1983
la 38,2 la sută.
Ca urmare a Hotărârii Plenarei C.C. al
P.C.R. din iunie 1983 cu privire la aplica
rea fermă a principiilor autoconducerii
muncitorești și autogestiunii, perfecționa
rea mecanismului economico-financiar, a
sistemului de retribuire a muncii și creș
terea retribuției în acest cincinal, începând
cu 1 septembrie 1983 s-a trecut la majora
rea în mod eșalonat pe ramuri și activități
a retribuțiilor tarifare a tuturor categori
ilor de personal muncitor. Pînă la sfîrșitul
anului 1983 au fost majorate retribuțiile
tarifare la un număr de 1,7 milioane
oameni ai muncii.
în anul 1983 veniturile bănești ale popu
lației de la sectorul socialist au fost de
342.6 miliarde lei, cu 5,1 la sută mai mult
ca în anul 1982. Fondul de retribuire a
personalului' muncitor a fost de 252,4 mi
liarde lei, cu 3,9 la sută mai mare. Retri
buția medie a personalului muncitor a
ajuns în anul 1983 Ia 2 601 lei lunar, cu 76
lei mai mare decît în anul 1982. în anul
1983 au sporit, de asemenea, veniturile
bănești ale țărănimii obținute din munca
în cooperativele agricole de producție și
din vînzarea către unitățile socialiste a pro
duselor agricole, ca urmare a unei mal
intense participări la muncă și, pe această
bază, a creșterii veniturilor cooperatorilor
și a sporirii cantităților de produse agricole
valorificate la fondul de Stat. Pensia medie
de asigurări sociale, de stat pentru limită
do yîrstă cu vechime integrală în muncă
a ajuns la 1 547 lei lunar, față de 1 493 lei
în anul 1982.
Desfacerile de mărfuri eu amănuntul
prin unitățile comerțului socialist au fost
de 259,2 miliarde lei, din care 93,1 miliarde
lei au reprezentat mărfuri alimentare, 47,1
miliarde lei alimentația publică și 119,0
miliarde lei mărfuri industriale. S-au
vîndut cantități sporite de carne și produse
din carne, pește și. produse din pește, lapte
de consum, produse lactate proaspete, brinzeturi, grăsimi vegetale și animale, zahăr,
produse zaharoase, cartofi, fructe proaspe
te, ouă și alte produse alimentare. De ase
menea, au fost desfăcute populației mai
multe articole de îmbrăcăminte,
încăl
țăminte, covoare, frigidere, aspiratoare de
praf, televizoare, produse de uz casnic,
gospodăresc și agricol, articole pentru copii
și jucării, produse farmaceutice, cărți,
precum și alte bunuri industriale de
consum.
Volumul serviciilor prestate cu plată
populației de unitățile socialiste — inclusiv
din activitatea de transport și gospodărie
oomunală — în anul 1983 a fost de 54,8
miliarde lei, asigurîndu-se diversificarea
gamei serviciilor, creindu-se condiții pen
tru satisfacerea mai bună a cerințelor
populației.
în anul 1983 s-a acționat în continuare
pentru dezvoltarea învățămintului și a ac
tivităților cultural-educative ca factori im
portanți pentru progresul și prosperitatea
întregii noastre națiuni. Cheltuielile pentru
învățămint, cultură și ocrotiri sociale fi
nanțate de la bugetul de stat în anul 1983
au însumat 82,4 miliarde lei, revenind in
medie pe locuitor 3 654 lei anual, cu 457 lei
mai mult comparativ cu anul 1980. în afara
cheltuielilor finanțate de la bugetul de
stat, pe măsura îmbunătățirii activității
economico-financiare a unităților socialiste
și creșterii beneficiilor, sume tot mai im
portante pentru acțiuni sociale au fost
alocate din fondurile întreprinderilor și or
ganizațiilor cooperatiste și obștești.
A continuat să se dezvolte și să se per
fecționeze învătămîntul de toate gradele ;
s-au îmbunătățit, în continuare, programele
școlare și s-au luat noi măsuri pentru le
garea mai strânsă a învățămintului cu cer
cetarea și producția.
• în anul de învățămint 1983/1984, frecven
tează școlile de toate gradele 5,6 milioane
copii preșcolari, elevi și studenți. Numărul
copiilor înscriși în grădinițe este de 893 mii
(75,1 la sută din numărul copiilor în vârstă
de 3—5 ani) ; numărul elevilor din învățămîntul primar și gimnazial este de 3 067
mii, al celor din învătămîntul liceal de 1 272
mii elevi; în învățământul profesional și
de maiștri învață 182 mii elevi, iar- in
învătămîntul superior 174 mii studenți.
Baza materială a Învățămintului s-a
dezvoltat în anul 1983 prin construirea a
809 săli de clasă, 7 211 locuri în internate,
2 921 locuri de muncă în ateliere școlare,
precum și «pății de învățămint cu o su
prafață de 29134 mp pentru învătămîntul
superior.
A continuat să sa amplifice și să se di
versifice activitatea în domeniul culturii
și artei. în anul 1983 s-au realizat 32 filme
artistice de lung metraj, 371 filme docu
mentare, științifioe și de scurt metraj.
Numărul spectatorilor a fost în anul 1983
de 216 milioane.

populației

în anul 1983 au fost editate 3 674 titluri
de cărți și broșuri intr-un tiraj de 74,4 mi
lioane exemplare, iar ziarele și revistele
intr-un tiraj anual de 1 369 milioane exem
plare. S-a îmbunătățit înzestrarea popu
lației cu aparate de radio și televiziune
revenind la 1 000 locuitori în anul 1983 un
număr de 262 aparate de radio, față de 258
în anul 1982, respectiv 217 aparate de te
leviziune față de 215.
Asistența medicală a populației a fost
asigurată in anul 1983 de 44,5 mii medici,
din care 7,3 mii stomatologi ; s-au dat în
folosință noi unități spitalicești cu 3160
paturi, 8 dispensare-policlinice independen
te și cuplate cu spitale, 21 dispensare me
dicale și 810 locuri in creșe.
în anul 1983, au continuat să se îmbu
nătățească condițiile de- locuit ale popu
lației prin darea in folosință a unui număr
de 146,7 mii locuințe, din care 135,4 mii
apartamente și garsoniere din fondurile
statului, contribuind la sporirea zestrei ge
nerale a localităților patriei, la înnoirea
fondului locativ din orașe. Au fost con
struite eămine pentru nefamiliști totalizînd
11,6 mii locuri.
S-au creat condiții tot mai bune pentru
odihna oamenilor muncii, au fost date în
folosință noi locuri în hoteluri și alte uni
tăți turistice și de tratament balnear. în
anul 1983 au beneficiat de odihnă și trata
ment balnear in stațiuni balneoclimatice
2,3 milioane persoane, in creștere cu 4,6 Ia
sută față de anul 1982.
-Ar

Realizările obținute în dezvoltarea economico-socială a României în anul 1983, rod
al eforturilor depuse de dasa muncitoare,
țărănime și intelectualitate, de întregul nos
tru popor, constituie o bază trainică pentru
anul 1984, pentru întregul cincinal, în ve
derea obținerii de noi succese în toate do
meniile de activitate, în întâmpinarea celei
de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de
eliberare socială' și națională, precum și a
celui de al XIII-lea Congres al Partidului
Comunist Român.
în condițiile în care dispunem de un
volum important de mijloace tehnico-mate
riale, un puternic potențial științific și un
nivel ridicat de calificare al oamenilor
muncii, se impune să se acționeze în ve
derea valorificării cit mai depline a acestor
acumulări cantitative pentru a realiza o
eficiență cit mai Înaltă a întregii activități
economice.
Un obiectiv hotărftor trebuie să-l con
stituie în toate întreprinderile realizarea
ritmică a tuturor indicatorilor și cu deose
bire a sarcinilor la producția fizică, asigurindu-se în acest scop aprovizionarea tehnico-materială în conformitate cu preve
derile de nlan. întărirea ordinii și discipli
nei la toate locurile de muncă.
O atenție sporită trebuie acordată în
deplinirii programelor speciale privind ridi
carea nivelului tehnic și a calității produ
selor, reducerea consumurilor de energie și
materiale și de creștere mai rapidă a pro
ductivității muncii.
Aplicarea cu fermitate a noului mecanism
economico-financiar, perfecționarea siste
mului de retribuire a muncii și de reparti
ție a veniturilor în concordanță cu reali
zarea parametrilor cantitativi și calitativi
ai producției trebuie să conducă la creș
terea spiritului de răspundere al tuturor oa
menilor muncii în buna gospodărire a mij
loacelor Încredințate. Consiliile oamenilor
muncii din unitățile economice și sociale
e necesar să acționeze cu mai multă fermi
tate pentru reducerea cheltuielilor materia
le și de producție, lichidarea tuturor for
melor de risipă a mijloacelor materiale și
bănești în vederea sporirii beneficiilor și
a rentabilității și accelerării creșterii efi
cienței eoonomice in toate sectoarele de ac
tivitate.
Eforturile țărănimii, ale celorlalți oameni
ai muncii din agricultură vor fi îndreptate
spre realizarea programului național pri
vind asigurarea unor recolte agricole sigure
și stabile, care să conducă la obținerea în
anul 1984 a unor producții vegetale și ani
male record, rod al desfășurării unei largi
revoluții agrare în România.
Pentru realizarea lucrărilor de investiții,
de întreținere și reparații este necesar să
se acționeze in direcția folosirii cu maxi
mum de eficiență a mijloacelor materiale,
financiare și a resurselor de muncă, pentru
reducerea termenelor de execuție și atin
gerea parametrilor proiectați.
Extinderea schimburilor comerciale ex
terne necesită eforturi din partea tuturor
factorilor implicați pentru realizarea în cele
mai bune condiții, de calitate, și de un
nivel tehnic ridicat,, a produselor pentru
export, dezvoltând în același timp mai pu
ternic cooperarea în producție cu țările
socialiste, cu țările în curs de dezvoltare,
cu celelalte state pe baza principiului ega
lității ta drepturi și al avantajului reciproc.
Realizarea unei noi calități, ridicarea ni
velului tehnic al produselor, valorificarea
superioară a materiilor prime și a materia
lelor, creșterea productivității muncii sint
strâns legate de ridicarea la un nivel su
perior a întregii activități de cercetare ști
ințifică și tehnologică, perfecționarea conti
nuă a învățămintului și lărgirea orizontului
de pregătire profesională, tehnică, științifi
că și culturală a tuturor oamenilor muncii.
îmbunătățirea activității în toate ramu
rile economiei naționale trebuie să asigure
sporirea venitului național și înfăptuirea,
pe această bază, a tuturor măsurilor stabi
lite privind creșterea veniturilor și a nive
lului de trai al oamenilor muncii — țelul
suprem al politicii partidului, esența socie
tății noastre socialiste.
Acționând în deplină unitate, cu spirit de
înaltă răspundere și disciplină, clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul
nostru popor, fără deosebire de naționali
tate, strâns uniți in jurul partidului, al
secretarului său general, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vor
asigura înfăptuirea neabătută a prevederilor
planului pe anul 1984, contribuind la conti
nua înflorire ă patriei, pe calea socialismu
lui și comunismului.

