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ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Sub semnul unității întregului popor, al adeziunii ferme
la politica internă și externă a partidului, al voinței
de a înfăptui neabătut hotăririle Congresului al Xlll-lea,
IERI S-A DESFĂȘURAT

Ședința comună a consiliilor oamenilor
muncii de naționalitate maghiară și germană
Joi a avut Ioc in Capi
tală, in prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Parti
dului Comunist Român,
președintele
Republicii
Socialiste România, șe
dința comună a Con
siliului oamenilor mun
cii de naționalitate ma
ghiară și a Consiliului
oamenilor muncii de na
ționalitate germană, care
a continuat, in acest ca
dru, dezbaterea sarcinilor
ce revin celor două con
silii din hotăririle Con
gresului al XHI-lea al
P.C.R.
Participanții au primit
cu vii și îndelungi aplau
ze sosirea in sală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu,
exprimînd vibrant, în nu
mele oamenilor muncii de
naționalitate maghiară și
germană, sentimentele de
fierbinte dragoste, stimă
și recunoștință față de
secretarul
general
al
partidului pentru condi
țiile egale de muncă șl
viață asigurate ' tuturor
cetățenilor țării, fără deo
sebire de naționalitate,
pentru posibilitățile crea
te ca ei să-și aducă ple
nar contribuția la elabo
rarea șl înfăptuirea poli
ticii interne și externe a
partidului și statului, la
realizarea programului de
edificare a socialismului
și comunismului în pa
tria noastră.
împreună cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în
prezidiu au luat loc
tovarășii Miu Dobrescu,
Ludovic Fazekas.
Ilie
Verdeț, Petru Enache, Ion
Radu, Iosif Szasz, pre
cum și Mihai Gere, pre
ședintele Consiliului oa
menilor muncii de națio
nalitate maghiară, Eduard
Eisenburger, președintele
Consiliului
oamenilor
muncii de naționalitate
germană, alți membri ai
birourilor consiliilor oa
menilor muncii de națio
nalitate maghiară și ger
mană.
Lucrările ședinței co
mune au fost deschise de
tovarășul Mihai Gere,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, comandantul
suprem al forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, joi 27 decembrie, pe mareșal
al Uniunii Sovietice V. G. Kuli
kov, comandant-șef al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia.
La întrevedere a participat general-colonel
Constantin
Olteanu,
membru al Comitetului Politic Exe

membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului oa
menilor muncii de națio
nalitate maghiară, care a
spus :

cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul
apărării naționale.
Oaspetele a mulțumit pentru pri
mire și a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un
salut căl
duros din partea tovarășului Kon
stantin Cernenko, secretar general
al C.C. al
P.C.U.S.,
președintele
Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.,
precum și a membrilor
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.
Totodată, el a adresat tovarășului
Nicolae Ceaușescu felicitări cordia
le cu prilejul realegerii in înalta

funcție de secretar general al
Partidului Comunist Român la cel
de-al XHI-lea
Congres al parti
dului.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
tovarășului
Konstantin Cernenko,
precum și membrilor Birtului Politic
al C.C. al P.C.U.S. salutul său căl
duros și cele mai bune urări.
Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care a decurs într-o atmo
sferă caldă, tovărășească.

în întîmpinarea

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu.
Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși.
Vă rog să-mi permiteți
ca, declarînd deschisă
ședința comună a Consi
liului oamenilor' muncii
de naționalitate maghiară
și a Consiliului oameni
lor muncii de naționalita
te germană din Republica
Socialistă România, să
exprim, in numele participanților la lucrările ple
narei noastre, al tuturor
oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și
germană din România so
cialistă, nemărginita bucu
rie și recunoștința fier
binte de a avea din nou
îtț, mijlocul nostru pe cel
mai iubit fiu al poporului,
conducătorul clarvăzător
al partidului și statului
nostru, personalitate pro
eminentă a lumii contem
porane, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Prezența dumneavoas
tră la lucrările plenarei
noastre reprezintă o nouă
și strălucită ilustrare a
democratismului profund
al orînduirii noastre, a
consecventei cu care dum
neavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, promovați dia
logul de lucru direct,
nemijlocit, cu făuritorii
valorilor și bunurilor ma
teriale și spirituale din
patria noastră, cu toți oa
menii muncii fără deose
bire de naționalitate, a
preocupării dumneavoas
tră statornice pentru asi
gurarea deplinei egalități
în drepturi a tuturor ce
tățenilor patriej noastre,
români, maghiari, ger
mani și de alte naționali
tăți.
pentru
întărirea

aniversării Republicii
decembrie;
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Rezultate de seamă
în întrecerea socialistă

AU ÎNDEPLINIT

Industria orașului
Huși

PLANUL ANUAL

Și colectivele de oameni ai mun
cii de pe tînăra platformă indus
trială a orașului Huși, județul Vas
lui, raportează în cinstea aniversă
rii Republicii un succes productiv
deosebit : îndeplinirea înainte de
termen a planului anual ia producția-marfă industrială și la pro
ducția fizică. Pină la 31 decembrie,
se estimează că industria hușeană
va livra suplimentar economiei na
ționale confecții, încălțăminte, utiiaje complexe pentru industria ex
tractivă și alimentară, fire textile,
produse alimentare și altele în va
loare de aproape 40 milioane lei,
spor de producție obținut în spe
cial pe seama creșterii productivi
tății muncii. (Petru Necula, cores
pondentul „Scînteii").

Industria
municipiului Baeău
Puternic mobilizați de hotăririle
adoptate de Congresul al XHI-lea
al partidului, oamenii muncii din
întreprinderile industriale și unită
țile economice ale municipiului Ba
cău raportează îndeplinirea mai de
vreme a planului de producție pe
acest an. Datorită avansului de
timp cîștigat, s-au creat condiții ca
pină la finele Iui decembrie să se
realizeze o producție-marfă indus
trială suplimentară în valoare de
peste 400 milioane lei, concretizată
in mașini-urielte pentru prelucra
rea metalelor, armături industriale
din fontă și oțel, organe de asam
blare, țesături, hirtie, mobilă și alte
produse solicitate de economie. O
contribuție importantă la realizarea
înainte de termen a planului anual
au adus-o colectivele de muncă de
la întreprinderea de avioane, în
treprinderea mecanică, întreprinde
rea de panouri electropneumatice,
Combinatul de celuloză și hirtie
Letea, întreprinderea de confecții.
Este de remarcat faptul că aproa
pe jumătate din producția realiza
tă în acest an o reprezintă produ
sele noi și modernizate, iar mai
mult de 20 la sută a fost livrată
la export. (Gheorghe Baltă, cores
pondentul „Scînteii").

POIANA CÎMPINA:

Importante economii
de metal
Una dintre preocupările constante
ale colectivului de la întreprinde
rea de reparații motoare grele și
instalații petroliere din Poiana Cîmpina se referă la recuperarea unui
număr cît mai mare de piese și
repere de la utilajele primite pen
tru reparații. Prin cercetări uzi
nale, prin realizarea unor linii teh
nologice speciale, s-a ajuns la re
cuperări masive, în proporție de
33—40 la sută din piesele și sub-

ansamblele componente ale motoa
relor. In acest an s-au recondiționat
zeci de mii de piese, ceea ce a con
dus la o economie de metal de 12 500
tone, cea mai mare cantitate înre
gistrată vreodată de uzină. Această
susținută acțiune a determinat și
reducerea cheltuielilor materiale la
1 000 lei producție cu aproape 11
lei. (Constantin Căpraru, corespon
dentul Sfintei!").' - •
»
V

HUNEDOARA

Un milion tone
cocs metalurgic
x de la începutul anului
Ieri dimineață, Ia uzina cocsochimică din Combinatul siderurgic
Hunedoara s-a înregistrat cifra de
1 milion tone cocs metalurgic, ceea
ce înseamnă îndeplinirea prevede
rilor de plan pe acest an, urmînd
ca pină la 31 decembrie să se pro
ducă peste prevederi 14 000 tone
cocs. înfăptuind orientările și indi
cațiile date de tovarășul Nicolae
Ceaușescu cocsarilor hunedoreni, în
acest an a crescut ponderea cărbu
nilor slab cocsificabili și necocsificabili în șarja pentru cocs, acționindu-se în continuare pentru coc
sificarea întregii cantități de huilă
extrase în țara noastră. Demn de
remarcat este și faptul că întreaga
cantitate de cocs de 10 000 tone, cît
s-a angajat să dea peste plan în
anul 1984 acest harnic colectiv de
muncă, a fost produsă cu cărbune
și energie electrică economisite.
(Sabin
Cerbu,
corespondentul
„Scînteii").

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Consiliile oamenilor muncii de
naționalitate maghiară și germană,
cetățeni ai Republicii Socialiste
România, au dezbătut — în ședin
țe separate și in comun — sarci
nile ce le revin în lumina hotărîrilor istorice ale Congresului al
XHI-lea al partidului.
Activitatea consiliilor oamenilor
muncii de naționalitate maghiară
și germană se înscrie in cadrul dez
voltării largi a democrației muncitorești-revoluționare, asigurînd, și
în această formă — in cadrul sis
temului nostru democratic —
dezbaterea problemelor privind
mersul continuu al României pe
calea socialismului și comunismu
lui, a bunăstării și fericirii între
gii noastre națiuni. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Problemele fundamentale ale
tuturor oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate, ale în
tregului nostru popor constau în
înfăptuirea obiectivului strategic al
Partidului Comunist Român, a
Programului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare fermă spre comunism.
Numai prin realizarea acestor
obiective vom asigura adevărata
egalitate în drepturi, bunăstarea,
libertatea tuturor oamenilor mun
cii, a poporului nostru 1 (Aplauze
puternice, prelungite).
Aniversarea a 40 de ani de la re
voluția de eliberare socială și na

țională, antifascistă și antiimperialistă, care a deschis o nouă eră
istorică în dezvoltarea economicosocială a României, a prilejuit un
bilanț retrospectiv general.
Intr-o perioadă scurtă, România
a parcurs mai multe etape istorice
— de Ia orînduirea burghezo-moșierească, la orînduirea socialistă,
la etapa superioară de făurire a so
cialismului multilateral dezvoltat
în patria noastră.
în această perioadă producția In
dustrială a crescut de peste 100 de
ori, agricultura de circa 7 ori, iar
venitul național de 32 de ori. S-au
dezvoltat puternic toate celelalte
sectoare de activitate economicosocială. Un mare avînt au cunoscut
știința, învățămîntul și cultura —
factori fundamentali ai progresului
general al patriei noastre, ai fău
ririi societății socialiste.
Pe această bază a crescut puter
nic nivelul de trai material și spi
ritual al întregului popor — țelul
suprem al politicii partidului nos
tru comunist, esența societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe
care o edificăm cu succes în
România. (Aplauze puternice, pre
lungite). Intr-o perioadă istorică
scurtă, România s-a transformat
dintr-o țară slab dezvoltată, cu o
economie predominant agrară, în
tr-o țară industrial-agrară, cu o in
dustrie modernă, puternică și o
agricultură înaintată. (Aplauze pu
ternice).
In acest amplu proces revoluțio

nar .s-a rezolvat — pe baza prin
cipiilor socialismului științific, ale
marxism-leninismului — și pro
blema națională în patria noastră.
Așa cum am menționat de multe
ori, și cum este bine cunoscut, de-a
lungul istoriei de secole, într-o se
rie de regiuni ale României au
conviețuit și au muncit, au luptat
împreună români, maghiari, ger
mani, sîrbi și alte naționalități,
împreună au făurit tot ceea ce se
află pe aceste meleaguri ; împreu
nă au luptat împotriva asupririi și
a nedreptăților, pentru o societate
fără exploatatori, o societate a
dreptății sociale și naționale. Prin
lupta comună am înfăptuit revolu
ția de eliberare ; prin lupta comu
nă am realizat societatea socialis
tă, nivelul ridicat de viață de as
tăzi al poporului nostru. (Aplau
ze puternice, prelungite).
Una din marile realizări, care
are un rol hotărîtor în asigurarea
deplinei egalități în drepturi, este
dezvoltarea puternică a forțelor de
producție și amplasarea armonioa
să în toate județele și zonele țării
a industriei și altor activități. Toc
mai pe această bază s-au creat
condiții minunate pentru asigura
rea dreptului la muncă, pentru în
sușirea celor mai înaintate cunoș
tințe ale științei și tehnicii mo
derne.
Marile platforme industriale,
construcțiile de locuințe și alte edi
ficii social-culturale, care au trans
format înfățișarea orașelor, a pa

