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De pe Lot cuprinsul țârii, vibrante mesaje de dragoste și profundă stimă adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul împlinirii a peste 50 de ani de activitate 

revoluționară si al aniversării zilei sale de naștere
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a întâlnit și a avut convorbiri cu delegația 
de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice, 

condusă de tovarășul A. A. Gromîko*

• •

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a întîl- 
nit și a avut convorbiri, luni după- 
amlază, cu delegația de partid și 
guvernamentală a Uniunii Sovie
tice, condusă de tovarășul A. A. 
Gromîko, membru al Biroului Po
litic al C.C. «al P.C.U.S., prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice.

Din partea română la con
vorbiri participă tovarășii. — 
Gheorghe Oprea, membru al Co
mitetului Politic Executiv ăl C.C. 
al 'P.C.R., prim viceprim-ministru 
al guvernului, Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., loan Totu, ’membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor ex
terne. Constantin Mitea, 'membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al 
secretarului general al partidului 
și președintelui. Republicii, Traiari 
Dudaș, membru al C.C. ai P.C.R., 
ambasadorul României în U.R.S.S., 
Mihai Nicolae, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului a- 
facerilor- externe, Ștefan Stancu, 
vicepreședinte al Comisiei guver
namentale de colaborare, coope
rare economică și tehnică.

Din partea sovietică la convor
biri participă tovarășii — K. V. 
Rusakov, secretar ăl C.C. al 
P.C.U.S., N. V. Talîzin, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, E. M. Tiajelnlkov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., amba

Retribuirea in acord global a personalului 
muncitor din activitatea de construcții-montaj, 

prin preluarea lucrărilor în antrepriză
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sadorul Uniunii Sovietice în 
România, V. G. Makarov, consi
lier al lui A. A. Gromîko, B. I. 
Poklad, director adjunct în Minis
terul Afacerilor Externe, V. I. 
Potapov, ș'ef de sector la C.C, al 
P.C.U.S., L. I. Boiko, ministru con
silier la -Ambasada Uniunii Sovie
tice din București, N. A. Rem- 
bievski, instructor la Secția relații 
externe a C.C. al P.C.US., N. V. 
Mihâilenko, referent la Consiliul 
de Miniștri, V. A, Lapșin, secretar 
în M.A.E.

Tovarășul A. A. Gromîko a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tuturor tovarășilor din 
conducerea partidului, din partea 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,. 
personal a tovarășului Iuri An
dropov, secretar general al Comite

DINEU OFERII DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU IN ONOAREA DELEGAȚIEI 

DE PARTID SI GUVERNAMENTALE A UNIUNII SOVIETICE 
t ■ t

In proconto

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a oferit, 
luni seara, un dineu în onoarea 
delegației de partid și guverna
mentale a Uniunii Sovietice.

Au luat parte tovarășii A. A. 
Gromîko, K. V. Rusakov, N. V. 
Talîzin, precum și E. M. Tiajel- 
nikov, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, alte persoane oficiale.

Au participat tovarășii Con
stantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Nicolae Constantin, Ludovic Fa- 
zekas, Manea Mănescu, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei, Ștefan Bîrlea, Miu Do
brescu, Marin Enache, loan Totu, 
Ion Ursu, membri ai C.C. al 

tului Central al Partidului .Comu
nist al Uniunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., un călduros salut și 
cele mai cordiale urări.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
din, partea sa,, a conducerii parti
dului nostru tovarășului' Iuri An
dropov, celorlalți tovarăși din con
ducerea P.C.US. un salut călduros 
și cele mai bune urări de sănă
tate.

In timpul convorbirii s-a proce
dat la o informare reciprocă asu
pra mersului construcției socialiste 
în România și U.R.S.S., modului în 
care Partidul Comunist Român, și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice acționează pentru transpu
nerea în viață a hotărîrilor Con

P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, alte persoane oficiale.

In timpul dineului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu.și A. A. Gromîko 
au rostit scurte toasturi.

Exprimînd dorința și convin
gerea că vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovie
tice, convorbirile care au loc cu a- 
ces't prilej vor contribui la dezvol
tarea relațiilor româno-sovietice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
toastat pentru o bună colaborare 
între țările, partidele și popoarele 
noastre și a urat popoarelor so
vietice noi succese în dezvoltarea 
lor pe calea socialismului și co
munismului, în sănătatea tovară
șului Iuri Andropov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., în sănătatea to

gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R. și, respectiv, 
ale Congresului al XXVI-lea al 
P.C.U.S., cum soluționează proble
mele legate de dezvoltarea econo
mică și socială a celor două țări.

S-a procedat, de asemenea, la un 
schimb de păreri cu privire Ia sta
diul relațiilor bilaterale, la căile 
și mijloacele dezvoltării în con
tinuare a colaborării și ■ conlucră
rii româno-sovietice pe plan poli
tic, economic, al schimburilor co
merciale, cooperării și specializării 
în producție, conlucrării în dome
niile' tehnico-științific, cultural și 
în alte sectoare de activitate de in
teres comun.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

varășului A. A. Gromîko, a celor
lalți membri ai delegației sovie
tice, a tuturor celor prezenți la 
dineu.

La rîndul său, tovarășul A. A. 
Gromîko, mulțumind pentru invi
tația de a vizita România, pen
tru urările adresate, a toastat 
pentru progresul și bunăstarea po
porului român, pentru dezvoltarea 
bunelor relații de prietenie și 
colaborare dintre Uniunea Sovie
tică și România, dintre P.C.US. și 
P.C.R., dintre popoarele țărilor 
noastre, în sănătatea secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a tuturor ce
lor prezenți.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

socialiste multila-

Oamenii muncii, întregul nostru 
popor au luat cunoștință cu deosebit 
interes și profundă mîndrie patrio
tică de Comunicatul cu privire la 
îndeplinirea Planului national unic 
de dezvoltare economico-socialâ a 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1983. După cum se știe, acest 
amplu și însufletitor bilanț al mun
cii harnice a întregului ponor a fost 
dezbătut si aprobat în cadrul recen
tei ședințe a Comitetului Politic 
Executiv ai C.C. al P.C.R. Apreciind 
că activitatea desfășurată pentru în
deplinirea prevederilor planului pe 
anul' 1983 a avut ca obiectiv reali
zarea hotăririlor Congresului al 
XII-lea si Conferinței Naționale ale 
partidului. Comi
tetul Politic Exe
cutiv a evidențiat 
că în cel de-al 
treilea an al cin
cinalului au fost 
obținute realizări 
importante in 
dezvoltarea eco- 
nomico-socială a 
patriei pe calea 
făuririi societății 
teral dezvoltate.

Așa cum rezultă din comunicat, 
ca urmare a eforturilor susținute1’ 
depuse de clasa muncitoare, țărăni
me, intelectualitate, de toți oamenii 
muncii, de întregul popor, in condi
țiile economice internaționale grele, 
in 1983 s-au obținut rezultate im
portante in toate sectoarele de acti
vitate. S-au dezvoltat forțele de 
producție ale țării, au sporit produc
ția . materială, venitul național și 
avuția socialistă a patriei, a crescut, 
bunăstarea întregului popor. înfăp
tuirea programelor speciale pe pro
duse. ramuri și activități, elaborate 
sub directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a determinat 
realizarea de noi progrese pe calea 
dezvoltării intensive a economiei na
ționale, îmbunătățirea laturilor cali
tative ale dezvoltării economice, 
contribuind la depășirea unor greu
tăți cane s-au manifestat în primii 
doi ani ai cincinalului. Sint succese 
care demonstrează convingător jus
tețea politicii Partidului Coiriunișt 
Român, realismul- si, caracterul mo
bilizator ă'l planurilor și programe
lor de dezvoltare a patriei, superio
ritatea orinduirii noast-re socialiste, 
forța poporului care, strins unit in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acționează ferm pentru a asigura 
înaintarea neabătută a României pe 
calea socialismului si comunismului.

Citim în marele raport al tării : 
în anul 1983. producția-marfă reali
zată în industrie a fost cu 4,8 la 
sută mai mare față de cea obținută 
în anul precedent, iar producția netă 

la sută. Regăsim în aceste 
adevăr 
treilea an al cincinalului 
românească a continuat să

— cu 5,1 
cifre un 
cel de-al 
economia 
se dezvolte in ritmuri inalte. Ca ur
mare a acestei orientări consecvente 
spre dinamism, sporul de producție 
industrială realizat în primii trei 
ani ai cincinalului echivalează cu 
aproape întreaga producție obținută 
în anul 1960. Demn de relevat este 
că anul trecut a crescyt capacitatea 
de producție a industriei ca urmare 
a punerii în funcțiune a unui nu
măr important de obiective, in spe
cial în ramurile de vîrf care valo
rifică la un nivel superior materiile 
prime, energia și forța de muncă — 
industria electronică, de mașini- 
un«lte, de mecanică fină si optică, 
producția de instalații tehnologice 
complexe, industria chimică — ceea 
ce a dus la sporirea si îmbunătă
țirea continuă a structurii produc
ției industriale și ridicarea eficien
tei acesteia.

Acest bogat bilanț Ia scară națională 
ilustrează, in același timp, că în a- 
gricultură s-a acordat in 1983 o aten
ție sporită îndeplinirii programelor 
speciale pentru dezvoltarea produc
ției vegetale și animale, obținindu-se 
pe ansamblu rezultate satisfăcătoa
re. S-a dezvoltat baza tehnico-mate- 
rială a agriculturii; au sporit efecti- • 
vele de animale, producția de carne, 
lapte șl alte produse animaliere; s-a

incontestabil : în

VESTI
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OLT : Premiere 
industriale

Promovarea unor tehnologii avan
sate și realizarea de noi produse, 
intens solicitate de economia națio
nală, constituie o dominantă a ac
tivității colectivului de oameni ai 
muncii de la întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului din Slatina. 
Cu o lună > mai devreme decit 
era prevăzut, la secția extru
date II a întreprinderii slăti- 
nene au intrat in producție două 
noi laminoare pentru tras țevi sub
țiri din aliaje dure din aluminiu. 
„Noile utilaje —• ne spunea Sevas
tian Popa, președintele consiliului 
oamenilor muncii — permit colecti
vului nostru să realizeze, in pre
mieră pe țară, țevi de înaltă presiu
ne cu diametre mici și cu pereți 
subțiri din aliaje dure din alumi
niu care au o largă utilizare în eco
nomia națională. Anual, întreprin
derea noastră va asigura 309 tone 
de țevi subțiri care pină acum se 
importau. Așadar, odată cu reali
zarea noilor produse se va reduce 
substanțial importul". (Iancu Voicu, 
corespondentul „Scinteii").

BUZĂU : Producție fizică 
pesle plan

Oamenii ftiuncii din industria ju
dețului Buzău au pășit în noul an 

trecut la aplicarea prevederilor Pro
gramului național pentru asigurarea 
unor producții agricole sigure șl sta
bile. reușindu-se să se efectueze un 
volum apreciabil de lucrări de ame
najări pentru irigații, de desecări, de 
combatere a eroziunii solului și a- 
gropedoameliorative.

Potențialul productiv al economiei 
naționale a crescut in anul 1933 prin 
înfăptuirea unui, important program 
de investiții, țicordindu-se prioritate 
extinderii bazei proprii de materii 
prime și energetice, punerii in func
țiune a noilor capacități de produc
ție din industrie, agricultură și cele
lalte sectoare. Au fost date in func
țiune integral sau parțial un număr

Pe marginea comunicatului privind 
îndeplinirea planului pe anul 1983

de 470 capacități de producție impor
tante in industrie și agricultură.

Comunicatul evidențiază, totodată, 
că în realizarea programelor de dez- 

. voltare economico-socială a țării a 
avut un rol deosebit activitatea de 
cercetare științifică' și inginerie teh
nologică. Aceasta și-a adus o mare 
contribuție la soluționarea proble
melor concrete privind extinderea 

I bazei proprii de materii prime, ener
gie și combustibili, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație și asimi
larea de noi produse, și materiale, in
troducerea largă a progresului tehnic 
in toate ramurile economiei, sporirea 
productivității muncii, și a eficien
ței întregii activități economice.

Importante realizări au fost obți
nute și in domeniul comerțului ex
terior, ' România partlciipind activ la 
diviziunea internațională a muncii, 
la lărgirea și diversificarea schimbu
rilor de valori materiale, la extinde
rea cooperării în producție și tehni- 
co-științifjce_ cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire socială. 
A crescut volumul exportului, s-a 
acționat stăruitor pentru utilizarea 
in mai mare măsură a resurselor in
terne și limitarea la, strictul necesar 
a importurilor, ceea ce a permis 
realizarea unei balanțe comerciale 
active și achitarea unei părți din 
datoria externă.

DIN ÎNTRECERE
hotărîți să-și îndeplinească au bune 
rezultate sarcinile de plan. Ca ur
mare a folosirii din plin a instala
țiilor și utilajelor din dotare și a 
creșterii productivității muncii, nu
meroase unități economice au înre
gistrat substanțiale depășiri de plan 
la producția fizică. Astfel, in pe
rioada care a trecut din acest an 
s-au livrat suplimentar economiei 
naționale 630 000 mc. gaze utiliza
bile, 656 000 mc gaz metan, 1540 
tone de sirmă trasă la rece, 39 tone 
de aparate de cale, 749 tone de nu
trețuri combinate, 58 000 metri pă- 
trați geamuri, 38 mp uși și ferestre 
din lemn. 16 mc cherestea, 2 tone 
materiale de construcții din mase 
plastice, sticlărie de menaj în va
loare de peste 200 000 lei, 3 tone 
unelte forjate, 11 tone pale'celo
fibră. (Stelian Chiper, coresponden
tul „Scinteii").

IAȘI : Noi capacități 
de producție

Constructorii, montorii și lucră
torii secțiilor beneficiare de pe 
platforma industrială a Combina
tului de utilaj greu din Iași au pus 
in funcțiune la turnătoria de oțel 
un nou cuptor cu o capacitate de 
6 tone. în același timp, la oțelăria

in perioada 
obținîndu-se 
lei față de 

precedent.

Este de relevat, totodată, că in 
concordantă cu politica consecventă 
a partidului nostru privind dezvol
tarea intensivă a economiei națio
nale, anul 1983 a marcat noi succese 
de ordin calitativ. Bunăoară, prin 
creșterea productivității muncii, in 
industria republicană a fost obținut 
circa 70 la sută din sporul de pro
ducție ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție marfă au fost mai mici cu 
5.2 lei comparativ cu anul prece
dent. S-a trecut la aplicarea măsu
rilor prevăzute în Programul de re
ducere suplimentară a costurilor și 
cheltuielilor materiale 
1983—1935. anul trecut 
economii de 7 miliarde 

anțil
Pe baza creșterii 
producției mate
riale și a eficien
ței economice, au 
sporit substanțial 
venitul național 
si avuția societă
ții noastre.

Să privim acest 
rodnic bilanț din 

perspectiva a ceea ce a însemnat 
anul 1933 pentru oamenii muncii, 
pentru bunăstarea întregului popor. 
Si in această privință datele cuprin
se. în comunicat sînt dintre cele mai 
convingătoare. Ele demonstrează că 
realizările obținute în sporirea pro
ducției de bunuri materiale, în creș
terea rentabilității și a venitului na
tional au permis să. se treacă, înce- 
pind cu data de 1 septembrie 1983, 
la majorarea eșalonată a retribuției 
personalului muncitor, precum și Ia 
înfăptuirea altor măsuri privind ri
dicarea nivelului de trai al poporului 
și a calității vieții țelul suprem 
al politicii partidului, esența socie
tății noastre socialiste. Pină la sfir- 
șitul anului 1983 au fost majorate 
retribuțiile tarifare la un număr de 
1.7 milioane oameni ai muncii ; au 
sporit, de asemenea, veniturile bă
nești ale țărănimii obținute din mun
ca în cooperativele agricole de pro
ducție și din vîpzarea către unită
țile socialiste a produselor agricole 
volumul vînzărilor de mărfuri ci 
amănuntul prin unitățile comerțulu 
socialist a fost de 259.2 miliarda lei
(Continuare în pag. a IV-a)

electrică' au fost puse în funcțiune 
două noi cuptoare de fabricat oțel 
cu capacități de 20 de tone și. res
pectiv, 10 tone. (Manole Corcaci, 
corespondentul „Scinteii").

MEHEDINȚI : Primele 
apartamente din planul 

pe acest an
în actualul cincinal, județul Me

hedinți înregistrează cele mai inal
te ritmuri în dezvoltarea sa econo
mico-socială. Concomitent cu rea
lizarea unoi- noi obiective industria
le, peste 14 000 de apartamente au 
fost prevăzute a se construi numai 
în actualul cincinal. în municipiul 
Drobeta-Tumu Severin și in ora
șele Strehaia, Baia de Aramă, Or
șova și Vinju Mare s-au conturat 
moderne cartiere de locuințe șl 
spațioase unități comerciale. Cu 
fiecare zi, constructorii grăbesc 
ritmurile de execuție, reușind in 
prima jumătate a lunii în curs să 
predea 140 noi apartamente din cele 
2 100 planificate a se construi in 
acest an. Numai în cei trei ani 
care au trecut din actualul cinci
nal, zestrea unităților comerciale 
s-a mărit cu incă 17 500 mp supra
față utilă. (Virgiliu Tătaru, cores
pondentul „Scinteii").
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RETRIBUIREA ÎN ACORD GLOBAL A PERSONALULUI 
MUNCITOR DIN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII-MONTAJ, 

PRIN PRELUAREA LUCRĂRILOR ÎN ANTREPRIZĂ
Pe baza hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. se dă publicității 

sistemul de retribuire in acord global a personalului muncitor din activitatea de 
construcții-montaj, prin preluarea lucrărilor in antrepriză.

Prin programul privind aplicarea fermă 
a principiilor autoconducerii muncitorești 
si autogestiunii, perfectionarea mecanis
mului economico-financiar si a sistemului 
de retribuire a muncii, au fost stabilite o 
serie de măsuri menite să ducă la îmbu
nătățirea repartiției veniturilor oamenilor 
muncii in raport cu munca depusă, la le
garea si mai strinsă a veniturilor indivi
duale de realizarea producției fizice, a 
productivității muncii, reducerii cheltuieli
lor de producție si creșterii eficientei eco
nomice.

în conformitate cu principiile care au 
stat la baza perfecționării sistemului de 
retribuire, retribuția si celelalte venituri 
ale oamenilor muncii reflectă mai bine 
contribuția fiecăruia la realizarea olanului 
de producție, la dezvoltarea producției ma
teriale si spirituale a societății.

în cadrul noului sistem de retribuire, ve
niturile individuale stabilite în raport cu 
producția realizată sint neplafonate. Tot
odată. nimeni nu poate să primească retri
buție și să participe la beneficii dacă nu 
lucrează, nimeni nu poate avea venit ga
rantat dacă nu produce, potrivit obligații
lor de la locul de muncă. Astfel. în cazul 
depășirii producției planificate, veniturile 
cresc în mod corespunzător fără a fi plafo
nate. dună cum. în situația nerealizării 
producției, retribuția se diminuează în mod 
corespunzător fără a sg asigura venit ga
rantat.

Pentru concentrarea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii în scopul realizării la 
termen a producției planificate, creșterii 
răspunderii pentru buna gospodărire a 
miiloacelor încredințate de societate. în 
toate unitățile economice din industrie, 
constructii-montai. agricultură, transpor
turi. cercetare științifică si dezvoltare teh
nologică. precum si din alte sectoare, s-a 
trecut la aplicarea generalizată a formei 
de retribuire în acord global.

întrucît aplicarea acordului global în 
construcții prezintă unele particularități, 
în vederea generalizării si aplicării corecte 
a acestei forme de retribuire se stabilesc 
pentru sectorul de constructii-montai urmă
toarele norme specifice si măsuri organi
zatorice :

1. Se introduce în întreaga activitate de 
constructii-montai forma de retribuire in 
acord global prin preluarea lucrărilor in 
antrepriză.

Realizarea unor lucrări de constructii- 
montai în antrepriză înseamnă preluarea 
de către un colectiv de oameni ai muncii 
a unor obiective — bloc de locuințe, hală 
industrială, drumuri si căi ferate, instala
ții tehnologice etc. — în vederea execută
rii integrale a acestora pină la recepționarea 
și darea lor în folosință.

Colectivul de oameni ai muncii care exe
cută lucrările de constructii-montai în an
trepriză primește pentru realizarea între
gului obiectiv o sumă globală stabilită 
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după norme, cu încadrarea strictă în devi
zul fiecărui obiectiv.

Nici o activitate sau lucrare nu poate fi 
retribuită în afara prevederilor devizului 
lucrării.

2. Colectivul de oameni al muncii, pre- 
luînd în antrepriză și acord global execu
tarea unui obiectiv, va repartiza fiecărui 
membru .al colectivului partea ce-i revine 
ca retribuție în raport cu încadrarea tari
fară stabilită potrivit legii. '

Conform principiului nelimitării venitu
rilor rezultate din muncă. întregul colect’V 
va putea obține venituri mai mari dacă 
realizează obiectivul de investiții într-o 
durată.mai scurtă decît cea stabilită sau cu 
un număr mai mic de personal, după cum 
prin prelungirea duratei de execuție sau 
folosirea unul număr mai mare de personal 
muncitor veniturile vor scădea în mod 
corespunzător.

Durata de execuție pentru fiecare obiec
tiv se stabilește potrivit normelor tehnice, 
avîndu-se în vedere timpul de muncă nor
mat si numărul de personal necesar.

3. Sumele stabilite. în contractul de 
acord global, pentru plata manoperei, sînt 
ferme și se plătesc integral la terminarea 
lucrărilor contractate.

Pe parcursul executării lucrărilor se 
acordă avansuri de pînă la 80 la sută din 
suma cuvenită pentru manoperă, corespun
zător stadiilor fizice realizate.

4. Prin contractul de acord global se 
stabilesc. în raport de tipul și natura con
strucției, de soluția constructivă prevăzută 
în proiect și de normele de consum, can
titățile maxime de materiale, combustibili 
si energie pentru executarea fiecărui 
obiectiv.

Suma stabilită prin contractul de acord 
global se plătește numai dacă lucrările 
executate sînt de calitatea prevăzută în 
standarde, cu încadrarea strictă în consu
murile normate de materiale, combustibili 
si energie.

Pentru economiile de materiale, combus
tibili și energie realizate se acordă premii 
și alte stimulente, potrivit legii.

Valoarea materialelor distruse, precum 
și a celor consumate peste prevederile 
normelor, din vina brigăzii, se suportă de 
aceasta.

Lucrările de calitate necorespunzătoare 
se refac de către brigadă, cu plata mate
rialelor consumate suplimentar pentru re
medieri.

5. Suma totală contractată, cît și avansu
rile lunare se repartizează de șeful brigăzii 
complexe, cu acordul membrilor acesteia, 
pe membrii brigăzii. în raport cu contri- 
btitia fiecăruia la realizarea lucrărilor, 
retribuția tarifară si timpul efectiv lucrat.

Evidentele privind activitatea ■ brigăzii, 
se tin dș șeful brigăzii si ajutoarele sale, 
eliminîndu-se în acest fel aparatul func
ționăresc.