CONSILIUL SUPREM AL DEZVOLTĂRI!
ECONOMICE ȘI SOCIALE
CONSILIUL DE MINIȘTRI
COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRI!

DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICĂ
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EDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
(Urmare din pag. I)

standardizării produselor, reguli precise de
executare a reparațiilor capitale în toate
ramurile economiei naționale.
în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut și aprobat propunerile pri
vind perfecționarea sistemului de aplicare
a acordului global în construcții-montaj,
prin preluarea lucrărilor în antrepriză. Pe
această bază se asigură îmbunătățirea re
partiției veniturilor celor ce muncesc în
acest important domeniu de activitate, în
raport cu munca depusă, legarea și mai
strînsă a câștigurilor individuale de reali
zarea producției fizice, a productivității
muncii, de reducerea cheltuielilor de pro
ducție și creșterea eficienței economice. Ast
fel, se prevede ca fiecare obiectiv de in
vestiții — bloc de locuințe, hală industrială,
drumuri și căi ferate, instalații tehnologice
etc. — să fie preluat de către un colectiv
de oameni ai muncii, care răspunde de exe
cutarea Iui integrală pînă la recepționa re și
darea sa în folosință. Colectivul de oameni
ai muncii, caro execută lucrările de con
strucții-montaj în antrepriză, primește pen
tru realizarea întregului obiectiv o sumă
globală, stabilită după norme precise, cu în
cadrarea strictă în deviz. Conform princi
piului nelimitării veniturilor realizate din
muncă, întregul colectiv va putea obține ve
nituri mai mari dacă realizează investiția
într-o perioadă mai scurtă decît cea stabilită
sau cu un număr mai mic de personal, după
cum prin prelungirea duratei de execuție
sau folosirea unui număr mai mare de per
sonal muncitor veniturile vor scădea în mod
corespunzător.
Unitatea organizatorică de bază în siste
mul de lucru în antrepriză este brigada com
plexă, care contractează în acord global
și realizează în întregime unul sau mai mul
te obiective. Pentru coordonarea mai multor
brigăzi, pentru asigurarea aprovizionării
tehnico-materiale, folosirea în condiții de
eficiență sporită a forței de muncă, a mate
rialelor, utilajelor și celorlalte mijloace, se
constituie întreprinderi-antrepriză. între
prinderile preiau lucrările prin contracte de
antrepriză, întregul lor personal lucrînd în
acord global. Ele își dimensionează persona
lul la strictul necesar în raport de volumul

Iorlalte utilaje și instalații existente în eco
nomie.
în legătură cu eșalonarea reparațiilor ca
pitale pe trimestre și luni, Comitetul Politic
Executiv a stabilit ca la utilajele și instala
țiile mari consumatoare de energie repara
țiile capitale și lucrările cu caracter de mo
dernizare să se execute în perioadele în care
consumul de energie, pe ansamblul econo
miei, este ridicat, iar cele producătoare de
energie în perioadele în care consumul este
mai mic.
în scopul asigurării condițiilor materiale
necesare realizării Ia timp a lucrărilor din
agricultură, s-a indicat ca cea mai mare
parte din parcul de tractoare agricole care,
potrivit planului, urmează să fie reparate
în cursul anului 1984 să fie programate pen
tru executarea acestor reparații în lunile de
iarnă, respectiv în trimestrele I și IV.
Comitetul Politic Executiv a cerut să spo
rească producția întreprinderilor specializa
te pentru asigurarea executării reparațiilor
capitale și modernizării mașinilor și utilaje
lor planificate, să fie intensificată activita
tea de asimilare și recondiționare a pieselor
de schimb, de recuperare și refolosire a unor
șubansamble de la instalațiile și utilajele ce
se scot efectiv din funcțiune.
Comitetul Politic Executiv a subliniat ne
cesitatea de a se acționa în continuare în
vederea perfecționării activității de repa
rații, a elaborării unor norme precise de
executare a reparațiilor capitale, care să
prevadă perioada cînd să se execute aceste
reparații, durata acestora, precum și costu
rile lor. Prin reparațiile capitale va trebui
să se urmărească îmbunătățirea parametri
lor tehnico-funcționali ai capacităților de
producție și a instalațiilor respective, în
sensul ca aceasta să ducă la creșterea pro
ducției și productivității muncii, la reducerea
consumurilor de materii prime, materiale și
energie, Ia realizarea unei calități superioa
re a produselor. în acest scop, s-a indicat
ca Biroul Executiv al Consiliului de Miniș
tri, ajutat de un consiliu tehnic, precum și
ministerele să întocmească, în cadrul nor
melor legale stabilite în domeniul tipizării și

lucrărilor, desfășoară întreaga activitate în
conformitate cu principiile autoconducerii și
autogestiunii și se finanțează prin cote pro
centuale din valoarea lucrărilor contractate
și executate, stabilite în funcție de natura
și complexitatea acestora. Pentru execu
tarea unor lucrări de complexitate deosebi
tă, în condițiile și cu aprobările prevăzute
de lege, se pot organiza centrale sau trusturi
de antrepriză generală, care au în subordine
mai multe întreprinderi sau brigăzi com
plexe. Contractarea în antrepriză a lucrări
lor de construcții-montaj se va face cu res
pectarea strictă a prevederilor legale refe
ritoare Ia tipizarea construcțiilor, normarea
consumurilor de materiale, combustibili și
energie, precum și a normelor și normative
lor de muncă.
Prin noile norme și măsuri se reglemen
tează, totodată, retribuirea în acord global
a personalului care realizează lucrări de
construcții-montaj în străinătate, 'precum și
a personalului muncitor ce execută activita
tea de reparații capitale.
în vederea exercitării controlului statului
în domeniul calității construcțiilor, se insti
tuie un sistem unitar al inspecției de stat
în construcții.
în continuare, Comitetul Politic Executiv
a luat în discuție și a aprobat următoarele
măsuri organizatorice :
— Eliberarea tovarășei Lina Ciobanu,
membru al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., din funcția de ministru al in
dustriei ușoare, urmind să primească alte
însărcinări pe linie de partid.
— Eliberarea tovarășului Ion Pățan,
membru al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., din funcția de ministru al
aprovizionării tehnico-materiale și controlu
lui gospodăririi fondurilor fixe și numirea
sa ca ministru al industriei ușoare.
— Numirea tovarășului Richard Winter,
membru supleant al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., ca ministru al
aprovizionării tehnico-materiale și controlu
lui gospodăririi fondurilor fixe.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, de
asemenea, probleme curente ale activității
de partid și de stat