triei noastre, constituie o mărtu
rie grăitoare a justeței politicii
partidului, de ridicare a nivelului
general de dezvoltare a tuturor ju
dețelor țării, de aplicare creatoare
a adevărurilor generale ale socia
lismului științific, ale legilor obiec
tive la condițiile concrete din
România.
In toate domeniile este asigura
tă deplina egalitate în drepturi. în
primul rînd, am realizat ceea ca
încă în multe țări ale lumii, inclu
siv în cele mai dezvoltate state ca
pitaliste, nu este asigurat — drep
tul la muncă, ce constituie unul
din drepturile fundamentale ale
omului. Nu numai că am înscris
in Constituție și în alte legi acest
drept, dar, prin dezvoltarea forțe
lor de producție și amplasarea lor
pe teritoriul țării, am creat condi
ții reale ca de acest drept și la
acest drept să aibă acces toți ce
tățenii patriei noastre, fără deose
bire de naționalitate. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Deși în primii ani ai acestui cin
cinal a trebuit să facem față unor
greutăți, despre care am vorbit, nu
numai că nu am redus locurile de
muncă — ceea ce ar fi dus la crea
rea de șomeri — dar, și în aceste
condiții, am asigurat noi locuri de
muncă pentru toți cetățenii, pentru
tinerii patriei noastre — fapt ce
constituie o dovadă a forței și su
periorității societății noastre socia
liste, a socialismului în general.
(Aplauze puternice, urale: se

scandează
„Ceaușescu ți po
porul !“).
în Constituție și în legile sta
tului nostru sînt înscrise dreptu
rile egale la retribuție Ia muncă
egală, aplicînd ferm principiul so
cialist de retribuție. Pe această
bază, toți oamenii muncii, fără nici
o discriminare și nici un fel de
deosebire — nu numai de națio
nalitate, dar nici de sex, cum se
Intîmplă în alte țări — au drep
turi egale și pornesc de la același
nivel de retribuție. Există o deo
sebire, dar această deosebire pri
vește deopotrivă pe toți oamenii
muncii — și anume faptul că ve
niturile sînt legate de muncă. Sînt
unii care muncesc mai bine și
cîștigă mai mult — și prin intro
ducerea, în 1983, a noului sistem
de retribuție, pot să aibă venituri
nelimitate; ca rezultat al muncii,
dar sînt alții care nu muncesc în
același fel, și pot avea venituri
mai mici, tot nelimitate. Dar, con
sider că această deosebire nu este
legată de nici un fel de naționa
litate sau de sex, ci, dimpotrivă,
este legată de necesitatea de a
asigura adevărata egalitate, drep
tul fiecăruia ca, pe baza muncii,
să aibă cîștiguri nelimitate — și
aceasta constituie tocmai un prin
cipiu de bază al socialismului. Noi
am desființat dreptul de a avea
venituri fără muncă, am lichidat
exploatarea și asuprirea și, în nici
o împrejurare, nu vom mai admi
te ca în societatea noastră cineva

să trăiască fără muncă sau prin
exploatarea muncii altuia ! Ase
menea „drepturi" au fost lichida
te pentru totdeauna ! Asemenea
„discriminări" — dacă se poate
spune așa — există și vor fi și
mai puternice, adică nu vom ad
mite nici un fel de asupritori în
patria noastră 1 Este, într-adevăr,
o discriminare față de asupritori,
față de ceea ce este în țările ca
pitaliste, dar această „discrimina
re" ne-am cucerit-o prin lupta
noastră și constituie, de fapt, adevărata egalitate în drepturi în
tre toți oamenii muncii, indife
rent de naționalitate sau de sex.
(Aplauze și urale puternice; se
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).
Vorbesc de drepturi și libertăți
tocmai aceia care în țările lor ad
mit ca cetățenii de o culoare sau
alta să nu se bucure de aceleași
drepturi la muncă și retribuire,
care, prin lege, au retribuții mai
mici ; unde femeile au retribuții
mai mici decît bărbații, nu se
bucură de deplină egalitate în
drepturi. Nu dorim ca asemenea
„libertăți" să mai apară vreodată
în patria noastră 1 Poate, pentru a•ceștia, asemenea „drepturi" con
stituie un mijloc de a-și asigura
venituri mai mari — și aceasta
este de fapt realitatea — de a asupri în plus pe oamenii de cu
loare sau de altă naționalitate, pe
femei sau pe tineri. La noi astfel
de „libertăți" nu mai pot exista.

Noi avem o înțelegere nouă a egalității și libertății — aceea a
faptului că toți cetățenii patriei
au aceleași drepturi în toate do
meniile, aceleași libertăți, dar și
aceleași îndatoriri față de patrie,
față de popor, față de cauza fău
ririi societății noi, fără clase.
(Aplauze puternice, prelungite).
Avem asigurate, prin Constitu
ție și legile țării, prevederi de de
plină egalitate la învățătură și
cultură — și nu există, în practi
că, nici un fel de îngrădire pen
tru orice cetățean al patriei sau
pentru orice tînăr de a urma ori
ce instituție de învățămînt. Dim
potrivă — după cum este bine cu
noscut — statul nostru socialist
a asigurat și gratuitatea învățămîntului și a dezvoltat larg insti
tuțiile de învățămînt pe teritoriul
țării, tocmai spre a crea și con
dițiile materiale pentru accesul
liber al întregului tineret, al tu
turor cetățenilor la învățătură. Nu
numai că asigurăm astfel de con
diții tineretului, dar ne-am preo
cupat și ne preocupăm ca și cei
care, Ia timpul respectiv, nu au
putut învăța, să poată stu
dia, atîta timp cît mai pot,
să-și însușească noi și noi cu
noștințe. Noi pornim de la faptul
că învățămîntul constituie un fac
tor fundamental pentru egalitatea
oârrienilor, că numai în măsura în
care fiecare își însușește cele mai

(Continuare in pag. a IlI-a)
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TA MM A casual MW MUNCII K NATI9UATE MAEMAA SI UMANA
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ȘTEFAN RAB
Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși.

Plenara noastră se desfășoară
in pragul încheierii unui an de
excepțională însemnătate în
viața noastră politică — anul in
care am sărbătorit cea de-a 40-a
aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, anul
celui de-al XIII-lea Congres al
partidului — piatră de hotar în
istoria contemporană a țării —
evenimente cinstite de toți cetă
țenii României, fără deosebire
de naționalitate, cu puternică
însuflețire, intr-o impresionan
tă unitate în jurul partidului, al
secretarului său general, cu
fapte de muncă demne de pre
zentul socialist al patriei.
Această indestructibilă coeziu
ne a poporului nostru își găsește
o puternică expresie și în efer
vescența creatoare cu care ac
ționează comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Covasna
pentru îndeplinirea sarcinilor ce
ne revin din actualul plan cinci
nal, din istoricele hotăriri ale
Congresului al XIII-lea al parti
dului. însuflețiți de mobiliza
toarele dumneavoastră chemări,
mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, dînd glas profundei
satisfacții și nemărginitei bucu
rii cu care națiunea întreagă
a primit hotărirea Congresului
de a vă realege in suprema
funcție de partid, oamenii mun
cii din județul Covasna acțio
nează cu toată energia și pri
ceperea pentru traducerea în
viață a obiectivelor definite de
marele forum al comuniștilor
din țara noastră. Vă raportăm,
mult stimate tovarășe secretar
general, că, pînă la această dată,
întreprinderile din județ au rea
lizat suplimentar o producțiemarfă industrială în valoare de
circa 350 milioane lei.
Sintem pe deplin conștienți că
mai avem incă multe de făcut
pentru a ridica nivelul activită
ții noastre la cotele de exigen
ță comunistă stabilite de Con
gres. Acționăm cu toată hotărîrea, în spiritul indicațiilor date
de dumneavoastră Ia recenta șe
dință a Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al
Partidului Comunist Român,
pentru instaurarea unei ordini și
discipline desăvirșite, pentru în
tărirea răspunderii și exigen
ței comuniste în toate sectoa
rele.
Punem în centrul activității
politico-educative
dezvoltarea
conștiinței socialiste, ideologice
și profesionale, a patriotismului
revoluționar socialist, a dragos
tei față de partid, patrie și po
por. Avînd în vedere că peste
42 la sută din personalul mun
citor din județ îl reprezintă ti
nerii, acționăm mai cu seamă
pentru ridicarea conștiinței acestora, pentru a le insufla res
pectul și prețuirea pentru mari
le cuceriri ale revoluției șl con
strucției socialiste, pentru tra
dițiile luminoase ale luptei pen
tru libertate, dreptate și progres
duse de oamenii muncii —
români, maghiari și germani —
din patria noastră, pentru a În
tări permanent convingerea că
suprema îndatorire patriotică
este să-ți faci exemplar datoria
la locul de muncă, să contribui
la apărarea, consolidarea și dez
voltarea realizărilor noastre.
Județul Covasna trăiește In
zilele noastre perioada unei in
tense dezvoltări și înfloriri, pe
care o datorăm politicii științi
fice a partidului, aplicării prin
cipiului pe care l-ați formulat
și promovat cu atîta strălucire
și consecvență, mult stimate to
varășe secretar general, potrivit
căruia socialismul și democrația
sînt de nedespărțit. însăși exis
tenta consiliului nostru, înființat
la generoasa dumneavoastră ini
țiativă — parte integrantă a cu
prinzătorului nostru sistem de
mocratic — reprezintă o eloc
ventă materializare a aplicării
consecvente a acestui principiu.
Am dori să subliniem și cu acest
prilej unul din meritele dum
neavoastră nepieritoare, acela
de a fi integrat obiectivul ridi
cării armonioase a tuturor ju
dețelor țării in strategia com
plexă a făuririi societății so
cialiste multilateral dezvolta
te. operă de vaste propor
ții ce caracterizează epoca pe
care o desemnăm cu numele
scump nouă, tuturor, „Epoca
Ceaușescu".
Aplicarea acestei orientări de
esență autentic democratică, în
care vedem o contribuție de cea
mai mare valoare la îmbogățirea
teoriei revoluționare a clasei
muncitoare, a condus Ia trans
formarea radicală a vieții social-economice a județului Co
vasna. Ca urmare a înfăptuirii
unui program de investiții de