— asigură în mod centralizat aprovizio
narea tehnico-materială, prelucrarea și 
realizarea unor confecții semifabricate, gos
podărirea utilajelor și mijloacelor fixe din 
dotarea antreprizei care se folosesc de toate 
brigăzile complexe ;

— urmărește încadrarea consumurilor de 
materiale în normele stabilite, controlează 
și ia măsuri pentru asigurarea calității lu
crărilor executate de brigăzi, realizarea in
dicatorilor tehnico-economici stabiliți prin 
plan, contractarea și decontarea lucrărilor ;

— acționează pentru îmbunătățirea per
manentă a structurilor organizatorice în ve
derea eliminării activităților auxiliare și 
reducerii personalului indirect productiv și 
funcționăresc, a creșterii continue a pro
ductivității muncii.

Pentru lucrări de strictă specialitate — 
automatizări, instalații și montaj utilaje, 
izolații speciale, drumuri, căi ferate, lucrări 
edilitare și altele, se pot organiza antreprize 
specializate, sau brigăzi specializate în ca
drul antreprizelor. *

Pentru executarea unor lucrări de com
plexitate deosebită, în condițiile și cu apro
bările prevăzute de lege, se pot organiza 
centrale sau trusturi de antrepriză generală.

Centrala sau trustul de antrepriză gene-, 
rală are în subordine mai multe întreprin
deri sau brigăzi complexe independente în 
raport de mărimea și complexitatea obiec
tivelor pe care le contractează pentru 
execuție, iși desfășoară intreaga activitate 
in conformitate cu principiile autocondu
cerii și autogestiunii și se finanțează prin 
cote procentuale din valoarea lucrărilor 
contractate și executate de întreprinderile- 
antrepriză și brigăzile complexe din subor
dine.

3. Antrepriza generală, antreprizele și 
brigăzile complexe de antrepriză .se orga
nizează pe grade, în funcție de volumul da 
activitate și complexitatea lucrărilor, iar 
retribuția tarifară a personalului de con
ducere al acestora se stabilește potrivit 
prevederilor legii retribuirii, corespunzător 
gradului dezorganizare.

4. întreprinderile și unitățile economice 
pot executa unele lucrări in regie proprie, 
prin contracte de acord global, cu colective 
de oameni ai muncii din întreprindere sau 
prin angajarea directă de echipe de con
structori.

5. Suma cuvenită în acordul global per
sonalului muncitor al antreprizelor și an
treprenorului general va fi stabilită pro
centual in raport cu volumul de lucrări 
realizate de brigăzile complexe și unitățile 
din subordine.

Lunar, din aceste sume, se acordă avan
suri în limita a 80 la sută, care se repar
tizează personalului muncitor in raport cu 
retribuția tarifară și timpul efectiv lucrat. 
La terminarea și recepționarea obiectelor, 
odată cu acordarea integrală a sumelor 
cuvenite personalului muncitor din brigă
zile complexe, se va acorda și diferența 
de 20 la sută personalului antreprizelor și 
antreprenorului generai.

Sumele cuvenite tuturor categoriilor de 
personal al antreprizelor și antreprenoru
lui general se acordă integral dacă sint 
îndeplinite condițiile prevăzute în contrac
tele de acord global.

6. Personalul muncitor organizat în bri

găzi in cadrul unităților specializate pen
tru mecanizare, producție secundară, apro
vizionare ș.a., va fi retribuit pe baza con
tractelor de acord global în raport cu rea
lizarea sarcinilor ce le revin,’ exprimate

Contractarea în antrepriză a lucrărilor de construcții- 

montaj, proiectarea, executarea și decontarea acestora
1. încheierea contractelor de antrepriză 

pentru executareâ lucrărilor de construcții- 
montaj trebuie să sc facă cu respectarea 
strictă a prevederilor legale referitoare la 
tipizarea construcțiilor, normarea consu
murilor de materiale, combustibil și ener
gie, a normelor și normativelor de muncă.

Construcțiile de toate categoriile din ca
drul obiectivelor de investiții ce se reali
zează în industrie, transporturi, agricultură 
și celelalte ramuri productive, precum și 
clădirile de locuit, obiectivele'social-cultu- 
rale și administrative se proiectează și se 
execută pe bază de proiecte tip, aprobate 
potrivit legii.

Prin proiectele tip se stabilesc supra
fețele și principalele dimensiuni ale obiec
telor de construcții, soluțiile constructive, 
consumurile limită de materiale de con
strucții și instalații, precum și limita ma
ximă a prețului de deviz pentru lucrările 
de construcții-montaj.

La elaborarea proiectelor tip se va ur
mări ca acestea să poată servi și ea pro
iecte de capacități modul care, prin asam
blare, să fie utilizate pentru realizarea de 
obiective de același profil cu mărimi di
ferite.

Tipizarea construcțiilor se face în strîn- 
să legătură cu tipizarea tehnologiilor de 
producție șî a utilajelor, astfel îneît di
mensiunile clădirilor și celorlalte con
strucții să corespundă strict necesităților 
bunei desfășurări a proceselor de pro
ducție.

Pentru obiectivele din agricultură, zo
otehnie, irigații și îmbunătățiri funefare, 
în proiectele tip se vor adopta soluții con
structive simple care să folosească pe scară 
largă materialele locale.

La obiectivele din domeniul transporturi
lor se vor tipiza secțiunile de drumuri, 
adoptindu-se soluții care să asigure res- 
trîngerea la minimum a folosirii bitumu
lui și utilizarea pe scară largă a materia
lelor locale, zgurilor și cenușilor de ter
mocentrală.

La construcțiile de orice fel se vor pu
tea folosi numai materiale și clemente de 
construcții și instalații tipizate, precum și 
materiale și resurse locale, in condițiile 
prevăzute de lege.

Soluțiile adoptate în proiectele tip de 
construcții trebuie să asigure executarea 
lucrărilor cu consumuri minime de mate
riale și energie.' scurtarea duratelor de 
execuție, durabilitatea si stabilitatea clă
dirilor, creșterea productivității muncii in 
activitatea de proiectare și de realizare a 
investițiilor, promovarea unor tehnologii 
eficiente’ în executarea construcțiilor, re
ducerea greutății și a costului acestora, 
crearea de condiții optime pentru desfășu
rarea proceselor funcționale și de produc
ție, precum și realizarea unei eficiente 
maxime de exploatare.

Valoarea manoperei va fi stabilită pe 
bază de normative și norme de muncă 
aprobate potrivit legii, fundamentate ști
ințific în funcție de cantitatea de muncă 
necesară în condiții de organizare superi
oară a producției șl a muncii, de parametri 
tehnici de funcționare a mașinilor și uti
lajelor din dotare.

2. Pentru executarea lucrărilor de con
strucții-montaj, între beneficiar si antre-c 
prenor se încheie, în. conformitate cu pre-J 
vederile planului național unic, un con
tract cadru care va trebui să cuprindă :

— denumirea, valoarea, durata de execu
ție, capacitățile de producție și termenele 
de punere în funcțiune ale obiectivelor în 
conformitate cu prevederile planului ;

— obligațiile- beneficiarului privind ter
menele de predare -a documentațiilor teh- 
nico-economice aprobate și a amplasamen
tului obiectivului, de asigurare a aprovi
zionării și predării la montaj, în termen, 
a utilajelor și instalațiilor tehnologice ;

— obligațiile antreprenorului de a execu
ta integral lucrările de construcții-mon
taj ale obiectivului cu respectarea dura
telor normate și a condițiilor de calitate 
■prevăzute în standarde și proiecte.

După aprobarea documentației tehnico- 
economice, potrivit legii investițiilor, se în
cheie intre beneficiar și antreprenor con
tract ferm de execuție a lucrărilor de con
strucții-montaj pentru obiectivul de inves
tiții.

în contractul de execuție a lucrărilor de 
construcții-montaj se vor prevedea în mod 
obligatoriu :

— proiectele tip de construcții și tehno
logii ;

— utilizarea de materiale, componente, 
subansamble, mașini, utilaje, instalații și 
produse tipizate ;

— norme tehnice de consum exprimate 
prin consumuri maximale de materiale, 
combustibili și energie, pentru fiecare tip 
sau variantă constructivă, corespunzător 
tehnologiei folosite ;

— numărul maxim de personal în raport 
de volumul lucrărilor si normele de 
muncă ;

— valoarea maximă a lucrărilor de con
strucții-montaj prevăzută în devizul gene
ral al obiectivului.

Antreprenorul va lua măsuri pentru rea
lizarea de economii la materiale, manoperă, 
utilaje și la celelalte capitole de cheltuieli 
cu respectarea condițiilor de calitate pre
văzute în proiect și standarde. în aceste 
condiții, economiile realizate revin antre
prenorului.

Retribuirea în acord global a personalului muncitor 

din activitatea de reparații capitale
î. Ministerele, celelalte organe centrale 

Si locale ale administrației de stat, centra
lele industriale. întreprinderile si celelalte 
unități au obligația să asigure, potrivit 
legii, executarea la timp si in condiții de 

fizic. Lunar, se acordă avansuri de pînă la 
80 la sută din suma aferentă lucrărilor 
realizate, diferența de' 20 la sută urmînd 
a se plăti la terminarea și recepționarea 
lucrărilor contractate.

Beneficiarii de investiții au obligația să 
asigure elaborarea și predarea proiectelor 
și a documentațiilor tehnico-economice la 
termenele prevăzute în contract, să asigure 
asistența tehnică pe intreaga durată a exe
cuției lucrărilor pînă la punerea în func
țiune a capacităților și realizarea parame
trilor tehnico-economici proiectați.

3. Antreprenorul încheie cu brigăzile 
complexe contracte de acord global pentru 
executarea unor obiecte întregi sau a unor 
Părți de obiecte complexe. Pentru lucrări 
mici se pot încheia contracte de acord 
global și cu echipe de muncitori. Asemenea 
contracte se încheie și cu echipe ale coope
rației meșteșugărești.

Contractele de acord global cuprind :
— proiectul și devizul lucrării ;
— valoarea manoperei corespunzătoare 

lucrărilor ce fac obiectul contractului ;
— graficul de execuție a lucrărilor ;
— fișa limită a consumurilor de mate

riale pe obiect ;
— alte condiții specifice.
Prin contractul de acord .global, brigada 

complexă se obligă să execute lucrările ce 
fac obiectul contractului, in întregime, pînă 
la terminarea și recepționarea obiectului, 
cu încadrarea în consumurile de resurse 
materiale și de muncă stabilite și respec
tarea strictă a condițiilor de calitate 
prescrise.

Antreprenorul se obligă să asigure baza 
tehnico-materială necesară, coordonarea lu
crărilor de specialitate, acordarea asistenței 
tehnice, a lucrărilor de laborator și contro
lul de calitate.

4. în cazul în care antreprenorul general 
are in subordine antreprize, încheie cu 
acestea contracte în acord global, care 
cuprind :

— volumul lucrărilor pe fiecare obiect ;
— valoarea manoperei pentru retribuirea 

personalului muncitor al antreprizei și a 
brigăzilor complexe ;

— nivelul cheltuielilor maxime de pro
ducție (bugetul de cheltuieli) ;

— graficele de execuție ;
— condiții generale și speciale impuse de 

specificul lucrărilor ce fac obiectul con
tractului.

5. Executarea lucrărilor va fi urmărită 
in permanentă de beneficiar, antreprenor 
$i băncile finanțatoare.

Lucrările se vor deconta lunar pe ,baza 
stadiilor fizice realizate. Valoarea lucrări
lor corespunzător stadiilor fizice se stabi
lește odată cu încheierea contractelor, eli
minîndu-se astfel întocmirea unor docu
mente care necesită un volum mare de 
muncă.

Decontarea lucrărilor se va face în li
mita valorii totale prevăzute în contractul 
de antrepriză încheiat.

Lucrările de calitate necorespunzătoare 
nu se decontează.

6. Obiectul contractului de acord global 
se stabilește în funcție de caracteristicile și 
complexitatea obiectivelor do Investiții. 
Sumele ce se stabilesc -prin contract pentru 
plata manoperei se determină pe baza 
proiectelor tip. a devizelor si normelor !n 
raport de lucrările de executat exprimate 
fizic, după caz. in metri pătrati. metri 
cubi etc.

a) în construcția de locuințe, obiective 
social-culturale si tehnico-edilitare. con
tractul de acord global se încheie pentru 
executarea unui bloc sau a unui grup de 
blocuri, unei scoli, grădinițe, stații de epu
rare. rețea de apă. canalizare, termoficare 
sau unei străzi, avîndu-se în vedere :

— la blocurile de locuințe, numărul de 
apartamente, suprafața totală a acestora si 
sistemul constructiv tal blocului (panouri 
mari, schelet din beton armat, zidărie) ;

— pentru ’ instalațiile tehnico-edilitare. 
lungimea rețelelor si gradul de prefabricare 
a instalației.

b) La construcțiile industriale., contrac
tul de acord global se încheie pentru exe
cutarea unei hale industriale, instalații 
tehnologice, instalații de automatizare, re
zervoare. silozuri, coșuri de fum. rețele 
tehnologice, avîndu-se în vedere :

— la hale industriale, suprafața construc
ției. sarcinile tehnologice, sistemul con
structiv si alte elemente specifice clădirii :

— la rezervoare si silozuri, capacitatea, 
exprimată în tone sau metri cubi. sistemul 
constructiv si alte condiții specifice legate 
de produsul care se depozitează :

— la drumuri și căi ferate, lungimea ex-, 
primată în kilometri, capacitatea de trafic, 
volumul terasamentelor si caracteristicile 
sistemului rutier :

— la montajul utilajelor, numărul si com
plexitatea utilajelor, gradul de preasam- 
blare. volumul instalațiilor tehnologice de 
legătură între utilaje.

c) La construcțiile agrozootehnice, con
tractele de acord global se încheie pentru 
executarea unei ferme, a unui grajd, siloz, 
canale pentru irigații sf desecări, suprafețe 
de teren irigate sau desecate. s.a. avîn
du-se în vedere :

— pentru executarea unui grajd, supra
fața construcției, sistemul constructiv, vo
lumul lucrărilor de compartimentare si in
stalații tehnologice ;

— pentru executarea canalelor de iriga
ții sau desecări, lungimea, secțiunea si de
bitul acestora ;

— la amenajările pentru irigații sau de
secări. suprafața parcelelor amenajate, vo
lumul terasamentelor si sistemul de iriga
re sau desecare aplicat.

calitate a tutnror reparațiilor capitale pre
văzute in planul national unic.

Activitatea de reparații capitale va cu
prinde ori de cite ori este posibil în con
diții economice si modernizarea utilajelor

și instalațiilor în scopul îmbunătățirii pa
rametrilor tehnologici, măririi randamen
telor. reducerii consumurilor energetice si 
de materii prime, sporirii gradului de 
automatizare, creșterii capacității de pro
ducție.

2. Executarea reparațiilor capitale se va 
face pe bază dc contracte în acord global 
încheiate între beneficiar și colective de 
oameni ai muncii care se obligă, pentru o 
sumă stabilită global prin deviz, să exe
cute integral lucrările de reparații stabi
lite.

Lucrările de reparații capitale pot fi 
executate direct de unitățile beneficiare 
prin echipe sau brigăzi proprii, ori dc în
treprinderi și brigăzi complexe de antre
prize care execută de regulă lucrări de 
constructii-montai pentru investiții din do
meniul respectiv.

în cadrul ministerelor si al centralelor se 
organizează, potrivit legii. întreprinderi 
sau brigăzi proprii specializate în efectua
rea reparațiilor capitale.

3. Devizele de reparații capitale se în
tocmesc în conformitate cu normele dc 
consum de materiale, energie si combusti
bil. normele șț normativele de muncă, ur- 
mărind>u-se dimensionarea la strictul ne
cesar a celorlalte categorii de cheltuieli și

Retribuirea în acord global a personalului care execută 

lucrări de construcții-montaj în străinătate
1. întreaga activitate de construcții, pro

iectarea și asistenta tehnică pentru con
strucții în străinătate se organizează și se 
desfășoară pe baza principiului autoges
tiunii cconomico-financiare și valutare, asi- 
gurîndu-se realizarea aportului valutar pla
nificat.

2. Personalul muncitor care lucrează în 
activitatea de constructii-montaj în străi
nătate va fi retribuit în acord global prin 
preluarea lucrărilor în antrepriză, primind 
pentru realizarea întregului obiectiv o 
sumă globală stabilită după norme, cu în
cadrarea strictă în devizul aprobat.

3. Unitățile de comerț exterior cu profil 
de constructii-montai. în calitate de an
treprenor general, organizează în străină
tate întreprinderi si brigăzi complexe dc 
antrepriză, similare cu cele din tară.

întreprinderile și brigăzile se dimensio
nează in funcție de necesități, in raport de 
mărimea și complexitatea obiectivelor 
contractate ; personalul acestor unități se 
recrutează de regulă de Ia aceeași unitate 
de constructii-montaj din tară.

4. încheierea contractelor externe se face 
de către antreprenorul general, în confor
mitate cu autorizația de export și nota de 
fundamentare a eficientei economice apro
bată potrivit legii, pentru fiecare acțiune 
în parte. '

La încheierea contractelor pentru reali
zarea unor obiective în străinătate se va 
urmări să se asigure exportul de materiale, 
echipamente, utilaje, tehnologii, proiecte și 
servicii românești, preturi și condiții de 
plată avantajoase, eficientă economică ridi
cată si aport valutar corespunzător.

Indicatorii de eficientă prevăzuți în nota 
de fundamentare se determină pe baza 
devizelor pe obiecte sau lucrări cuprinse în 
ofertă. întocmite conform prevederilor ca
ietului de sarcini.

La alcătuirea preturilor de ofertare se au 
în vedere preturile externe practicate pe 
piața respectivă de către firme locale sau 
internaționale concurente, acoperirea inte
grală a cheltuielilor si realizarea benefi
ciului planificat.

Devizul cheltuielilor în lei, în valută lo
cală și valută convertibilă se întocmește in

Organizarea și atribuțiile inspecției de stat în construcții
1. în vederea exercitării controlului sta

tului în domeniul calității construcțiilor se 
instituie un sistem unitar al inspecției de 
stat in construcții.

Inspecția de stat în construcții se orga
nizează în cadrul Inspectoratului General 
de Stat pentru Investiții-Construcțli.

Inspecția de stat în construcții este sub-
* ordonată și Consiliului Central de Control 

Muncitoresc al Activității Economice și 
Sociale.

în flecare județ se organizează inspecții 
de specialitate pentru construcții, care 
funcționează în cadrul consiliilor județene 
de control muncitoresc al activității econo
mice și sociale.

2. Inspecția de stat în construcții va avea 
în principal următoarele atribuții și răs
punderi :

— să urmărească în proiectare aplicarea 
proiectelor tip si respectarea standardelor 
și normativelor în vigoare ;

— să controleze în execuție respectarea

Sarcini care revin ministerelor și celorlalte 

organe centrale
— Ministerele și consiliile populare jude

țene și al municipiului București și Banca 
de Investiții vor lua măsuri pentru instrui
rea personalului din organizațiile de con
strucții și sucursalele băncilor cu privire 
la conținutul sistemului de organizare a 
execuției lucrărilor în acord global și Ia 
reglementările legale din acest domeniu.

Ministerele și celelalte organe centrale 
care au in subordine unități de construcții- 
montaj, precum și comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și al muni
cipiului București vor lua măsuri pentru 
organizarea, în întreprinderi-antreprize și 
brigăzi complexe, a unităților de con
strucții subordonate.

Lucrările de construcții-montaj pentru 
locuințele și obiectivele social-culturale, 
care incep după data de 1 februarie 1984 
și cele pentru obiectivele industriale, agro
zootehnice și din alte ramuri, care încep 
după I martie 1984, se vor contracta în 
acord global potrivit prezentelor norme.

La obiectivele în curs de execuție, în 
raport de stadiul fizic realizat, se con
tractează în acord global lucrările rămase 
de executat pînă la terminarea și recep
ționarea fiecărui obiect. 

respectarea normativelor tehnice pentru 
repararea fondurilor fixe prevăzute de lege.

în cazul în care la desfacerea și verifi
carea instalațiilor și liniilor tehnologice se 
constată că nu este necesară executarea 
tuturor lucrărilor prevăzute în normele de 
reparații capitale sau că sînt necesare 
lucrări suplimentare, devizul se modifică in 
mod corespunzător.

4. întreprinderile și brigăzile complexe de 
antrepriză organizate pentru activitatea de 
reparații capitale își desfășoară întreaga lor 
activitate pe principiul autoconducerii șl 
autogestiunii, finantindu-se in întregime din 
valoarea lucrărilor contractate si exe
cutate.

5. Personalul muncitor din antreprize, 
brigăzi și echipe, care execută lucrările de 
reparații capitale în acord global, primește 
întreaga sumă prevăzută în contract pen
tru manoperă la terminarea și receptionarea 
lucrărilor contractate.

Pe parcurs primesc avansuri lunare în 
limita a 80 la sută din valoarea manoperei, 
corespunzător stadiilor fizice realizate.

Suma ce revine pentru retribuirea perso
nalului din întreprinderi se determină prin 
cote procentuale din valoarea lucrărilor 
executate de brigăzile și echipele din sub
ordine. cote stabilite în raport de volumul 
și complexitatea lucrărilor.

condiții de strictă economicitate, pe baza 
prețurilor legal aprobate pentru toată fur
nitura din tară, stabilindu-se consumuri 
maximale exprimate fizic si valoric pen
tru : materiale, manoperă, utilaje, trans
port. organizare de șantier, cheltuieli ge
nerale și altele.

5. Pe baza devizelor si a structurii de 
cheltuieli aprobate, antreprenorul general 
încheie, cu întreprinderile și brigăzile com
plexe de antrepriză organizate în străină
tate, contracte de acord global pentru exe
cutarea lucrărilor de construcții-montaj.

Brigada complexă va prelua spre execu
ție prin contract de acord global unui 6au 
mai multe obiecte întregi pentru executa
rea lor integrală pînă la recepția lucrărilor.

Pei'sonalul muncitor din brigăzi, pe baza 
contractului de acord global, primește în
treaga sumă stabilită pentru retribuire la 
terminarea obiectului sau a lucrărilor con
tractate. Pe parcurs primește avansuri lu
nare în limita a 80 la sută din valoarea 
manoperei, în raport cu stadiile fizice rea
lizate.

Suma totală șl avansurile lunare se re
partizează pe membrii brigăzii în raport cu 
contribuția fiecăruia șl timpul efectiv 
lucrat

6. Personalul muncitor din antreprize, fi
liale și reprezentanțe ale antreprenorului' 
general va fi retribuit pe baza contractelor 
de acord global pe care le încheie, prin 
cote procentuale, în raport cu natura, mă
rimea și complexitatea obiectivelor contrac
tate. Lunar, din aceste sume se plătesc 
avansuri.de pînă la 80 la sută, restul de 20 
la sută se plătește la terminarea și recep
ționarea obiectelor, odată cu acordarea in
tegrală a sumelor cuvenite personalului 
muncitor din brigăzile complexe.