TELEGRAME

IA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CfAUSESCU
C

Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o
telegramă tovarășului Kang Săng
San, premier al Consiliului Adminis
trativ al Republicii Populare Demo
crate Coreene, prin care îi adresea
ză, cu prilejul alegerii in această
funcție, cele mai calde felicitări și
urări de succese în îndeplinirea no
bilei misiuni care i-a fost încredin
țată. Totodată, sa exprimă convin
gerea că bunde relații de prietenie,
colaborare și solidaritate existente
între guvernele și popoarele noas
tre se vor dezvolta și întări conti
nuu, în interesul reciproc, al cauzei
generale a socialismului, colaborării
și păcii în lumea întreagă.
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Ieri a sosit în Capitală
tovarășul Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei
La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, sîmbătă a sosit în Capitală tovarășul
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei.
La aeroportul Otopeni. oaspetele a
fost salutat de tovarășii Emil Bobu,

tv
PROGRAMUL 1

0,00 Almanahul familiei
9,30 De strajă patriei
10,00 Muzica pentru toți
10.30 Viața satului ® Calendarul agri
cultorului. Lucrări de sezon în
cîmp, vii și livezi ® Pentru 29
milioane de tone de cereale I
Recolte bogate — semințe de ca
litate ® Gospodăriile populației
de la sate — sursă Importantă
de produse agroallmentare ® în
atenția tuturor lucrătorilor ogoa
relor, tuturor- gospodarilor de la
sate și orașe : recensământul anlmalelor domestice ® Satul —
marea noastră dragoste, marea
noastră datorie ! Reportaj filmat
® Poșta emisiunii © Program
muzical
11,45 Lumea copiilor © 12,35 Telefilmoteca de ghiozdan : Pinocchio
— episodul 9
13,00 Album duminical. Din sumar :
Telex; Cupletul emisiunii; Po
vestiri din pădurea. albă de nea
— muzică ușoară; Cascadorii
risului; De drag și de voie bună
— melodii Îndrăgite : Incredibil
dar... neadevărat — miniaturi
satirice; Balul fulgilor de nea —
secvențe coregrafice; 14,30 .De
sene animate : Pantera roz;
Drumuri printre amintiri : Mi
hail Sadoveanu în documente
sonore și cinematografice (I).
Reportaj de Aristide Buhoiu;
Semnal; Telesport. Anul sportiv
1983. Montaj retrospectiv. Hand
bal masculin : Dinamo — Steaua
(repriza a n-a); Refrene lirice;
Sup cupola circului; Bijuterii
ale 'artei muzicale românești :
„Rapsodia română" de Constan
tin Bobescu — dirijor compozi
torul ; Secvența telespectatoru
lui... momente artistice la ce
rerea dv
18,00 Film serial : „Viața lui Leonar
do da Vinci" (color). Episodul 6
18.30 Micul ecran pentru cei mici
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,25 Melodiile Bucureștilor
20,05 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori, mari regizori". „Fluviul
îmblînzlt". Premieră pe țară. Cu:

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
Ștefan Andrei, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, de alte persoane oficiale.
Au fost prezenți Khaled El Seikh,
reprezentantul permanent al O.E.P.
la București, alți membri ai repre
zentanței.
(Agerpres)

★

Primul ministru al Guvernului
Republicii
Socialiste
România,
Constantin Dăscălescu, a trimis o
telegramă primului ministru al Ja
poniei, Yasuhiro’ Nakasane, în legă
tură cu pierderile de vieți omenești
de la mina Takata, prin care expri
mă sentimente de compasiune și
roagă să se transmită sincere con
doleanțe familiilor îndoliate.

r Montgomery Clift, Lee Remlck
Jo Van Fleet, Albert Salmi, J.C.
Flippen, James Westerfield, Bar
bara Loden, Frank Overton,
Malcolm Atterbury. Regia : Elia
Kazan
21,50 Telejurnal
22,00 Varietăți muzicale
22.30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul
cuprins intre 29 ianuarie, ora 20 — 1
februarie, ora 20. în țară : Vremea va
fi în general rece, exceptînd sud-vestul țării, unde va continua să se încăl
zească ușor. Cerul va fi temporar
noros. Vor cădea precipitații locale
sub formă de ploaie, lapoviță șl nin
soare, în Crișana, Maramureș, Banat,
Oltenia și Muntenia. în restul terito
riului, burnițe și ninsori izolate. Vintul va sufla slab pînă la moderat, cu
intensificări locale din sectorul sudic.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 8 și plus 2 grade, mal
coborfte în nordul și centrul țării și
mal ridicate în sud-vest. Maximele vor
oscila între minus 3 și plus 7 grade.
Se va produce frecvent ceață cu de
punere de chloiură. Izolat, condiții de
polei în regiunile vestice. în Bucu
rești : După o răcire ușoară de la în
ceputul intervalului, vremea se va În
călzi din nou. Cerul va fi temporar
noros, favorabil precipitațiilor slabe
sub formă de ploaie, lapoviță șl nin
soare. Temperaturile minime vor oscila
între minus 3 și plus 1 grad, iar cele
maxime între 1 șl 5 grade. Ceață, mal
ales dimineața și seara. (Ortansa Jude,
meteorolog de serviciu).

PROGRAMUL 2

9,00 Din marea carte a patriei. Po
pasuri istorice pe Olt și pe Mureș
9,30 Cîntârea României
10,00 Din țările socialiste
10.30 Matineu muzical
11.45 Scena și ecranul
12.30 Bucuriile muzicii. Enesciana :
Enescu inedit
18v00 O viață pentru o idee. Grigore
Benetato
13.30 Matineu de operetă
14,00 Instantanee
14,15 Muzică ușoară
14.30 A patriei cinstire
14.45 Mic dicționar de operă și balet.
Litera „T“ (III)
15.40 Teatru TV : „Baladă pentru oa
menii anului unu" de D.R. Po
pescu
16.35 Ecran de vacanță. Desene ani
mate : Bindbad marinarul
17,00 Serată muzicală TV. Muzică și
poezie
19,00 Telejurnal
19.25 Telerama
19,55 Gala vocilor celebre
21,10 România pitorească
21.30 Jaz... la Brașov
21.50 Telejurnal
22,00 Varietăți muzicale,
22.30 închiderea programului

SERBĂRILE
„SCÎNTEII TINERETULUI"

LUNI, 30 IANUARIE
20,00 Telejurnal (parțial color) © Ac
tualitatea în economie
20,20 Orizont tehnlco-ștdlnțlfic
20.40 Baletul din cutia de scule (co
lor)
20.50 Film românesc în serial (color).
Ecranizări după opere literare.
„Dincolo de pod". Adaptare
după romanul „Mara" de loan
Slavici. Producție a Casei de
filme Unu. Episodul 1
21.25 Curier cetățenesc
21.35 Muzică în interpretări celebre
(color). Bolero de Ravel. își dă
concursul Orohestra națională
franceză
21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

C.C. al U.T.C., în colaborare cu
Radioteleviziunea Română, organi
zează un nou turneu al Serbărilor
„Scînteii tineretului" după următorul
program ; miercuri, 1 februarie —
Curtea de Argeș ; joi, 2 februarie —
Pitești (la Sala sporturilor) ; vineri,
3 februarie — Cîmpulung Muscel ;
sîmbătă, 4 februarie — Craiova (la
Sala sporturilor) ; duminică, 5 fe
bruarie — Calafat, luni, 6 februarie
Băilești. Biletele pot fi procurate
prin organizațiile U.T.C. din între
prinderi, școli și instituții, cît și de
la casele de bilete ale sălilor de spec
tacole.

r

ACELAȘI INTERES,
I

ACEEAȘI ATITUDINE LA LOCUL
DE MUNCĂ Șl ACASĂ :

Producții sporite
cu consumuri reduse

La prima vedere, s-âr părea că toți
luminate intens. Cum este posibil 7
locuitorii municipiului Tulcea au
Funcționarii oficiului nu sint con
înțeles necesitatea economisirii ener
cetățenii celor care fac economii 7
giei electrice și a combustibilului.
Este limpede că în sectorul
După -evidențele consiliului popu
public, consiliul popular muni
lar, in zilele scurse din luna ia
cipal nu a acționat cu consecven
nuarie s-ar înregistra o economie
ță pentru aplicarea egală, generală,
de energie electrică in sectorul cas
a măsurilor din programul adoptat.
nic de aproape 100 MWh. Dar, din
Deoarece echipele de control au
evidențele centralei republicane de
slăbit atenția asupra' consumului din
distribuire a electricității rezultă că
instituții, ateliere meșteșugărești,
in aceeași perioadă... s-a produs o
unități comerciale și prestatoare de
depășire a consumului casnic în
servicii, acestea risipesc zilnic peste
întreg județul Tulcea însumind 64
15 006 de kWh.
MWh.
Trebuie semnalată existența unei
Care este exmentalități păgu
plioația diferen
bitoare în acest
ței dintre cele
sector
privind
două bilanțuri 7 Cum actibnează aonsiiml popular, și cetățenii din consumul energe
Să risipească oare
tic. Toți consuma
localitățile jude
torii se prevalează
Tulcea
țului atit de mult
de obținerea unor
din economia mu
economii in pri
nicipiului de re
mele zile ale apentru
ședință 7
cestui an — care
Am căutat răs
economii, la ju
punsul confrunmătatea lunii. în
reducerea
tind măsurile pre
sumau aproape 30
conizate de • con
de MWh. în tim
siliul popular cu
pul documentării,
consumurilor
constatările con
multi șefi de uni
crete de pe te
tăți
comerciale
ren.
sau prestatoare de
energetic®
cu
încă din luna
servicii au încer
noiembrie
s-au
cat să justifice
format la Tulcea
risipa de energie
un număr mare de echipe, com ianuarie s-au consumat peste cota pe seama economiilor făcute în zilele
puse din reprezentanți ai con repartizată zilnic cite 15 MWh.
anterioare. O mentalitate inadmisibi
siliului popular municipal, specia
Ce se constată insă pe teren ?
lă — nu poți risipi cu o mină ceea
La casa de cultură a sindicatelor, ce ai adunat și economisit cu cea
liști de la întreprinderea de rețele
electrice, membri ai asociațiilor de cu toate că, în program, la ora 20 laltă. Economiile n.u se fac pentru a
locatari și deputați. Ele au efectuat nu figura nici o activitate, în holul se mări apoi consumurile, ci pentru
controale periodice în locuințele ce acesteia toate luminile erau aprinse. a se asigura continuu trebuințele
tățenilor. ’ „Aceste controale — ne Patru tineri... jucau tenis de masă activităților productive., ale econo
spunea tovarășul Marin Popa, vice în prezența femeii de serviciu ; miei naționale.
președinte al comitetului executiv al deasupra mesei de joc era improvi
Lipsă de fermitate a dovedit con
consiliului popular municipal — au zată o instalație de iluminat cu un siliul popular și în aplicarea altor
urmărit în primul rînd explicarea bec orbitor de 500 de wați ! La res măsuri din program. Bunăoară, s-a
imperativului economisirii energiei taurantul „Danubiu" nici nu se știe
electrice. O altă măsură a fost sec- — cel puțin așa pretindea responsa prevăzut ca încă în luna decembrie
torizarea orașului. Prin ea a deve bilul — de existența unui program de la toate blocurile din oraș să se mon
nit mai ușor să urmărim zonele unde reducere a consumului de energie teze întrerupătoare automate pen
se depășesc consumurile. Astfel, in electrică : în încăperi unde nu se tru iluminatul scărilor. Nu s-a în
special in orele de vîrf. echipe desfășoară nicd o activitate ard becu treprins nici pînă acum mimic.
de intervenții urmăresc consumu rile ziua și noaptea ; iluminatul ex
Consiliile populare municipal șl
rile pe fiecare sector, iar, acolo unde terior de asemenea era aprins, iar
incepe să scadă tensiunea, echipaje în biroul șefului de unitate, Dumi județean nu trebuie să-și considere
le de intervenție se deplasează tru Bala, era pus în priză un calo activitatea „încheiată" odată cu
urgent și, împreună cu reprezen rifer electric. Șeful unității încearcă adoptarea programului de reducere
tanții asociațiilor de locatari, desfă să ne convingă că în luna ianuarie a consumului de energie electrică și
șoară controalele, depistînd unde se are economii la consumul de energie obținerea unor rezultate. Aceasta
risipește energie,
electrică, și „de aceea"... face risipă ! marchează doar un început — care
• ...Am vizitat și noi mal multe
Altă unitate,-alte exemple de ires
apartamente. Pe strada Metalurgiș- ponsabilitate civică : în biroul agen trebuie continuat cu asiduitate.
tilir, la blocul X' 3, scara. B, apar ției oficiului iudețean de turism,
Neculaî AMIHULESEI
tamentul nr. 5, muncitorul Dumitru radiatoarele și reșourile funcționea
Căținaș de la întreprinderea de. alu- ză fără contenire, iar vitrinele sînt
corespondentul „Santeii"