aproape douăzeci miliarde lei,
pentru locuitorii, români și ma
ghiari, din județul nostru s-au
creat, în ultimele două decenii,
peste 40 000 de noi locuri de
muncă, majoritatea in moder
nele întreprinderi grupate în
marile platforme industriale ri
dicate, la indicația dumneavoas
tră, la Tîrgu Secuiesc și Sfîntu
Gheorghe. Producția industrială
a județului a crescut in acești
20 de ani de aproape 8 ori
și jumătate, iar cea agrico
lă de 1,7 ori. Ritmul susținut
al dezvoltării economice a asigurat creșterea puternică a
nivelului de trai. Veniturile
provenite din retribuirea muncii
au sporit de aproape cinci ori.
S-au ridicat aproape 30 000 de
locuințe noi, școli cu 841 săli de
clasă, grădinițe însumînd 5 230
locuri, numeroase edificii cultu
rale și de ocrotire a sănătății;
Astăzi, fiecare al 5-lea locuitor
al județului învață. Avem 27 de
școli în care, deși numărul de
elevi este sub normele stabilite,
au fost totuși constituite clase,
pentru ca și acești elevi să poa
tă urma cursurile in limba lor
maternă. In cadrul Festivalului
național „Cîntarea României"
activează sute și sute de forma
ții care prezintă spectacole in
limbile română, maghiară sau în
ambele limbi, cultivind frumoa
se tradiții populare, tocmai acele tradiții care, după unii cle
vetitori de aiurea, dornici să
vadă în România o țară pe veci
„eminamente agricolă", ar fi
dispărut ca urmare a industria
lizării.
Toate aceste realizări atestă
cu puterea de netăgăduit a fap
telor modul strălucit in care
partidul nOsțru comunist a re
zolvat pentru totdeauna, pe
baza concepției marxist-leniniste, a principiilor socialismului
științific, problema națională.
Sînt realități care dovedesc că
partidul nostru a pus accentul
nu pe aspectele formale sau
marginale ale dreptului omului,
ci pe soluționarea problemei esențiale, aceea a asigurării te
meiurilor economice de exerci
tare în fapt a drepturilor egale
asigurate tuturor cetățenilor
țării. Prin aceasta, nu numai că
s-a desființat orice fel de dis
criminare, ci s-a garantat acce
sul egal al tuturor oamenilor
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, la viața economică,
socială și politică a țării, la învățămint și cultură.
Iată de ce respingem In mo
dul cel mai hotărît orice încer
cări de denigrare a mărețelor
realizări ale poporului nostru,
orice influențe străine de con
cepția
revoluționară
despre
lume și viață, orice manifestări
de naționalism sau șovinism.
Cine vrea să vadă cum arată
adevărata egalitate In drepturi
să vină să viziteze județul Co
vasna ! Cine încearcă insă să se
mene vrajbă între noi trebuie
să știe că se va lovi de unitatea
de granit a tuturor oamenilor
muncii de aici, fără deosebire
de naționalitate, care, asemeni
întregului popor, urmează cu
nezdruncinată încredere partidul
comunist, chezașul împlinirii
aspirațiilor supreme ale națiunii
noastre socialiste. Ne umplu de
indignare încercările care se
mai fac in străinătate — inclusiv
prin articole publicate în presa
oficială — de a se propaga teze
revizioniste și reacționare, în
flagrantă contradicție cu adevă
rul și cu realitățile, care falsifi
că grosolan istoria noastră, în
cercări vizînd reînvierea unor
mentalități politice, a unor con
cepții anacronice, definitiv con
damnate de istorie. Respingem
în mod categoric asemenea di
versiuni care prejudiciază grav
cauza apropierii și înțelegerii
intre popoare< care fac. în ulti
mă analiză, jocul cercurilor im
perialiste, reacționare, revanșar
de, ostile păcii și colaborării in
ternaționale, intereselor fun
damentale ale popoarelor.
In Încheiere, doresc să vă În
credințez incă o dată, mult
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, că oamenii muncii
din județul Covasna sînt hotăriți să înfăptuiască în mod
exemplar sarcinile ce le revin
din mărețele obiective stabili
te de Congresul al XIII-lea al
partidului, din indicațiile și
orientările date de dumnea
voastră.
Acum, în prag de An Nou, lo
cuitorii județului nostru, alături
de întregul popor, vă adresează
din adincul inimilor cele mai
calde urări de sănătate, viață
îndelungată, noi și mărețe îm
pliniri in opera de
insemnătate istorică pe care o infăptuiți
in fruntea partidului și statului,
spre înălțarea și gloria scumpei
noastre patrii, Republica Socia
listă România.
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fOlOp ĂKOS
Mu’t iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Plenara Consiliului oamenilor
muncii de naționalitate ma
ghiară se desfășoară sub semnul
angajării revoluționare a între
gului nostru
popor pentru
transpunerea in viață a istori
celor hotăriri ale Congresului al
XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, pentru încheierea
cu bune rezultate a cincinalu
lui in curs .și trecerea la înfăp
tuirea sarcinilor noii etape de
realizare a Programului edifi
cării societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării
României spre comunism.
Mă simt onorat să exprim In
cadrul plenarei totala adeziune
și mîndria patriotică a mineri
lor din centrul muncitoresc Bă
lan, fără deosebire de naționa
litate, față de reinvestirea mi
nerului de onoare al țării in
suprema funcție de secretar ge
neral ai partidului.
Dumnea
voastră, mult stimate și iubite
tovarășe
Nicolae
Ceaușescu,
constituiți și pentru noi, mi
nerii, oamenii care aducem la
suprafață minereul atît de ne
cesar economiei naționale, ca
pentru întregul popor român,
un minunat exemplu de dăruire

In tot ce înfăptuim in scumpa
noastră patrie, România socia
listă.
Roadele politicii clarvăză
toare, juste și științifice pro
movate cu consecvență de
Partidul Comunist Român, în
frunte cu dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, le simțim din plin și noi,
cei care locuim și muncim în
județul Harghita, meleag care
în anii
socialismului, și mai
ales in ultimii douăzeci de ani,
e-a dezvoltat vertiginos; în
acest interval, și orașul Bălan
a devenit o așezare
minieră
modernă, cu o economie puter
nică, în continuă dezvoltare și
un frumos
aspect urbanistic,
care oferă posibilități egale de
afirmare a personalității, pri
ceperii și talentului tuturor oa
menilor muncii, indiferent de
graiul în care vorbesc.
Mobilizați de hotăririle Con
gresului, de orientările dum
neavoastră permanente, vă ra
portăm, mult stimate tovarășe
secretar general, că, în acest an,
cei aproape 6 000 de oameni ai
muncii, români și maghiari, de
la întreprinderea noastră mi
nieră realizează și depășesc
sarcinile de plan, dînd econo
miei naționale peste plan 140
tone cupru in concentrat

Pe deplin conștient! de im
portanța deosebită a lărgirii
bazei energetice și de materii
prime, care constituie o condi
ție hotărîtoare a dezvoltării
multilaterale a întregii economii
naționale, a ridicării nivelului
de trai și îmbunătățirii calității
vieții noastre, vom intensifica
activitățile de prospecțiuni și
explorări geologice, vom acțio
na pentru creșterea eficienței
muncii în subteran, prin mai
buna organizare și întărirea dis
ciplinei muncitorești, valorificînd în mod rațional zăcămîntul de minereu și contribuind
astfel la sporirea producției na
ționale de cupru.
Noi, oamenii muncii de na
ționalitate maghiară din județul
Harghita, sintem mîndri și feri
ciți că sintem cetățeni ai aces
tei țări, în fruntea căreia vă
aflați dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general,
și in care s-a făurit o demo
crație socialistă, muncitorească,
adevărată, reală, s-a asigurat
egalitatea deplină in drepturi a
tuturor fiilor patriei, s-au ci
mentat frăția și prietenia din
tre toți oamenii muncii, fără
deosebire de naționalitate. Trăim
liberi și demni în patria noas
tră comună, Republica Socialis
tă România, ca adevărați stăpîni, muncind împreună pentru-

propriul nostru viitor, prețuindu-ne și respectîndu-ne re
ciproc, hotărîți să apărăm cu
ceririle noastre socialiste, liber
tatea, integritatea și indepen
dența țării.
In același timp, respingem cu
tărie orice încercare venită din
afara țării de a ponegri reali
tățile din patria noastră și a
învrăjbi oamenii muncii de di
ferite naționalități, de a inocula
idei naționaliste, șovine, de a
calomnia politica justă a parti
dului nostru în problema na
țională. Sintem ferm încredin
țați că asemenea- încercări sînt
îndreptate împotriva intereselor
socialismului, ale prieteniei po
poarelor, a conlucrării între
state, fac jocul forțelor reacțio
nare, imperialiste.
Alăturindu-ne tuturor cetățe
nilor României socialiste, noi,
oamenii muncii români de na
ționalitate maghiară din județul
Harghita,
vă asigurăm, mult
stimate
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că nu vom
precupeți nici un efort pentru
a ne aduce contribuția, împre
ună cu întregul popor, la înde
plinirea întocmai a prevederi
lor mărețului program de dez
voltare multilaterală a patriei,
adoptat de Congresul al XIIIlea al partidului.
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MAY GllNTHER
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimate tovarășe șl stimați
tovarăși,

Plenara comună a consiliilor
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară și germană din
Republica Socialistă România
are loc la scurt timp de la în
cheierea lucrărilor celui de-al
XIII-lea Congres al partidului,
care a adoptat documente de
excepțională importanță istorică
pentru dezvoltarea multilaterală
a României socialiste în cinci
nalul 1986—1990 și în perspec
tiva anului 2000.
Doresc să subliniez cu această
ocazie satisfacția deplină a tu
turor oamenilor muncii, români,
germani și maghiari, din între
prinderea mecanică Mîrșa, ju
dețul Sibiu, pentru realegerea în
funcția supremă de secretar ge
neral al partidului a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, garanție si
gură pentru traducerea în viață
a istoricelor hotăriri adoptate de
recentul Congres, de ridicare a
scumpei noastre patrii, Republi
ca Socialistă România, pe noi
trepte de civilizație și progres,
de bunăstare materială și spiri
tuală.
Pentru cetățenii români de
naționalitate germană, realegerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu în
înalta funcție de secretar gene
ral al partidului constituie che
zășia continuării neabătute a
politicii partidului nostru de în
tărire a coeziunii și unității în
tregului popor, a frăției și con
lucrării tutUrtfr oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționali
tate, în munca și lupta comună
pentru înflorirea patriei noastre
socialiste, care asigură afirma
rea plenară, cu drepturi egale, a
tuturor oamenilor muncii, la opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate
și înaintare a României spre co
munism, Ca urmare a politicii
de repartizare echilibrată a for
țelor de producție și a institu
țiilor de învățămint și cultură
pe întreg teritoriul țării, au fost
create condiții reale de acces
egal la muncă, învățătură și cul
tură pentru toți fiii patriei ro
mâne. Totodată, s-a asigurat un
larg sistem democratic de par
ticipare a reprezentanților cetă
țenilor români din rîndul națio
nalităților conlocuitoare in toate
organismele democrației noastre
socialiste și la toate nivelurile.
Ca reprezentant al puternicu
lui colectiv de oameni ai muncii
de la întreprinderea mecanică
Mirșa, din județul Sibiu, tre
buie să arăt că, datorită grijii
permanente a conducerii parti
dului și statului nostru, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, vechea uzină s-a transfor
mat într-o întreprindere moder
nă, reprezentativă pentru con
strucția de mașini din țara
noastră, cu o tehnicitate ridica
tă, cu condiții de muncă și via
ță dintre cele mai bune pentru
toți oamenii muncii. Muncim și

trăim in întreprinderea noastră
români, germani și maghiari în
cea mai bună înțelegere, avind
toate condițiile pentru a ne
pune în valoare toate aptitudi
nile, capacitatea de muncă și de
creație pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce ne revin
din planul național unic de dez
voltare economico-socială și de
a crea condiții sociale din ce in
ce mai bune pentru întreg per
sonalul muncitor din întreprin
dere.
Raportez în acest sens plena
rei că pe 11 luni întreprinderea
noastră și-a realizat sarcinile
de plan la principalii indicatori
și sintem hotărîți ca pînă la fi
nele anului să ne onorăm și an
gajamentul asumat în întrecerea
socialistă, adoptat de adunarea
generală a oamenilor muncii.
In prezent sintem angajați
plenar in elaborarea și defini
tivarea de noi măsuri tehnicoeconomice și politice, care să
asigure un demaraj bun în rea
lizarea sarcinilor de plan pe
1985, an hotăritor pentru reali
zarea cu succes a cincinalului
1981—1985.
Am studiat în toate colecti
vele de muncă documentele ce
lui de-al XIII-lea Congres, pre
cum și cele ale plenarei comune
a Comitetului Central și a Con
siliului Suprem al Dezvoltării
Economice și Sociale și ale Ple
narei Consiliului Național al
Oamenilor Muncii și recentei
/sesiuni a Marii Adunări Națio
nale, desprinZînd sarcinile mo
bilizatoare Catfe revin și colecti
vului nostru de muncă.
Sintem conșțtienți de faptul că
trebuie să răspundem cu fapte
de muncă corespunzătoare grijii
conducerii de partid și de stat
pentru continua dezvoltare a
întreprinderii noastre, pentru
minunatele condiții de muncă și
de viață create.
Ca cetățean român de națio
nalitate germană, asemenea în
tregului nostru popor, resping
cu indignare orice încercare a
cercurilor reacționare interna
ționale de a denigra mărețele
realizări obținute în anii socia
lismului și modul strălucit în
care a fost soluționată deplin și
definitiv, în spiritul socialismu
lui științific, problema națională
la noi in România. Știm că
aceste cercuri urmăresc să slă
bească unitatea de monolit a po^j
porului nostru, să determine pe
unii cetățeni să părăsească pa
tria in care s-au născut, au
crescut și s-au desâvîrșit profe
sional. Cu ferma convingere că
adevărata libertate națională,
adevăratul umanism nu pot fi
găsite decît acolo unde te naști,
trăiești și muncești, cu încre
derea deplină in viitorul nostru
comunist, cu mîndria că sînt
fiu al României socialiste, mă
angajez, in numele oamenilor
muncii de la întreprinderea me
canică Mîrșa, să nu precupețim
nici un efort pentru înfăptuirea
exemplară a tuturor sarcinilor
ce ne revin in anu! viitor și în
cincinalul 1986—1990.
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KOMUVES ANTON
Mult stimate și iubite tovarășe
secretar general al partidului,
președinte al Republicii,
Stimați tovarăși.