Antreprenorul general, întreprinderile și 
brigăzile care execută lucrările de construc
tii-montaj în străinătate răspund de cali
tatea lucrărilor executate, de încadrarea 
strictă în normele de consum, de folosirea 
eficientă a dotărilor și capacităților de pro
ducție, de respectarea termenelor, a celor
lalte obligații contractuale și de realizarea 
indicatorilor de eficiență aprobați.

prevederilor proiectelor, a standardelor și 
normativelor privind executarea lucrărilor 
de constructii-montai :

— să verifice calitatea materialelor de 
construcții ce se folosesc pe șantiere și 
calitatea lucrărilor ce se realizează.

în cazul în care constată că executarea 
lucrărilor de construcții-montaj se face 
cu abateri de la prevederile proiectelor 
sau ale normativelor si standardelor, in
specția de stat în construcții este obligată 
să dispună :

— oprirea lucrărilor, pînă la realizarea 
tuturor condițiilor prevăzute în proiecte 
și în norme ;

— refacerea lucrărilor executate neco
respunzător ;

— sancționarea celor vinovați, potrivit 
prevederilor legii.

Organizarea, atribuțiile și răspunderile 
inspecției de stat in construcții se stabilesc 
prin lege.

în vederea creării condițiilor pentru în
cheierea contractelor de acord global, mi
nisterele titulare de investiții vor lua mă
suri pentru asigurarea proiectelor și de
vizelor necesare.

în concordanță cU măsurile prevăzute 
mai sus. pî.nă la 1 februarie 1984. Minis
terul Construcțiilor Industriale, Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor Populare. 
Departamentul pentru Construcții în Străi
nătate, împreună cu Ministerul Muncii și 
Ministerul Finanțelor, vor modifica cores
punzător normele metodologice privind 
aplicarea acordului global în construcții- 
montaj, respectiv pentru planificarea și 
eliberarea fondului de retribuire.

în vederea simplificării evidențelor și a 
reducerii personalului de administrație, 
Comitetul de Stat al Planificării, Ministe
rul Finanțelor, Ministerul Muncii și Minis
terul ' Construcțiilor Industriale vor pre- i 
zenta. pînă la 15 februarie 1984, propuneri 
de măsuri în concordanță cu normele și 
principiile de organizare a activității de 
construcții-montaj prin preluarea in an
trepriză a lucrărilor și retribuirea perso
nalului muncitor în acord global.

1. Unitatea organizatorică de bază în 
sistemul de lucru în antrepriză este brigada 
complexă de antrepriză.

Brigada complexă de antrepriză con
tractează în acord global și execută în 
întregime unul sau mai multe obiecte. Bri
gada complexă este alcătuită din muncitori 
constructori de diferite meserii și speciali
tăți. maiștri, subingineri și ingineri, con
dusă de un antreprenor (șef de brigadă 
complexă). 1 2

Alcătuirea brigăzilor complexe de antre
priză se face pe baze democratice de către 
antreprenor (șef de brigadă), prin înțele
gerea directă cu membrii’ acesteia, asigu- 
rîndu-se. în funcție de necesități, structura 
optimă pe meserii și nivel de calificare, 
corespunzător gradului de complexitate la 
lucrărilor contractate.

în cadrul brigăzii se.va urmări asigurarea 
policalificării muncitorilor, astfel ineît a- 
ceștia eă-și folosească integral timpul de 
lucru și -să fie în măsură să execute cît 
mai multe categorii de lucrări.

Brigada complexă răspunde de realizarea 
Integrală a lucrărilor, la termenele contrac
tate, de calitate corespunzătoare a acestora 
și de încadrarea în consumurile normate_de 
materiale, combustibili și energie.

Brigada complexă de antrepriză primește 
'în administrare uneltele și utilajele necesa
re executării lucrărilor, răspunde de între
ținerea și repararea acestora, de folosirea 
lor rațională pe toată durata normată de 
utilizare, fiind obligată totodată să plăteas
că, potrivit legii, cotele de amortizare.

Lucrările de organizare de șantier pentru 
obiectele pe care le contractează în acord 
global brigada se execută de aceasta in 
condiții de strictă economicitate, reducînd 
la minimum construcțiile definitive.

2. Pentru coordonarea mai multor brigăzi 
complexe, asigurarea aprovizionării tehnico- 
materiale, folosirea in condiții de eficiență 
sporită a forței de muncă, a materialelor, 
utilajelor și celorlalte mijloace se constituie, 
potrivit legii, întrc'prinderi-nntrepriză.

întretprinderea-antrepriză lucrează în 
acord global, Iși dimensionează personalul 
la strictul necesar în raport de volumul 
lucrărilor, desfășoară întreaga activitate in 
conformitate cu principiile autoconducerii și 
autogestiunii și se finanțează prin cote pro
centuale din valoarea lucrărilor contractate 
și executate, stabilite in raport de natura și 
complexitatea acestora.

Intreprinderea-antrepriză se poate con
stitui și pentru executarea directă a unor 
lucrări mari sau de complexitate mare 
(hidrocentrală, complex chimic, centrală 
termoelectrică) etc., în care caz își asigură 
finanțarea întregii activități din suma sta
bilită prin contractul de antrepriză pentru 
realizarea lucrărilor.

Antrepriza îndeplinește, de regulă, rolul 
de aplreprenor general și încheie contracte 
directe cu beneficiarii pentru realizarea in
tegrală a lucrărilor de construcții-montaj la 
obiective de investiții, in care scop :

— asigură adaptarea la teren a proiectelor 
tip pentru obiectivele contractate, elabo
rarea de detalii de execuție sau proiecte 
pentru unele lucrări de complexitate redu
să, precum și proiectarea tehnologiilor pro
prii de execuție ;

avansuri.de
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU-OMAGIUL FIERBINTE AL ÎNTREGULUI 
POPOR, EXPRESIA HOTĂRlRII CA, STRiNS UNIT lN JURUL PARTIDULUI, 

AL SECRETARULUI SĂU GENERAL, SĂ ÎNFĂPTUIASCĂ NEABĂTUT 
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE MULTILATERALĂ A PATRIEI SOCIALISTE

Opera dumneavoastră închinată cu 
nețărmurit devotament partidului și 
poporului, din mijlocul căruia v-ați 
ridicat, este încununată astăzi de 
grandiosul edificiu socialist pe care-1 
configurează dezvoltarea puternică și 
armonioasă a economiei naționale, 
perfecționarea și adîncirea continuă 
a democrației socialiste, înflorirea 
fără precedent a științei și culturii, 
afirmarea multilaterală a omului 
nou, constructor conștient al socia
lismului — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ 
AL P.C.R.

Comuniștii, toți locuitorii acestor 
străvechi meleaguri românești vă 
poartă o vie și statornică recunoștin
ță pentru sprijinul neprecupețit a- 
cordat în permanență dezvoltării ar
monioase a județului Neamț, ca și a 
întregii țări. Vă raportăm și cu acest 
prilej că, mobilizați de însuflețitorul 
exemplu de muncă fără preget pe 
care-1 oferiți cu strălucire întregului 
n-ostru popor, am încheiat anul 1983 
cu succese de seamă in toate dome
niile de activitate și vă asigurăm, că 
vom face totul pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
în 1984 și în întregul cincinal.

însuflețiți de cele mai adinei senti
mente de dragoste și respect, la 
această zi de mare sărbătoare, vă 
rugăm să ne îngăduiți ca de aici, 
de pe străbune plaiuri cane v-au dat 
țării, să-i fiți iubit conducător; co
muniștii. toți locuitorii județului — 
se spune in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN OLT AL P.C.R, — 
să înalțe, odată cu țara, strărrtoșeas- 
ca urare pornită din adîncurile ini
milor : „să ne trăiți întru mulți ani 
cu sănătate, pentru a conduce patria 
și poporul român pe cele mai înalte 
trepte ale civilizației comuniste".

Cu deosebită căldură și profundă 
prețuire vă mulțumim pentru încre
derea acordată organizației noastre 
de partid județene, ca în anul celui 
de al XIII-lea Congres al partidului 
și al aniversării a 4 decenii de la 
eliberarea patriei, județul Olt să de
vină model și. vă încredințăm scum
pe tovarășe secretar general, că în
treaga forță a gîndirii și acțiunii 
noastre e"ste îndreptată spre înfăp
tuirea acestui ideal.

Ziua dumneavoastră de naștere și 
împlinirea a peste 50 de ani de acti
vitate revoluționară eroică, aniversa
re ce s-a înscris cu litere de aur în 
istoria națională și în conștiința în
tregului nostru popor, ne oferă ferici
tul prilej de a aduce un nou și fier
binte omagiu personalității d-imnea- 

, voastră de eminent conducător de 
’ partid și de stat, înflăcărat revoluțio
nar și patriot, militant de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești, 
neobosit luptător pentru cauza liber
tății și independenței popoarelor, 
pentru progres social, colaborare și 
pace în lume — se arată în telegrama 
adresată de MINISTERUL INDUS
TRIALIZĂRII LEMNULUI SI MA
TERIALELOR DE CONSTRICȚII.

Vă asigurăm, mult stimate tovară
șe secretar general, și in acest mo
ment solemn că vom urma cu en
tuziasm și devotament politica inter
nă și externă a partidului, că nu vom 
precupeți nici un efort, că vom munci 
fără preget pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XII-lea și Conferinței Națio
nale ale Partidului Comunist Ro
mân.

în această solemnă zi de sărbătoa
re, făurarii oțelului și construcțiilor 
de mașini de pe aceste străvechi me
leaguri moldave — se spune in tele
grama COMITETULUI DE PARTID 
DIN COMBINATUL DE UTILAJ 
GREU IAȘI — ne unim glasurile cu 
ale întregului popor pentru a vă 
adresa, mult iubite și stimate.tovară- 
șe Nicolae Ceaușescu, omagiul nostru 
profund, gindurile de nețărmurită 
dragoste și atașament fată de 
dumneavoastră, strălucit conducător 
al'destinelor poporului român.

Detașamentul de oameni ai muncii 
din Combinatul de utilaj greu Iași- 
se angajează cu fermitate în fața 
dumneavoastră să întimipine cu noi 
și importante realizări cea de a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și• națională, antifascistă și 
antiimperialistă, precum și Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere, dorim să dăm 
cea mai înflăcărată expresie senti
mentelor de nețărmurită cinstire șl 
recunoștință cu care, asemenea în
tregului popor, vă înconjoară comu
niștii și toți oamenii muncii români, 
maghiari, germani, fără deosebire de 
naționalitate, și să vă adresăm un 
respectuos si profund omagiu, se 
arată in telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN SATU MARE 
AL P.C.R. și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN.

Umăr la umăr cu toți fiii Româ- 
. niei socialiste, puternic mobilizați de 

hotărîrile istorice ale Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului, de îndemnurile pe 
care ni le adresați permanent, comu
niștii, toți locuitorii județului, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, fac și cu acest prilej 
sărbătoresc solemnul legămînt de 
a-și spori eforturile, pentru ca. în- 
tr-un înalt spirit revoluționar, sâ 
transforme anul 1984. an al celei de a 

1 40-a aniversări a victoriei revoluției
- de eliberare națională și socială, an

tifascistă și antiimperialistă si al ce
lui de-al XIII-lea Congres al parti
dului. într-o perioadă record de rea
lizări in toate domeniile.

în această zi de aleasă și lumi
noasă sărbătoare — se arată în te
legrama trimisă de COMITETUL 

JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. 
si CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN — cînd întregul partid și po
por își cinstesc fiul cel mai de sea
mă, sentimentele cele mai fierbinți și 
gindurile cele mai curate ale tuturor 
bucovinenilor se îndreaptă cu aleasă 
stimă și recunoștință către dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, aducînd elogiul 
bărbatului de stat și patriotului care, 
ca nimeni altul, și-a dedicat înțe
lepciunea de geniu, cutezanța și ener
gia cauzei libertății, demnității și în
floririi patriei, comunistului revo
luționar ce și-a contopit viața și 
lupta cu țelul nobil al partidului.

Fie ca această zi de aleasă și 
profundă bucurie pentru întreaga 
noastră națiune, sărbătorită la 
începutul anului ce va înscrie in pa
ginile sale de aur împlinirea a 40 de 
ani de la revoluția de eliberare so
cială și națională, an în care al 
XIII-lea Congres al partidului va 
prefigura, sub înțeleaptă dum
neavoastră conducere, noi dimen
siuni ascensiunii noastre socialiste, 
să vă aducă multă fericire, sănătate 
și bucurii depline, ani rodnici și în
delungați de viață la cîrma destine
lor noastre.

Cu prilejul împlinirii a peste 50 de 
ani de activitate revoluționară și al 
zilei dumneavoastră de naștere — 
se spune in telegrama comitetului de 

• înaltă prețuire pentru îndelungata activitate revoluționară desfășurată 
de secretarul general al partidului, pentru împlinirea marilor aspirații de libertate 
și independență, pentru continua înflorire a României socialiste

• întregul nostru popor își exprimă profunda mindrie că are în tovarășul 
Nicolae Ceaușescu un neobosit luptător pentru dezarmare, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme nucleare, pentru apărarea dreptului 
sacru al tuturor popoarelor la viață, la pace

partid din cadrul ȘANTIERULUI 
CANALULUI DUNĂRE — MAREA 
NEAGRĂ — vă adresăm. ■ mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cele mai călduroase feli
citări. urări de multă sănătate, viață 
îndelungată și putere de muncă spre 
binele și prosperitatea patriei noas
tre socialiste.

Aoum. cind lucrările acestui gran
dios obiectiv se află in fază de fi
nalizare. exprimăm hotărirea noas
tră fermă de a nu precupeți nici un 
efort pentru deschiderea navigației 
pe canal, in cel mai scurt timp, an- 
gajindu-ne totodată ca, în cinstea 
Congresului al XIII-lea al partidului 
nostru și a celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare națională și 
socială, antifascistă și antiimperia
listă, să ne îndeplinim sarcinile ce 
ni le-ați trasat pentru continuarea 
lucrărilor de construcție a canalului 
Poarta Albă — Midia—Năvodari și 
începerea lucrărilor la canalul Bucu
rești — Dunăre.

La această sărbătoare, prin care 
țara vă cinstește peste 50 de ani de 
strălucită activitate revoluționară și 
ziua dumneavoastră de naștere, co
muniștii, oamenii muncii din ÎN
TREPRINDEREA TEXTILA U.T.A. 
ARAD — fără deosebire de na
ționalitate — iși alătură gindu
rile și simțămintele • de nețărmu
rită dragoste și profundă stimă 
întregului popor, dorindu-vă din 
tot sufletul viață îndelungată și 
multă putere de muncă în slujba 
partidului și a patriei noastre socia
liste, a bunăstării și fericirii celor 
ce muncesc — se relatează într-o 
telegramă.

Numeroasele vizite pe care le-ați 
efectuat în întreprinderea noastră 
au constituit o adevărată școală de 
educație comunistă, de cpnstruire a 
societății socialiste, care ne dinami
zează în lupta pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an și întregul cincinal al efi
cienței și calității.

Această aniversare. înscrisă cu 
litere de aur in conștiința întregu
lui nostru popor. în istoria sa na
țională. ne oferă minunatul prilej 
de a aduce un nou și fierbinte oma
giu personalității dumneavoastră de 
eminent conducător de partid și de 
stat. înflăcărat revoluționar și pa
triot. militant de frunte al mișcării 
comuniste si muncitorești, neobosit 
luptător pentru cauza libertății și 
independentei popoarelor. centru 
progres social, colaborare și pace în 
lume — se subliniază în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TUL- 
CEA AL P.C.R. și a CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

Cu dragoste și recunoștință, într-o 
deplină unitate de gindire și voință, 
toți oamenii muncii din județul Tul- 
cea vă adresează cele mai alese sen
timente de gratitudine, calde mulțu
miri pentru contribuția determinan
tă la dezvoltarea, accelerată a lude- 
țului nostru și ridicarea necontenită 
a nivelului de trai al locuitorilor de 
la porțile Deltei Dunării.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI AL P.C.R. și a

CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se subliniază : Atașați trup 
și sifflet înaltelor aspirații ale 
poporului român de a-și făuri 
o patrie liberă șl tot mai pros
peră, îngăduiți-ne. mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. să vă ra
portăm că oamenii muncii din ju
dețul Vaslui.' a,plicind in viață mă
rețele programe adoptate de Congre
sul al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, au' obținut noi 
si importante succese în dezvoltarea 
economico-socială în profil teritorial 
în anul 1983.

Omagiind cu căldura inimilor 
noastre ziua dumneavoastră de 
naștere și urmlndu-vă neabătut 
înaltul exemplu de revoluționar 
neînfricat, vă încredințăm. iubite 
conducător, că sîntem hotăriti să de
punem întreaga noastră capacitate 
de muncă pentru a înfăptui obiec
tivele dezvoltării economico-sociale 
în profil teritorial în anul 1984, con
tribuind astfel în măsură tot mai 
soorită la progresul general al pa
triei. la creșterea bunăstării între
gului popor român.

în aceste momente de înălțătoare 
mindrie patriotică cînd întreaga 
noastră națiune vă aniversează cei 
peste 50 de ani de activitate revolu
ționară și ziua dumneavoastră de 
naștere, eveniment ce constituie o 
mare sărbătoare a partidului și po

porului, noi. comuniștii, toți- oame
nii muncii — se subliniază in tele
grama colectivului de muncă al 
COMBINATULUI DE OȚELURI 
SPECIALE TÎRGOVIȘTE — vă adu
cem un călduros omagiu și vă adre
săm din toată inima urarea stră
moșească „La multi ani“.

Urmind exemplul dumneavoastră 
luminos, vă asigurăm că' nu vom 
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea sarcinilor ce ne revin in 
acest an, pentru a ne spori și mai 
mult contribuția la reducerea im
porturilor de metal, dind mai mult 
oțel economiei naționale.

în telegrama adresată de COMI
TETUL DE PARTID DIN UNITĂ
ȚILE DE COMERȚ EXTERIOR se 
relevă : Sîntem mindri de neprecu
pețita și multilaterala activitate pe 
care o desfășurați pentru dezvoltarea 
economică și socială neîntreruptă a 
scumpei noastre patrii, pentru afir
marea tot mai puternică a României 
în lume, prin creșterea și diversifi
carea colaborării cu toate statele 
lumii.

Alături de întregul nostru popor, 
ne exprimăm ferma hotărîre de a ac
ționa cu consecvență pentru transpu
nerea în practică a inestimabilelor 
dumneavoastră indicații cu privire la 
continua perfecționare a activității 
de comerț exterior și cooperare eco
nomică internațională. Sarcinile ma
jore pe care le-ați trasat pe această 
linie ne mobilizează plenar în ve
derea creșterii cantitative și calita
tive continue a exporturilor, limitării 
importurilor la strictul necesar și îm
bunătățirii permanente a eficienței 
schimburilor economice'externe.

Gîndirea vizionară, cutezătoare, 
contribuțiile dumneavoastră in do
meniul teoriei și practicii economice, 
de intensificare a laturilor calitative 
ale activității economico-sociale. ce 
și-au găsit încununarea in elaborarea 
unei concepții originale. larg cuprin
zătoare, de realizare a unei eficiente 
economice tot mai înalte, în toate 
sectoarele de activitate, au pentru 
noi, comuniștii, pentru toți oamenii 
muncii din. MINISTERUL FINANȚE
LOR, o semnificație majoră în înfăp
tuirea neabătută a principiilor auto- 
conducerii muncitorești și autogestiu- 
nli economico-financiare, a adincirii 
și perfecționării continue a demo
crației noastre socialiste, pentru în
deplinirea hoțărîrilor adoptate de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională din decembrie 1982 ale 
Partidului Comunist Român — se 
arată intr-o altă telegramă.

Totodată, ne angajăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că vom milita neabătut, pe baza in
dicațiilor pe care ni le-ați dat, pen
tru a ridica pe o treaptă calitativ 
superioară întreaga activitate finan
ciară, pentru a intîmpina cu noi rea
lizări mărețele evenimente din acest 
an — aniversarea a 40 de ani de la 
revoluția de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia
listă și Congresul al XIII-lea al 
partidului^

în telegrama ACADEMIEI DE 
ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE se 

spune : Membrii Academiei noastre, 
cercetătorii, toți lucrătorii din unită
țile de cercetare științifică, inginerie 
tehnologică și de producție din agri
cultură, silvicultură și gospodărirea 
apelor, în frunte cu comuniștii, cu 
prilejul aniversării a peste cinci de-, 
cenii de activitate revoluționară și a 
zilei dumneavoastră de naștere, vă 
urează un sincer și călduros La 
mulți ani. multă fericire, sănătate și 
putere de muncă, spre binele și pros
peritatea patriei socialiste, a întregu
lui nostru popor.

însuflețiți de participarea dumnea
voastră directă, de neobosita și va
loroasa dumneavoastră activitate de 
orientare și conducere efectivă a 
creației științifice, de care am bene
ficiat și cu prilejul numeroaselor și 
fertilelor consfătuiri și vizite de lucru 
în unitățile de cercetare, vă asigu
răm că vom milita neobosit pentru 
elaborarea și traducerea în viață a 
celor mai valoroase și eficiente solu
ții de înfăptuire a noii revoluții 
agrare în România. ' )

Toți lucrătorii MINISTERULUI 
MUNCII, cu profunde sentimente de 
prețuire și dragoste, iși îndreaptă 
gindurile cu vie recunoștință către 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru ac
tivitatea neobosită pe care o desfă
șurați incă din fragedă tinerețe pen
tru triumful deplin al nobilelor idea

luri ale socialismului și comunismu
lui pe pămîntul românesc — se re
latează intr-o telegramă.

în anii noștri. România socialistă 
ocupă un loc de prim rang in con
certul națiunilor lumii, prestigiul 
țării noastre fiind .indisolubil legat 
de activitatea și\ eforturile perseve
rente ale dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru respectarea stric
tă a principiilor suveranității, inde
pendenței, al neamestecului in tre
burile interne, pentru instaurarea 
unor noi relații intre state bazate pe 
justiție, respect reciproc, egalitate 
deplină in spiritul păcii și cooperării.

Cu cele mai alese sentimente de 
stimă și prețuire, reprezentanții fo
rumului suprem legislativ al țării 
dau o înaltă apreciere contribuției 
dumneavoastră inestimabile și deci
sive la elaborarea și înfăptuirea 
hoțărîrilor Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
în fundamentarea și realizare^ între
gii politici interne și externe a 
partidului și statului nostru — se 
menționează în telegrama BIROULUI 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE.

Prestigioasa dumneavoastră operă 
teoretică și practică, spiritul revolu
ționar, înaltele calități de conducător 
ce vă caracterizează ne dau ga
ranția că poporul român va întîm- 
pina cea de-a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă și cel de-al XIII-lea Congres 
al partidului, evenimente de seamă 
in istoria țării noastre, cu noi și tot 
mai importante realizări în edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Animați de profunde sentimente de 
știmă și respect, de fierbinte dragos
te comunistă, noi. navalistii de la 
Mila 80 a Dunării — se spune în 
telegrama colectivului de muncă al 
ȘANTIERULUI NAVAL GALAȚI — 
vă adresăm cu prilejul aniversării zi
lei dumneavoastră de naștere și a 
peste 50 de ani de activitate revolu
ționară cele mai calde urări de ani 
mulți și luminoși, de viață îndelun
gată in deplină sănătate și fericire, 
spre binele întregului nostru pooor.