Inițiativele comitetului de partid, larea caneluril pe alte tipuri de
măsurile adoptate de consiliul oa mașini. Un calcul ne arată că. dacă
menilor muncii de la întreprinderea prin frezare-rectificare erau nece
de piese auto din Sibiu au ca o- sare 42 de minute, prin noua teh
biect Îndeplinirea ritmică a planu nologie axele se prelucrează numai
lui la toți indicatorii. în condițiile în 3.5 minute, ceea ce pe întregul
reducerii consumului de energie e- an echivalează cu o economie de
lectrică și combustibil. In acest energie electrică de 2.7 MWh".
sens, este semnificativ faptul că.
Inginerul Mircea Tanasiciuc, șeful
anul .trecut, planul a fost realizat serviciului mecano-energetic. face
integral, cu un consum de energie precizarea că programul pe acest an
electrică mai mic cu 30 MWh față de reducere a consumului de ede prevederi.
nergie cuprinde numeroase aseme
— Pentru a ne Încadra strict în nea masuri, din care 40 la sută vi
cotele de consum repartizate, ne zează economii la consumul tehno
spune tovarășul Serbau Șerban, se logic.
cretarul comitetului de partid pe
— Făcînd „radiografia" fiecăreia
întreprindere, s-au stabilit sarcini din aceste măsuri — ne spune to
concrete pentru fiecare secție și a- varășul Tanasiciuc — se va vedea
telier in parte.
că ne-am îndrep
Reorganizarea co
tat atenția mai
misiei energeti
ales către acele
ce si sporirea a- La întreprinderea de piese tehnologii
care
tributiilor
sale,
asigură. în oaraanalizele perio
leL atit economii
auto din Sibiu
dice
efectuate,
de energie, cît și
reorientarea „din
creșterea produc
mers" a întregii
tivității
muncii
munci politice au
și îmbunătățirea
fost alte importante puncte de spri calității produselor. încă din acest
jin în acțiunile întreprinse pentru trimestru, vor fi puse în funcțiune
realizarea unor consumuri reduse de instalații noi de deformări plastice,
energie.
ștanțări și ambutisări. care în a— Care sint prevederile pentru cest an vbr aduce întreprinderii o
anul 1984 7
economie de 6,27 MWh. Aproape 55
— în acest an, reducerea consu MWh se vor economisi prin acope
murilor de energie electrică si com rirea suprafețelor vopsite pe cale
bustibil rămîne în continuare una electrostatică, iar 8,55 MWh — prin
din direcțiile principale de acțiune, extrudarea la rece a reperelor pen
în acest an, in timp ce planul prosistemul de frinare al autoca
ducției-marfă crește cu 12 Ia sută tru
fată de anul 1983, norma de consum mioanelor sl autobuzelor.
însemnate economii de energie ede energie electrică la un milion
lei producție scade cu peste 9 la lectrică vor fi obținute și prin re
sută. în plus, prin planurile de mă ducerea consumurilor generale nele
suri întocmite s-a prevăzut realiza gate de procesele tehnologice. O re
rea unor economii de energie elec ducere de 254 MWh pe an va fi
realizată, bunăoară, prin schimbarea
trică de peste 3 000 MWh.
de funcționare a centra
Cum se va asigura reducerea con regimului
lelor de ventilație și încălzire. O
sumului de energie electrică 7 La altă măsură luată în acest an se
secția cardane, inginer Corel Georgi, referă la încărcarea bateriilor de așeful secției, ne prezintă o măsură cumulatoare numai în schimbul de
cu totul deosebită. „Iată cunoscutul noapte.
ax cardanic pentru autocamioane —
Iată cîteva din 'măsurile luate și
ne explică interlocutorul. Cotele Iui
nu se deosebesc cu nimic de cele de care s-au si concretizat in econo
pînă acum. Și totuși consumul de misirea a 16 MWh energie electrică
energie electrică pentru realizarea în perioada care a trecut de la
axelor cardanice va fi cu mult mai începutul anului.
mic in acest an. „Cheia" e la pre
Nicolae BRUJAN
lucrare : in loc de frezare si rectifi
corespondentul „Scînteii"
care. noul ax se realizează prin ru
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9
mină, ne arată cum a înlocuit toate
becurile de 100 și 60 wați cu altele
de 40 wați ; frigiderul era sigilat.
„Fiind responsabil de scară, am de
terminat și pe ceilalți vecini să pro
cedeze la fel".
Dacă cetățenii au înțeles să reducă
substanțial consumul de energie în
propriile locuințe, consumatorii din
sectorul public se înscriu în ultimele
zile cu serioase depășiri. în magazi
ne, atelierele meșteșugărești, în
școli, unități prestatoare de servicii,
cultural-artistice, instituții etc. din
orașul Tulcea, în zilele de 24 și 25

MPIA SĂ
MISMĂ
actul!

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite cîștigătoare
la tragerea la sorți pentru trimestrul
IV 1983

Numărul
libretului
de economii

• Nr.
crt.

Nu risipi cu
eu o mină
ce economisești eu alta !
*

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu cîștiguri
în. materiale de construcție ieșite
cîstigătoare la tragerea la sorți pentru
trimestrul IV 1983
■Valoarea
cîștigulul .

Nr.
crt.

10 000
5 000
5 000
5 000
5 000

1.
2.
3.
4.

911-277-40
925-424-122
904-742-3
901-414-14
908-216-38

L
2.
3.
4.
5.

5 cîștiguri in valoare totală
de lei

Numărul
libretului
de economii

Valoarea
cîștigulul

865-1-1288
816-1-1748
861-208-636
836-1-1501

15 000
16 000
10 000
10 000
4 ciștiguri in valoare totală
de Iei
45 000

80 000

Plata cîștigurilor se efectuează de
către sucursalele și filialele C.E.C.
Titularii libretelor ieșite cîștigătoa
re pot folosi ciștigurile obținute pen
tru a contracta, in condițiile Legii nr.
4/1973, prin unitățile unde iși au'lo
cul de muncă, construirea de locuin
țe proprietate personală.

Titularii libretelor de economii ie
șite cîștigătoare trebuie să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de Ia
data tragerii la sorți la sucursalele
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverințele necesare procurării
materialelor de construcție.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare Ia tragerea
la sorți pentru trimestrul IV 1983

Nr.

crt.