Folosesc acest prilej pentru a
exprima, intr-un singur glas cu
întregul popor român, in numele
tuturor locuitorilor din comuna
Pecica și din județul Arad, ade
ziunea noastră fierbinte la po
litica internă și internațională a
partidului și statului, la docu
mentele Congresului al XIII-lea
al Partidului Comunist Român,
hotărirea de a munci fără preget
pentru a înfăptui sarcinile care
ne revin din acest program de
acțiune al întregului popor.
Realegerea dumneavoastră, mult
stimate
și
tubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în funcția
supremă de secretar general al
partidului, a fost primită cu
adîncă satisfacție de toți cetă
țenii țării, fără deosebire de na
ționalitate, noi toți văzînd in
acest act politic, de însemnătate
istorică, un factor de cimentare
și mai puternică a unității de
nezdruncinat a întregului popor
in jurul partidului, o chezășie
sigură a continuării neabătute
a operei de ridicare pe noi trep
te de progres și civilizație a
scumpei noastre patrii — Româ
nia socialistă.
Noi, lucrătorii ogoarelor arădene, români și maghiari, înfră
țiți în gind și in faptă, vorbim
aceeași limbă — limba țăranului
dintotdeauna. aceea a muncii,
grijii și dragostei pentru pămînt,
prima bogăție a noastră, a tutu
ror, iar rezultatele muncii co
mune ne răsplătesc pe deplin.
Sintem bucuroși că producțiile
de cereale obținute în acest an

la trei cooperative din cele cinci
existente pe raza comunei au
fost superioare tuturor realizări
lor noastre din anii precedent!.
La cooperativele „Ogorul" și
„23 August" a fost depășit re
cordul, altădată doar visat al
celor 8 000 kg griu la hectar.
Drept răsplată pentru munca de
pusă, făuritorilor noului record
național la griu, celor care au
transformat renumita „Pîine de
Pecica" in adevăratul simbol al
bunăstării și belșugului, le-a
fost conferit de către conducerea
statului, personal de conducăto
rul nostru
stimat, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, înaltul titlu
de „Erou al Muncii Socialiste".
Am obținut o recoltă bună și la
porumb, de peste 10 000 kg boa
be la hectar. In zootehnie reali
zăm anual peste 3 000 litri lapte
pe vacă furajată.
Puternic mobilizați de sarcini
le ce ne revin din hotăririle
Congresului al XIII-lea. aplicînd
neabătut indicațiile date de
dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral, cu prilejul vizitei făcute în
comuna noastră, am realizat în
termen optim și de cea mai
bună calitate toate lucrările
agricole din toamna acestui an,
pregătind corespunzător recol
tele anului viitor. Sintem hotăriți să realizăm intru totul
angajamentele luate privind ob
ținerea de producții record pe
suprafețe Întinse la toate cul
turile.
Doresc Să exprim și cu acest
prilej deplipa aprobare și ade
ziunea unanimă a cetățenilor
români de naționalitate maghia
ră din județul Arad, a tuturor
oamenilor muncii din această

parte a țării, față de orientări
le programatice fundamentate
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
in Raportul prezentat la Con
gresul al XIII-lea, față de hotă
ririle de însemnătate istorică ale
marelui forum al comuniștilor
din țara noastră. Noi dăm o
înaltă apreciere politicii parti
dului nostru de edificare a unei
noi economii socialiste, moder
ne, puternice, avind la bază in
dustrializarea socialistă, dezvol
tarea armonioasă a tuturor ra
murilor economiei naționale, a
tuturor localităților și județelor
țării, văzind în aceasta condiția
fundamentală a propășirii con
tinue a patriei noastre și, în același timp, a înfăptuirii plena
re a idealurilor de egalitate și
dreptate socială și națională, de
înflorire multilaterală a omului.
Trăim înfrățiți și participăm
Împreună, in egală măsură, la
muncă, la activitățile organis
melor democratice, la conduce
rea unităților economico-sociale, la desfășurarea activității
culturale. Fiii noștri au asigura
te toate condițiile ca să învețe
în limba maternă, să se pregă
tească pentru orice profesiune,
spre a-și aduce contribuția la
progresul general al societății.
Tradițiile și obiceiurile noastre
sint respectate, puse in valoa
re și prețuite. Ne bucurăm din
plin de toate valorile materiale
și spirituale noi, create prin
munca înfrățită a tuturor fiilor
României socialiste.
Celor de peste hotare care se

arată preocupați de soarta noas
tră și se fac, nepoftiți de ni
meni, „apărătorii" noștri în re
zolvarea problemei naționale le
spunem deschis să-și caute de
treabă în altă parte. în țara
noastră, problema națională a
fost rezolvată de mult de Parti
dul Comunist Român, în cele
mai drepte și mai omenești con
diții. Altele sint problemele care
ne frămintă pe noi astăzi și pe
care trebuie neapărat să le re
zolvăm. Intr-adevăr, căutăm so
luții noi în ce privește organi
zarea mai bună a muncii, vrem
să aplicăm cele mai înaintate
tehnologii de sporire a produc
ției agricole, sintem angajați în
înfăptuirea unei noi și profun
de revoluții agrare. Cei ce ne
vor „binele" trebuie să afle că
noi l-am găsit din plin prin
munca noastră infrățitâ, prin
drepturile largi înscrise in Con
stituția tării, prin marile în
făptuiri obținute, sub conduce
rea Partidului Comunist Român,
in construirea socialismului pe
pămintul patriei.
In încheiere, vă rog să-mi
permiteți, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să
vă transmit urări de bine, să
nătate, viață lungă și izbînzi tot
mai mari din partea tuturor
locuitorilor comunei noastre,
care nu vor uita înălțătoarele
momente cînd v-ați aflat în
mijlocul lor, încrecțitițindu-vă că
vom lupta în continuare să ob
ținem recolte cit mai bogate.
La multi ani 1

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
BERENDI ECATERINA
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Lucrările ședinței noastre ple
nare se desfășoară într-o pe
rioadă de puternică angajare
patriotică a întregului popor ro
mân, care, strins unit in jurul
partidului, al secretarului său
general,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, muncește cu dăruire
patriotică, cu spirit revoluționar
pentru a transpune în viață isto
ricele hotăriri ale înaltului fo
rum al comuniștilor, pentru a
asigura făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe
pămintul Româniâi.
Peste cîteva zile vom încheia
un an de muncă, de rodnice în
făptuiri și vom intra în ultimul
an al actualului cincinal. Vom
sărbători, în 1985, două decenii
de la Congresul al IX-lea al
partidului — forum ce a inau
gurat perioadă cea mai glorioa
să din întreaga istorie a patriei
noastre, pe care în treguT popor o
numește cu îndreptățită mîndrie
patriotică — „Epoca Ceaușescu".
Pe întregul cuprină ai țării au
avut loc în această perioadă
profunde prefaceri înnoitoare,
fără precedent în Istoria po
porului român, prefaceri care se
reflectă puternic și în munca și
viața oamenilor muncii sătmă
reni. Realegerea dumneavoastră,
mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, la Congresul al XIIIlea, în funcția supremă de se
cretar general al partidului a
fost primită și în județul nostru
cu adîncă satisfacție și bucurie,
toți sătmărenii, fără deosebire
de naționalitate, văzînd în această legitimă și firească reînvestire garanția cea mai sigură
a continuării, pe un plan supe
rior, a procesului revoluționar
inaugurat de Congresul al IXlea, a înaintării ferme a Româ
niei spre era de aur a omenirii
— era comunistă.
Județul Satu Mare a benefi
ciat din plin de roadele politicii
științifice a partidului și statului
nostru de dezvoltare intensă și
repartizare rațională a forțelor
de producție pe întregul teritoriu
al patriei. Este grăitor, in aceas
tă privință, faptul că volumul
investițiilor destinate județului
nostru a crescut de la 2 miliar
de lei în perioada anilor 1951—
1965, la 22,4 miliarde lei în ulti
mele două decenii ; totodată, a
sporit și valoarea fondurilor
fixe, de la 2 miliarde lei in 1945
la peste 44 miliarde lei în acest
an. întreaga producție industria
lă sătmâreană a anului 1945 se
realizează astăzi in mai puțin de
două zile, iar cea agricolă este
de cinci ori mai mare. Realizări
importante au fost înregistrate
și in ceea ce privește nivelul de
trai material și spiritual al tu
turor oamenilor muncii. Este
suficient să amintesc că în cele
două decenii de după Congresul
al IX-lea al partidului au fost
construite in județul nostru pes
te 50 000 de locuințe noi.
Comuna Dorolț, unde îmi des
fășor activitatea, a cunoscut în
acești ani cea mai infloritoare
perioadă, dezvoltîndu-se puter
nic din toate punctele de vedere
prin munca rodnică a celor pes
te 3 500 de locuitori ai săi, ro
mâni și maghiari, care trăiesc
și muncesc într-o deplină unita
te. In agricultura comunei,
printr-o mobilizare permanentă
a forțelor umane și materiale,
am înregistrat in acest an pro
ducții bune. La porumb, datorită
faptului că am obținut o recoltă
mai mare cu 2 000 kg la hectar
față de plan, am putut preda la
fondul de stat cu 270 tone mai
mult decît se prevăzuse inițial.
Am depășit substanțial planul și
la sfecla de zahăr, iar la in am
obținut o producție de două ori

mai mare decît cea planificată.
Aplicind în mod hotărît indi
cațiile date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în legătură
cu autoconducerea și autogestiunea, doresc să arăt că prin
tr-o bună organizare a muncii,
prin deplina valorificare a re
surselor locale, am reușit, încă
de acum 4 ani, să asigurăm au
tofinanțarea comunei noastre. In
viitor vom acționa cu și mai
mare răspundere pentru ca toa
te sarcinile ce ne revin din pla
nul în profil teritorial să fie
exemplar îndeplinite.
Sintem, toți fiii comunei noas
tre, fără deosebire de naționali
tate, o familie mare și unită.
Muncim, învățăm, ne petrecem
viața împreună. Avem școli în
zestrate cu laboratoare și ate
liere moderne, încadrate cu pro
fesori și învățători cu o înaltă
pregătire ; copiii noștri învață
în limba maternă, se pregătesc
pentru a fi folositori societății
noastre aflate în plin progres,
în cadrul Festivalului național
„Cîntarea României" au fost
atrași în activitatea cultural-artistică și educativă numeroși lo
cuitori ai comunei — români,
maghiari, femei, bărbați, tineri
și virstnici — formațiile noas
tre dobîndind numeroase premii
și diplome.
în toate aceste fapte de mun
că, fapte de viață își găsesc în
truchiparea principiile democra
tice puse la baza orînduirii
noastre socialiste, care asigură
egalitatea deplină In drepturi a
tuturor cetățenilor statului nos
tru, fără deosebire de naționali
tate.
Știm că peste hotare există
unele cercuri reacționare care
nu văd cu ochi buni succesele
obținute de poporul nostru pe
calea socialismului, care caută
să arunce sămînța vrajbei, să
răspindească otrava naționalis
mului și șovinismului. S-au
găsit unii care vor chiar să ne
compătimească pentru faptul că
industrializarea ar fi destrămat
tradițiile naționalităților din țara
noastră. Da, s-au destrămat
„tradițiile" neștiințel de carte,
s-au destrămat acele „tradiții"
potrivit cărora tinerii din zonele
rămase in urmă din punct de
vedere economic porneau în alte
părți in căutare de lucru. Tra
dițiile frumoase, ale muncii și
creației, ale artei populare, nu
numai că nu au dispărut, dar
și-au aflat cea mai puternică
înflorire în zilele noastre, în
condițiile in care, odată cu ridi
carea marilor platforme indus
triale, întreaga viață a localită
ților de pe plaiurile strămoșești
a devenit mai bogată, mai di
namică.
Doresc să afirm și eu cit se
poate de răspicat că țespingem
în mod hotărît orice provocare
pe teme naționaliste, șovine,
iredentiste, că punem mai
presus de toate și înțelegem să
apărăm cu întreaga noastră fi
ință unitatea și frăția tuturor
acelora care trăim pe pămintul
României, independența și inte
gritatea patriei, idealurile socia
lismului și comunismului.
,Acum, cînd mai sint doar
cîteva zile pînă la Anul Nou,
permiteți-mi, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ca în
numele oamenilor muncii săt
măreni, fără deosebire de na
ționalitate, să vă adresăm un
fierbinte omagiu și să vă urăm
din toată inima, cu dragoste,
recunoștință și adine respect,
odată cu țara întreagă, multă
sănătate și fericire, ani Îndelun
gați de viață și o activitate bo
gată în fruntea partidului și a
țării, pentru fericirea poporului
român și înflorirea scumpei
noastre patrii, Republica Socia
listă România.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
PĂLL ĂRPĂD
Mult stimate și iubite tova
rășe secretar general Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să fo
losesc acest prilej spre a expri
ma aprobarea deplină pe care
noi toți cei ce activăm pe tărîmul invătămintuiui superior și
ai cercetării științifice o dăm
hotăririlor de importanță istori
că adoptate de Congresul al
XIII-lea a) partidului și să re
afirm angajamentul de a face
totul pentru a contribui la tra
ducerea lor în viață spre binele
patriei noastre, Republica Socia
listă România, al nostru, aJ tu
turor.
Ingăduiți-mi, totodată, să dau