Pentrd noi, exemplul dumneavoas
tră viu, modul strălucit în care ac- 

■ ționați în fruntea partidului și statu
lui nostru reprezintă o călăuză sigu
ră în mobilizarea întregului poten
țial, pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor stabilite de cel de-al XII- 
lea Congres și Conferința Națională 
ale partidului, în cinstea celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului și a 
celei de-a 40-a aniversări a revolu
ției de eliberare națională și socială, 
antifascistă și antiimperialistă.

în numele oamenilor muncii din 
comerțul socialist ne angajăm solemn 
să acționăm, .cu toată fermitatea și 
priceperea, in spiritul înaltei exigen
țe comuniste, pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din obiectivele istorice stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, din Planul 
național unic de dezvoltare econo

mică și socială a țării pe anul 1984 
și pe întregul cincinal, din Progra
mul de autoconducere și autoapro- 
vizionare teritorială, din programele 
speciale elaborate din inițiativa și 
sub directa dumneavoastră îndruma
re. adoptate de înaltele forumuri ale 
democrației noastre socialiste, meni
te să contribuie la progresul neîn
trerupt al patriei — se relevă în te
legrama MINISTERULUI COMER
ȚULUI INTERIOR.

Vom munci cu abnegație și hotă- 
rire pentru a întîmpina cd noi și 
importahte realizări cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
națională și socială. rlntifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român.

în aceste clipe sărbătorești, încăr
cate de cea mai adîncă emoție, cînd 
întreaga națiune înalță din adincul 
inimii, ca un singur om, cuvinte de 
aleasă cinstire și dragoste fierbinte 
față de dumneavoastră — se spune 
in telegrama COMITETULUI DE 
PARTID AL ÎNTREPRINDERII 
„METROUL" BUCUREȘTI — con
structorii metroului bucureștean, 
muncitori, maiștri, ingineri și tehni
cieni, toți cei care cu puterile și pa
siunea lor înfăptuiesc una din stră
lucitele dumneavoastră inițiative, de 
a da viață unui vis mai vechi al 
locuitorilor Capitalei — „METROUL" 
— iși alătură glasul pentru a vă ex

prima. cu căldură și devotament, 
înalta prețuire, profunda recunoștin
ță și un cald omagiu de adine 
respect.

Vă asigurăm, totodată, cu oca
zia acestui fericit eveniment, că 
sîntem pe deplin mobilizați să 
transpunem în viață hotărîrile Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist 
Român, precum și indicațiile dum
neavoastră privind extinderea rețelei 
de metrou în capitala tării la peste 
35 km oină la finele anului 1935.

Cu ocazia aniversării zilei dumnea
voastră de naștere gîndul nostru, al 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din CONSILIUL NAȚIONAL 
AL APELOR și din unitățile sale de 
cercetare, proiectare, execuție și ex
ploatare — se spune în telegramă 
— se îndreaptă cu profundă re
cunoștință către dumneavoastră, re
marcabil militant revoluționar al 
partidului, eminent om politic al lu
mii contemporane, a cărui puternică 
personalitate și spirit revoluționar au 
stimulat și continuă să mobilizeze 
munca și lupta clasei noastre mun
citoare. ale întregului popor.

Vă exprimăm, totodată, hotărîrea 
noastră fermă de a nu precupeți 
nici un efort pentru transpunerea 
in viață a prevederilor Programului 
național pentru asigurarea unor 
producții agricole sigure și stabile, 
programe elaborate pe baza indica
țiilor dumneavoastră și a căror apli
care se face sub directa dumnea
voastră îndrumare. ,

Cu cele , mai profunde sentimente 
de respect, gratitudine și prețuire, vă 
rugăm să ne îngăduiți ca'în această 
luminoasă zi aniversară, cînd întreaga 
noastră națiune omagiază ziua dum
neavoastră de naștere — se spune în 
telegrama MINISTERULUI TURIS
MULUI — să-ne alăturăm gîndurilor 
unanime ale țării și în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii care activează în turism, să vă 
adresăm din toată inima cele mai 
distinse și alese felicitări.

Ne angajăm in fata dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, să acționăm hotărît 
și cu abnegație, să muncim cu toată 
energia și priceperea d.e care dispu
nem, cu dragoste și dăruire revolu
ționară, pentru realizarea în 1984 a 
unei cotituri radicale, in transfor
marea și dezvoltarea turismului 
românesc, pentru îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al XII- 
lea și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, pe linia înfăptuirii 
neabătute a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere ne prilejuiește nouă — stu
denților, cadrelor didactice, întregului 
personal- muncitor — se arată în tele
grama INSTITUTULUI POLITEH
NIC BUCUREȘTI, exprimarea celoi 
mai calde sentimente de stimă și 
prețuire, de nețărmurită dragoste și 
recunoștință pentau strălucita activi

tate ce o desfășurați în fruntea 
partidului și statului.

înaltei noastre aprecieri și caldului 
omagiu pe care vi-1 aducem, cu oca
zia aniversării zilei dumneavoastră 
de naștere și a peste cinci decenii de 
activitate revoluționară, asociem în 
același timp și asigurarea, pe care 
v-o adresează colectivul Institutului 
politehnic din Capitală,, că sîntem 
pe deplin hotărî ți să ’facem prin 
munca noastră totul pentru a urma 
înaltul exemplu pe care ni-1 oferiți 
în permanență, de a munci cu abne
gație și energie revoluționară pentru 
a da viață obiectivelor istorice stabi
lite la Congresul al XII-lea și la 
Conferința Națională ale partidului.

împreună cu întregul nostru popor, 
membrii SOCIETĂȚII DE CRUCE 
ROȘIE știu bine că remarcabilele 
realizări obținute în opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămintul străbun al 
României sînt legate indisolubil de 
numele și activitatea dumneavoastră 
revoluționară, prestigioasă și neobo
sită, pusă — de peste cinci decenii 
— în slujba intereselor vitale ale țării 
și poporului, a ridicării patriei noas
tre dragi pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație — se relatează 
într-o telegramă.

înaltul prestigiu internațional de 
care se bucură România astăzi in 
lume se datorează contribuției dum

neavoastră inestimabile Ia afirmarea 
și înfăptuirea idealurilor de pace, li
bertate și independență, la promo
varea unei politici noi, de destin
dere și colaborare între toate țările 
și popoarele, la soluționarea pe cale 
pașnică a marilor și gravelor pro
bleme cu care este confruntată ome
nirea zilelor noastre, la realizarea de
zarmării — in primul rind a celei 
nucleare — pentru eliminarea pen
tru totdeauna a războaielor din viața 
societății.

în telegrama DEPARTAMENTU
LUI AVIAȚIEI CIVILE se spune : 
Animați de cele mai profunde sen
timente de prețuire, stimă și rospect 
pentru înalta dumneavoastră perso
nalitate, vă rugăm să ne permiteți 
să vă adresăm din toată inima, cu 
prilejul aniversării zilei de naștere, 
cele mai calde și sincere urări de 
sănătate, deplină putere de muncă și 
o viată lungă, luminoasă, spre binele 
și fericirea poporului român, a măre
ției patriei noastre.

Mobilizați de înălțătorul dumnea
voastră exemplu în slujirea neabătută 
a intereselor fundamentale ale po
porului român, ale cauzei păcii in 
lume, vă încredințăm, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, 
că., alături de întregul nostru popor, 
personalul muncitor din aviația ci
vilă, în frunte cu comuniștii, va de
pune toate eforturile și își va dărui 
întreaga capacitate de muncă pentru 
realizarea sarcinilor trasate aviației 

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste România, i-au fost adresate, de aseme
nea, numeroase telegrame de felicitare, cu prilejul împlinirii a peste 
50 de ani de activitate revoluționară și al aniversării zilei de naștere, de 
către comitete municipale, orășenești, comunale și organizații de bază 
ale P.C.R., organizații sindicale, de tineret și de femei, de alte organi
zații de masă și obștești, de ministere, instituții centrale, colective de 
oameni ai muncii din fabrici, combinate și alte unități industriale, 
șantiere de construcții. întreprinderi agricole de stat, cooperative agri
cole de producție, stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, institute de 
cercetări și proiectări, uniuni de creație, instituții de cultură și invâță- 
mînt, presă, unități pentru ocrotirea sănătății, comerciale, unități mili
tare, lucrători ai ambasadelor noastre în străinătate, personalități ale 
vieții politice, economice, cultural-științifice, activiști de partid, oameni 
ai muncii - români, maghiari, germani și de alte naționalități - din 
toate domeniile de activitate, reprezentanți ai cultelor.

Impresionante prin vibrația mesajului, toate aceste telegrame, venite 
de pe întreg cuprinsul țării, exprimă dragostea fierbinte și atașamentul 
profund al întregului nostru popor față de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
înalta prețuire și recunoștință pentru strălucita activitate dedicată pro
gresului patriei, edificării societății socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră. Exprimind cele mai alese ginduri și simțăminte de dra
goste fierbinte, de profundă stimă și respect, toți comuniștii, întregul 
partid, toți cei ce muncesc, întreaga națiune dau o înaltă cinstire 
vieții și activității secretarului general al partidului, președintele țării, 
consacrate, din anii cei mai tineri, măreței cauze a luptei revoluțio
nare pentru nobilele idealuri ale poporului român, pentru triumful 
socialismului și comunismului pe pămintul scumpei noastre patrii.

In aceste vibrante mesaje este exprimat angajamentul unanim al 
tuturor oamenilor muncii de a nu precupeți nici un efort pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de Congresul al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, a orientărilor și indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în vederea înfăptuirii istoricului Program de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

(Agerpres)

civile de Congresul al XII-lea și de 
Conferința Națională ale partidului, 
precum și de programele adoptate 
de Plenara C.C. al P.C.R. și Sesiunea 
M.A.N., care au avut loc la finele 
anului 1983, cu privire la dezvolta
rea economico-socială a patriei noas
tre în acest an.

în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FI
ZICĂ ȘI SPORT se spune : Prețuipd 
din toată inima întreaga dumnea
voastră activitate teoretică și prac
tică, deosebita contribuție consacrată 
cauzei progresului și civilizației 
noastre socialiste, promovării păcii 
în lumea întreagă, dorim și cu acest 
prilej să ne exprimăm deplina ade
ziune și aprobare față de politica, in
ternă și externă, promovată cu con
secvență de partidul și statul nostru, 
în frunte cu dumneavoastră, odată cu 
profundul nostru omagiu pentru mun
ca si lupta plină de dăruire pe care 
le desfășurați in slujba patriei și 
poporului nostru.

în acest an olimpic sîntem ferm 
hotăriți să facem,totul pentru creș
terea calitativă a întregii noastre ac
tivități, pentru a obține rezultate de 
prestigiu spre cinstea și mindria 
sportului românesc in lumea întreagă. 
Vă asigurăm că vom acționa neabătut 
pentru ca tricolorul românesc să flu
ture. pe cel mai înalt catarg, iar 
sportivii noștri să reprezinte adevă- 
rati mesageri ai păcii si prieteniei 
între tineretul și popoarele lumii.

în telegrama adresată de persona
lul muncitor al CURȚII SUPERIOA
RE DE CONTROL FINANCIAR se 
subliniază : Vă adresăm, încă o dată, 
profunda noastră recunoștință pentru 
tot ceea ce faceți. în fruntea partidu
lui și statului nostru, în vederea 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România, pentru 
bunăstarea și fericirea poporului, 
pentru o Românie independentă și 
demnă. Totodată, ne exprimăm gra
titudinea profundă pentru înaltele 
răspunderi cu care onorați instituția 
noastră, pentru îndrumările și ofienr 
tarile prețioase și sprijinul valoros 
pe care le dați permanent în îndepli
nirea sarcinilor ce ne revin. Con- 
știenți de răspunderile încredințate, 
ne angajăm, în acest moment sărbă
toresc, în fața dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, să 
transpunem neabătut în viață sarci
nile și indicațiile valoroase pe care 
ni le dați, să realizăm o nouă cali
tate in munca noastră, să promovăm 
cu fermitate principiile eticii și echi
tății socialiste.

Profund onorați de misiunea în
credințată, sprijinindu-ne pe ideile 
cutezătoare, pe orientările ferme 
desprinse din opera dumneavoastră, 
dorim să vă asigurăm, -mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
— se spune in telegrama CONSILIU
LUI ZIARIȘTILOR — de hotărirea 
noastră nestrămutată de a depune 
toate eforturile, de a ne îmbogăți ne
contenit pregătirea politică si profe
sională. spre a fi la înălțimea mari
lor responsabilități definitorii pen
tru noi. gazetarii comuniști, spre a 
putea răspunde mereu mai bine înal
telor exigențe de adine patriotism 
revoluționar, de strălucită clarviziu
ne. formulate de dumneavoastră.

Vă urăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. din toa
tă inima „La mulți ani 1“ și vă asi
gurăm că vom face totul pentru ca 
aportul nostru în viața social-poli- 
tică și cultural-educativă a națiunii 
să se înscrie, cu maximum de res
ponsabilitate și eficientă, in efortul 
general pentru realizarea neabătută 
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru. Ne vom 
strădui ca fiecare dintre acțiunile 
noastre să reflecte cu mindrie. cu 
angajare fermă, revoluționară, în
treaga măsură a marelui exemplu 
pe care ni-1 inspirați și care astăzi 
se bucură de stima și recunoașterea 
lumii întregi.

!
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Umanismul „Epotii Nicolae Ceaușescu"
- unfaiijsmul revoluționar

O idee fundamentală ce călăuzește 
gindurile și acțiunile președin
telui României, secretarul ge

neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, este aceea a omului ca 
valoare și scop suprem a tuturor 
actelor de civilizație. în concepția sa 
umanismul este o noțiune istorică, 
îsi modifică sensurile si conținutul 
în diverse etape de dezvoltare a 
societății, iar umanismul revoluțio
nar reprezintă însăși esența socie
tății socialiste „care pune în centrul 
întregii activități sociale omul, dem
nitatea Iui, egalitatea, dreptatea so
cială și națională" și care „concepe 
afirmarea și dezvoltarea plenară a 
personalității umane nu izolat, ci în 
cadrul ansamblului societății, pro- 
movînd principiul rational și ge
neros potrivit căruia fericirea perso
nală nu se poate realiza încâlcind 
dreptul la fericire al altora, ci nu
mai în cadrul înfăptuirii fericirii ge
nerale a colectivității, a poporului, 
a umanității". '

în lumina acestui umanism, teoria 
revoluționară nu poate fi separată 
de practica revoluționară, cunoaș
terea de acțiune. Omul poate fi cu 
adevărat liber si independent numai 
într-o societate în care au fost lichi
date exploatarea și asuprirea, cele 
mai grave forme de înstrăinare și 
dezumanizare, o societate capabilă să 
facă din dezvoltarea liberă și deplină 
a individului condiția dezvoltării 
societății și invers — ceea ce repre
zintă forma superioară, cea mai 
avansată a gîndirii umaniste, expre
sia realistă a înfăptuirii idealurilor 
de dreptate și egalitate pe pămînt.

Superioritatea umanismului socia
list constă tocmai în caracterul său 
de esență și atotcuprinzător. împo
triva unei abordări dogmatice, uni
laterale și simplificatoare, problema
tica umanistă se referă deopotrivă 
la telurile politice, economice, cul
turale, demografice și la mijloacele 
(instituții, norme, forme de acțiune) 
de realizare a lor ; este un umanism 
al structurilor de bază si al relațiilor 
sociale. îmbinând proiectele, gindurile 
cu practica și acțiunea socială. Se 
realizează pentru prima dată o uni
tate între dimensiunea antropologică 
și cea sociologică a umanului. între 
socializarea omului (integrarea lui în 
structurile sociale ca un factor crea
tor și dinamizator) și personalizarea 
societății în sensul realizării la scară 
socială a omului-personalitate în și 
prin muncă.

Vechile tipuri de umanism erau 
limitate la sfera culturii, aceasta 
fiind redusă la valorile din sfera 
disciplinelor umanistice și rezervate 
unei elite de privilegiati sau la o 
„aristocrație a. spiritului". Una din 
cele mai prețioase contribuții ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
acest orizont problematic este ela
borarea unui concept cu totul nou și 
de mare productivitate teoretico-ex- 
plicativă și practică : civilizația spi
rituală superioară a comunismului, 
care ne ajută să înțelegem mai bine 
esența umanismului revoluționar în 
raport cu cultura, cu personalitatea, 
umană, cu întregul sistem de civi
lizație. Pe lingă trăsăturile mențio
nate deja, trebuie spus că nouț uma
nism este prima formă istorică de 
umanism al muncii — al unei munci 
dezalienate. de o mare forță crea
toare. Se realizează astfel o unitate 
de neconceput altădată între calita
tea omului muncitor și calitatea sa 
de ființă culturală — subiect axiolo
gic. calitatea istorică de erou civili
zator, ceea ce reclamă dirzenie, te
nacitate. curaj, răspundere fată de 
interesele generale ale societății, ale 
națiunii. încredere în viitorul patriei 
socialiste, generozitate, trăirea soli
dară a valorilor, omenie comunistă. 
Din cea mai tragică formă de înstrăi
nare umană si bază a oricărei în
străinări. munca devine un model 
paradigmatic pentru orice act crea
tor. cea mai distinctivă marcă de 
noblețe și demnitate umană.

DIN CALDUL ÎNDEMN Al INIMII ȘI Ăl CONȘTIINȚEI MUNCITOREȘTI 
Cinstire naltă, fiu al României 

Ani mulți și fericiți să ne trăiți!
Neobosit exemplu de 

abnegație, de dăruire și pa
siune revoluționară, înaltă 
pildă de patriotism, de 
fierbinte dragoste pentru 
țară, partid și popor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se 
oglindește în conștiința tu
turor fiilor României so-1 
Cialiste în lumina vie a 
nemărginitei iubiri pentru 
Ctitorul de istorie nouă, 
pentru Conducătorul în
cercat, clarvăzător și plin 
de cutezanță care întrupea
ză strălucit idealurile de li
bertate și' f ericire ale națiu
nii, pentru Comunistul de 
omenie, datorită căruia țara 
s-a înălțat,' ca în vi.sul poe
tului, „în piscul frumuseții" 
și al demnității sale.
, Numeroasele scrisori și 
poezii sosite in aceste zile 
pe adresa redacției dau o 
vibrantă expresie acestei 
unanime iubiri și prețuiri 
pentru secretarul general 
al partidului, pentru tova
rășul de muncă și de ideal, 
ale cărui mobilizatoare 
chemări și indicații ne ja
lonează drumul spre viitor, 
însuflețite de nestrămutata 
hotărîre de a înfăptui nea
bătut generosul proiect so
cial comunist, versurile oa
menilor muncii celebrează 
indestructibila legătură din- 

, tre Fiul cel mal iubit al 
țării și Țară, dintre arhi
tectul devenirii noastre și 
popor : „Bărbat frumos ca 
brazii de pe munte / Noi 
te-ascultăm, urmîndu-ți 
ferm povața. / Cu tine-ală- 
turi, și cu tine-n frunte, / 
Vom ști mereu să ne-nflo- 
rim viata // Vom ști lup- 
tînd să mergem împreună I 
Spre piscul de lumină îna
inte". (G. Militaru. profe
sor. comuna Șima. județul 
Prahova). în emoționan
tele cuvinte Partidul — 
Ceaușescu — Români-a cei 
ce ne scriu identifică cu 
mindrie o esențială relație 
de suflet și de faptă, incor
porată în toate ctitoriile a- 
cestul ev aprins : „Parti

Noua concepție despre cultură 
vizează nu numai relația sa cii 
munca — intrucît creația de 

cultură este o formă a muncii, iar 
munca o exercitare concretă a facul
tăților creatoare de cultură — dar 
însuși conceptul de cultură este su
pus unei radicale reconsiderări. In 
cuvintarea la cel de-al II-lea 
Congres al educației politice și 
culturii socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu menționează din nou 'că 
ridicarea nivelului de cultură pre
supune „o totalitate multilaterală de 
cunoștințe din toate domeniile eco- 
nomico-sociale. însușirea minunatelor 
cuceriri ale științei și cunoașterii 
umane, naționale și universale".

Găsim, totodată, in cuvîntarea 
menționată, o nouă accepție a cultu
rii corespunzătoare mutațiilor adînci 
ce s-au produs în civilizația contem
porană. îndeosebi în cea socialistă : 
„Constituie o dovadă a unei înalte 
culturi realizarea unei producții de 
bună calitate, atît din punct de ve
dere tehnic, cit și estetic. Constituie 
un act de înaltă cultură realizarea 
unor noi descoperiri, perfectionarea 
tehnologiilor, impulsionarea activi
tății de eercetare în toate dome
niile ! Și muncitorul din mină, și 
brigadierii de la Canalul Dunăre- 
Marca Neagră, ca Și muncitorii de 
pretutindeni fac un act de înaltă 
cultură profesională-tehnică reaiizînd

Al. TĂNASE

minunatele construcții ale socialis
mului, punînd în ele priceperea, gin
durile, entuziasmul, dăruirea pentru 
patrie, pentru socialism".

Este evident că această lărgire 
considerabilă de orizont a culturii 
este însoțită de o tensiune a calită
ții pe verticala valorilor, de o înaltă 
apreciere a creației literar-artistice. 
Cu prilejul Consfătuirii de la Man
galia, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
aduce precizări noi în această pri
vință. în același spirit echilibrat, de 
înțelegere științifică a conceptului de 
cultură. Subliniind din nou însem
nătatea’ cunoștințelor și a valorilor 
ce alcătuiesc cultura profesională și 
cea tehnică, secretarul general al 
partidului se. opune cu hotărîre ten
dințelor de tehnicizare (care pot 
duce la tehnocratism). în defavoarea 
spiritului revoluționar care trebuie 
să impulsioneze toate actele de 
muncă și de cultură, afirmind pri
matul valorilor etico-politice în for
marea omului nou în care trebuie 
să-și găsească întruchiparea cele 
mai de seamă valori ale gîndului și 
ale acțiunii.