Nr. libretului
de economii

Ciștigurile obținute
(in ordinea valorii)

1
2
3
4
5
6
7
S
9
10

406-102-68
433-201-359
447-1-201
447-1-263
460-202-89
438-102-63
434-1-362
461-208-1601
459-1-59
462-201-1158

R. D. Germană

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

406-314-38
410-1-467
442-1-167
407-204-7
436-1-735
437-213-9
431-103-1010
461-208-2134
466-201-108
459-1-3318
460-1-2047
424-1-574
461-208-1899
459-207-615

B. S. Cehoslovacă

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

403-254-118
408-1-816
416-209-72
419-205-29
403-619-7
447-1-411
439-206-50
461-208-931
466-1-307
459-1-1473
459-207-913
418-627-3
460-207-658
447-204-13
461-201-40
424-328-18

B. P. Bulgaria

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

453-1-893
424-104-483
411-102-286
464-254-18
450-1-293
443-207-63
453-1-182
460-207-895
462-207-585
464-206-184
438-103-161
443-1-1075
441-201-444
464-206-331
459-1-5773
431-111-438
438-102-109
403-809-247

R. P. Ungară

99
99

w
i>9

99

Vi

pO

99

90

99

VJ
99

99

99
DO

»
0>
10

w
!*>
s»

w
w
w
w
w

**

w
w

w

w
95

W

TOTAL : 58 excursii în valoare de lei

Câștigătorii au obligația să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la
data tragerii la sorți la sucursalele
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii

Valoarea

cîștiguluj

7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
7 200
6 900
6 900
6 900
6 900
6 900
6 900
6 900
6 900
6 900
6 900
6 900
6 900
6 900
6 900

6100
6100
6100
6100
6100
6 100
6100
6 100
6 100
6 100
6100
6 100
6100
6 100
6 100
6100
6100
6 100
6100
6 100
6 100
6 100
6 100
i 6100
6 100
6 100
6100
6100
6100
6 100
6100
6100
6 100
6100
376 000

formalităților în legătură cu efec
tuarea excursiei.
în cazul neprezentării în termen
sau al neefectuării excursiei, ciștigu
rile se plătesc în numerar.
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PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU - ÎNALTA PREȚUIRE
INTERNAȚIONALĂ PENTRU NEOBOSITA ACTIVITATE 1N SLUJBA
IDEALURILOR NOBILE ALE PĂCII, LIBERTĂȚII ȘI PROGRESULUI

CONFERINȚA

DE

LA

STOCKHOLM

Reuniunea miniștrilor
informațiilor din țările
s
t

V

privind măsuri de încredere și securitate
și pentru dezarmare

Ample relatări și comentarii in presa din diferite țări ale lumii
înaltul prestigiu, stima deosebită și prețuirea de care se bucură
România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu, pe toate meridia
nele iși găsesc expresia in ample relatări ale presei de peste hotare
consacrate împlinirii c peste 50 de ani de activitate revoluționară, ani
versării zilei de naștere a conducătorului partidului și statului. Mijloa
cele de informare în masă din diferite țări ale lumii pun în lumină
personalitatea sa proeminentă de patriot și revoluționar înflăcărat, mili
tant de frunte al mișcării muncitorești, luptător neobosit pentru triumful
idealurilor nobile de pace, colaborare și progres social.
iși găsesc, în continuare, o largă reflectare in presa de peste hotare
vibrantele îndemnuri, demersurile și inițiativele de răsunet mondial ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu de salvgardare a păcii și viitorului ome-

Informînd despre cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu rostită cu
prilejui Aniversării zilei de naștere
și a împlinirii a peste 50 de ani de
activitate revoluționară, agenția CHI
NA NOUA subliniază că șeful sta
tului român a chemat la încetarea
cursei Înarmărilor, la oprirea ampla
sării rachetelor americane și contramăsurilor anunțate de Uniunea So
vietică. Este evidențiată opinia pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. potrivit
căreia Conferința de la Stockholm a
prilejuit anumite contacte și a creat
unele premise pentru a se acționa in
direcția depășirii ■ situației grele care
s-a creat. Referindu-se la cursa în
armărilor, amplasarea rachetelor americane cu rază medie de acțiune
și realizarea contramăsurilor anun
țate de Uniunea Sovietică, președin
tele Nicolae Ceaușescu — se spune
în relatare — a atras atenția că. de
fapt, situația continuă să se înrăută
țească și să crească pericolul unui
război nuclear. De aceea — a spus
șeful statului român — problema
fundamentală continuă să fie aceea
a încetării cursei înarmărilor, sub
liniind că este necesar să se ajungă
din nou la reluarea tratativelor pen
tru a se trece la înlăturarea com
pletă a rachetelor cu rază medie de
acțiune, a celorlalte arme nucleare,
pentru realizarea, prin măsuri reale
de dezarmare, a unei Europe fără
arme nucleare.

Ziarul „NODON SINMUN", orga
nul central al Partidului Muncii din
Coreea, a publicat amplui articol
„România in plin progres". Ziarul
evocă îndelungata activitate revolu
ționară a
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, funcțiile de înaltă răspun
dere pe care le-a îndeplinit în con
ducerea organizației de tineret și a
Partidului Comunist Român, subli
niind. în continuare, profundele
transformări pe care „România le-a
cunoscut în perioada de după Con
gresul al IX-lea, de cînd la condu
cerea partidului și, apoi, a statului a
fost
ales
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu". Sint trecute in revistă

marile realizări ale României socia
liste în 'dezvoltarea și modernizarea
economiei, perfection area vieții so
ciale, înflorirea științei, culturii și
Invățămîntului, creșterea nivelului
de trai al oamenilor muncii.
Menționând prezența activă în via
ța internațională a României socia
liste, articolul relevă că sint bine
cunoscute inițiativele și eforturile
partidului și guvernului pentru pace
și securitate în Europa. ZiaruȚ sub
liniază faptul că succesele dobîndite
de poporul român în edificarea ope
rei de făurire a societății socialiste
multilateral
dezvoltate sînt legate
direct de numele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, conducător stimat și în
conjurat cu dragoste și încredere de
Întregul popor român.

In ultima parte a articolului, con
sacrată relațiilor de prietenie dintre
popoarele coreean și român, este re
liefat rolul hotărâtor al tovarășilor
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen,
care prin frecventele întâlniri și con
vorbiri de la București și Phenian
au dat o orientare rodnică și dina
mică colaborării româno-coreene.
Cotidianul japonez „MAINICHI
DAILY NEWS" dedică un amplu
articol președintelui României, relevind pe larg activitatea multilateralăt desfășurată de tovarășul
N icolae Ceaușescu pentru instaurarea păcii
1___ in lume, înfăptuirea
dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare, reglementarea pe cale
politică a conflictelor. Ziarul scrie :
„în mod repetat, președintele Nicolae
Ceaușescu a exprimat clar necesita
tea ca situația politică internațională
și deciziile luate de guverne in le
gătură cu aceasta să fie aduse la cu
noștința popoarelor, întrucit in pri
mul rind popoarele sint acelea care
vor simți efectul lor".
De asemenea, evidențiind înțelep
ciunea cu care președintele Nicolae
Ceaușescu analizează și abordează
marile probleme internaționale, se arată: „Sub conducerea sa, Romania
este foarte activă în viata politică
internațională, în stabilirea unei noiordini, luptînd pentru dezarmare,
securitate și cooperare în Europa,
pentru rezolvarea conflictelor pe ca
lea dialogului politic, pentru creșterea
rolului O.N.U. și al altor organizații
internaționale". „O trăsătură distinctă
a activității
internaționale a pre
ședintelui
Ceaușescu — subliniază

ziarul menționat — este spiritul dc
dreptate, echitate și umanism. Aces
ta se reflectă în poziția adoptată de
România în legătură cu armamentul
nuclear din Europa, în scrisorile
adresate personal lui Ronald Reagan
și lui Iuri Andropov prin care cere
celor două superputeri să încheie un
acord privind oprirea amplasării noi
lor arme".
„Mainichi Daily News" ține de ase
menea să adauge: „Nicolae Ceaușescu
a accentuat, în repetate rinduri. că
libertatea individuală nu poate exis
ta fără libertatea națională. Aceasta
se regăsește și în apelul pentru pace
și cooperare între toate statele, in
diferent de sistemul politic, mărime
ori putere, apei care ciștigă tot mai
mulți susținători în rindui popoare
lor lumii, în special al națiunilor lu

mii a treia".

„România — Ceaușescu — Pace".

Sub acest titlu, TELEVIZIUNEA
IORDANIANĂ a prezentat o emisiu
ne omagială dedicată României. Au
fost prezentate principiile politicii
externe promovate de România socia
listă, subliniindu-se contribuția con
ducătorului partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la
soluționarea marilor probleme ale

lumii contemporane. Au fost redate
extrase din cuvîntările președintelui
României, in care este subliniată
poziția țării noastre în principalele
probleme internaționale actuale, in
legătură cu situația din Orientul Mij
lociu.
în articolul publicat de cotidianul
„DIARIO DE NOTICIAS" din Lisabo
na, președintele Nicolae Ceaușescu
este caracterizat „apărătorul valorilor
naționale românești, materializate în
deosebi în ideile de unitate și inde
pendență". Articolul evidențiază ini

țiativele președintelui României pen
tru instaurarea unui climat de pace
și cooperare in Europa și în lume,
subliniind in mod deosebit demersu
rile țării noastre pentru reluarea
negocierilor sovieto-americane de la
Geneva și apelul adresat de șeful
statului român conducătorilor Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite la
depășirea fără întîrziere a impasului
din care ar putea rezulta o situație

©

©

România a prezentat Ia Conferin
ța de la Stockholm un Proiect de
măsuri vizind eliminarea neîncrede-

Demersuri neobosite pentru înțelegere și
cooperare, care se bucură de un tot mai
larg sprijin în rîndul popoarelor
Contribuții remarcabile la promovarea
dialogului, a cauzei păcii și destinderii
Dreptate, echitate și umanism - trăsături
distincte ale unei politici în deplin con
sens cu interesele întregii omeniri

mult mai gravă. Se menționează că
la Conferința de la Stockholm Româ
nia a insistat ca negocierile de la
Geneva să fie reluate și să se ajungă
la un acord menit să asigure oprirea
instalării de n.oi rachete cu rază me
die de acțiune, reducerea și distru
gerea celor deja instalate, pînă lâ
eliberarea Europei de toate armele
nucleare, propuneri românești al
„căror echilibru și realism
indiscutabil și recunoscut".