glas, și în acest cadru, senti
mentelor de profundă stimă,
prețuire și gratitudine ale das
călilor și studenților români și
maghiari din universitatea clu
jeană față de conducătorul iubit
al partidului și poporului nos
tru. cel care, de două decenii,
aduce o contribuție hotărîtoare
la elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a Româ
niei, la făurirea destinului ei
socialist și comunist. Ne-am bu
curat din toată inima, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
de realegerea dumneavoastră
în funcția supremă de secretar
genera) al Partidului Comunist
Român și ne manifestăm de
plina încredere că sub condu
cerea dumneavoastră România
socialistă va urca in continuare

noi trepte de progres și civili
zație.
Marile realizări obținute de
țara noastră in anii construcției
socialiste și, cu deosebire, în ul
timele două decenii — perioa
dă inaugurată de Congresul al
IX-lea, denumită pe bună drep
tate și cu legitimă mîndrie pa
triotică „Epoca Ceaușescu" —,
sînt nemijlocit legate și de am
plă dezvoltare a cercetării ști
ințifice proprii, care s-a dove
dit un factor primordial de ac
celerare a progresului economic
și social al țării. Este meritul
de neprețuit al tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a fi de
finit o concepție nouă, modernă
cu privire la rolul științei ca
forță de producție, de a fi creat
condiții optime pentru integra
rea cercetării cu invățămîntul și
producția, de a fi orientat cu
fermitate forțele din institutele
de cercetare și inginerie tehno
logică, precum și din învățămintul superior spre soluționarea
unor probleme fundamentale ale
economiei naționale.
Cu profundă satisfacție doresc
să relev că. întreaga noastră ac
tivitate beneficiază din plin de
contribuția deosebit de valoroa
să adusă de tovarășa academi
cian
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu, savant de înalt pres
tigiu internațional, căreia, li ex
primăm deplina noastră grati
tudine pentru îndrumarea, cu
înălță competentă, a întregii ac
tivități de cercetare științifică
din țara noastră, de elaborare și
realizare a programelor națio
nale de cercetare științifică șl
dezvoltare tehnologică, pentru
creșterea considerabilă a patri
moniului creației științifice ro
mânești și a aportului ei la dez
voltarea și modernizarea forțe
lor de producție, la sporirea avuției naționale.
Noi, oamenii de știință, cerce
tătorii, cadrele didactice din învățămintul superior, specialiștii
din diverse domenii de activita
te, fără deosebite de naționali
tate, sintem chemați să dezvol
tăm cu mai multă cutezanță tra
dițiile valoroase ale gindirir ști
ințifice românești, să-i ridicăm
cotele de participare la progre
sul societății, la îmbogățirea pa
trimoniului mondial de creație
științifică și tehnică.
Cu egală răspundere sîntem
angajați la pregătirea specialiș
tilor de mîine, la formarea omului nou, constructor conștient
al socialismului și comunismu
lui în patria noastră comună,
Republica Socialistă România.
Pe lîngă multiplele aspecte le
gate de instruirea la nivelul ce
rințelor actuale, ne preocupă educarea in spirit revoluționar,
patriotic a tinerilor români, ma
ghiari și de alte naționalități.
In condițiile contradicțiilor gra
ve cu care este confruntată omenirea în acest sfirșit de veac,
știința, invățămîntul trebuie să
ajute nu numai la înlăturarea
adversităților datorate crizei
economice mondiale, dar și să
combată acțiunea veninoasă a
forțelor retrograde, care în
cearcă să semene neîncredere

tntre oameni și popoare, in va
lorile rațiunii, democrației, su
veranității și independentei na
ționale, incitînd la violentă și
punind în pericol pacea, dreptul
fundamental al tuturor oameni
lor la viață.
Așa cum ați indicat, mult sti
mate tovarășe secretar generai,
la Congresul partidului, intensi
ficăm activitatea de educare a
oamenilor muncii, a tineretului,
în spiritul dragostei față de pa
tria noastră comună. România
socialistă, al muncii înfrățite
pentru ridicarea ei materială și
spirituală, pentru apărarea in
tegrității, independenței și suve
ranității ei. In numele idealuri
lor noastre comune, revoluțio
nare și umaniste, vom combate
cu fermitate, și de acum înain
te, orice manifestări de naționa
lism, șovinism, antisemitism și
alte forme de înjosire a omului,
străine concepției revoluționare,
socialiste. Aceste manifestări
aparțin trecutului, societății in
care domneau clasele exploata
toare, ce au recurs întotdeauna
la dezbinarea și învrăjbirea oa
menilor de diferite naționalități,
cu scopul de a-i subjuga și ex
ploata mai ușor. Sîntem pe de
plin conștienți că în condițiile
actuale cei care promovează ase
menea idei și atitudini fac jocul
cercurilor imperialiste, reacționa
re, care vor să lovească în inte
resele socialismului prin agita
rea problemei naționale.
Iată de ce respingem și vojn
respinge cu fermitate și în vii
tor orice încercare făcută de
elemente și cercuri reacționare
de peste hotare de a denigra
mărețele realizări ale poporului
nostru, politica națională justă
a partidului și statului român,
de a lovi în unitatea și priete
nia frățească a oamenilor mun
cii din țara noastră — în care
vedem una din marile realizări
ale socialismului românesc.
Multiplele și complexele sar
cini înscrise în magistralul Ra
port și în celelalte documente
aprobate de Congresul al XIIIlea, încrederea nestrămutată
față de partid, față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
secretar general, ne mobilizează
să ne intensificăm eforturile
' pentru ca, intr-o strînsă frăție
tate, să ne aducem intreaga
contribuție la progresul necon
tenit al țării, la ridicarea scum
pei noastre patrii. România so
cialistă, la un nivel superior de
progres și civilizație.
In încheiere, vă rog să prtmițL
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae
Ceaușescu,
expresia
sentimentelor de adînc respect.
Înaltă prețuire șl aleasă recu
noștință pe care vi le nutresc
profesorii și studenții marii ci
tadele universitare din ClujNapoca, împreună cu urarea
fierbinte pe care v-o adresăm
acum, in prag de An Nou, de
multă sănătate, viață îndelun
gată și aceeași putere exempla
ră de muncă, pentru a conduce
cu înțelepciunea, clarviziunea și
spiritul dumneavoastră revolu
ționar
destinele
poporului
nostru.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

SZILAGYI DEZIDERIU
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Cu țara în legămint. toți oa
menii muncii, fără deosebire de
naționalitate, întregul nostru
popor
acționează cu energii
sporite dînd viață cu entuziasm
ideilor și orientărilor cuprinse
în Raportul secretarului general
al partidului la Congresul al
XIII-lea. Acest document pro
gramatic de cea mai mare în
semnătate teoretică și practică
reflectă în mod magistral con
cepția profund științifică; revo
luționară de largă perspectivă
istorică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, extraordinara sa ca
pacitate de a pătrunde în miezul
problemelor complexe ale dez
voltării societății noastre și lu
mii contemporane.
Aprofundind studiul Raportu
lui ințelegem mereu mai bine că
o asemenea concepție poate fi
exprimată doar de o personali
tate deosebită, de un revoluțio
nar profund, străin de orice
închistare dogmatică, de un pa
triot care cunoaște cu adevărat
realitățile vieții, care nutrește
o profundă dragoste față de oa
meni și are o nelimitată încre
dere în ei, de o personalitate
care știe să înfrunte cu respon
sabilă cutezanță problemele me
reu noi ridicate de viață.
Inălțînd orînduirea cea mai
dreaptă, noi făptuim totul spre
binele și folosul tuturor celor
din neîntrerupta, dintotdeauna,
vatră românească. Viața nouă,
socialistă este prezentă in toate
colturile țării prin puternica
dezvoltare a industriei, agricul
turii, științei, prin impetuoasa
ridicare pe calea progresului a
tuturor localităților tării — ceea
ce oferă fiecărui om al muncii,
fără deosebire de naționalitate,
condiții egale de muncă și egale
șanse de afirmare, dar și egală
răspundere pentru bunul mers
al treburilor, pentru soarta pa
triei. Invățămîntul, arta, cultu
ra cunosc același ritm puternic
de dezvoltare, atît în limba
română, cit și in limba maghia
ră și a altor naționalități.
Imensa comoară pentru minte
și inimă de care dispunem apar
ține tuturor, indiferent de na
ționalitate, întreaga zestre de
cultură și artă fiind chemată
astăzi la noi să răspundă setei
de cunoștințe, de frumos a tu
turor cetățenilor.
Rezolvînd în mod revoluționar
problema națională, am în
făptuit egalitatea deplină in
drepturi pentru toți cetățenii,
așa cum în puține locuri in
lume s-a făcut pînă acum. Sub
steagul tricolor al suveranității
sale. România socialistă, sub
conducerea Partidului Comunist
Român, a realizat unitatea oa
menilor muncii de toate naționa
litățile. Egali in drepturi și în
datoriri, cei peste 22 milioane
cetățeni români reprezintă nu o
simplă sumă de persoane Indi
viduale, ci un întreg unitar,
organic legat, adică toți împreu
nă alcătuim Poporul, Patria,
România Suverană, un gînd și
o voință unică, exprimată prin
devotament nemărginit față de
țară și partid, de conducătorul
partidului și tării, ctitorul a-