Gîndirea generoasă și departe vă
zătoare a conducătorului partidului 
și statului, pentru care umanismul 
revoluționar a devenit un stil de 
viată, ne propune un model de 
cultură experimentat și trăit de toți 
cei angajați cu toată ființa lor pe 
magistralele construcției socialiste, 
ne Invită la judecată critică, lucidă, 
dar și la visare romantică ; orice re
voluție este și o renaștere, iar 
renașterea noastră înseamnă a trans
forma multe visuri umaniste în rea
litate. Unul dintre acestea este cel 
renascentist al omului universal care 
era, sub raportul cunoașterii de na
tură enciclopedică, iar din punct de 
vedere social, elitist. De cită forță 
de gîndire și de cîtă capacitate de 
visare a fost nevoie spre a trans
forma acest vis în realitate, mai 
exact pentru a face din el un prin
cipiu operațional al unei strategii 
umaniste a dezvoltării ; principiul 
multilateralității vizează acum nu 
doar un orizont de cunoștințe enci
clopedice accesibile unei infime mi
norități. ci o dezvoltare - armonioasă, 
echilibrată a tuturor ramurilor eco
nomiei. societății și culturii, iar 're
zultanta cea mai de seamă a unei 
atari dezvoltări o constituie o nouă 
calitate a vieții — un alt concept 
fundamental care și-a găsit o 
profundă elaborare și explicare în 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Sensul umanist revoluționar al aces

dul — Ceaușescu — Româ
nia cind rostim, / Rostim 
cele mai vii cuvinte româ
nești. / Prin ele sintem li
beri și vrem mereu să 
fim / Ctitori pe-aceste pla
iuri de glorii strămoșești, ll 
Prin ele-am pus pecetea 
acestui ev aprins / Pe 
tot ce-am făurit in Era 
Ceaușescu; / Va merge li
ber tara pe drumul nou 
deschis l $ii-L vom slăvi 
de-a pururi cu cintecul șl 
versul" (Emilian Corîci, 
muncitor, Gura Motrului, 
Mehedinți). Aceeași legă
tură de conștiință, aceeași 
încredere în destinul liber 
și fericit al patriei trans
par din această elocventă 
dialectică a sentimentului ce 
iradiază din următoarele sti
huri : „Pentru că am un 
viitor care-nseamnă tară, I 
Pentru că am un destin 
care-nseamnă partid,/ Pen
tru că am o iubire care-n
seamnă libertate, / Pentru 
că am o speranță care-n
seamnă fericire, / iți dăru
iesc Tie, Eroule drag, lu
mina credinței / Și tint — 
la sărbătoarea omeniei co
muniste — / Numele
păcii și al viitorului : 
CEAUȘESCU" (Dumitru 
Florescu, muncitor, cena
clul „Condeie muncito
rești", „Electroputere“-Cra- 
iova). în acest nume, fiii ță
rii. fără deosebire de națio
nalitate. descoperă aripile 
de aur ale visului românesc, 
chezășia infâptuirilor care 
punctează acest anotimp 
solar al construcției : „Nu
mele său — cinstire stră
bună. / Chemare spre mii- 
ne, voinfă și semn. / Gin- 
dul curat spre ziua mai 
bună, / Spre fericire mereu 
un îndemn !“ (Traian D. 
Lungu, Rin. Vilcea).

Alți oameni care schim
bă, din prea-plinul inimii, 
unealta în condei au viziu
nea memorabilă a unei Co
lumne de Eroi, nimbată azi 
de numele celui care sin
tetizează visarea iubită a

voievozilor și a marilor 
noștri bărbați, a revoluțio
narilor invigorați de idea
lul unei lumi a păcii și a 
libertății : „Cu Decebal 
alături să-l trecem pe Băl- 
cescu, I Pe Tudof al Drep
tății, pe Iancu și pe Cuza / 
Ce-i întrupează astăzi 
Eroul Ceaușescu / Cel ca
re-n timp Columna mereu 
va înălța ! / Eroul care-n 
țară e vrednic făurar / Și 
care-n lume-i simbol al 
păcii și-al dreptății, / 
Eroul Ceaușescu, viteaz șl 
temerar / Sub tricolorul 
veșnic, EROUL LIBERTĂ
ȚII !“ (Ion C. Ștefan, ac
tivist cultural, București).

Strînsă unitate dintre 
partid și popor, sentimen
tul de vibrantă mindrie' și 
satisfacție patriotică cu 
care întreaga suflare româ
nească înconjoară pe secre
tarul. general 'al partidului 
sînt cîntate în versuri care 
au cadența solemnă a 
unui jurămînt de credință : 
„Erou intre Eroi cu Anii 
Lauri / Sintem cu Tine mai 
unifi ca Munții, I Curați și 
demni, iubim aceste pla
iuri. / Unire, Muncă, Pace, 
Ți-e simbolul Frunții" (Pe
tre Drăguțoiu, muzeograf, 
Tîrgoviște). Spre el se în
dreaptă cu încredere și 
nestinsă emoție gindurile 
celor ce muncesc. Ale mi
nerilor, care-1 simt Minerul 
de Onoare și-i scriu „cu 
litere de fapte" : „De-aici, 
dintre muscele legendare. / 
Din abataje scormonite-n 
munți / Vă scriem azi, 
Ortace de Onoare / Cu gind 
curat și faptele fierbinți. // 
La ceas de românească-a- 
niversare / Un singur dor 
in inimi noi nutrim : / Să 
ne trăiți, Ortace de Onoa
re / Multi ani, cu sănătate, 
vă dorim !“ (Ilie Gh. Ion, 
maistru miner, întreprin
derea minieră Cîmpulung 
Muscel). Ale celor 'care 
conferă gliei o nouă rod
nicie : „Alături de tovarășa 
de viață / Să fiți ca merii

tui principiu își află cea mai deplină 
realizare în subordonarea, tuturor 
formelor de activitate bunăstării ma
teriale și spirituale a omului, a în
tregului popor. De altminteri, cea mai 
fascinantă modalitate de realizare a 
principiului multilateralității o con
stituie autopcrfectionarea prin mun
că. prin participare creativă la cul
tură, a condiției umane, dezvoltarea 
multilaterală a personalității umape.

In viziunea secretarului general 
al partidului nostru, ideea de 
multilateralitate are deci, prin 

' excelentă, un înțeles calitativ, în
seamnă nu doar mai mult, ci și mai 
bine, nu doar mai multe produse 
(ceea ce este desigur foarte impor
tant), ci și o tehnologie superioară, 
produse de bună calitate și îndeo
sebi o mai înaltă conștiință politică 
și morală, o mai acută sensibilitate 
pentru nou : „Prin muncă și gindire, 
omul s-a format pe sine și s-a au- 
toperfectionat mereu, transformând 
totodată natura și societatea". Relie- 
fînd că un grad înalt de cunoaștere 
si cultură, de civilizație a muncii și 
a vieții stau la baza unei calități 
superioare.' a înfloririi multilaterale 
a societății ca întreg și a personali
tății umane cu aspirațiile sale de 
demnitate, libertate și fericire, to
varășul Nicolae Ceaușescu se pro
nunță cu hotărîre împotriva tratării 
dogmatice a condiției umane, împo
triva uniformizării și standardizării 
omului : „...înarmîndu-1 pc oameni 
cu cele mai înaintate cuceriri ale 
cunoașterii trebuie să dezvoltăm va
lorile morale si virtuțile umane, 
specifice fiecărui cetățean. în strînsă 
concordantă însă cu gîndirea filozo
fică si etida socială revoluționară^ 
caracteristice orînduirli noastre noi, 
socialiste și comuniste. Trebuie să 
existe deplină claritate : nu ne pro
punem și nu ne putem propune 
uniformizarea omului. Aceasta ar fi 
o absurditate, un nonsens. Noi acțio
năm pentru un oțn de omenie, cu o 
pregătire multilaterală, a unui co
munist de omenie. Urmărim crearea 
condițiilor mai propice ca omul să 
se poată manifesta plenar în toate 
domeniile vieții sociale, fiecare cu 
capacitățile, personalitatea și felul 
său de a fi. în spiritul comun 
întregii societăți, al dragostei de 
dreptate și adevăr, al curajului și 
cinstei, a simplității, al hotăririi de a 
lucra împreună cu semenii săi pen
tru fericirea proprie, pbntru fericirea 
întregii societăți".

în ampla strategie de edificare a 
unui nou tip de civilizație, umanis
mul revoluționar, fertilizat de con
cepția materialist-dialectică și isto
rică, este acel principiu de coagu
lare și direcționare pozitivă, trans
formatoare a tuturor valorilor cultu
rii. de integrare a acestora în toate 
structurile vieții sociale, de con
vertire a lor în resorturi de conști
ință și bunuri de civilizație în fa
voarea întregului popor. O cultură 
umanistă, cum este aceea ce se dez
voltă în România contemporană, nu 
poate fi doar o cultură de consum, 
o cultură tehnicizată și cu atît mai 
puțin o cultură elitistă. ci o cultură 
care cuprinde, integrează și ierarhi
zează (in virtutea exigentelor . so
ciale și a priorităților) toate sferele 
creației materiale si spirituale, 6 
cultură a întregului popor și pentru 
popor, o cultură a multilateralității 
umane, pentru care omul este obiect 
al operei de culturalizare, dar și 
subiect al creării unei culturi noi, o 
cultură al cărei tel suprem este for
marea si dezvoltarea personalității 
umane la scară socială, astfel incit 
să se producă, după aprecierea to
varășului Nicolae Ceaușescu, „o in- 
telectualizare îiț sens pozitiv a 
întregului popor", ceea ce „presu
pune un om cu o temeinică pregă
tire științifică, materialist-dialectică. 
care să aibă o largă perspectivă re
voluționară, încrederea deplină în 
forțele poporului, ale partidului nos
tru, fiind convins că stă in puterea 
noastră ca, sub conducerea parti
dului, într-o deplină unitate, să 
facem să triumfe comunismul pe 
pămintpl României".

înfloriți / Cu soarele me
reu în față / întotdeauna 
fericiți. H Cinstire naltă, 
fiu al României, / Ani 
multi și fericiți să ne 
trăiți / Cinstire vă aduc 
toți fiii gliei, / bin țara ce 
cu drag o înfloriți !" (Ma- 
rieta Matei, comuna Proni- 
ța de Jos, județul Prahova, 
membră a Cenaclului li
terar „Glasul izvoarelor"). 
Ale ostașilor care, veghind 
stindardul țării, cinstesc, 
totodată, personalitatea 
nepereche a Eroului-Stin- 
dard : „Zăpada-n puritate 
se mută-n ochi de plantă, / 
Bînecuvîntă rodul la în
ceput de an, / Și-ntreaga 
existență a patriei, vibran
tă I. Cinstește pe Eroul- 
Stindard contemporan" 
(Constantin Tănase. Cena
clul literar „Pro patria". 
Timișoara).

Sosite din toate colțurile 
țării, scrisorile și poemele 
trimise redacției de mun
citori, țărani, intelectuali, 
elevi, ostași.. studenți res
piră aerul tare al aceleiași 
iubiri pentru bărbatul din 
fruntea patriei și a parti
dului, al cărui nume este 
caligrafiat cu „majusculele 
înțelepciunii" : „Să fii in 
lume Sol de Bine, / de. Gind 
Mănos, de Blind Ogor. / Să 
fii cu Tara lingă tine / Cum 
unui Steag mereu dator. // 
Să fii Prezent, Viitprime / 
Și Timp Etern înnoitor / 
Să fii Tribunul de-Nălți- 
me / Ivit pe soclul din Po
por !" (Mihai DeșelarU. 
muncitor electronist. Cod- 
lea, laureat al z Festivalu
lui. național ' „Cintarea 
României").

Alese din impresionanta 
mulțime a .scrisorilor sosi
te în ultimele zile la redac
ție, aceste poeme constituie 
expresiile emoționante ale 
iubirii cu care țara intrpa- 
gă îl înconjoară pe se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu' ctitorul mărețu
lui nostru destin comunist.

Masele populare, mișcarea muncitorească, socialistă
si comunistă-factor
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unirea Moldovei cu .. ___
eveniment de excepțională însemnă
tate în devenirea istorică a poporului 
român — constituie un minunat pri
lej de evocare a momentului 1859, 
acest „act energic al întregii națiuni 
române", cum, pe bună dreptate, a 
fost denumit de Mihail Kogălnicea- 
nu, de relevare a implicațiilor sale 
majore pentru evoluția ulterioară , a 
națiunii române.

Ca și în timpul marilor desfășurări 
revoluționare anterioare, izbînda is
torică din 1859 a pus puternic în evi-, 
delață rolul determinant al maselor 
populare de forță motrice a procesu
lui istoric, a cuceririi independenței 
absolute a României, a făuririi uni
tății nâțional-statale.

După .înfăptuirea Unirii, în fața na
țiunii române s-au ridicat obiective 
noi, de maximă însemnătate.

Lărgirea pieței interne, reformele 
sociale adoptate au dat posibilitatea 
dezvoltării mai accentuate a forțelor 
de producție și a noilor relații socia
le. Acestea au întărit statul, poziția 
externă și puterea sa militară, au dat 
putința . preluării unor noi atribute 
ale suveranității naționale. Experien
ța istorică dobândită de masele popu
lare, suplețea, dar și fermitatea po
liticii unor bărbați de stat căliți în 
focul revoluțiilor din 1821 și 1848, au 
consolidat unirea, blocînd manevrele 
adversarilor ei din afară și dinăun
tru de a o desface.

Cucerirea independenței depline a 
dat un nou și puternic impuls dez
voltării economico-sociale, politice și 
culturale, a permis afirmarea tot mai 
viguroasă a poporului român ca na
țiune de sine stătătoare și a stimulat 
lupta de eliberare a românilor din 
teritoriile aflate încă1 în stăpînirea 
nedreaptă a imperiilor vecine.

înfăptuirea deplinei unități națio- 
nal-statale a românilor, în gloriosul 
an 1918, a însemnat înmănuncherea 
intr-un singur tot a resurselor țârii, 
a energiilor și capacităților creatoare 
ale poporului român. România a do- 
bîndit noi și ample posibilități de 
afirmare mai puternică în viața eco
nomică și politică a lumii. Cadrul 
național unitar a devenit o veritabilă 
forță motrice pentru întreaga evolu
ție ulterioară a țării.

. Trup din trupul poporului, rezul
tat legic al transformărilor produse 
în societate, proletariatul român a 
adus, cu șine vigoarea și trăinicia ță
rănimii, clasa din care provenea a- 
proape în totalitate. El și-a făcut 
ucenicia revoluționară la flacăra 
luatei pentru unitate și neatimare, 
integrîndu-se șuvoiului revoluționar 
și devenind, treptat, port-drapelul 
acestei lupte, căreia i-a adăugat 
obiectivul deplinei emancipări so
ciale, îndeosebi odată cu crearea, m 
1893, a partidului politic al clasei 
noastre muncitoare.

De-a lungul întregii sale existențe, 
partidul revoluționar, muncitoresc 
și-a făurit, din cunoașterea trecutului 
eroic al poporului, o puternică armă 
politică. Invocarea istoriei in cadrul 
acțiunilor desfășurate de el a consti
tuit un îndemn pentru continuarea 
neabă'tută. a luptei pentru împlinirea 
marilor idealuri ale poporului.

Adine implîntat în solul românesc, 
partidul clasei muncitoare și-a pro
pus, de la început, ca un obiectiv 
fundamental, să militeze în 
maselor largi ale

fruntea 
pentrupoporului

la Se-*) Comunicare 
siunea științifică . .
Moldovei cu Muntenia la 24 ianua
rie 1859 — moment crucial in for
marea statului național unitar ro
mân".

prezentată 
pe tema „Unirea

Amplu și rodnic bilanț al muncii 
harnice a poporului

(Urmară din pag. I)

cheltuielile pentru învătămînt, cul
tură și ocrotiri sociale finanțate de 
,1a bugetul de stat au însumat 82,4 
miliarde lei.' revenind în medie pe 
locuitor 3 654 lei anual, cu 457 lei 
mai mult decît în ,1980 ; au continuat 
să se îmbunătățească condițiile de 
locuit ale populației, fiind date în 
folosințij 146,7 mii locuințe, din care 
135,4 mii apartamente și garsoniere 
din fondurile statului ; s-a dezvoltat 
baza materială a învățămintului și 
au sporit eforturile materiale și fi
nanciare ale statului pentru ocroti
rea sănătății populației și asistența 
socială.

De bună seamă, acest moment de 
bilanț obligă la o profundă reflecție 
asupra sarcinilor deosebit de com
plexe și mobilizatoare stabilite de 
conducerea partidului pentru actuala 
etapă de dezvoltare a economiei. în
deamnă la o și mai susținută și pu
ternică mobilizare a tuturor oame
nilor muncii' pentru lichidarea nea
junsurilor care s-au manifestat anul 
trecut în diferite sectoare de activi
tate. pentru îndeplinirea exemplară, 
la toți indicatorii, a pjanului pe anul 
1984 — an hotăritor al cincinalului. 
Cît privește sarcinile ce stau în fața 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii în acest an, ele au fost subli
niate cu toată claritatea într-un spirit 
de înaltă exigentă, de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1983, precum și în ca
drul înaltelor foruri ale democrației 
noastre socialiste, au fost evidenția
te încă o dată la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. în esență, ele vizează va
lorificarea cît mai deplină a mijloa
celor tehnico-materiale de care dis
pune economia noastră națională, a 
puternicului potențial științific, a 
nivelului ridicat de calificâre a oa
menilor muncii, pentru realizarea 
unei eficiente cît mai înalte în în
treaga activitate economică. în lumi- 
ha acestei cerințe majore, o atenție 
deosebită trebuie acordată îndeplini
rii riguroase a programelor speciale 
privind dezvoltarea bazei proprii de 
resurse energetice și de materii pri
me, spre a se asigura într-un timp 
cît mai scurt independența energe
tică a țării ; înfăptuirii neabătute a 
programelor speciale privind ridica
rea nivelului tehnic și a calității 
produselor, reducerea consumurilor 
de energie și materiale și creșterea 
mai rapidă a productivității muncii ; 
realizării ritmice și integrale a pro
ducției fizice la toate sortimentele 
și, cu prioritate, a producției desti
nate exportului. Aplicarea cu fermi

revoluționară a șocie- 
înlăturarea orînduirii 
făurirea societății so-
ridicînd pe noi trepte 

pașoptistă, eo- 
muncitoare au 
econom ico-iso-

transformarea 
tații, pentru 
capitaliste și 
cialiste.

Preluînd și 
tradiția revoluționară 
cialiștii, clasa noastră 
investigat structurile 
ciale și politice ale țării, i-au deslu
șit căile spre progres și au formulat 
soluții adecvate privind rezolvarea 
în favoarea maselor și a intereselor 
superioare ale țării, a marilor pro
bleme ce confruntau societatea româ
nească la sfîrșitul secolului trecut și 
începutul celui actual. Prin Aceasta, 
forța politică muncitorească își de
monstra dubla sa calitate — de parte 
integrantă, inseparabilă a societății 
românești, și de forță novatoare, 
transformatoare a acesteia. Socialiștii 
au văzut cu limpezime că lichidarea 
marilor decalaje dintre România și 
țările avansate din punct de vedere 
economic din apusul și centrul Euro
pei și, pe această bază, apărarea in
dependenței economice și politice a 
țării șînt string legate de evoluția 

Mihai CRUCEANU 
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ei pe temeliile industriei, pentru pu- 
herea în valoare a bogățiilor subso
lului românesc. Lozinca : „Trebuie 
creată în România industria mare" a 
devenit un punct esențial înscris in 
programele socialiste. în plus, în vi
ziunea partidului, industrializarea era 
legată și de aspectele ei sociale, adi
că de necesitatea instituirii legisla
ției muncii, în vederea îmbunătățirii 
sub toate aspectele a situației clasei 
muncitoare — forța socială istori
cește menjită să lupte pentru trans
formarea revoluționară a societății.

Faptul că agricultura continua să 
fie o ramură economică de bază, în 
interiorul căreia marea proprietate 
deținea încă o pondere importantă, 
că țărănimea — imensa majoritate a 
populației țării — resimțea dureros 
tarele unui sistem ce îmbina exploa
tarea de tip capitalist cu resturi se
mifeudale, socialiștii s-au pronunțat 
pentru rezolvarea problemei agrar- 
țărănești în interesul maselor de 
țărani.

O importanță deosebită în înfăp
tuirea alianței muncitorești-țărănești, 
a avut sprijinul permanent pe care 
țărănimea l-a primit din partea miș
cării muncitorești revoluționare — 
mai ales în timpul marilor răscoale 
țărănești din anii 1888 și 1907, atra
gerea directă a țăranilor în organiza
țiile socialiste, participarea lor la ma
rile acțiuni inițiate de partid, inclu
siv la congresele acestuia.

. Pentru continua democratizare a 
vieții politice românești, ei au mi
litat activ in v&iefW obținerii drep
tului de vot universal șl participarea 
maselor muncitoare la viața politică 
a tării. Din acest punct de vedere, 
prezenta primilor deputați socialiști 
în Parlamentul român, unde au adus 
mesajul celor mai largi categorii so
ciale ale populației, a reliefat cu pu
tere forța de penetrație a ideilor 
socialiste, receptarea lor în straturile 
adînci ale poporului român.

Corolarul vastei activități desfășu
rate de mișcarea noastră muncito
rească pentru soluționarea proble
melor fundamentale ale tării l-a 
constituit lupta sa neabătută pen
tru unitatea și independența Româ- 

tate a noului mecanism eponomico- 
financiar, perfecționarea sistemului 
de retribuire a muncii și de reparti
ție a veniturilor în concordanță cu 
realizarea indicatorilor cantitativi și 
calitativi ai planului trebuie să ducă 
în toate unitățile economice la creș
terea spiritului de răspundere al tu
turor oamenilor muncii în buna 
gospodărire a mijloacelor încredin
țate și sporirea mai accentuată a 
eficientei economice.

în agricultură, eforturile țărănimii, 
ale celorlalți oameni ai muncii din 
această ramură de bază a economiei 
trebuie îndreptate spre realizarea 
Programului national privind asigu
rarea unor recolte agricole sigure și 
stabile, care să ducă la obținerea în 
anul 1984 a unor producții vegetale 
și animale record. în activitatea de 
investiții, accentul trebuie pus pe 
folosirea cu maximum de eficiență a 
mijloacelor materiale, financiare și 
a resurselor de muncă, pentru redu
cerea termenelor de execuție și atin
gerea parametrilor proiectați.

îmbunătățirea activității în toate 

niei. Prezentă în primele rinduri ale 
luptătorilor pentru făurirea Unirii 
Principatelor, formînd, la 24 Ianuarie 
1859, așa cum apreciau martorii ocu
lari, acea, „mare vie, ale cărei valuri 
abia se puteau mișca și care ame
nințau să se prăvălească pe uși și 
pe ferestre în Cameră, ca să-și sustie 
drepturile și principiul său", munci
torimea a dat înalte pilde de eroism 
și abnegație în timpul războiului din 
1877—1878, atunci cind România și-a 
cucerit independența de stat deplină. 
Pe front, in apriga încleștare cu 
dușmanii, alături de țărănime, care 
a dus greul bătăliei, sau in spatele 
frontului, în țară, muncind pentru a 
asigura armatei toate cele necesare 
luptei, muncitorimea a stat neclintită 
la datorie, probind înaltul său pa
triotism în slujba nobilei cauze a 

' neatirnării. ,
■ în deceniile care au urmat, miș
carea noastră revoluționară a evocat 
deseori victoriile istorice din 1859 și 
1877, le-a subliniat semnificația. De 
pildă, publicația socialistă, semnifi
cativ intitulată „Dacia viitoare", a 

inserat mai multe articole în care se 
sublinia că Unirea din 1859, la baza 
căreia au stat „comunitatea de origi
nă, de limbă, de suferințe și, mai 
presus de toate, comunitatea de sen
timente" a poporului nostru, era in
completă, deoarece peste Carpati erau 
încă subjugați „trei milioane de ro
mâni care zic ca noi : sînt români 
care vorbesc aceeași limbă și au 
aceleași sentimente ca noi". De aici, 
legămîntul lor solemn : „Voim Dacia 
așa cum ea fu, fiindcă istoria și 
dreptul, tradițiunea și plebiscitul, . 
trecutul și prezentul ne dau dreptul 
a aspira la o Dacie română. Acest 
pămînt, udat cu sîngele și sudoarea 
străbunilor noștri, înmulțit cu țărina 
lor de douăzeci de ori seculară, e al 
nostru".