esțo

„Nu există îndoială că pacea și
conviețuirea pașnică sînt aspirații
care. în numele prezentului și, mai
ales, al viitorului popoarelor din toa
tă lumea și, în principal, al celor
europene, care simt deasupra lor
sabia lui Damocles, tot mai pericu
loasă și mai dezechilibrată, nu pot fi
ignorate" — scrie ziarul menționat.
Ziarul iugoslav „POLITIKA" scrie :
„La Conferința de la Stockholm,
România a prezentat propuneri de
măsuri vizind întărirea încrederii și
securității în Europa. în aceste pro
puneri, accentul este pus pe mai
multe măsuri, incepînd cu anunțarea
în prealabil a manevrelor, pînă la
limitarea numărului participanților
și alte limitări care, potrivit con
cepției României, ar trebui să ducă
la o mai mare încredere intre sta
tele europene. în propunerile româ
nești se subliniază importanța creă
rii de zone de securitate în care să
nu se efectueze manevre militare,
să nu fie concentrate trupe și ar
mament, respectiv a creării unor
coridoare între cele două alianțb mi
litare în care să nu fie concentrate
arme nucleare sau alte arme de dis
trugere in masă. în acest context,
se subliniază importanța creării de
zone denuclearizate in Balcani, în
zona nordică și in alte regiuni ale
continentului.' în propunerile vsale
România se pronunță pentru o în
țelegere privind nefolosirea forței și
amenințării cu forța intre statele
europene, pentru o înghețare a chel
tuielilor militare in toate țările la .
nivelul anului 1984. Ca pas următor
se propune reducerea treptată a
bugetelor militare".
O relatare similară a fost publi
cată și de ziarul „BORBA" sub
titlul „Măsuri de încredere".
„La Conferința de la Stockholm,
noi propuneri privind edificarea
mijloacelor de încredere și secu

ritate" este titlul sub care ziarul
polonez „TRYBUNA LUDU" publică
o corespondență proprie din capitala
Suediei, prezent.înd pe larg propu
nerile României la conferință.
„Pachetul românesc de propuneri
— scrie „Trybuna Ludu“ — care
conține măsuri atît cu caracter tehnico-militar, cît și poLitico-militar,
prevede, între altele, încheierea de
către statele participante la confe
rință a unui tratat general-european
privind nerecurgerea la forță ori la
amenințarea cu utilizarea forței în
raporturile bilaterale, înghețarea
cheltuielilor militare ale statelor res
pective la nivelul anului 1984 pînă în
momentul încheierii unei înțelegeri
privind reducerea graduală a aces
tora, crearea, de-a lungul frontiere
lor dintre statele participante la Tra
tatul de la Varșovia și cele membre
ale N.A.T.O., a unui coridor lipsit de
arme nucleare și alte arme de dis
trugere in masă, precum și acțiuni
in favoarea constituirii în Balcani și
in Europa de nord a unor zone de
bună vecinătate și colaborare, lipsite
de arme atomice. Alte deziderate ale
României se referă, între altele, la
anunțarea reciprocă, din timp, a ma
nevrelor militare și a deplasărilor de
trupe și limitarea, la un anumit ni
vel. a efectivelor trupelor participan
te la manevre, precum și la interzi
cerea manevrelor și traficului nave
lor militare și al avioanelor dotate
cu focoase nucleare în preajma fron
tierelor de uscat ori maritime ale al-

document de lucru al conferinței

nirii, pentru oprirea amplasării și dezvoltării de noi rachete nucleare, pen
tru trecerea la distrugerea celor existente, pentru o Europă fără nici un
fel de arme nucleare. Sînt reliefate poziția României, concepția și con
siderentele președintelui Nicolae Ceaușescu privind măsuri de încredere
și securitate și pentru dezarmare în Europa, prezentate la Conferința de
la Stockholm, care se însumează intr-o concepție unitară și de largă
perspectivă, relevindu-se că aceasta ilustrează cu pregnanță atitudinea
principială, fermă, inalta responsabilitate și umanismul șefului statului ro
mân, activitatea sa perseverentă pentru oprirea cursului periculos al eve
nimentelor, pentru reluarea politicii de destindere. Este evidențiată con
tribuția sa remarcabilă la soluționarea marilor probleme ale zilelor noastre.

tor state". Aceste propuneri — arată
ziarul polonez — „au drept tel eli
minarea suspiciunilor și a sentimen
tului de insecuritate de pe continen
tul nostru".
Relatări privind propunerile Româ
niei la Conferința de Ia Stockholm
au fost publicate și de alte organe
de presă poloneze. De asemenea,
POSTURILE POLONEZE DE RADIO
ȘI TELEVIZIUNE au informat pe
larg despre propunerile tării noas
tre la Conferința de la Stockholm.
Sub titlul „La Conferința de Ia
Stockholm, România a avansat șase
direcții și 15 propuneri", ziarul
„JENMINJIBAO", din R.P. Chineză
prezintă propunerile făcute, în nu
mele președintelui Nicolae Ceaușescu.
pentru diminuarea tensiunii și in
staurarea unui climat de încredere și
securitate în Europa.

rîi si a sentimentului de insecu
ritate, generate de unele activități
militare, subliniază într-o
amplă

relatare agenția FRANCE PRESSE.
„Măsurile preconizate în acest pro
iect — se precizează — merg de la
încheierea unui Tratat general-european de nerecurgere la forță și pînă
la crearea de zone denuclearizate,
trecînd prin interzicerea dislocării
unor noi trupe străine in alte țări
și notificarea manevrelor militare".
Se subliniază că propunerile româ
nești privind tratatul de nerecurgere
la forță și înghețarea cheltuielilor
militare (la nivelul celor din 1984),
crearea unor culoare denucleariza
te între țările N.A.T.O. și ale Tra
tatului de la Varșovia sau a unor
zone analoage în Europa de nord și
în Balcani se bucură de asentimen
tul unor țări neutre. Proiectul, scrie
agenția, sugerează „crearea unui
organ consultativ permanent pentru
orevenirea sau soluționarea crizelor.
De asemenea, preconizează interzi
cerea staționării unor noi trupe și
instalării de noi baze străine pe te
ritoriile altor state". Documentul
propune limitarea la 50 000 de oa
meni a efectivelor angajate în ma
nevre. renunțarea la exerciții mul
tinaționale desfășurate simultan pe
teritoriile mai multor țări si crea
rea. de-a lungul frontierelor, a unor
..zone de securitate", unde să nu
aibă loc nici manevre și nici con
centrări de trupe sau de arme, ceea
ce ar permite transformarea treptată
a acestor sectoare in zone demilita
rizate.
Spații largi au acordat poziției
României, concepției și consideren
telor președintelui Nicolae
Ceaușescu privind măsuri dc încrePresa sovietică relatează despre
noi realizări pe linia traducerii in
viață a hotărârilor Congresului al
XXVI-lea al P.C.U.S. Numeroase
știri, relatări, reportaje provin
din regiuni îndepărtate de Mos
cova, îndeosebi din vastele terito
rii ale Extremului Orient, care
sint, pas cu pas, incluse în circui
tul economic. Este un obiectiv de
proporții uriașe, a cărui înfăptuire
necesită mari eforturi, deoarece această zonă, pe lingă faptul că su
feră rigorile unei clime aspre, nu
dispune nici pe departe de forța, de
muncă necesară pentru valorifica
rea sa. Și totuși, incă cu decenii în
urmă numeroși economiști și spe
cialiști din cele mai diverse do
menii de activitate au ajuns la
concluzia că Extremul Orient me
rită eforturi pentru a-i pune in va
loare colosalele bogății de care dis
pune.
Ultimul Congres al P.C.U.S. a
stabilit ca unul din obiectivele
majore de perspectivă mutarea
treptată a centrului de greutate in
domeniul construcției economice
în diferite zone ale Siberiei. Este
vorba de un teritoriu de 6 mili
oane de kmp. Imensitatea acestui
teritoriu este cel mai bine suge
rată de varietatea climei — dacă
fîșia, de citeva sute kilometri lă
țime, ce-1 mărginește la Nord este
supusă înghețurilor veșnice, pînă
la adincimi ce ating 40—50 de
metri, în sud, dimpotrivă, înfloresc
lotușii și. pe întinderi nemărginite,
abundă vița de vie sălbatică.
înainte de toate insă Siberia
este un imens depozit de bogății
naturale! Rareori natura a concen
trat într-o regiune atîta petrol,
cărbune, minereuri de tot felul,
plumb, fluorit, atitea zăcăminte de
aur și de diamante. Ca să nu mai
vorbim de faptul că pădurile de
aici nu iși găsesc comparație ca
întindere și bogăție decit, poate, cu

STOCKHOLM 28 — Trimisul Ager
pres, Victor Martalogu. transmite :

România consideră că toate ideile
și propunerile prezentate în forul de
la Stockholm, intre care și cele ro
mânești, trebuie să fie analizate cu
atenție, cu responsabilitate, într-un
spirit constructiv și realist, iar ne
gocierea măsurilor de creștere a în
crederii și securității să fie concepută
într-o manieră graduală. in etape începînd cu ceea ce este mai urgent și
folosind progresele realizate ca punct
de pornire și bază pentru noi acțiuni
și măsuri.

în concepția României, măsurile ce
vor fi adoptate în prima fază a con
ferinței trebuie să deschidă calea
trecerii, într-o etapă ulterioară, la
acorduri concrete. în acest spirit,
România a prezentat într-o manieră
unitară și coerentă măsurile care pot
contribui la creșterea încrederii și
securității pe continent și. în același
timp, pot crea condiții pentru măsuri
mai substanțiale în viitor : notifica
rea prealabilă a manevrelor și miș
cărilor militare de anvergură, limi
tarea și restrîngerea unor activități
militare de anvergură, care au loc în
anumite zone sensibile, nedislocarea
de noi trupe și neamplasarea de noi
baze militare pe teritoriul altor state,
încurajarea și sprijinirea creării ds

Alegeri legislative
în Gibraltar

Italiei într-o rampă
participat reprezentanți ai diferitelor
partide politice și organizații ob
ștești, de tineret și femei. Oamenii
muncii din Padova au declarat o
scurtă grevă în semn de solidarita
te cu demonstranții. Manifestații an
tirăzboinice au avut loc și în șco
lile din oraș.