cestei unități depline, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Impetuosul nostru mers înain
te. care a inscris România socia
listă, prin imensul său progres,
cu pagini luminoase in marea
carte a istoriei lumii secolului
XX, cheamă, prin cuvintul
partidului, pe toți oamenii mun
cii. fără deosebire de naționali
tate, să se manifeste activ in cli
matul de înaltă responsabilita
te civică proprie democrației
noastre revoluționare, angajarea
șl responsabilitatea devenind
termeni majori ai vieții morale
prezente.
Concepția secretarului gene
ral al partidului privind perfec
ționarea conducerii societății
prin participarea directă a oa
menilor muncii fără deosebire
de naționalitate la elaborarea
poljticii interne și externe a
partidului și statului, la condu
cerea treburilor obștești, a so
cietății în general, a prins ră
dăcini adinei în viața patriei.
La noi, în România, poporul
singur își decide viitorul, calea
sa de urmat.
La noi, partidul nostru. Parti
dul Comunist Român, statul
nostru socialist, independent și
suveran, hotărăsc calea dezvol
tării patriei.
Nu avem nevoie ca alții să ne
poarte de grijă, să ne ofere sfa
turi și rețete în legătură cu căile
noastre de dezvoltare. Cu atît
mai mult respingem cu fermita
te orice încercare de amestec in
treburile interne atunci cind este
vorba despre modul de soluțio
nare a problemei naționale. Se
înșeală amarnic cei ce cred că
s-ar putea uita că ațîțarea
vrajbei între oamenii muncii de
diferite naționalități a fost arma
otrăvită pe care cercurile reac
ționare au folosit-o în trecut
pentru a-i dezbina, pentru a-i
putea jefui mai ușor.
Noi respingem și condamnăm
orice manifestare de șovinism,
iredentism, dezbinare, separa
tism, naționalism, noi, oamenii
țării,' întregul, unicul nostru po
por, respingem ferm și catego
ric, cu toată puterea conștiinței,
orice tentativă de falsificare a
istoriei României, istoria noas
tră, a tuturor fiilor ei.
Rostesc aceste cuvinte dictate
de conștiință pentru că Româ
nia socialistă, profund legată de
marile idealuri de pace, liber
tate și progres, cu un popor cu
o conștiință omogenă și preocu
pări identice, este deopotrivă
mamă bună pentru toți fiii săi,
și este iubită, slujită și la nevoie
apărată cu același devotament
de noi toți. Cită dragoste since
ră exprimă adevărul adevărat,
scump nouă, tuturor, că toți oa
menii țării ne mîndrim deopo
trivă cu o trăsătură specifică și
definitorie ce ne aparține, anu
me că sintem cu toții cetățeni
români, fără deosebire de na
ționalitate, după cum. Indife
rent de originea națională, sin
tem copiii aceleiași Românii.
Noi, cei ce sîntem prezentul
românesc, noi, oamenii „Epocii
Ceaușescu", români, maghiari,
germani și de alte naționalități,
sintem mîndri că peste secole
durabile fapte de muncă ce
preamăresc vocația de creator
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la ședința comună a consiliilor oamenilor muncii
de naționalitate maghiară și germană
(Urmare din pa?. I)
înaintate cunoștințe din toate do
meniile, poate, intr-adevăr, să se
simtă, și liber, și egal în drepturi
cu alți cetățeni ai țării, indiferent
de naționalitate.
Am asigurat și asigurăm și con
dițiile de a se învăța în limba fie
cărei naționalități, făcînd aceasta
tocmai din dorința ca toți copiii și
tinerii patriei noastre să aibă crea
te toate posibilitățile pentru a-și
ridica nivelul de cunoștințe. Dar
nu numai aceasta ; după cum știți,
prin măsurile adoptate, am stabilit
ca întregul tineret să învețe încă
cel puțin două limbi străine de cir
culație internațională, alegînd din
patru limbi pe care le-am stabilit,
consideri ndu-le mai importante.
Deci, acționăm pentru a lărgi gra
dul de cunoștințe și pentru însu
șirea anumitor limbi străine, de
circulație mondială, tocmai pentru
a ușura oamenilor muncii, tuturor
cetățenilor patriei noastre, atît ac
cesul la cuceririle'științei și cu
noașterii universale, cît și la con
tacte și la dezvoltarea colaborării
internaționale.
Desigur, odată cu această pre
ocupare, nu trebuie să uităm nici
un moment că trăim într-o sin
gură patrie, că făurim socialismul
și comunismul într-o singură pa
trie. Deci, trebuie să facem ca fie
care cetățean al patriei să se poată
folosi de libertățile și drepturile
Constituției și legilor. noastre, pu
țind să-și desfășoare activitatea în
oricare colț al țării. Dacă un tînăr
va fi obligat să rămînă numai în
comuna lui, sau în orășelul lui, să
spunem, îi vom îngrădi de la început
libertatea și posibilitatea de dez
voltare. Adevărata posibilitate de
dezvoltare este și aceea ca el să
poată merge să urmeze, de exem
plu, fizica în București, să poată
să învețe și la Iași, și la Cluj-NaTimișoara, dar
poca, șl la
meargă șl în
să poată să
Craiova, acolo unde crede sau
consideră el că sînt profesori mai
buni — că există și această deose
bire. Desigur, nu vreau să jignesc
pe profesori, dar există deosebiri
între felul cum se predă într-o fa
cultate sau alta, într-un institut su
perior dintr-o parte sau alta a ță
rii. Așa a fost și Va fi întotdeauna,
pentru că și în domeniul învățămîntului — ca, dealtfel, în toa
te domeniile — oamenii au
rolul hotărîtor în a asigu
ra nivelul de instruire sau de
predare a cunoștințelor într-un loc
sau altul. Tinerii trebuie să aibă
posibilitatea să meargă oriunde
consideră că pot să învețe mai
bine, că își pot pune mai bine în
valoare aptitudinile lor. Aceasta
constituie adevărata egalitate în
drepturi — și noi vrem și facem
totul pentru a asigura asemenea
condiții. Iată de ce, studiind în lim
ba proprie naționalității respective,
întregul tineret trebuie să înțelea
gă că învățarea limbii române con
stituie o necesitate obiectivă pen
tru o adevărată egalitate în
drepturi între toți cetățenii din
România. (Aplauze puternice).
Dezvoltăm larg o intensă activi
tate de ridicare continuă a nivelu
lui politic, ideologic și educativ, pe
baza concepției revoluționare des

pre lume și viață, a materialismu
lui dialectic și istoric. Sînt cunos
cute activitățile în acest domeniu.
S-a vorbit aici de rolul important
al Festivalului „Cîntarea Româ
niei", de formele variate ale activi
tății cultural-artistice care se des
fășoară în toată țara, de partici
parea tuturor cetățenilor patriei
noastre la crearea și dezvoltarea
culturii noi socialiste, revoluționa
re. Avem, într-adevăr, tradiții mi
nunate în toate județele și zonele
țării — și cultivăm puternic aces
te tradiții. Constituie una din ma
rile realizări ale României socia
liste această preocupare de a cul
tiva și păstra tot ceea ce este bun
în domeniul culturii, al artei,
dar și de a adăuga noi și noi
elemente, de a forma — ca să spun
așa — noi tradiții pentru viitoa
rele generații, de a pune bazele
unei arte și culturi revoluționare,
făurite prin activitatea comună a
oamenilor muncii, a întregului nos
tru popor, indiferent de naționali
tate.
în munca politico-educativă, de
formare a omului nou, constructor
al socialismului, — care se desfă
șoară și ea și în limbile naționali
tăților din țara noastră, — trebuie
să vorbim permanent o limbă uni
că, limba concepției revoluționare,
a socialismului științific, limba
care dezvoltă umanismul revolu
ționar, care pune în centru omul,
ridicarea nivelului său cultural,
științific, a bunăstării și fericirii
sale. Numai o asemenea limbă re
voluționară asigură adevărata ega
litate în drepturi ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Dezvoltăm larg formele demo
crației muncitorești, revoluționare,
de creare a condițiilor participării
active a oamenilor muncii, a tu
turor categoriilor sociale, a între
gului popor, la conducerea tuturor
sectoarelor de activitate, la făuri
rea de către poporul însuși a pro
priului său destin, liber și fericit.
Cunoașteți aceste organisme ale
democrației noastre muncitorești,
revoluționare. Dealtfel, fiecare din
tre dumneavoastră, într-o formă
sau alta, într-un loc sau altul, fa
ceți parte din diferite organisme
ale democrației noastre muncito
rești.
După Congresul partidului au avut loc plenarele Consiliului Oa
menilor Muncii din industrie, ale
Consiliului Național al Agricultu
rii, precum și sesiunea Marii Adu
nări Naționale. în prealabil a avut
loc plenara comună a Comitetului
Central al partidului și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economico-Sociale ; de asemenea, a avut loc ședința Camerei Legislati
ve a Consiliilor Populare — orga
nisme care, realmente, asigură la
scară națională, participarea tu
turor oamenilor muncii la .elabo
rarea și adoptarea deciziilor fun
damentale cu privire la viitorul
patriei noastre.
începînd cu unitățile de bază, cu
adunările generale și consiliile oa
menilor muncii din toate între
prinderile și pînă la Consiliul Na
țional și Congresele naționale, avem un sistem larg democratic, în
care toți cetățenii patriei participă
cu drepturi egale la luarea tutu
ror hotăririlor. De fapt, adevăra

ta participare cu drepturi egale se
realizează tocmai în aceste orga
nisme unice, care asigură ca în
tregul popor să ia parte cu toată
forța și conștiința sa la adoptarea
politicii interne și externe a ță
rii, la realizarea Programului de
făurire a socialismului și comunis
mului în România ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).
în nici o țară capitalistă din
lume nu există, și în puține țări
sînt asemenea forme democratice,
care constituie, Intr-adevăr, o rea
lizare deosebită a societății socia
liste românești. Sîntem hotăriți să
dezvoltăm și mai puternic aceste
forme democratice de participare
a poporului la conducerea societă
ții, avînd ferma convingere că so
cialismul îl putem realiza numai
cu poporul, îl construim pentru
popor — și, deci, poporul este ace
la care trebuie să hotărască cum
să se înfăptuiască aceasta în cele
mai bune condiții.
Pornind de la toate acestea, este
necesar, desigur, să perfecționăm
activitatea noastră, să întărim con
tinuu proprietatea socialistă sub
toate formele ei, să acționăm pen
tru ridicarea continuă a nivelului
de pregătire profesională, științifi
că, pentru a ne însuși tot ceea ce
a creat și creează mai nou omeni
rea, și de a participa, prin în
treaga noastră activitate, la o nouă
cunoaștere a tainelor naturii, la
sporirea contribuției științei româ
nești la progresul și înflorirea pa
triei, la dezvoltarea științei și cu
noașterii universale. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
în același timp este necesar să
desfășurăm o activitate mai inten
să, să demascăm, prin întreaga
noastră muncă politico-educativă,
concepțiile înapoiate, retrograde,
mistice despre lume și despre via
ță, să luăm atitudine fermă împo
triva oricăror manifestări naționa
liste, șoviniste, antisemite, a tot
ceea ce înjosește omul.
într-adevăr, așa cum pe drept
cuvînt au spus unii din tovarășii
care au vorbit astăzi, se recurge,
într-o serie de țări, de către
cercurile imperialiste, reacționare,
la tot felul de diversiuni de ordin
ideologic, de dezinformare a mase
lor, a oamenilor și de ponegrire a
socialismului — iar, în ce privește
țara noastră — și la diversiunea
așa-zisei probleme naționale în
România.
într-adevăr — așa cum am men
ționat și ați menționat toți cel care
ați luat cuvîntul — problema na
țională a fost rezolvată pe deplin
în țara noastră, și orice încercare
de diversiune, de a agita această
problemă, nu face decît să dezin
formeze oamenii sau popoarele
respective, să contribuie la înrău
tățirea relațiilor dintre popoare și
țări. Trebuie să respingem cu ho
tărâre încercările unor asemenea
cercuri reacționare străine, de amestec în treburile noastre inter
ne, de denaturare și falsificare a
realităților din România !
Nu este întîmplător că, pe mă
sură ce obținem realizări tot mai
mari în construcția socialismului
din patria noastră, cele mai reac
ționare cercuri imperialiste, neo
fasciste, horthyste, în ura lor contra
socialismului, calomniază și pone

gresc realitățile din România. La
acestea se adaugă — și doresc să
menționez și în acest cadru — și
unele elemente din rîndurile fos
telor clase exploatatoare, sau
cercuri reacționare românești fugi
te în străinătate, care, împreună
cu aceste cercuri reacționare, în
cearcă și ele să ponegrească și să
prezinte denaturat realitățile din
România.
Iată de ce este necesar să în
țelegem că și acum, ca și în tre
cut, reacțiunea s-a unit și se unește
întotdeauna împotriva mișcării re
voluționare a popoarelor, își dă mîna
pentru asuprirea oamenilor, indife
rent de naționalitate. Același lucru
fac și astăzi. în ura lor împotriva
socialismului, se unesc și acum,
indiferent de naționalitate, folosind
tot felul de diversiuni, dar avînd
un singur țel — să lovească în
construcția socialismului, în socia
lism, să abată popoarele lor de pe
calea trecerii la o orînduire mai
dreaptă și mai bună, spre societa
tea fără clase. (Aplauze puternice,
prelungite).
Din păcate, se mai găsesc și unii
oameni care cad pradă acestei ac
tivități a celor mai reacționare
cercuri, sau care se lasă influen
țați de asemenea activități — așa
cum unii încearcă să acrediteze și
teza că de problemele naționalită
ții dintr-o țară sau alta trebuie să
se ocupe partide sau guverne din
alte țări. Asemenea teze nu au ni
mic comun cu concepția revolu
ționară marxist-leninistă ; ele con
stituie teze străine și sînt emana
ția — indiferent cum li s-ar spune
— a cercurilor reacționare, sau
exprimă această concepție a cercu
rilor celor mai reacționare care do
resc să găsească căile de a se amesteca în treburile altor popoare,
de a încerca să împiedice mersul
înainte sau cel puțin de a ridica
greutăți în calea dezvoltării unui
popor sau altuia.
Cei care au învrăjbit întotdea
una popoarele, au, deportat și
schingiuit sute și sute de mii, mi
lioane de oameni, pentru singurul
motiv că sînt de altă origine na
țională, au devenit peste noapte
preocupați de drepturile omului
sau ale naționalităților. Oare la
gărele de concentrare, camerele de
gazare și alte forme barbare de
distrugere a omului nu repre
zintă, de fapt, adevărata față a
acestor „apărători" ai drepturilor
omului și naționalităților ? ! Cei
care au trimis acești oameni
la moarte, care au fost părtași,
direct sau indirect, la toate acestea,
se pot oare erija și prezenta astăzi
ca apărători ai drepturilor omu
lui ? ! Este necesar să luăm o ati
tudine fermă împotriva noilor
fasciști, a neofascismului în gene
ral, a cercurilor reacționare de pre
tutindeni, să le demascăm cu toată
forța, pentru că ele reprezintă un
grav pericol pentru dezvoltarea
viitoare a popoarelor, pentru pacea
și independența fiecărei națiuni !
(Aplauze puternice, îndelungate).
Apar și o serie de falsificatori ai
istoriei, care reiau cele mai reac
ționare teze ale istoriografiei bur
gheze, imperialiste. Se merge cîteodată pînă la preamărirea fostelor
imperii, inclusiv a politicii de do