Aceste înalte țeluri au fost urmă
rite în permanentă de partidul clasei 
muncitoare, așa cum o atestă dezba
terile purtate în congresele sale asu
pra situației românilor din teritoriile 
subjugate, așa cum o confirmă spri
jinul moral și material acordat miș
cării de peste Carpați.

Punctul culminant al luptei națio
nale l-a constituit anul istoric 1918, 
atunci cînd mișcarea muncitorească, 
împreună cu întregul popor, au re
prezentat factorul determinant al 
făuririi statului national unitar ro
mân, prin Marea Unire hotărită de 
actele plebiscitare din martie, noiem
brie și decembrie. Atunci partidul 
clasei muncitoare a făcut un nou ju
rămînt solemn,, acela de a lupta pen
tru ca „România'nouă’de azi să de
vină România Socialistă de mîine".

Pentru aceasta, forțele muncito
rești organizate de pe întregul cu
prins al patriei unite și-au concen
trat eforturile în vederea unificării la 
scară națională, pentru a s.e consti
tui „un singur bloc socialist', un sin
gur partid proletar, care să ducă mai 
înainte lupta clasei muncitoare din 
noua Românie spre realizarea idea
lului ei socialist". Acesta a fost 
Partidul Comunist Român, făurit în 
mai 1.921, pe temelia României unite, 
continuatorul glorioaselor tradiții ale 
poporului, ale mișcării noastre mun
citorești și socialiste.

ramurile economiei va trebui să 
ducă, așa cum s-a subliniat la ședin
ța Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., la sporirea și mai pu
ternică a venitului național, la în
făptuirea, pe această bază, a tuturor 
măsurilor privind creșterea venituri
lor și a nivelului de trai al oameni
lor muncii.

Acționînd în spiritul orientărilor 
și exigențelor formulate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, menite să 
asigure progresul continuu al econo
miei noastre naționale, ridicarea 
bunăstării întregului popor, oamenii 
muncii sînt chemați să desfășoare în 
acest an o activitate și mai rodnică, 
mai eficientă, să obțină rezultate 
superioare, la nivelul maxim al po
sibilităților, în îndeplinirea planului, 
pentru a întîmpina cea de-a 40-a 
aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională și 
Congresul al XIII-lea al partidului 
cu succese remarcabile în toate do
meniile de activitate.

Ilie ȘTEFAN

„Noi, comuniștii, sintem gata să 
apărăm cu arma în mină independen
ța României" — a fost ideea-forță 
care a conferit expresia vie a pa
triotismului partidului comunist, 
ilustrat cu strălucire de uriașele ac
țiuni de masă inflate în vederea 
salvgardării unității, integrității și 
suveranității țării.

Acționînd în condiții deosebit de 
grele, aflîndu-se timp de două dece
nii in.adîncă ilegalitate, partidul co
muniștilor a știut să dezvolte le
gături cu masele, să mobilizeze mun
citorimea, țărănimea și alte catego
rii sociale la lupta pentru drepturi 
economice și politice, pentru o viață 
mai bună. Mari bătălii muncitorești 
revoluționare din anii interbelici 
s-au desfășurat sub conducerea și în
drumarea partidului comunist, de 
multe ori în strînsă colaborare cu ce
lelalte forțe politice muncitorești, 
progresiste și democratice.

în același timp, partidul comunist 
s-a aflat în avangarda luptei pen
tru apărarea frontierelor și a neatir- 
nării României. Partidul comunist a 
demascat, de la început, primejdia 
deosebit de gravă pentru țara noas
tră pe care o reprezenta fascismul 
internațional și organizațiile fasciste 
interne și s-a situat în fruntea luptei 
antifasciste a poporului român.

Ca un răspuns puternic și demn, pe 
măsura gravității momentului, avea 
să se înscrie în istorie marea de
monstrație de la 1 Mai 1939. în or
ganizarea căreia un rol de frunte a 
avut tînărul militant comunist 
Nicolae Ceaușescu. demonstrație des
fășurată sub înaltele comandamente 
ale salvgardării bunurilor celor mai 
de preț ale poporului român : unita
tea și independența națională.

în anii grei ai celui de-al doilea 
război mondial evocarea faptelor tre
cutului a constituit o puternică che
mare la lupta eliberatoare ce putea 
avea șanse de victorie numai prin 
„unirea tuturor forțelor patriotice ale 
țării într-un front unic național al 
poporului român (...) sfinta poruncă 
a ceasului de față" — așa cum. cu 
îndreptățire, aprecia ziarul „Româ
nia liberă".

Sub glorioasele tradiții aîe unită
ții, cu adînci rădăcini în trecut, la 
chemarea și sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, a fost făurit 
consensul național ce a stat la baza 
victoriei insurecției din august 1944, 
moment de început al revoluției de 
elitjerare națională și socială, antifas
cistă și antițmperialistă a poporului 
român.

Transformarea socialistă a Româ
niei, in anii ce au urmat, a omoge
nizat națiunea română, a sudat uni
tatea ei moral-politică, a creat baza 
tehnico-materială a progresului său 
pe' calea socialismului multilateral 
dezvoltat, a făuririi mijloacelor ne
cesare apărării unității, independen
ței și suveranității României socia
liste. în această privință tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază că „în
tărirea continuă a unității și coeziu
nii întregului nostru popor, a tuturcr 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, constituie o uriașă 
forță motrice in construcția socialis
mului și comunismului in România".

Astăzi, poporul nostru, strîns unit 
în jurul partidului, al conducerii sale 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acționează cu abnegație 
pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
României.

Este cel mai frumos omagiu pe 
care-1 putem aduce luptelor și jertfe
lor înaintașilor.

t V
PROGRAMUL 1

15,00 Telex .. . (
15,05 Tribuna experienței. Sindicatele 

— cadru de manifestare a auto- 
conducerii muncitorești. Ordine, 
disciplină, spirit gospodăresc

15.20 în lumea personajelor lui Mozart 
(color). Cu baritonul Ionel Pan- 
tea, solist al Operei române din 
Cluj-Napoca

15,35 Amfiteatru studențesc
16,00 Agrozootehnia pe înțelesul tuturor 

(parțial color). îndrumări tehnice 
pentru lucrătorii din agricultură

16.20 Ecran de vacanță. Desene animate
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20,45 Cîntec pentru plaiul românesc — 

melodii populare
u21,00 Teatru TV : „Antoniu și Cleopa

tra'4 de W. Shakespeare (color). 
Premieră pe țară. Producție a te
leviziunii engleze BBC.

22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 2 

DIN 29 IANUARIE 1984
EXTRAGEREA I : 22 35 5 25.
EXTRAGEREA A Il-a: 19 44 13 69.
EXTRAGEREA A III-a : 18 63

23 45.
FOND DE CÎȘTIGURI : 893 925

lei.

CONCURSURI DE ADMITERE 
IN INSTITUȚIILE MILITARE 

DE INVĂȚĂMÎNT
Ministerul Apărării Naționale or

ganizează concursuri de admitere, 
pentru anul școlar 1934/1985, in ur
mătoarele instituții militare de in- 
vâțămint : Academia militară — 
facultățile tehnice; Facultatea de 
medicină militară; Institutul de 
marină „Mircea cel Bătrin" — sec
țiile de marină militară; Școlile 
militare de ofițeri activi; Școlile 
militare de maiștri și subofițeri; 
Școala militară de muzică — ciclul 
profesional; Liceele militare.

Tinerii care doresc să participe 
la concursul de admitere in una din 
aceste instituții militare de invăță- 
mint pot depune cereri de înscrie
re pînă la 10 aprilie 1984. la cen
trele militare pe raza cărora domi-’ i 
ciliază..

Pentru relații referitoare la con
dițiile de selecționare, documentele 
necesare pentru admitere la con
curs. disciplinele și probele con
cursului de admitere și alte deta
lii. cei interesați se pot adresa co
mandanților de garnizoane și cen
trelor militare de care aparțin.
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îhMî Mirate Ceaasesci!, mesaje tie înaltă 
pretaire si calde felicitări de peste hotare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adre

sez, domnule președinte, urările mele cele mai bune de sănătate 
și fericire personală.

CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a 68-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez cele mai sincere urări de sănătate și fericire 
personală, de bunăstare poporului român prieten.

în situația de perturbare in care se află astăzi omenirea, a cărei 
existență este amenințată de tensiunea internațională și cursa înar
mărilor, personalități ca dumneavoastră întruchipează speranța 
pentru consolidarea destinderii și păcii. In acest sens, stau mărturie 
eforturile și inițiativele dumneavoastră în vederea întăririi coope
rării și crearea unei zone denuclearizate în Balcani, precum și 
voința dumneavoastră fermă de a pune cele două superputeri in 
fata responsabilităților lor.

Reinnoindu-vă aprecierea mea pentru opera dumneavoastră, vă 
rog să primiți, domnule președinte, expresia considerației mele 
foarte înalte.

ANDREAS PAPANDREU
Primul ministru al Republicii Elene

Excelenței Sale
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit cele mai 
călduroase urări de sănătate șl putere de muncă pentru a continua 
acțiunile in domeniul păcii și cooperării internaționale.

Cu stimă,
ARTHUR SCHNEIER

Președintele Fundației 
„Apelul pentru conștiință" din S.V.A.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere constituie o ocazie 

plăcută să vă transmit cele mai cordiale felicitări și urări de feri
cire personală.

RAUL ALFONSIN
Președintele Națiunii Argentinians

J?Yppipntpi
Fratelui și tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență, frate președinte.
Salutări revoluționare,
Cu prilejul aniversării a peste 50 de ani de activitate revolu

ționară și a zilei dumneavoastră de naștere, îmi este plăcut ca, 
in numele poporului arab palestinian, al Comitetului Executiv al 
O.E.P. și al meu personal, să vă adresez din inimă cele maț calde 
felicitări, împreună cu urările mele de sănătate, fericire și necon
tenite înfăptuiri în conducerea poporului român prieten, pentru 
realizarea aspirațiilor de progres și prosperitate.

Sărbătorind, împreună cu Excelența Voastră, această fericită 
aniversare, poporul român prieten iși reafirmă istoria sa de luptă 
pentru libertate, independentă si unitate, poziția principială de spri
jinire a luptei duse de popoarele asuprite pentru eliberare și su
veranitate.

De cind vă aflaiți la cîrma țării, ați reușit. Excelență, si frate 
președinte, să aduceți România în fruntea țărilor apărătoare ale 
luptei celorlalte popoare, și care acționează pentru pace, progres 
și coexistență pașnică între sisteme diferite.

Sub înțeleaptă și curajoasa dumneavoastră conducere, România 
șl-a dobindit stima și aprecierea din partea tuturor statelor și po
poarelor lumii iubitoare de libertate și progres.

Folosesc acest prilej pentru a vă exprima deosebita considerație 
poporului palestinian și â unicului său reprezentant legitim — Or- 
inizația pentru Eliberarea Palestinei — față de poziția principială 
fermă a României prietene sub curajoasa și înțeleaptă dumnea- 

oastră conducere, alături de lupta justă a poporului nostru pentru 
;dobindirea drepturilor sale naționale inalienabile, inclusiv dreptul 

’a reîntoarcere, la autodeterminare si la constituirea propriului 
stat independent.

Revoluție pină la Victorie !
' YASSER ARAFAT

Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației Pentru Eliberarea Palestinei, 

Comandant suprem al Forțelor Revoluției 
Palestiniene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte Ceaușescu,
In numele Partidului Liberal Democrat, doresc să vă exprim 

sincere felicitări cu ocazia sărbătoririi celei de-a 66-a aniversări a 
zilei dumneavoastră de naștere. Spre binele țării dumneavoastră și 
al poporului român, vă urăm, domnule președinte Ceaușescu, multă 
sănătate și la mulți anii

ROKUSUKE TANAKA
Secretar general 

al Partidului Liberal Democrat

WATARU HIRAIZUMI
Director general 

al Secției Internaționale 
a Partidului Liberal Democrat 

din Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte Nicolae Ceaușescu,
Vă rog să primiți felicitările noastre adresate din toată inima 

cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței 
Voastre.

După cum se poate constata, tensiunea în lurfie nu s-a redus și 
în dialogul dintre marile puteri nu s-au realizat progrese notabile. 
Sint insă întru totul de acord cu Excelența Voastră că omenirea 
posedă totuși forța necesară ca prin voință fermă și acțiuni hotărite 
să realizeze coexistența pașnică a tuturor națiunilor lumii.

în încheierea acestui mesaj, adresez Excelenței Voastre cele 
mai calde urări cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, pentru 
prosperitatea continuă a frumoasei dumneavoastră țări.

Cu deosebită considerație,
SEIICHI TAGAWA
Președintele Partidului

Noul Club Liberal din Japonia

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, i-au mai adre
sat telegrame de felicitare, cu 
prilejul zilei de naștere, mi
niștri. membri ai parlamente
lor din diferite țări, personali
tăți ale vieții politice, econo
mice si culturale, grupuri par
lamentare de prietenie, pri
mari ai unor localități, condu
cerile si membrii asociațiilor 
de prietenie cu România si fi
lialelor lor din diferite orașe, 
organizații si organisme eco

nomice. conducători a< unor 
corporații, grupuri de firme Și 
mari întreprinderi industriale 
și comerciale, universități și 
institute de cercetare științifi
că, companii dc televiziune, 
posturi de radio, ziare, revis
te. edituri.

Semnificative pentru deose
bitul prestigiu international de 
care se bucură președintele 
României socialiste, aceste te
legrame transmise din țări de 
pe toate continentele pun in 
evidentă înalta apreciere de 
care se bucură politica con
secventă. dinamică si realistă 
promovată de țara noastră, de

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Fericitul prilej al aniversării zilei dumneavoastră de naștere I 

îmi oferă marea plăcere de a transmite Excelenței Voastre sincere 
felicitări.

Vă urez multă sănătate și fericire, succes și viață îndelungată, 
astfel incit să conduceți națiunea dumneavoastră spre progres și 
prosperitate continuă.

HUSSEIN I
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei de naștere, îmi este plăcut să trans

mit Excelentei Voastre cele mal calde felicitări.
Vă rog să acceptați, Excelență, cele mai bune urări de noi 

succese in conducerea poporului și țării dumneavoastră spre pro
gres și prosperitate, precum și de sănătate și fericire personală.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia aniversării zilei-de naștere a Excelenței Voastre, sînt 

fericit că vă pot adresa felicitările mele cordiale și urări sincere 
de fericire, sănătate și viată îndelungată, precum și de prosperi
tate poporului român.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe,
Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit 

cele mai călduroase urări de sănătate, pentru continuarea efortu
rilor pe care le depuneți în fruntea Partidului Comunist Român 
și a poporului României prietene, pentru salvgardarea păcii și în
țelegerii in Balcani, în Europa și în întreaga lume.

YANNIS BANNIAS
Secretar al Comitetului Central 

al P.C.G. (interior)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți Excelență, în numele meu personal și al Orga

nizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, felici
tări și cele mai buhe urări cu ocazia aniversării dumneavoastră, 
precum și urări de pace și fericire pentru dumneavoastră și pentru 
România si poporul său.

Cu înaltă considerație,
EDOUARD SAOUMA

Director general 
al Organizației Națiunilor Unite 

pentru Alimentație șt Agricultură

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresăm felicitări cu ocazia zilei de naștere și sîntem con

vinși că veți contribui în continuare la cauza destinderii și păcii 
mondiale.

RYOSAKU SASAKI
Președintele Partidului Socialist Democratic 

din Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate domnule președinte,
Vă adresez, din toată inima, felicitări cu ocazia celei de-a 66-a 

aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. Considerind că dum
neavoastră manifestați cea mai mare responsabilitate pentru pacea 
mondială și evoluția situației internaționale, vă adresez urări de 
viață cit mai lungă. Doresc să contribui la întărirea continuă a 
prieteniei dintre poporul dumneavoastră și poporul nostru.

Cu cele mai bune salutări.
HIDEO DEN

Președintele Partidului 
Social-Democrat Unit din Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere este un fericit prilej 

pentru Centrul European UNESCO pentru invățămîntul superior de 
a vă transmite tradiționalul „La mulți ani“ și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, de noi succese în nobila și neobosita dum- , 
neavoastră activitate dedicată prosperității poporului român, păcii 
și înțelegerii intre popoarele lumii.

CENTRUL EUROPEAN UNESCO 
PENTRU ÎNVÂȚĂMÎNTUL SUPERIOR

Cu prilejul aniversării zilei de 
naștere a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, in numele gene
ralului Mohammad Zia-ul Haq, 
si al său personali, ambasadorul 
Pakistanului la București. Iqbal 
Hosain. a adresat cele mai cal
de felicitări. împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate, fe
ricire. viată îndelungată si de 
succes continuu în opera de 
conducere a poporului român 
spre culmile cele mai înalte ale 
progresului si civilizației.

în telegrama adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu se 
spune : *

..Rolul semnificativ al Exce
lenței Voastre în apărarea cau

conducătorul partidului si sta
tului nostru in scopul soluțio
nării in interesul tuturor po
poarelor a marilor probleme 
ale lumii contemporane. Din- 
du-se expresie înaltei prețuiri 
de care președintele României 
se bucură in întreaga lume, in 
telegramele de felicitare este 
subliniată valoarea deosebită a 
inițiativelor si propunerilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în direcția opririi cursei înar
mărilor si adoptării unor mă
suri reale, efective de dezar
mare, in primul rind de dezar
mare nucleară, a diminuării 
încordării existente in relațiile 

zei păcii în lume si eforturile 
permanente pe care le depuneți 
pentru promovarea dialogului si 
lichidarea focarelor de tensiune 
din lume, pentru eliminarea 
forței si a amenințării cu forța 
în reglementarea problemelor 
internaționale litigioase, respec
tarea suveranității si integrității 
teritoriale a tuturor statelor, 
neamestecul în treburile inter
ne ale altor state si promova
rea colaborării internaționale 
sînt bine cunoscute si mult 
apreciate în Pakistan. îmi ex
prim convingerea că sub con
ducerea dinamică a Excelentei 
Voastre raporturile de priete
nie și colaborare reciproce exis
tente în mod fericit între Pakis
tan si România vor continua să 
se dezvolte si în viitor".

internaționale și reluării poli
ticii de destindere, de sporire 
a încrederii si întărire a cola
borării între popoare. Este, 
totodată. relevată în mod 
pregnant însemnătatea activi
tății neobosite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pusă in 
slujba edificării unui climat de 
pace pe planeta noastră, reali
zării unei noi ordini econo
mice mondiale. înfăptuirii as
pirațiilor legitime ale poporu
lui român, ale tuturor națiu
nilor de făurire a unei lumi 
mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Sosirea în Capitală a delegației de partid 
și guvernamentale a Uniunii Sovietice

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român si Guvernului Republi
cii Socialiste România, luni la 
amiază a sosit în Capitală o 
delegație de partid si guverna
mentală a Uniunii Sovietice, 
compusă din tovarășii A. A. 
Gromîko. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul afacerilor 
externe ai Uniunii Sovietice, 
K. V. Rusakov, secretar al C.C. 
al P.C.U.S.. N. V. Talîzin. mem-

Plenara Comitetului
Luni a avut loc. în Capitală. 

Plenara Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare.

La lucrări au participat tova
rășii Constantin Dăscălescu. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
ministru al guvernului. Ludovic 
Fazekas, membru ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. reprezentanți ai unor 
ministere si organe centrale, ca
dre de conducere si specialiști 
din sistemul consiliilor populare.

Lucrările plenarei au fost 
deschise de tovarășul Stefan 
Mocuța. președintele Comitetu
lui pentru Problemele Consilii
lor Populare.

Participanții la plenară au a- 
nalizat cu exigentă si responsa
bilitate activitatea desfășurată 
de organele locale ale puterii si 
administrației de stat, stilul si 
metodele de muncă folosite de 
Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare si Biroul 
său executiv în coordonarea. în
drumarea și controlul acestora 
în vederea traducerii în viată a 
sarcinilor ce le-au revenit. în 
cursul anului trecut. în lumina 
hotărîrilor Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a orientărilor si in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Un accent deosebit a fost pus. 
în cadrul dezbaterilor, pe modul 
cum s-a acționat si cum au fost 
sprijinite consiliile populare 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
economico-sociale în profil teri
torial. dezvoltarea industriei 
mici si valorificarea resurselor 
locale, realizarea planului de 
export si a livrărilor de mărfuri 
la fondul pieței, a sarcinilor în 
domeniul prestărilor de servicii 
către populație, executarea în 
cele mai bune condiții si la ter
menele stabilite a investițiilor 
si construcțiilor de locuințe. De 
asemenea, a fost analizat mo
dul cum s-a acționat pentru 
traducerea în viată a progra
melor de autoconducere Si auto- 
aprovizionare. sporirea venitu
rilor proprii la bugetele locale 
si reducerea cheltuielilor. în ve
derea trecerii la autofinanțarea 
tuturor unităților administrativ- 
teritoriale. precum si pentru 
adîncirea democrației socialiste 
muncitorești si creșterea apor
tului cetățenilor la conducerea 
vieții , economice si sociale, la 
solutionarea operativă, eficientă 
a problemelor cu care se con
fruntă localitățile, la gospodări
rea judicioasă a resurselor ma
teriale si umane de care dispun.

Relevînd rezultatele obținute 
în anul 1983. în domeniile ana
lizate. participant!! la dezbateri 
au reliefat. în spirit critic si au
tocritic. neajunsurile ce mai 
persistă, cauzele care au deter
minat o serie de nerealizări. 
precum si măsurile ce se impun 
pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a întregii munci ad
ministrat! v-teritoriale. angajîn- 
du-se să acționeze cu hotârîre

LUNA CĂRȚII LA
A 24-a ediție a unei ample manifestări 

politico-educative și cultural-artistice
IAȘI O Duminică, 29 ianua

rie, a avut loc in comuna Rugi- 
noasa, județul Iași, deschiderea 
festivă pe țară a celei de-a 24-a 
ediții a „Lunii cărții la sate", 
amplă manifestare politico-edu- 
cativă și cultural-artistică, în
scrisă în Festivalul național 
„Cintarea României".

La deschidere au participat 
reprezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat și ai Con
siliului culturii și educației so
cialiste, cadre didactice univer
sitare, cercetători, istorici și 
scriitori, un mare număr de 
săteni. Acțiunea a debutat cu 
șezătoarea literară sub gene
ricul „Partidului — din inimă 
cinstire". In acest cadru s-a 
adus, prin cînt și vers, un vi
brant omagiu vieții, perso
nalității și operei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, cu prile

BULETIN RUTIER
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DIRECȚIA CIRCULAȚIE
Atenția și spiritul 

de prevedere
Practica arată că omul de la 

volan este dator nu numai să 
respecte cu strictețe toate regu
lile de circulație, ci să și antici
peze pericolele care se pot ivi 
înaintea mașinii, pentru a pu
tea acționa în consecință, opor
tun și eficient Aceasta presu
pune luarea în considerare si 
adaptarea manierei de pilotare 
în funcție de toate împrejurări
le. situațiile si factorii care con
cură la desfășurarea traficului 
rutier și care pot influenta 
cursivitatea acestuia. Începînd 
de la clasicul exemplu, potrivit 
căruia dacă apare o minge pe 
șosea trebuie să te astepti si la 
ivirea copilului, conducătorul 
auto este dator să deslușească si 
să tină seama de tot ceea ce 
poate constitui obstacol in ca
lea siguranței circulației. Trece
rea pe lingă & mașină staționa

bru al C.C. al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice. Din 
delegație face parte, de aseme
nea. E. M. Tiajelnikov. membru 
al C.C. al P.C.U.S.. ambasadorul 
Uniunii Sovietice în Republica 
Socialistă România.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. prim 
viceprim-ministru al guvernului. 
Miu Dobrescu. membru su

.....-.7-.-7=£

pentru Problemele Consiliilor Populare
pentru realizarea ritmică si in
tegrală a planului pe anul 1984, 
pentru perfectionarea întregii 
lor activități economico-sociale. 
pentru formarea si dezvoltarea 
conștiinței socialiste, a omului 
nou. multilateral pregătit.