Convorbiri americano-japoneze
privind divergențele comerciale dintre cele două țări
WASHINGTON 28 (Agerpres). —
Agentiile
relevă că
președin
Președintele Ronald Reagan l-a
tele S.U.A. l-a avertizat pe minis
primit la Casa Albă pe Shintaro
trul nipon că ar putea fi avute în
Abe. ministrul de externe nipon, avedere noi bariere în calea expor
nuntă agențiile A.P. și U.P.I. Con
turilor nipone in S.U.A.. în cazul în
vorbirile s-au axat în principal pe
care nu se vor găsi soluții în acest
divergentele comerciale americanodomeniu. La rîndul său, ministrul de
ninone și pe găsirea de soluții pri
externe japonez a arătat că tara sa
vind rezolvarea acestora. După cum
va depune eforturi pentru realizarea
s-a anuntat oficial, deficitul comer
unor progrese substanțiale in solu
cial al Statelor Unite cu Japonia a
tionarea divergentelor comerciale
atins cifra de 25 miliarde dolari.
dintre cele două state.

teritoriul cărora este prevăzută insta
larea rachetelor au o mare respon
sabilitate, dar pot, în același timp,
să desfășoare un rol important pen
tru depășirea situației, in care se
află".
Ziarul „AVANTI" publică articolul
..Reconstruirea încrederii reciproce
rămîne problema principală. Româ
nia solicită un rol mai activ al Eu
ropei", în care subliniază că. în ca
drul preocupărilor de a nu lăsa soar
ta omenirii pe seama celor două
blocuri, pentru o participare mai ac
tivă a tuturor statelor europene,
„România a luat inițiativa desfășu
rării ds consultări cu statele balca
nice în scopul creării unei zone de
nuclearizate in această regiune".
în corespondenta intitulată „Cele
două mari puteri sînt invitate să
reia negocierile de la Geneva pri
vind rachetele nucleare" — cotidia
nul „IL GIORNALE" scrie că „Româ
nia a cerut înghețarea cheltuielilor
militare pentru toate statele, în pri
mul rind pentru țările puternic înar
mate. Țările ce fac parte din cele

AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt
...........

FORȚELE INSURGENTE DIN
SALVADOR, reunite în Frontul

Farabundo Marti pentru Eliberare
Națională (F.M.L.N.), au desfășu
rat, în ultimele 15 zile, o intensă
activitate în vestul țării, transmite
postul de radio „Venceremos" al
F.M.L.N. Unități ale F.M.L.N. au
atacat trupe ale armatei salvadoriene cu sediul la Santa Ana (66
km vest de capitală), blocând auto
strada care leagă San Salvador de
acest oraș. Pe de altă parte, forte
ale F.M.L.N. și-au instituit con
trolul asupra localităților Los Că
rnos, La Campanâ, Las Mercedes,
Los Muraâes, Lontana, Copino și
Latazan, în districtul Santa Alia,
precizează sursa citată.

două blocuri militare trebuie să aibă
nn rol activ și să participe direct la
tratative, ajutînd marile puteri nueleare să ajungă la o înțelegere". Se

|
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POZIȚIA MARII BRITANII PRIVIND BUGETUL PIEȚEI
.
COMUNE. într-o conferință de presă

ținută la sfîrșitul vizitei sale ofi
ciale la Roma, primul ministru al

prescurtată — BAM. La chemar.ea
partidului, din întreaga țară au
venit aici zeci de mii de o.ameni,
îndeosebi tineri, pentru a înfăp
tui marele și complicatul proiect
— construirea liniei ferate, in lun
gime de 3 200 km necesitind ridi
carea a sute de poduri, străpunge
rea a sute de kilometri de tune
luri, in terenuri veșnic înghețate,
care necesitau o temeinică conso
lidare. prin munți greu de străpuns.
Dotați insă cu mijloace tehnice adecvate, concepu!te p-e baza condi-

Marii Britanii, Margaret Thatcher,
și-a reafirmat poziția privind redu
cerea contribuției financiare a țării
sale la bugetul Pieței comune,
transmite agenția France Presse.
„Este necesară o revizuire a meca
nismelor bugetare, printr-o repar
tizare echitabilă a contribuțiilor fi
nanciare" ale membrilor C.E.E., a
spus vorbitoarea.
ȘOMAJUL continuă să rămînă
una dintre cele mai acute probleme
social-economice ale R.F. Germania,
relevă agenția D.P.A. Potrivit pre
viziunilor, la sfîrșitul lunii ianua
rie numărul șomerilor urmează să
sporească cu 150 000, ajungînd la un
total de 2,5 milioane persoane.
GREVA DE PROTEST. Muncito
rii companiei carbonifere „Charbonnage de Eisden" din provincia
belgiană Limburg au declarat o
grevă în semn de protest împotriva

Dintre acestea, într-un stadiu
avansat de exploatare se află cel
de la Iujno-Aldansk, însumind re
zerve de peste 40 de miliarde de
tone de minereu și care prezintă,
in plus, avantajul că se află la o
distanță relativ mică de un bogat
bazin carbonifer. Prin contopirea
acestor bogății, in zona respectivă
din sudul Iakuției ia naștere un
combinat siderurgic, situîndu-se
ca dimensiuni pe locul al patrulea
in U.R.S.S., după cele din Ural,
Kuzbass și Donbass, care consti-

Pămint uri trezite la o viață nouă
nomic siberian și a posibilităților
de- valorificare a acestuia — o ve
ritabilă „redescoperire" a Siberiei.
Și iată că, prin munca a mii și mii
de muncitori, a sute de specialiști
care, dotați cu aparatură modernă,
au străbătut regiunea cu elicop
tere și nave, cu trenul, automobi
lul sau pe sănii trase de cîini și
de reni, pentru a aduna materia
lul documentar necesar, completat
substanțial prin datele transmise
de sateliți, apoi printr-o vastă și
migăloasă activitate de analiză cu
mașinile electronice de calcul, a
luat ființă un program unitar com
plex de mari proporții ce a pro
iectat Siberia ca una din princi
palele regiuni economice de per
spectivă ale U.R.S.S.
înfăptuirea acestui program este
în plină desfășurare. Un prim
obiectiv a constat in construirea
căilor de acces spre rezervoarele
de bogății. Tocmai de aceea s-a
trecut la construirea magistralei
feroviare transsiberiene BaikalAmur, atît de cunoscută cetățeni
lor sovietici sub denumirea ei

WASHINGTON 28 (Agerpres). —
La New York a avut loc plenara
C.C. al P.C. din S.U.A. Pe agenda lu
crărilor au figurat probleme legate
de stabilirea programului de activi
tate al partidului in cadrul pregăti
rilor pentru alegerile prezidențiale
din acest an.

de lansare a rachetelor nucleare
ROMA 28 (Agerpres). - Lo Pado
va a avut loc, din inițiativa sindica
telor și a unor organizații de luptă
pentru pace, o demonstrație îm
potriva transformării Italiei într-o ram
pă de lansare a rachetelor nuclea
re, pentru denuclearizarea continen
tului european. La demonstrație au

Corespondență din Moscova
fiilor concrete dintr-un loc sau altul
al sectoarelor de muncă, construc
torii le-au răzbătut și. cu citeva zile
în urmă, primul tren pe traseul Tînda-Komsomolsk pe Amur-Moscova
a intrat într-una din gările ca
pitalei, ceea ce a marcat darea în
exploatare a principalului traseu
al noii căi ferate, pentru ca în
luna septembrie anul acesta ma
gistrala să fie în întregime înche
iată.
De o parte și de alta a magistra
lei se întind asemenea unor brațe
uriașe, pe sute de kilometri lun
gime, nenumărate căi ferate și șo
sele secundare ce duc spre zăcă
minte, a căror valorificare trezeș
te la viață imense teritorii. Un
complex industrial se ridică de pe
acum în sudul Iakuției, unde au
fost identificate 20 de zăcăminte
de minereu de fier, fiecare dintre
ele puțind constitui drept bază
pentru un combinat metalurgic.

tuie în prezent baza producției
metalurgice a țării. Sursa de ener
gie a noului combinat a și fost
"asigurată prin construirea, tot in
apropiere, la Neriuhgri, a unei
termocentrale care, avînd o capacitate de peste 600 de mii de KW,
a și început să producă în ultimele zile ale anului trecut.
Dealtfel, în vederea valorificării
zăcămintelor de minereuri, pentru
asigurarea surselor de energie
necesare noilor combinate de pre
lucrare a lemnului și a unor mari
întreprinderi chimice și de alumi
niu, se înfăptuiește un întreg pro
gram de dezvoltare în continuare a
bazei energetice. Hidrocentralei Saiano-Șușenskoe îi urmează cea de
la Bogciansk, una dintre cele mai
mari din U.R.S.S., precum și con
struirea de noi termocentrale la
Omsk, Kemerovo și Krasnoiarsk.
Prin sporul de energie pe care
noile capacități îl vor asigura
anul acesta, producția de energie
electrică a U.R.S.S. se va ridica in
1984 la 1 465 de miliarde de kWh.
Sint valorificate din ce in ce

JAKARTA 28 (Agerpres). — într-un mesaj adresat Conferinței mimetrilor informațiilor din țările nealiniate, care se desfășoară la Jakarta. primul ministru al Indiei,
Indira Gandhi, în calitatea sa de
președinte în exercițiu al mișcării
de nealiniere, a exprimat dorința
statelor nealiniate de a dezvolta co
operarea economică și tehnologică
atît între ele. cit si cu celelalte țări
ale lumii. în mesaj se arată că obiectivul urmărit de reprezentanții
țărilor întrunite la Jakarta este de
a se realiza un flux mai echilibrat
de informații în lume, impunîndu-se.
în acest sens, instaurarea unei noi
ordini în domeniul informațiilor si
comunicațiilor. Indira Gandhi a arătat că eforturile de a reduce de
pendenta. de marile agenții interna
ționale reprezintă o parte integran
tă a luptei pentru o ordine inter
națională bazată pe dreptate și ega
litate — relatează agenția Taniug.