minație și asuprire a altor po
poare. Se regretă, într-o anumită
formă,
dispariția
imperiului
habsburgic, despre care știți ce
spunea Marx și Engels.
Este de înțeles, tovarăși, că în
asemenea împrejurări nu pot să nu
apară teze și concepții cu totul
străine marxism-leninismului, ega
lității între popoare. Acei care le
promovează nu pot să nu cadă,
pînă la urmă, ei înșiși în mrejele
sau sub influența acelor cercuri
care au trăit, și doresc să trăiască
și în viitor, pe seama asupririi’al
tor popoare.
Unde duce, de fapt, aceasta, to
varăși ? Pînă la urmă, nu poate
decît să ducă la dezinformarea pro
priilor popoare, cărora nu li se
spune adevărul — și aceasta nu
este de natură să servească cauza
prieteniei și colaborării, a păcii.
Iată de ce este necesar să se pună
capăt oricăror feluri de denaturare
a istoriei ! Să se înțeleagă că isto
ria de astăzi trebuie într-adevăr să
pornească de la tot ceea ce a fost
bun în trecut ; dar să nu se uite
nici un moment că istoriografia
burgheză din toate țările a avut
multe, multe laturi negative, și tre
buie să ne delimităm cu hotărîre
de aceasta. Trebuie să acționăm și
să cultivăm tot ceea ce este comun
și a fost comun în colaborarea în
tre popoare, mai cu seamă între
popoarele vecine. Să acționăm și
să creăm o istorie nouă a colaboră
rii, a prieteniei, iar pentru țările
socialiste, o istorie a construcției în
comun a socialismului și comunis
mului ! Aceasta este istoria care
asigură adevărata egalitate în
drepturi, istoria de care avem ne
voie pentru victoria socialismului
și a păcii I (Aplauze puternice, în
delungate).
j Respingem cu toată fermitatea
orice calomnii, orice încercări de a
lovi în unitatea oamenilor muncii
fără deosebire de naționalitate din
patria noastră. Realitatea de
monstrează că asemenea încercări
nu pot găsi loc în România, că în
tregul nostru popor, toți fiii patriei,
sub conducerea partidului lor co
munist, sînt hotăriți să-și întăreas
că unitatea și colaborarea, să facă
totul pentru ca, aici, în România,
unde s-au născut și trăiesc, să asi
gure o viață nouă, liberă, socialis
tă și comunistă. (Aplauze puterni
ce, îndelungate).
Este necesar să se înțeleagă că,
în actualele împrejurări internațio
nale, cînd o serie de cercuri reac
ționare ridică din nou steagul revanșismului, orice punere în discu
ție a felului în care s-a rezolvat
problema granițelor după primul
sau al doilea război mondial, în
seamnă de fapt de a te alia, vrîndnevrînd, cu acele cercuri revanșar
de, iredentiste, cu acei care pun
în primejdie pacea și securitatea
popoarelor din Europa. (Aplauze
puternice).
Așa cum au menționat unii to
varăși aici, problemele integrității
și suveranității naționale ale Româ
niei, ale integrității tuturor statelor
socialiste și celorlalte state consti
tuie astăzi probleme vitale pentru
dezvoltarea colaborării, pentru o
politică de pace, pentru progres

fmaginl din timpul desfășurării ședinței comune

economic-social — iar în țările
noastre, pentru construcția cu
succes a societății socialiste.
Noi sîntem hotăriți să facem to
tul pentru a dezvolta larg colabo
rarea cu toate țările socialiste, cu
celelalte țări vecine, cu țările din
Balcani, cu statele din Europa, în
spiritul principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, al respectului inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile
interne și avantajului reciproc.
înfăptuind neabătut Programul
partidului, asigurînd ridicarea ță
rii noastre pe noi culmi de progres
și civilizație, dăm cel mai clar
răspuns tuturor acelora care nu
privesc cu ochi buni marile reali
zări ale poporului nostru. Putem
să afirmăm deschis că vom face
totul și că nimic nu ne va împiedi
ca să înfăptuim hotărîrile Con
gresului al XIII-lea, să asigurăm
făurirea comunismului în Româ
nia, să întărim necontenit inde
pendența și suveranitatea patriei
noastre ! (Urale și aplauze puterni
ce, prelungite; se scandează:
„Ceaușescu,
România — stima
noastră și mîndria 1").
Este necesar să intensificăm ac
tivitatea educativă, de dezvoltare șl
mai puternică a patriotismului re
voluționar, socialist, a dragostei
față de patrie, față de popor, față
de cauza socialismului, a libertă
ții și fericirii tuturor oamenilor
muncii, a poporului nostru 1 Aceasta constituie — și trebuie să
fie — o trăsătură permanentă a
activității politico-educative, a dez
voltării adevăratului patriotism re
voluționar. (Aplauze puternice).
în același timp, trebuie să dez
voltăm sentimentele de prietenie și
colaborare cu popoarele care con
struiesc socialismul, cu toate po
poarele lumii, pornind de la faptul
că solidaritatea și prietenia con
stituie un factor puternic al dez
voltării socialiste, al păcii și cola
borării internaționale. Să ducem
ferm o politică de pace și de co
laborare cu toate statele lumii,
fără deosebire de orînduire so
cială !
Cu atît mai mult acum, în actua
lele împrejurări internaționale gra
ve, trebuie să facem totul pentru
a contribui activ la soluționarea
marilor probleme care confruntă
omenirea, pentru oprirea cursei
înarmărilor — în primul rînd a
celor nucleare — pentru, trecerea
la dezarmare, pentru oprirea am
plasării rachetelor nucleare cu rază
medie de acțiune pe continentul
european, pentru o Europă fără
arme nucleare, o Europă unită, a
colaborării și păcii ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).
Nu doresc să mă refer acum la
problemele externe, deoarece, la
Congresul partidului, am elaborat
pe larg orientările de perspectivă
în activitatea internațională — și
în acest spirit sîntem ferm hotă
riți să acționăm cu toată energia
și să facem totul pentru triumful
rațiunii, al colaborării, al păcii,
pentru o lume în care fiecare na
țiune să se poată dezvolta liber,
așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Peste cîteva zile intrăm în noul
an 1983, ultimul an al cincinalului
actual. Prevederile planului pe anul
viitor sînt bine cunoscute, ele au
fost dezbătute în toate organismele
democrației noastre socialiste. Acestea asigură realizarea în bune
condiții a planului cincinal 1981—
1985 și ridicarea patriei noastre pe
o nouă treaptă de dezvoltare. Pș
această bază se creează noi condi
ții pentru creșterea în continuare
a bunăstării materiale și spiritua
le a poporului nostru.
în anul 1985 va trebui să acțio
năm cu toată hotărîrea pentru în
deplinirea obiectivelor privind ri
dicarea calității, creșterea produc
tivității muncii și realizarea celor
lalte cerințe ale asigurării progre
sului tot mai puternic al patriei
noastre. în același timp va trebui
să facem totul pentru înfăptuirea
obiectivelor noii revoluții agrare,
pentru obținerea producțiilor-record, așa cum am discutat la re
centa ConsfătAre pe problemele
agriculturii.
Avem programe cuprinzătoare,
clare, pentru toate domeniile de
activitate. Acum, hotărîtor este să
trecem la realizarea lor în prac
tică. Va trebui ca, în puținele zile
care le mai avem pînă la sfîrșitul
' anului, să acționăm în așa fel in
cit să încheiem în bune condiții
planul pe 1984. Trebuie să facem
totul pentru ca, din prima zi a
noului an, să trecem la realizarea
planului pe 1985! Aceasta are o
importanță deosebită nu numai
pentru cincinalul actual, dar și
pentru realizarea planului cincinal
pe 1986—19Ș0, pentru înfăptuirea
Programului general al partidului,
de făurire a societății socialista
multilateral dezvoltate.
Să acționăm, într-o deplină uni- ;
tate, sub conducerea partidului,
pentru a asigura mersul tot mai
ferm înainte al poporului nostru,
pentru creșterea continuă a for
ței materiale a țării, a bunăstării
poporului, ridicînd România — pa
tria noastră — pe noi culmi de pro
gres și civilizație, înaintînd astfel,
cu pași fermi, spre piscurile înal
te ale societății comuniste! (Aplau
ze și urale prelungite; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.
„Ceaușescu și poporul !“).
Acum, în ajunul noului an, do
resc să vă adresez dumneavoastră,
participanților la această ședință
comună, tuturor oamenilor, mun
cii, fără deosebire de naționalita
te, întregului nostru popor, cele
mai bune urări de Noul An, noi și
noi succese și împliniri în toate
domeniile, multă sănătate și feri
cire !
La mulți ani!
(Aplauze și urale puternice,’ pre
lungite. Se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu
și poporul!“, „Ceaușescu — Ia
mulți ani !“. într-o atmosferă de
mare însuflețire și puternică uni
tate, toți cei prezenți în sală se
ridică în picioare și ovaționează cu
entuziasm, minute în șir, pentru
Partidul Comunist Român, pentru
Republica Socialistă România, pen
tru secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).
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GEDNTA COMUNA Ă CGNSILIIIOR OAMENILOR MUNCII OE NATIONALUAIE MAGHIARĂ SI GERMANĂ
(Urmare din pag. a Il-a)
talentat, viziunea și discernămîntul politic lucid al poporu
lui
vor atesta că in ultimele
decenii ale veacului XX am
trăit și muncit purtînd în con
știință certitudinea că cei care
vin după noi vor putea cinsti
și prețui atitudinea noastră
profund responsabilă față de
destinele României, că am știut
să fim demni de crezul nostru
comunist, de patrioți pentru care
interesele țării, ale demnității,
libertății și suveranității sale
sînt mai presus de orice.
Este, socot, o cerință impor
tantă ce se impune și în activi
tatea
Consiliului
oamenilor
muncii de naționalitate maghia
ră de a prezenta mai amolu și
convingător marile înfăptuiri ale
României, tot așa cum ne revine
datoria să luăm poziție fermă,
promptă, fără sfială, împotriva
oricăror încercări de amestec în
treburile noastre, de defăimare
a realităților socialiste ale pa
triei noastre.
Mă angajez In numele colecti
vului ziarului „EIore“, unde lu
crez, unul din cele nouă cotidia-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
GEISZLER HELMUTH
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Este o cinste deosebită pentru
mine că mi se oferă prilejul
să raportez în acest cadru des
pre entuziasmul și hotărîrea cu
care constructorii de autoca
mioane brașoveni — români,
germani și maghiari — muncesc
pentru a înfăptui exemplar sar
cinile ce le revin din hotărîrile
Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.
Mobilizați de îndemnurile și
prețioasele indicații formulate
de dumneavoastră, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu în magistralul Raport
prezentat în fața Congresului,
precum și de chemarea plenarei
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, colectivul nostru
și-a onorat sarcina de plan la
producția fizică pe acest an, realizînd peste prevederi un nu
măr de 1 200 autocamioane, 1 600
motoare și piese de schimb în
valoare de peste 70 milioane lei.
în același timp ne preocupăm de
introducerea pe scară largă a
mecanizării, automatizării și ro
botizării proceselor de produc
ție, pentru Încadrarea în sarcina
de creștere a productivității