în cadrul plenarei, o atentie 
deosebită a fost acordată sarci
nilor ce revin consiliilor popu
lare pentru traducerea in viată 
a importantelor prevederi ale 
Programului unic de creștere a 
producției agricole în gospodă
riile personale ale membrilor 
cooperativelor agricole de pro
ducție si în gospodăriile produ
cătorilor particulari, pentru sa
tisfacerea cerințelor autoapro- 
vizionării si a celorlalte nevoi 
ale economiei naționale.

A fost analizată, de aseme
nea. activitatea consiliilor popu
lare pentru rezolvarea propu
nerilor si problemelor ridicate 
de oamenii muncii in scrisori si 
în audiente în cursul anului 
1983.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Constantin 
Dăscălescu.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm și de profundă anga
jare patriotică, participanții la 
plenară au adresat o telegra
mă TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România. în care se spune:

„Stăpîniți dc aceleași senti
mente de fierbinte dragoste și 
caldă recunoștință care au strîns 
întreaga națiune într-o deplină 
unitate la sărbătorirea zilei 
dumneavoastră de naștere și a 
peste 50 de ani de activitate 
revoluționară, vă adresăm, din 
adineul inimilor, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, urări de sănătate, 
fericire, ani mulți și luminoși 
în fruntea partidului și a țării, 
pentru a conduce cu aceeași 
energie, înțelepciune și exem
plară dăruire revoluționară 
destinele României socialiste, 
pentru înfăptuirea nobilelor 
idealuri de bunăstare și fericire 
ale întregului popor, de pace și 
colaborare intre toate popoarele 
lumii, pentru excluderea războ
iului din viața omenirii.

Exprimînd întreaga noastră 
adeziune și deplina aprobare 
față de înțeleaptă și clarvăză
toarea politică internă și exter
nă a partidului și statului nos
tru, al cărui desăvîrșit strateg 
sînteți dumneavoastră, aducem 
omagiul nostru fierbinte perso
nalității dumneavoastră de pa
triot înflăcărat, strălucit condu
cător de partid și dc stat, emi
nent om politic al lumii con
temporane, a cărui prodigioasă 
activitate revoluționară dedicată 
progresului și propășirii națiu
nii noastre socialiste, păcii și 

■colaborării între popoare a ri
dicat la cele mai înalte culmi 
prestigiul României socialiste in 
constelația țărilor lumii.

Este, în același timp, o deose- 
bită cinste pentru noi de a 
transmite cele mai alese senti

jul aniversării a peste 50 de ani 
de activitate revoluționară și al 
zilei sale de naștere.

Manifestările de început ale 
acțiunii au continuat cu verni
sarea unei expoziții, care cu
prinde opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, lansarea unor noi 
cărți în prezența autorilor, un 
concurs gen „Cine știe ciștigă", 
cu tema „125 de ani de la unirea 
Moldovei cu Muntenia", întâl
niri ale cooperatorilor din Ru- 
ginoasa cu specialiști din agri
cultură și cu editori de carte 
agricolă, alte acțiuni de popu
larizare a cărții. (Manole 
Corcaci, corespondentul „Sein- 
teii").

DÎMBOVIȚA ® Comuna Cor- 
nești, județul Dîmbovița, a găz
duit. duminică, 29 ianuarie a.c., 
deschiderea „Lunii cărții la 

tă sau prin dreptul unui mijloc 
de transport în comun aflat in 
stație impune un plus de aten
tie. întrucît există posibilitatea 
unei traversări imprudente din 
partea unor pietoni./ Cu aceeași 
atentie trebuie acționat si în ca
zul cind unii pietoni circulă pe 
marginea drumului. Pe soseaua 
Reghin—Toplița. conducătorul 
autoturismului 3-MS-1527 a ob
servat un pieton care circula pe 
mijlocul drumului. Deși l-a vă
zut din timp, deși ningea si dru
mul era alunecos, automobilis
tul respectiv nu a redus viteza 
si nu a luat nici o măsură de 
prevedere, astfel că pietonul, 
dezechilibrindu-se la un mo
ment dat. a căzut chiar în fata 
mașinii si n-a mai putut fi sal
vat. Un alt accident rutier tipic 
pentru lipsa de precauție a con
ducătorilor auto a avut loc si în 
apropiere de Rădăuți. Autotu
rismul l-SV-3514 circula ne o 
șosea acoperită cu un strat de 
zăpadă. Din sens opus se apro

pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ioan Totu. membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vi
ceprim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. ministrul a- 
facerilor externe. Traian Dudaș. 
membru al C.C. ail P.C.R., am
basadorul României în Uniunea 
Sovietică.

Pe aeroport au fost prezenți 
membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

mente de stimă și recunoștință 
tovarășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu și a oma
gia bogata activitate de emi
nent om politic și savant dc re
nume mondial, care și-a consa
crat întreaga viață dezvoltării 
științei, invățămintului, artei și 
culturii, asigurării fericirii și 
bunăstării poporului nostru, 
înaintării ferme pe drumul lu
minos al comunismului.

Folosim acest prilej pentru a 
ne exprima, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai vii mulțu
miri, întreaga noastră gratitu
dine pentru contribuția deter
minantă pe care o aveți in 
creșterea rolului organelor lo
cale ale puterii și administrației 
dc stat, în ridicarea întregii lor 
activități la un nivel superior, 
pentru indicațiile și orientările 
clare pe care ni le dați în per
manență, pentru strălucitul 
dumneavoastră exemplu perso
nal de muncă și viață care ne 
călăuzește in întreaga noastră 
activitate".

Subliniind că sarcinile ce Ie 
revin in' acest an sînt în depli
nă concordanță cu posibilitățile 
existente în fiecare unitate ad- 
ministrativ-teritorială, cu poten
țialul material și uman de care 
dispun, participanții la plenară 
s-au angajat ca prin mobiliza
rea tuturor forțelor și valorifi
carea mai deplină a resurselor 
locale să realizeze suplimentar 
o productie-marfă în industria 
mică de 2 miliarde lei, să depă
șească planul la export îmbună
tățind calitatea și competitivita
tea produselor, să îndeplinească 
planul la construcțiile de lo
cuințe pînă la 15 decembrie a.c. 
creînd astfel premisele realiză
rii a circa 5 000 apartamente 
peste plan. în condițiile obține
rii unei economii de 250 mii 
tone ciment și 35 mii tone me
tal. si să încheie acțiunea de 
reanalizare a schițelor de siste
matizare ale tuturor comunelor 
și reducerea perimetrelor con- 
struibile ale acestora cu circa 
40 mii ha. în spiritul indicațiilor 
trasate la consfătuirea de lucru 
de la Sinaia s-a exprimat anga
jamentul ca pină la 20 februa
rie a.c. să se încheie acțiunea 
de contractare cu populația a 
produselor ■ agroalimentare, la 
nivelul sarcinilor stabilite.

„împreună cu toți oamenii 
muncii din patria noastră — se 
spune în încheierea telegra
mei — ne angajăm solemn in 
fața partidului, a dumneavoas
tră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, să nu 
precupețim nici un efort pentru 
realizarea integrală a tuturor 
sarcinilor ce ne revin, întîmpi- 
nînd astfel, cu fapte exemplare 
de muncă marile evenimente 
din viața patriei și partidului 
nostru — cea dc-a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă 
și antiimperiaiistă și cel de-a! 
XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român".

(Agerpres)

SATE
sate", manifestare devenită tra
dițională în viața spirituală a 
localităților rurale din țara 
noastră. Cu acest prilej a avut 
loc inaugurarea unei expoziții 
de carte social-politică intitula
tă „Opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, contribuția inestima
bilă la teoria și practica con
strucției socialismului, la cauza 
progresului și păcii în lume" șl 
a fost prezentată o expunere cu 
această temă. Au avut loc, de 
asemenea, o consfătuire cu citi
torii având ca temă : „Oamen'i 
zilelor noastre — eroii cărților 
noastre" șl o șezătoare literară. 
In perioada următoare, în uni
tăți agricole, așezăminte de cul
tură și școli de la. sate vor avea 
loc numeroase manifestări cui-, 
turale consacrate răspîndirii 
cărții, printre care lansări de 
cărți noi, dezbateri tematice, 
simpozioane, întâlniri ale citito
rilor cu scriitori și editori. 
(Gheorghe Manea.*coresponden- 
tul „Scinteii").

pia o autobasculantă. Șoferul 
autobasculantei a observat au
toturismul 'de la distanță, dar a 
procedat contrar spiritului de 
prevedere. Mai exact, a frînat pe 
drumul care era alunecos, deși 
putea ușor anticipa ceea ce s-a 
si întîmplat : deraparea mașinii, 
scăparea ei de sub control si 
coliziunea cu autoturismul.

La volan - numai 
cu permis de conducere
Pilotarea autovehiculelor pe 

drumurile publice de către per
soane care nu posedă permis de 
conducere este interzisă prin 
lege. Din păcate, unii se hazar
dează să pornească la drum cu 
autovehicule, deși nu au calita
tea de conducător auto. De re
gulă, ei se bazează pe faptul că 
sînt în stare să pornească ma
șina și să o mențină, cit de cit, 
pe direcție. Dar de-aici și pînă 
la siguranța în conducere este

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tova

rășa Lina Cioban u se eliberează 
din funcția de ministru al in
dustriei ușoare, urmind a primi 
alte însărcinări.

Tovarășul Ion Pătan se elibe
rează din funcția de ministru al 
aprovizionării tehnico-materia- 
le si controlului gospodăririi 
fondurilor fixe si se numește în 
funcția de ministru al industriei 
ușoare.

Tovarășul Richard Winter se 
eliberează din funcția de minis
tru secretar de stat la Ministe
rul Aprovizionării Tehnlco-Ma- 
teria'.c șl Controtalui Gospodă
ririi Fondurilor Fixe si se nu
mește în funcția de ministru al 
aprovizionării tqhnico-materia- 
le si controlului gospodăririi 
fondurilor fixe.

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tova

rășul Gheorghe Manciu a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar si plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Republica Democratică Somalia.

vremea
Timpul probabil pentru inter

valul cuprins intre 31 ianuarie, 
ora 20 — 3 februarie, ora 20. în 
țară : Vreme în general închișii. 
Vor cădea precipitații locale sub 
formă de ploaie, lapoviță șl nin
soare în cea mai mare parte a 
țării. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări trecă
toare predominînd din sectorul 
sudic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 3 și plus 2 
grade, izolat mai coborîte, iar cele 
maxime între minus 5 și plus 5 
grade. Local se va produce ceață. 
Izolat, condiții de ploaie. în 
București : Vreme în general în
chisă. Vor cădea precipitații sla
be, mai ales sub formă de nin
soare. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila 
între minus 3 și plus 1 grad, iar 
maximele între zero și 4 grade. 
Condiții de polei. (Liana Cazacioc, 
meteorolog de serviciu).

Știri sportive
HANDBAL: Echipa Steaua 

campioană națională
Campionatul național de hand

bal, ediția 1983—1984, s-a în
cheiat cu victoria echipei Steaua 
(•antrenor principal Radu Voi- 
na). echipă care ciștigă pentru 
a 18-.a oară acest trofeu. în ul
timul meci-derbi : Steaua — Di
namo 24—24.

Pe locul secund s-a clasat 
Dinamo București, iar pe cel 
de-al treilea, H.C. Minaur Baia 
Mare.

Au retrogradat în divizia B 
echipele Tractorul Brașov și Re- 
lonul Săvinești.

FOTBAL. La Curitiba (Brazi
lia), selecționata divizionară A a 
jucat ultimul meci din turneul 
sud-american, în compania e- 
chinei olimpice braziliene. Gaz
dele au ciștigat cu 3—0.

NATAȚIE. în ultima zi a 
concursului international de na- 
tație de la Amersfoort (Olanda), 
înotătoarea româncă Carmen Bu- 
naciu a stabilit cea mai bună 
performanță europeană in pro
ba de 50 m spate, cu timpul de 
29”63/100. Vechiul record era de 
29”67/100 și aparținea, din anul 
1982, Inei Kleber (R.D. Germa
nă). Carmen Bunaciu a termi
nat învingătoare și în proba de 
100 m spate, cu l’02”68/100. Re
amintim că, în prima zi de în
treceri, sportiva româncă învin
sese și în proba de 200 m \ spate 
cu 2T5”39/100.

BIATLON. întrecerile junio
rilor din competiția internațio
nală de biatlon dotată cu trofeul 
„Cupa Ungaria", de la Galyate- 
to, au fost dominate de sportivii 
români, care s-au clasat pe pri
mele locuri în probele de 10 km 
și 20 km. La 10 km a ciștigat 
A. Basarab cu timpul de 33’26” 
(nici un minut penalizare), ur
mat de S. Popa — 34’23” (2 mi
nute penalizare). Proba de 20 
km a revenit de asemenea lui’ 
A. Basarab. cronometrat în 
lhl4’23” (6 minute penaliza
re), locul 2 fiind ocupat de
S. Popa — lh 16’ 27” (7 minute 
penalizare).

TENIS. Campionatele interna
ționale pe teren acoperit ale 
S.U.A. la tenis au fost ciștiga- 
te. la simplu, de jucătorul ame
rican John McEnroe, învingător 
în finală cu 6—3, 3—6, 6—3, 7—6 
in fă-ța cehoslovacului Ivan 
Lendl. McEnroe, aflat în deose
bită formă în acest începitt de 
sezon, a ciștigat, alături de par
tenerul său obișnuit Peter Fle
ming, și proba de dublu, in fi
nala căreia cuplul american a 
întrecut cu 6—2, 6—3 perechea 
franceză Yannick Noah, Henri 
Leconte.

un... drum lung, întrucît cei 
care se încumetă să se urce la 
volan fără permis sint inhibați 
și de teama de a nu fi desco- 
periți. Așa se face că, adeseori, 
astfel de fapte au un final trist. 
La un miez de noapte, pe dru
mul de acces la barajul hidro
centralei Băbeni (Vilcea), un ti- 
năr a accidentat mortal pe un 
alt tînăr care circula ca pieton. 
Improvizatul șofer a sustras 
cheile mașinii fratelui său pen
tru o plimbare automobilistică 
nocturnă.

Sînt și cazuri cînd la volan se 
întilnesc persoane al căror per
mis de conducere a fost anulat, 
cum s-a întîmplat, de exemplu, 
cu Aurică Neagu. El avea per
misul anulat încă din 1982 pen
tru infracțiunea de conducere a 
autovehiculului sub influența 
alcoolului. Deși nu mai avea 
permis, el a pornit la drum cu 
autoturismul personal 4—PH— 
9 782. Circulînd cu viteză exce
sivă șl neatent, nu a fost în sta
re să se înscrie intr-o curbă, iz- 
bindu-se violent de un copac. 
Doi ocupanți ai autoturismului 
și-au pierdut viața, iar cel aflat 
la volan a fost grav rănit.



Schimb mesaje intre 
președinții Stata Ceausescu
si Sfttert Hosni Mubarak

P între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
I președintele Republicii Socialiste 
; România, și Mohamed Hosni Mu- 
j barak, președintele Republicii 
I Arabe Egipt, a avut loc un schimb 

de mesaje cu privire la amplifi- i

carea raporturilor bilaterale, pre
cum si la conlucrarea dintre cele 
două state pe arena internațională, 
in mod deosebit în legătură cu 
evoluția situației din Orientul Mij
lociu. (Agerpres).

Pentru o nouă ordine 
internațională în domeniul 

informațiilor
JAKARTA 30 (Agerpres). — în ca

pitala Indoneziei s-au încheiat lucră
rile Conferinței miniștrilor informa
țiilor din țările nealiniate. A fost a- 
doptată o declarație în care se sub
liniază necesitatea edificării unei noi 
ordini internaționale in domeniul in
formațiilor și comunicațiilor. A fost 
adoptat și Apelul de la Jakarta, în 
care este evidențiată importanța în
tăririi cooperării dintre țările neali
niate în domeniul informațiilor.

Un important obiectiv al cooperării 
româno-iraniene

Au început lucrările de construcție la barajul Vafreghan

U.R. S, S.

Comunicat privind îndeplinirea planului de stat 
de dezvoltare economică și socială pe 1983

.

ACȚIUNI SI LUĂRI DE POZIȚIE 
IN SPRIJINUL PĂCII Șl DEZARMĂRII

TEHERAN 30 (Agerpres). - în 
apropierea orașului ( Saveh din Iran 
au început lucrările de construcție 
la barajul Vafreghan, unui din cele 
mai mari obiective de acest gen din 
întreaga țară. La proiectarea și 
executarea lucrării colaborează spe
cialiști români și iranieni.

Realizarea barajului - programat 
să intre în exploatare în următorii 
cinci ani — va permite acumularea 
a 290' milioane metri cubi- de apă, 
cultivarea prin irigații a unei supra
fețe de 20 mii ha și asigurarea a

33 milioane kWh energie electrică 
anual , pentru orașul Saveh și îm
prejurimile sale.

Noul obiectiv se adaugă altor 
acțiuni de cooperare româno-ira
niene ca, de pildă, în domeniul 
producției de tractoare și mașini 
agricole, irigațiilor, industrializării 
lemnului, sistematizării unor locali
tăți rurale și urbane, constituind o 
expresie a dorinței celor două țări 
de extindere a colaborării econo
mice pe baze reciproc avantajoase.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Veni
tul național a crescut in anul 1933 
cu ,3,1 la sută în comparație cu 
anul precedent, se arată în Comu
nicatul Direcției centrale de statis
tică a U.R.S.S. cu privire la înde
plinirea planului de stat de dezvol
tare economică si socială a Uniunii 
Sovietice pe 1983, dat publicității la 
Moscova. în aceeași perioadă, pro
ductivitatea muncii a crescut în in
dustrie cu 3,5 la sută, producția in
dustrială — cu 4 la sută, față de 3,3 
la sută — prevedere de plan — se 
arată in comunicat. Planul a fost 

.depășit la extracția de gaze, la pro
ducția unor metale neferoase, de 
mijloace de automatizare și de teh

nică de calcul, la masini-unelte si 
la alte produse. Totodată — se men
ționează în document — planul nu 
a fost realizat Ia extracția de căr
bune. la producția de oțel, la în
grășăminte minerale și la alte pro
duse.

S-a înregistrat o creștere a pro
ducției de cereale, de sfeclă de za
hăr, de cartofi și de produse ani
maliere.

Comunicatul subliniază, de aseme
nea. că veniturile reale calculate pe 
locuitor au sporit. în cursul anului 
trecut, cu 2 Ia sută. Au fost con
struite 2 milioane de aoartamente, 
îmbunătătindu-se condițiile de locuit 
la 10 milioane de oameni.

Pentru o Europă
BONN. - fn mai multe orașe vest- 

germane au continuat demonstra
țiile de protest față de instalarea 
de rachete cu rază medie de ac
țiune în R.F.G., pentru o Europă 
lipsită de arme nucleare. In fața 
bazei militare americane de la 
Mutlangen — unde, potrivit hotărîrii 
N.A.T.O. din decembrie 1979, au 
fost instalate primele rachete „Per- 
shing-2" — a avut loc o mare de
monstrație a militanților pentru 
pace. Participanții ta acțiunea de 
protest au blocat intrările în aceas
tă bază, scandînd lozinci antirăz-

Sără arme nucleare
boinice și pronunțîndu-se pentru o 
lume a păcii, fără arme nucleare. 
Poliția a operat arestări, transmit 
agențiile U.P.I. și E.F.E.

La Frankfurt pe Main au avut loc, 
de asemenea, demonstrații împotri
va prezenței pe teritoriul vest-ger- 
man a rachetelor cu rază medie de 
acțiune, împotriva instalării rache
telor nucleare în Europa.

Demonstrații pentru pace și 
dezarmare au avut loc luni la Dort
mund și în alte orașe vest-ger- 
mane.

„Un eventual război nuclear este de neconceput"
— declară ministrul danez al apărării

CQPENHAGA. — Ministrul danez 
al apărării, Ițnud Joergensen, a a- 
prectat că un eventual război nu
clear „estb de neconceput și ab
surd", intfucît ar fi imposibil de 
limitat, condus și controlat și ar 
duce la exterminarea omenirii. In
tr-un interviu acordat ziarului

„Berlingske Tidende" — citat de 
agenția Associated Press — el a 
opinat că arsenalele nucleare de 
care dispun în prezent statele occi
dentale — și care au fost create 
„pentru a menține un echilibru la 
masa negocierilor" — ar putea fi 
redus, fără riscuri, cu 80 la sută.

Demonstrație a femeilor australiene pentru pace și dezarmare, desfășurată 
in apropiere de Alice Springs. Pe pancarta purtată de manifestante este 

scris : „Femeile se pronunță pentru supraviețuire"

Cursa înarmărilor -■ 
o amenințare majoră 

pentru omenire
PARIS. — în capitala Franței a 

fost dat publicității documentul in
titulat „UNESCO, așa cum este", 
în care se face o trecere în revistă 
a activității organizației ia perioa
da 1979—1983.

între altele, documentul sublinia
ză că actuala cursă a înarmă
rilor reprezintă o amenințare ma
joră pentru omenire și pentru 
pacea mondială și constituie o 
imensă risipă de resurse umane și 
materiale. Un milion de dolari sînt 
afectați in fiecare minut pentru 
înarmare și 500 000 de . savanți se 
ocupă, în prezent, de cercetări mi
litare în lume, se arată în docu-, 
mentul publicat de UNESCO.

India se pronunță 
pentru înfăptuirea 

dezarmării generale 
Declarația ministrului 

indian de externe
DELHI. — Necesitatea de a sa 

acționa pentru dezarmare, în pri
mul rind dezarmarea nucleară, a 
fost reliefată în cursul unei reu
niuni a Comitetului consultativ 
parlamentar de pe lingă Ministerul 
Afacerilor Externe al Indiei. Luind 
cuvintul, ministrul afacerilor ex
terne al Indiei, P.V. Narasimha 
Rao. a subliniat că India se. pro
nunță consecvent pentru înfăptui
rea dezarmării generale.

Conferința organizației 
antirăzboinice americane 
„Medicii în lupta pentru 

răspundere socială"
WASHINGTON. — La Washing

ton s-au încheiat lucrările Confe
rinței anuale a uneia din cele mai 
importante organizații antirăzboi
nice americane „Medicii in lupta 
pentru răspundere socială". Repre
zentanții celor 149 de secțiuni ale 
organizației, care cuprinde aproxi
mativ 30 000 de medici din Statele 
Unite, au discutat modalitățile de 
mobilizare a opiniei publice la lup
ta pentru eliminarea pericolului u- 
nui război nuclear.