Plenara C.C. al P.C.
din S.U.A.

Acționînd în acest fol. conferința
poate îndeplini un rol deosebit de
important, atît prin măsurile concre
te pe care le va adopta, cit și prin
contribuția pe care trebuie să o
aducă la reducerea tensiunii din via
ta internațională, la reluarea politicii
de pace, dezarmare, destindere, co
laborare în Europa și în întreaga
lume.

Împotriva transformării

plasarea rachetelor «Pershing—2» și
«Cruise», ea și a altor rachete, nu
trebuie să fie acceptată ca o fatali
tate și, de aceea, propune ca acțiu
nile de instalare de noi rachete, atît
în Vest, eît și în Est, să fie suspen
date, rachetele existente să fie stoca
te, iar transferarea altor rachete să
fie blocată. U.R.S.S. să anuleze și să
nu aplice contramăsurile anunțate și
să fie reluate negocierile. Țările pe

Amazonia, cea despre care se
spune că este „plămînul Pămîntului". Apoi, vastele întinderi sint
străbătute de asemenea fluvii ca
Obi, Enisei, Lena și altele care, pe
lingă faptul că reprezintă căi de
navigație de mii și mii de kilometri, ascund în unduirile lor uriașe
cantități de energie.
Ani și ani, prestigioasa filială
din Siberia a Academiei de științe
a U.R.S.S., cu sediul la Novosibirsk, și-a concentrat eforturila
asupra studierii potențialului eco-

zone ale colaborării pașnice și bunel
vecinătăți, fără arme nucleare. în
diferite părți ale Europei, stabilirea
unui sistem de informare reciprocă
în probleme legate de securitatea
statelor, încheierea unui tratat general-european de nerecurgere la
forță și la amenințarea cu forța, în
ghețarea cheltuielilor militare ale
statelor participante la conferință la
nivelul anului 1984.

Poziția României, concepția și con
siderentele
președintelui
Nicolae
Ceaușescu, propunerile privind mă
suri de încredere și securitate și pen
tru dezarmare, prezentate Ia Confe
rința de la Stockholm, au fost intro
duse de delegația română, în ședință
plenară, sub forma unui document
de lucru. în acest fel, propunerile și
ideile românești devin parte a an
samblului de propuneri care vor face
obiectul negocierilor la conferință.

dere și securitate și pentru dezarma
re în Europa, prezentate la Confe
rința de Ia Stockholm, mijloacele de
informare în masă din Italia. Sub
titlul „Speranțe după prima fază a
conferinței", cotidianul „L’UNITA"
arată că „președintele Nicolae
Ceaușescu a adresat celor două mari
puteri propunerea ca miniștrii lor de
externe să se întîlnească in vederea
pregătirii unei reuniuni la nivel
înalt. Totodată, în concepția româ
nească, țările europene nu pot să lase
celor două puteri deciziile care le
privesc direct. De aici și propune
rea ca miniștrii de externe ai țărilor
membre în cele două blocuri să se
întîlnească pentru a discuta situația
ce s-a creat, pentru a contribui la
depășirea actualului moment critic
și la reluarea negocierilor sovietoamericane. Țările membre ale celor
două blocuri, alte țări europene neu
tre și nealiniate ar putea forma o
comisie consultativă care să funcțio
neze în paralel, analizînd propune
rile și acordurile posibile".
„Propunerile României — arată
ziarul — pornesc de la o evaluare
privind gravitatea situației interna
ționale. România consideră că am

menționează că ..președintele Nicolae
Ceaușescu. împreună cu primul mi
nistru grec. Andreas Papandreu,
s-au adresat conducătorilor Uniunii
Sovietice și S.U.A., cerîndu-le să ac
ționeze fără întîrziere în scopul de
pășirii situației ’ grave care s-a creat
în ultima vreme".
Relatări asemănătoare au fost pu
blicate și de alte ziare italiene. De
asemenea. POSTURILE DE RADIO
ȘI TELEVIZIUNE din această țară
au difuzat știri și comentarii eviden
țiind concepția șl considerentele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind
măsuri de încredere și securitate și
pentru dezarmare în Europa, prezen
tate la Conferința de la Stockholm.

Pentru instaurarea unei noi
ordini internaționale
în domeniu] informațiilor

în Gibraltar s-au desfășurat ale
geri legislative. După cum relevă agenția EFE, victoria a revenit Parti
dului Laburist — Alianța pentru
promovarea drepturilor civile, al
premierului Joshua Hassan, care a
obținut 8 din cele 15 mandate ale
Camerei Adunării. Partidului Labu
rist Socialist i-au revenit celelalte 7
mandate. Partidul Democratic pentru
un Gibraltar Britanic
informează
agenția citată — a suferit un eșec,
această formațiune politică, detinătoare a 6 mandate în parlamentul
dizolvat, nemaifiind reprezentată în
noul for legislativ.
Gibraltarul are, In prezent, statutui de teritoriu autonom aparținind Coroanei britanice, dar suve
ranitatea sa a fost revendicată de
Spania de la încheierea, în 1813, a
Tratatului de la Utrecht. Problema
suveranității asupra „stîncii" con
stituie obiectul unui vechi litigiu
între Spania si Marea Britanie, ne
gocierile angajata de cele două
părți nesoldîndu-se, pînă în pre
zent, cu vreun rezultat.
(Agerpres)

Intenției patronatului de a închide
o serie de mine și de a concedia
un mare număr de mineri.
ALEGERI ÎN ECUADOR. în Ecuador au loc duminică alegeri ge
nerale. Peste 3,7 milioane de cetă
țeni cu drept de vot sînt chemați
în fața urnelor pentru a alege pre
ședintele și vicepreședintele țării,
precum și deputății in Congresul
Național, primarii și alți reprezen
tanți în organele locale. Pe listele
pentru funcția supremă în stat sînt
înscriși nouă candidați sprijiniți de
cele 17 partide politice recunoscute
de Tribunalul Suprem Electoral.

i

CEREALE ȘI ÎN ZONELE RECI.

Cercetătorii de la Universitatea din
provincia canadiană Saskatchewan
au descoperit că tulpina cerealelor
conține o substanță care face ca
planta să reziste la temperaturi
scăzute. Astfel, experiențele au
demonstrat că griul de toamnă,
cultivat în condiții de laborator și
injectat cu această substanță, re
zistă la temperaturi de minus 30
grade. Specialiștii canadieni au
trecut la experiențe pe suprafețe
întinse în cîmp. Ei susțin că această
descoperire are o deosebită impor
tanță pentru cultivarea cerealelor
în regiunile reci ale globului.

mai intens și resursele petroliere
ale Siberiei. O mare parte clin cele
1 300 de zăcăminte de petrol des
coperite în U.R.S.S., cu rezerve in
tre citeva milioane și mai multe
miliarde de tone fiecare — se gă
sesc în Siberia. în 1985, peste 60 la
sută din producția sovietică de tHei
va proveni din aceste zone. Conco
mitent. continuă explorările pe
un teritoriu de peste 1 milion
de km pătrați pentru a descoperi
zăcăminte cit mai ușor exploata
bile și cu petrol de calitate supe
rioară, care să nu necesite prelu
crări înainte de a fi transportat.
Deocamdată, în vederea creșterii
extracției se introduc pe scară tot
mai largă sisteme automate și
telemecanice. Majoritatea exploa
tărilor sint deja conduse cu ajuto
rul acestor sisteme, iar spre sfirșitul actualului cincinal 85 la sută
din producție va fi obținută din
exploatări dotate cu instalații au
tomatizate.
Dealtfel. una din orientările!
fundamentale în politica de indus
trializare a Siberiei constă în me
canizare, automatizare, în folosi
rea pe scară largă a roboților in
dustriali. „Mai multă tehnică, mai
puțini oameni" — este deviza or
ganelor de partid, a institutelor
de cercetări și proiectări, aceasta
fiind calea cea mai economicoasă
a valorificării bogățiilor Siberiei.
Pe această cale se suplinește pe
nuria de brațe de muncă și tot
odată se asigură o sporire a renta
bilității, a eficienței producției.
înscriindu-se ca una din preocu
pările de bază ale partidului șl
statului
sovietic,
valorificarea
complexă a vastelor întinderi ale
Extremului Orient al U.R.S.S. are
ca efect o nouă și puternică dez
voltare a forțelor de producție, o
puternică dezvoltare a întregii
țări.

Mihai FABIAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Codi 71 341. București Plata Sclntell nr. 1. Tel 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi și Institute. In străinătate, abonamentele se fao prin ILEXIM — departamentul
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEU
«o 360

I'

T\

I