ORIENTUL MIJLOCIU
9 Egiptul își reia calitatea de membru al Organizației Confe 

rinței Islamice O Continuă ciocnirile in Liban
CAIRO' 30 (Agerpres). ,— Pre

ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
a conferit, la Cairo, cu membrii co
mitetului însărcinat să prezinte 
șefului statului egiptean, hotărîrile 
celei de-a IV-a Conferințe la nivel 
înalt a Organizației Conferinței Is
lamice (O.C.L). desfășurate recent la 
Casablanca, transmite agenția M.E.N.

în.tr-o declarație făcută la înche
ierea convorbirilor. președintele 
Hosni Mubarak a declarat că tara 
sa acceptă invitația de a-și relua ca
litatea de membru al O.C.I., expri- 
mindii-și totodată 
această hotărîre a 
ferinței Islamice.

La rindul său. 
siunii. islamice, președintele Guineei, 
Ahmed Sekou Toure. a subliniat că 
popoarele lumii islamice se bucură 
de revenirea Egiptului în organiza
ție. această decizie fiind conformă 
dorinței lor.

TEL AVIV 30 (Agerpres). — Au
toritățile de ocupație israeliene au 
instituit duminică interdicții de cir
culație în tabăra de refugiați pales
tinieni de la Balata, situată în apro
piere de Nablus. Măsura, similară 
cu cea aplicată în orașul Nablus, 
constituie o acțiune de represalii în 
urma unor demonstrații desfășurate 
împotriva forțelor israeliene de ocu
pație.'

R. P. BULGARIA

satisfacția față de 
Organizației Con-

conducătorul mi-

AMMAN 30 (Agerpres). — Primul 
ministru al Iordaniei. Ahmad Obei- 
dat a declarat că guvernul tării sale 
va acționa pentru reintegrarea Egip
tului in familia țărilor arabe, infor
mează agenția U.P.I. Guvernul ior
danian. a spus el. este gata să con
tribuie la crearea unui climat propice 
în cadrul căruia Egiptul să-și aducă 
contribuția la rezolvarea problemelor 
cu care sînt confruntate toate țările 
arabe.

Primul ministru al Israelului, 
Yitzhak Shamir, s-a pronunțat îm
potriva organizării de alegeri antici
pate în țară, transmit agențiile 
A.F.P. și A.P. El a afirmat că pro
blemele interne cu care este con
fruntată coaliția guvernamentală 
„nu reprezintă nimic nou pe scena 
politică israeliană". Potrivit opiniei 
sale, guvernul trebuie să rămînă în 
funcție pînă la încheierea actualei 
legislaturi în noiembrie 1985.

Ministrul fără portofoliu Mor
dechai Ben Porat a demisionat din 
funcție duminică, in >urma „unor 
dezacorduri personale în legătură cu 
funcționarea guvernului". Potrivit 
observatorilor, demisia lui Ben Porat 
slăbește poziția coaliției guverna
mentale conduse de Yitzhak Shamir.

r

Evoluții în problema namibiană
O declarație a președintelui S.W.A.P.O.

LUSAKA 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Organizației Poporului din 

i Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
, Sam Nujoma, a reafirmat, int.r-o de

clarație difuzată în capitala Zambiei, 
■ că mișcarea de eliberare pe care o 

conduce acceptă un armistițiu înso
țit de o dezangajare in Namibia, cu 
condiția ca Pretoria să accepte des
chiderea unor discuții pe baza re
zoluției 435 a O.N.U., care stabilește 
procesul dobîndirii independenței de 
către Namibia, transmite agenția 
France Presse.

într-o declarație făcută la Lusaka, 
Unde a sosit pentru convorbiri in 
problema Namibiei. Chester Crocker,

asistent al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele africane, a 
arătat că seo.pul consultărilor in 
curs de desfășurare este de a încer
ca reducerea violenței, astfel incit 
toate părțile să poată participa Ia 
negocieri cu cea mai mare încredere.

Ziarul „Zambia Daily Mail" din 
Lusaka scrie că deși au a.pârut une
le semne pozitive în jurul problemei 
namibiene, eșecul unor inițiative si
milare nu trebuie înlăturat, „Astfel 
că dacă emisarul guvernului ameri
can nu va prezenta propuneri accep
tabile care să nu mai includă pre- 
condiții din afară, aceasta ar putea 
fi o altă misiune imposibilă".

Președintele Reagan 
va candida 

pentru un al doilea mandat
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Ronafd Reagan, 
a anunțat, duminică seara. într-o 
alocuțiune televizată, decizia de a 
candida — din partea. Partidului 
Republican — pentru reînnoirea 
mandatului prezidențial pentru vii
toarea legislatură — informează a- 
gențiile A.P. și U.P.I. El a precizat 
că George Bush va candida alături 
de el pentru funcția de vicepre
ședinte.

Se așteaptă ca, în cadrul Conven
ției naționale a Partidului Republi
can, care va avea loc la Dallas, în 
august, președintelui Ronald Reagan 
și vicepreședintelui George Bush să 
li șe acorde învestitura pentru a 
candida la alegerile de la 6 noiem
brie.

SOFIA 30 (Agerpres). — în 
nicatul oficial dat publicității _
fia privind îndeplinirea planului pe 
1983 se arată că venitul național al 
Bulgariei a sporit cu 3 la sută, pro
ducția netă cu 6.1 la sută, iar pro
ducția industrială globală — cu 4.6 
la sută. în ciudă condițiilor meteo
rologice dificile și a situației inter
naționale complicate, planul a fost 
îndeplinit la principalii indicatori. 
Aproximativ 90 'la sută din sporul 
venitului național s-a realizat prin 
creșterea productivității sociale a 
muncii.

Schimburile comerciale cu străi
nătatea au crescut cu 8’,3 la sută, 
a continuat stabilizarea balanței va-

co-mu- 
la So-

lutare. iar plățile datorate altor țări 
sau firme s-au făcut normal.

în comunicat se subliniază, de ase
menea. că nu au fost realizate ci
frele de plan la unele sortimente de 
produse. în ce privește agricultura, 
in sectorul vegetal au fost adoptate 
măsuri pentru compensarea pagube
lor cauzate de condițiile meteorolo
gice nefavorabile. Cu toate acestea 

, nu s-a realizat recolta de griu, floa- 
rea-soarelui. sfecla de zahăr, toma
te, struguri. în ansamblu, producția 
agricolă netă a fost inferioară celei 
din anul 1982. în sectorul animalier 
producția a crescut cu -3 la sută,.

Veniturile reale ale populației au 
crescut cu 2,8 la sută.

Rezultatele alegerilor din Ecuador
QUITO 30 (Agerpres). — Potrivit 

rezultatelor comunicate de Secreta
riatul Național de informații al Pre
ședinției Republicii Ecuador, după 
numărarea și validarea a 85 la sută 
din voturile exprimate în alegerile 
prezidențiale care ău avut loc dumi
nică, Rodrigo Borja, candidatul parti
dului „Stingă Democratică" a obținut 
28,66 la sută din' sufragii, în timp ce 
in favoarea- principalului său contra- . 
candidat, Leon Febres, reprezentan
tul Frontului-de Reconstrucție Națio-

nală, s-au pronunțat 27,88 la sută din 
alegători. Ei sint urmați de Angel 
Duarte (populist), cu 13,51 la sută 
din voturile numărate, și de alti sase 

' candidați care au obținut un sprijirj 
electoral redus.

Deoarece se prefigurează deja că 
nici unul dintre candidați nu va ob
ține majoritate absolută, urmează ca 
la 6 mai să aibă loc un al doilea tur 
de scrutin prezidențial, la care vor 
participa primii doi clasați la ale
gerile de duminică.

BEIRUT 30 (Agerpres). — în sec
torul sudic al capitalei libaneze s-au 
înregistrat în cursul zilei de luni 
violente schimburi de focuri, transmit 
agențiile internaționale de presă. în 
zona aeroportului internațional au 
iivut loc dueluri de artilerie între 
pușcașii marini, americani din cadrul 
Forței multinaționale din Liban și 
forțe ale milițiilor siite. Un pușcaș 
marin și-a pierdut viata și trei- au 
fost răniți. în același timp. în urma 
schimburilor de focuri din această 
zonă trei civili libanezi du fost 
uciși, alti 22 fiind răniți. Din- cauza 
luptelor s-a întrerupt temporar șî 
traficul pe aeroport.

S-au înregistrat, de asemenea, 
schimburi de focuri în zona montană 
situată Ia sud-est de capitală,' între 
unități ale armatei libaneze si forțe 
ale milițiilor druze.

PORTUGALIA

Demonstrație pentru
condiții mai bune de muncă

si de viată
LISABONA 30 (Agerpres). — Zi

lele naționale de yuptă în sprijinul 
revendicărilor clasei muncitoare por
tugheze s-au încheiat printr-o mare 
demonstrație care a avut loc pe stră
zile Lisabonei. Zeci de mii de oa
meni din capitala lusitană și din 
suburbii au ieșit pe străzile orașului 
purtînd lozinci în sprijinul revendi
cărilor lor de a li se asigura condiții 
mai bune de muncă și viață, de a 
se adopta măsuri împotriva șoma
jului.
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AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

CONVORBIRI CANADIANO—EL
VEȚIENE. Primul ministru al Ca
nadei. Pierre Elliott Trudeau, aflat 
în vizită la Zurich, a avut convor
biri cu Pierre Aubert, șeful De
partamentului Federal pentru Afa^ 
ceri Externe al Elveției. Aii fost 
abordate — relatează agențiile de , 
presă — principalele aspecte ale 
actualității politice internaționale, 
probleme ale destinderii, dezarmă
rii si păcii.

COLABORARE. Congresul re
gional din landul vest-german 
Hessa al Partidului ecologist a vo
tat în favoarea unei colaborări pe 
termen lung cu social-democrații 
(P.S.D.).în cadrul parlamentului re
gional. informează agenția France 
Presse. Alianța dintre ecologiști și 
social-democrați, în landul Hessa. a 
fost propusă de către dcestia din 
urmă după alegerile din septembrie 
1983. cind nici un partid nu a putut 
obține majoritatea. P.S.D. conti- 
nuind să gireze afacerile curente.

POPULAȚIA U.R.S.S. După cum 
transmite agenția T.A.S.S.. la 1 ia
nuarie 1984 populația U.R.S.S. era 
de 273,8 milioane locuitori.

L

NUMIRE. întrunit sub conducerea 
șefului statului, Julius Nyerere, Co
mitetul Executiv Național al Parti
dului Revoluționar din Tanzania 
l-a numit pe Aii Hașsan Mwinyi 
președinte al Zanzibarului. președin-

te al Consiliului Revoluționar din 
Zanzibar și prim-minisțru al gu
vernului zanzibarian — transmit a- 
gentiile internaționale de presă. El 
11 înlocuiește in aceste funcții pe 
Aboud Jumbe. care și-a prezentat 
demisia. Tanganyika ’'și Zanzib.irul 
s-au unit în 1964, creînd Republica 
Unită Tanzania.

LA GEORGETOWN s-au încheiat 
lucrările celei de-a XXIV-a reu
niuni ministeriale a Pieței comune 
Caraibiene. Participanții au hotărit 
să intensifice cooperarea regională 
și să realizeze programe comune de 
acțiuni menite să conducă la depă
șirea actualelor dificultăți econo
mice din țările lor.

ASASINAREA GENERALULUI 
DE ARMATA ÎN RETRAGERE 
GUILLERMO QUINTANA, fost șef 
al regiunii militare madrilene — 
victima unui act terorist ce a avut 
loc duminică la Madrid — a pro
vocat vie indignare in rindul opi
niei publice spaniole, informează 
agențiile U.P.I. și France Presse. 
Președintele guvernului, Felipe 
Gonzalez, a lansat un apel către 
populație, cerîndu-i să colaboreze 
la acțiunile inițiate de poliție pen
tru prinderea autorilor atentatului. 
Partidul Comunist din Spania a 
condamnat cu toată fermitatea asa
sinatul. Declarații similare de pro
test au fost făcute și de liderii 
altor formațiuni politice spaniole. 
Atentatul nu a’ fost revendicat.

FESTIVALUL INTERNATIONAL."-] 

AL FILMULUI PENTRU TINE
RET. în orașul Tomar din Portu- I
galia se desfășoară cea de-a V-a |
ediție a Festivalului internațional 
al filmului p.entru tineret, la care .
sint prezentate peste- 60 de filme, 
din 14 țări, inclusiv țara-gazdă. 
România participă cu o serie de 
filme care sint prezentate atit in 
cadrul concursului, cit și al unei |
retrospective privind creația cine
matografică pentru tineret în i
România.

' SATELIT EXPERIMENTAL LAN
SAT IN R. P. CHINEZA. După 
cum transmite agenția China Nouă, 
la 29 ianuarie, în R. P. Chineză a 
fost lansat un satelit experimental, 
care a fost plasat pe o orbită cir- 
cumterestră.

439 MILIOANE DE LOCUITORI 
PE CONTINENTUL AFRICAN. Po
trivit statisticilor prezentate in ca
drul unei conferințe privind popu
lația Africii, desfășurată' in locali
tatea Artishâ din Tanzania, numă
rul locuitorilor continentului a atins 
cifra de 439 milioane.

NAVA ITALIANA DISPĂRUTĂ 
ÎN MAREA MEDITERANA. în Ma
rea Mediterană a dispărut o navă 
comercială italiană. După cum re
latează agențiile de presă, legătura ’ 
radio cu pava, avînd un echipaj de 
12 persoane, s-a întrerupt la 28 ia
nuarie. Vase de salvare și elicopte
re efectuează cercetări fără să fi 
reușit să descopere epava sau pe 
eventualii supraviețuitori. Se pre
cizează că, recent, un alt cargou 
italian, cu un echipai de 24 de per
soane, a dispărut in Oceanul Atlan
tic, la nord de Spania.
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De ia Toronto ia Vancouver:

Itinerare ale iscusinței omului 
în lupta cu natura

Continentul canadian. Nu-i o 
simplă figură de stil. înseși di
mensiunile Canadei sugerează pro
porțiile unui întreg continent : 
9 976 177 kmp, deci o suprafață 
apropiată de cea a Europei. Deviza 
înscrisă în limba latină pe stema 
Canadei ,.A mari usQue ad mare" 
(de la o mare la alta) concen
trează în aceste cuvinte sugestive 
impresionanta imagine vizuală a 
unei țări care se întinde de 
la țărmurile scăldate de anele 
Pacificului, pînă la cele ale Atlan
ticului. Un imens teritoriu, pe care 
locuiește însă o populație nu cu 
mult mai mare decît cea a Româ
niei. Adică mai puțin de trei lo
cuitori pe kmp.

Pentru călătorul din Europa obiș
nuit să citească în marmura mo
numentelor antice frămintata viată 
a popoarelor de pe bătrinul conti
nent,- obișnuit să descopere în fie
care mare oraș ' vestigii ale unei 
culturi milenare. Canada reprezintă 
mai. mult decît o lume nouă, in care 
au venit de-a lungul vremii repre
zentanți a nu mai puțin de 60 de 
popoare de pe întreg globul. Laolal
tă cu vechii autohtoni, indienii și 
eschimoșii, ei au format tinăra na
țiune canadiană. Oamenii de ne a- 
ceste meleaguri, urmașii primilore- 
migranți. cei mai' de curind veniți 
în căutare de lucru, au conservat și 
îmbogățit tradițiile existente, au 
construit orașe noi. au tăiat în rocă 
șosele, au muncit cu hărnicie pen
tru punerea în valoare a imenselor 

bogății ale patrimoniului national.
Canada, afirma un scriitor, s-a 

născut și s-a ridicat în lupta cu 
natura. O climă aspră a făcut din 
acest pămint atit de bogat — din 
subsolul căruia nu lipsesc niche
lul si- zincul, uraniul și aurul, 
argintul și platina — un teren greu 
accesibil generațiilor de pionieri și 
celor ce le-au urmat. Totuși vo
ința de supunere a naturii nu pu
tea să nu dea roadele scontate.

Canada se situează astăzi pe locul 
al nouălea între țările dezvoltate 
ale lumii, industria sa, deosebit de 
diversificată, participă cu peste 25 
la sută la formarea produsului na
țional brut. Dealtfel, industria a 
devenit de mult principala ramură 
a economiei, avind o pondere supe
rioară in comparație cu agricultura, 
silvicultura, pescuitul și mineritul 
luate împreună. Cit privește agri
cultura. Canada se numără printre 
cele mai mari producătoare și ex
portatoare de produse alimentare 
din lume.

în cele două. principale provincii 
ale tării. Ontario. si Quebec, care 
beneficiază de condiții climaterice 
favorabile, este concentrată 80 la 
sută din populația tării. La To
ronto si Montreal bate inima de 
otel a marilor fabrici si uzine. Aici 
se află concentrată mai bine de 90 
la sută din industria tării, circa 
9 000 de întreprinderi care produc 
o gamă foarte largă de mașini- 
unelte. de motoare de mașini, de 
produse ale industriei chimice și 

petroliere, ale industriei lemnului 
6au ale metalurgiei.

în cealaltă extremă a tării. Van- 
couverul — pămint între ocean și 
munte — este cel mai mare port 
comercial de la Pacific și unul din 
porturile naturale cele mai fru
moase din lume. în 1791. căpitanul 
George Vancouver s-a oprit pe 
locul orașului de azi, descoperind 
lemn bun pentru catarge. Portul a 
cunoscut o mare extindere în anii 
de după construirea liniei ferate 
transcoritinentale, element care, 
după cum spun canadienii, a con
tribuit la dezvoltarea economiei 
tării intr-un ritm dintre cele mai 
rapide din lume.

Pe plan extern, Canada se pro
nunță pentru înlăturarea primejdiei 
nucleare care planează asupra uma
nității, pentru respectarea în rela
țiile dintre toate statele a principii
lor unanim recunoscute ale dreptu
lui internațional, pentru făurirea 
unei lumi în care să dispară odată 
pentru totdeauna armele și răz
boaiele.

Tocmai pe această linie se în
scrie și politica externă promovată 
de actualul guvern canadian, con
dus de premierul Pierre Elliot 
Trudeau, și care a pus si pune pe 
primul plan apărarea independen
tei si suveranității tării, dezvoltarea 
relațiilor cu toate statele, indife
rent de orinduirea lor socială, men
ținerea și întărirea procesului inau
gurat prin Conferința pentru secu

ritate și cooperare în Europa de la 
Helsinki, creșterea continuă a ro
lului țărilor mici și mijlocii în 
viata internațională! Cu mult inte
res a fost ■ primită în cercurile po
litice internaționale inițiativa de 
pace lansată in ultimele luni de 
premierul canadian, avind drept 
scop să ducă la reducerea tensiunii 
internaționale, limitarea pericolului 
unei conflagrații mondiale și înce
perea unui proces real de înfăptuire 
a dezarmării și de întărire a 
securității internaționale.

Deși se află situate la mari dis
tanțe geografice. România si Ca
nada au stabilit si dezvoltă relații 
de prietenie și colaborare.bazate 
pe principiile deplinei egalități în 
drepturi, stimei și respectului re
ciproc. Aceste relații își găsesc ex
presie concretă în schimburile co
merciale, in intensificarea continuă 
a cooperării economice, tehnico- 
ștlințifice și în alte domenii de ac
tivitate, un rol deosebit avînd cola

borarea pe tărîmul folosirii în 
scopuri pașnice a energiei nucleare.

O contribuție de cea mai mare în
semnătate la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări au adus-o in- 
tîlnirile și convorbirile dintre' pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și gu
vernatorul ■ general al Canadei, 
Edward Schreyer, între șeful sta
tului român și primul ministru 
canadian. Este convingerea opiniei 
publice din tara noastră că aDro- 
piatele convorbiri Ia nivel înalt 
româno-canadiene. prilejuite de 
vizita pe care o va efectua zilele 
următoare Ia București, la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
premierul Pierre Elliot Trudeau, 
vor fi de natură să ducă la iden
tificarea unor noi căi de amplifi
care și diversificare în continuare a 
colaborării între cele două țări. în 
interesul ambelor popoare, al cau
zei păcii, destinderii și înțelegerii 
internaționale.

Radu BOGDAN

încheierea lucrărilor Congresului P.C. din Sri lanka

COLOMBO (Agerpres). — Dumini- blemele politicii interne si interna- 
Să. s-,ay, încheiat lucrările CongreȘu- tionale si a ates noUe organe de 
Jui al XII-lea al P.C. din Sn Lanka.
Congresul a ado.ptat rezoluții în pro- conducere ale partidului.

Soluționarea problemelor dezvoltării implică 
reducerea ratei dobînzilor

Simpozionul internațional de la Davos
BERNA 30 (Agerpres). — Partici

panții la simpozionul internațional 
de la Davos (Elveția), consacrat. în 
esență, problemelor actuale ale eco
nomiei mondiale, au apreciat că sint 
necesare măsuri urgente pentru a 
sprijini eforturile statelor in curs 
de dezvoltare de a ieși din recesiu
ne și de a elimina povara datoriilor 
externe.

La o conferință de presă, ținută 
la încheierea lucrărilor — la care au 
participat premierii Canadei. Tur
ciei, Portugaliei și Malayeziei. mi

CAPRICIILE VREMII
WELLINGTON. Proporțiile inun

dațiilor declanșate in sudul Noii 
Zeelande, ca urmare a ploilor de la 
sfirșitul săptămânii trecute, sint 
fără precedent, s-a anunțat oficial 
la Wellington. Potrivit agenției 
A.P., mii de persoane „au fost ne
voite să-și părăsească locuipțele, 
iar daunele provocate de inundații 
se ridică la peste 9 milioane de do
lari. Aeroportul de la Invercargil 
este acoperit de un strat de apă de 
peste doi metri grosime.

COTONOU. Seceta prelungită a- 
fectează considerabil economia na
țională a Beninului. In zonele de 
sud ale țării, precipitațiile au fost 
in cursul anului trecut sub 40 la 
sută din media multlannală. In 

niștrii de finanțe din 12 state ale 
lumii, conducătorii unor importante 
instituții internaționale, ca B.I.R.D., 
G.A.T.T. și O.E.C.D. — fostul pre
mier francez Raymond Barre a de
clarat că solutionarea problemelor 
cu care sint confruntate statele in 
curs de dezvoltare presupun în mod 
necesar reducerea .ratei inaite a do- 
binzilor. practicată in S.U.A.. a 
cursului 'supraevaluat al dolarului, 
precum și reeșalonarea rambursării 
datoriilor externe ale acestor state, 
pe o perioadă mai îndelungată.

nord, situația este și mai grea. Ma
joritatea izvoarelor au secat. Gu
vernul a luat măsuri pentru apro
vizionarea populației din zonele si
nistrate cu alimente și apă. Deta
șamente speciale forează puțuri 
de mare adâncime.

WASHINGTON. Iarna continuă 
să fie deosebit de aspră in zonele 
centrale și de nord ale Vestului 
mijlociu al S.U.A., unde se înre
gistrează ninsori abundente, visco
le și geruri puternice. Multe din 
autostrăzi au devenit impracticabile 
din cauza zăpezilor, ghețli sau po
leiului. In același timp, in zonele 
din sudul S.U.A. se semnalează 
inundații din cauza topirii bruște a 
zăpezilor.
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