meni, ca cetățeni demni ai pa
triei. Aici doresc să muncesc și
eu pentru a răspunde prin tot
ceea ce realizez grijii și încre
derii de care mă bucur în țara
noastră liberă, independentă și
suverană — adevărată vatră a
unității și frăției dintre toți fiii
patriei noastre comune — Româ
nia socialistă. Afirm cu toată
răspunderea în fața ședinței
noastre plenare că toți oamenii
muncii de naționalitate germană
din Întreprinderea de autoca
mioane — din această adevă
rată citadelă a industriei româ
nești — resping cu toată fermi
tatea orice încercări sau tendin
țe de instigare la manifestări
naționaliste și șovine, de dezbi
nare a oamenilor de diferite na
ționalități din patria noastră, în
cercări ale cercurilor reacțio
nare, imperialiste, care nu văd
cu ochi buni realizările și pro
gresele României socialiste.
Consider că în domeniul edu
cației patriotice, al dragostei
față de patrie, partid și popor,
cît și al combaterii oricăror ma

ne care apar in limba maghiară
in România, că vom face totul
pentru a îndeplini cu cinste, la
nivelul exigențelor celui de-al
XIII-lea Congres, mandatul de
înaltă răspundere revoluționară
care ni s-a încredințat, dînd
glas zilnic dragostei și devota
mentului
oamenilor
muncii
nutrite față de partid șl țară, și
nu vom cunoaște bucurie mai
mare decît slujirea pînă la
capăt a politicii Partidului Co
munist Român, cauzei înfloririi
scumpei noastre patrii, Republi
ca Socialistă România.
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, vă rog să-mi
permiteți să mă folosesc de
acest prilej pentru a vă adresa
cu profund respect și din adîncul inimii cele mai calde urări
de mulți ani de viață și sănăta
te, pentru a vă îndeplini desti
nul istoric în fruntea partidului
și țării, spre binele și mîndria
noastră, a tuturor, spre gloria
României socialiste de azi, spre
gloria României comuniste de
miine 1

muncii, care , în 1985 va fi cu 27
la sută mai mare față de acest an.
La obținerea acestor rezultate
și-au adus și iși aduc contribu
ția, prin eforturi unite și în con
dițiile deplinei egalități, toți oa
menii muncii din întreprinderea
noastră, fără deosebire de na
ționalitate.
Ca cetățean român de națio
nalitate germană, mă simt pe
deplin integrat în rîndul colec
tivului în care îmi desfășor ac
tivitatea. Mi s-au creat condiții
să învăț o meserie frumoasă
într-o școală profesională, să-mi
ridic nivelul de cunoștințe urmind cursurile unui liceu indus
trial, iar în prezent urmez
cursurile unei școli de partid.
Sint apreciat și respectat in ca
dru! formației de lucru. Mi se
încredințează răspunderi și sar
cini pe care le realizez cu con
vingerea că adevărata democra
ție constă in faptul că sînt an
trenat la elaborarea, adoptarea
și îndeplinirea hotărîrilor, în
tripla calitate de proprietar,
producător și beneficiar.
Mărturisesc că mă simt legat
de aceste plaiuri prin tot ce am
mai sfînt. Aici s-au născut, au
trăit și muncit bunicii și părin
ții mei, aici s-au realizat ca oa

nifestări de denigrare a reali
tăților din România socialistă,
o contribuție mai mare pot și
trebuie să-și aducă consiliile
oamenilor muncii de naționali
tate germană, fiecare membru
al acestora.
Exprimînd angajamentul ferm
de a munci cu toată hotărîrea și
răspunderea muncitorească pen
tru realizarea în mod exemplar
a sarcinilor ce ne revin în 1985
și în cincinalul viitor, vă rog
să-mi permiteți, mult iubite
și stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, să
dau glas sentimentelor fier
binți de dragoste și recu
noștință ale tuturor oameni
lor muncii de naționalitate
germană din județul Brașov
pentru minunatele condiții de
muncă și viață, de deplină ega
litate în drepturi de care ne
bucurăm, să vă adresez multă
sănătate și viață îndelungată,
spre binele și fericirea întregu
lui popor, a scumpei noastre
patrii — Republica Socialistă
România.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
BUS ELISABETA
Mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Folosesc prilejul ce mi s-a oferit de a lua ciivîntul la șe
dința plenară comună a consi
liilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană
pentru a exprima marea bucurie
și satisfacție a întregului colec
tiv de muncă al întreprinderii
textile din Baia Mare pentru ac
tul politic fundamental al reale
gerii, de către Congresul al
XIII-lea al partidului, a celui
mai iubit fiu al poporului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în funcția supremă de secretar
general al partidului.
Este cea mai deplină recu
noaștere a meritelor de excep
ție ce revin iubitului nostru
conducător în opera de clădire
pe pămîntul scumpei noastre
Românii a celei mai drepte și
umane orînduiri sociale. Cu to
varășul Nicolae Ceaușescu în
fruntea partidului și statului,
mărețele noastre idealuri socia
liste și comuniste, însuflețitoarele hotăriri adoptate de marele
forum al comuniștilor români
vor fi îndeplinite cu succes, pa
tria noastră comună urcjnd o
treaptă nouă pe drumul progre
sului și civilizației socialiste și
comuniste.
Oamenii muncii din întreprin

derea în care îmi desfășor activi
tatea, ca filatoare, s-au angajat
cu dăruire și înaltă răspundere
patriotică, fără deosebire de na
ționalitate, în activitatea pentru
traducerea în viață a mobiliza
toarelor sarcini, a înflăcăratelor
chemări cuprinse în Raportul
prezentat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Congresul al XIIIlea al partidului. Ne străduim
să încheiem anul cu rezultate
cit mai bune în îndeplinirea sar
cinilor de plan, să pregătim cît
mai temeinic înfăptuirea exem
plară a planului pe 1985 și pe
întregul cincinal. Avem rezulta
te bune în muncă, dar succesele
noastre vor fi și mai mari in
viitor. Astfel ne înscriem în
procesul de edificare a societății
socialiste multilateral dezvolta
te, de înaintare a României spre
comunism, drum străbătut cu
strălucite succese tocmai pentru
că la cîrma destinului nostru
național se află partidul clasei
muncitoare, în frunte cu neîn
fricatul și clarvăzătorul revolu
ționar,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
In atelier, lîngă mașină, lu
crăm umăr la umăr, pentru a ne
face datoria cit mai bine față
de partid, față de țară, români
și maghiari, ca demni cetățeni
ai țării, fii egali ai unei singure
patrii,
Republica
Socialistă
România. în toate împrejurările

vieții noastre de fiecare zi, în
fabrică, pe stradă, în magazine,
acasă, ne simțim stăpîni pe des
tinul nostru, trăim și muncim
împreună, în unitate, frăție și
respect reciproc. O spun cu deo
sebită sinceritate că nu am întilnit și nu știu de nici o deose
bire de naționalitate în munca
din fabrică. La noi în unitate,
ca peste tot în România, tot
omul harnic este apreciat, ales
în diferite organe de conducere
ale întreprinderii, plătit mai
bine numai în funcție de cum
muncește, cum respectă ordinea
și disciplina, de felul cum iși
face datoria în toate împrejură
rile, ca cetățean rorriân.
Acestea sînt adevăratele fap
te care confirmă că în România
socialistă și problema națională
a fost soluționată în spiritul ce
lei mai profunde omenii. Parti
dul nostru a reușit să întroneze
cu adevărat deplina egalitate în
tre toți fiii patriei, fără deose
bire de naționalitate. O egalitate
reală in drepturi, dar și în în
datoriri, în răspunderi față de
destinul socialist și comunist al
patriei. Cu adevărat, România
socialistă este astăzi mamă
bună pentru toți fiii săi.
Este motivul
fundamental
pentru care sintem atașați cu
trup și suflet politicii înțelepte
a partidului, urmîndu-1 cu
neabătută încredere, într-o de

plină unitate de gînd, voință și
acțiune. Este motivul fundamen
tal pentru care respingem cu
indignare teoriile falsificatoare
despre trecutul și prezentul nos
tru, curentele șovine, naționalis
te, iredentiste promovate de
cercurile reacționare de peste
hotare, dornice să învenineze
raporturile dintre state, să pro
voace și să întrețină stări de
tensiune și încordare între ele.
Asemenea încercări de amestec
în viața noastră liberă, demnă,
fericită, de învrăjbire națională
sînt sortite eșecului, nu vor pu
tea infringe adevărul, realitatea
frăției strinse a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de
naționalitate.
Cu această fermă convingere,
vă asigur, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
noi, toți oamenii muncii din în
treprinderea în care lucrez, din
întregul județ. Maramureș, ur
măm cu încredere partidul, pe
dumneavoastră, conducătorul în
țelept și vizionar, că nu avem
aspirație mai scumpă decît aceea de a sluji, cu Întreaga for
ță a minților și brațelor noastre,
patria comună — România so
cialistă.
Să ne trăiți întru mulți ani,
mult stimate secretar general ăl
partidului, spre propășirea con
tinuă a României socialiste și
afirmarea ei tot mai puternică
în rîndul țărilor lumii.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
THEIL HELMUTH
Mult stimate și Iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși,

Cadrele didactice și studenții,
toți oamenii muncii de la Insti
tutul politehnic „Traian Vuia"
din Timișoara se află încă sub
puternica impresie a magistralu
lui Raport pe care dumnea
voastră, mult stimate tovară
șe secretar
general Nicolae
Ceaușescu, l-ați prezentat la cel
de-al XIII-lea Congres al parti
dului. Ideile, tezele și orientă
rile cuprinse în istoricele docu
mente ale marelui forum co
munist se constituie intr-un
grandios program de muncă,
pentru a cărui exemplară în
făptuire se unesc într-un uriaș
șuvoi toate energiile creatoare
ale tării. Vă asigurăm, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că, împreună cu întregul po
por, noi, toți cei ce facem parte
din colectivul de muncă și în

vățătură ai politehnicii timișo
rene, fără deosebire de na
ționalitate, sintem hotăriți ca,
prin muncă de înaltă compe
tență, prin abnegație patriotică
și spirit revoluționar, să avem
o contribuție tot mai mare Ia
ridicarea patriei noastre pe noi
culmi de progres și civilizație.
Dintotdeauna poporul nostru.
Înțelept, demn și drept, a știut
să aleagă în fruntea sa patrioți
luminați și curajoși care să-1
conducă spre biruință. In acest
moment greu al istoriei con
temporane, cînd lumea este ca
o mare învolburată, bîntuită de
puternice tensiuni economice,
politice și militare, dacă Româ
nia nu s-a retras într-un adă
post pînă ce va trece furtuna,
ci își continuă mersul înainte,
făcînd totul pentru a urca noi
trepte pe calea dezvoltării sale
economico-sociale, datorăm aceasta faptului că în fruntea
partidului, în fruntea țării se
află tovarășul Nicolae Ceaușescu

— marele nostru conducător, pa
triotul înflăcărat, ilustrul mi
litant comunist a cărui tumul
tuoasă activitate revoluționară
acoperă peste o jumătate de
veac din istoria contemporană a'
patriei noastre. Iată de ce, în
primul rind. toți fiii țării, ro
mâni, maghiari, germani sau
de alte naționalități, sintem
mîndri de realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit
fiu al poporului român, eminent
conducător de partid și de stat,
personalitate proeminentă a vie
ții politice internaționale con
temporane, in funcția supremă
de secretar general al partidu
lui, văzind în această realege
re, pe care am susținut-o cu
toată
convingerea,
chezășia
înaintării patriei noastre spre
viitorul
prefigurat de Con
gresul al XIII-lea.
Institutul nostru politehnic a
avut deosebita cinste și onoare
de a-1 primi din nou, în vizită
de lucru, cu ocazia deschiderii
acestui an universitar, pe cti
torul învățămîntuluf românesc
modern — tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, om de ști
ință eminent, savant de re
nume mondial. Aprecierile pozi
tive exprimate cu această oca
zie privind rezultatele muncii
noastre constituie, pentru noi,
un imbold- puternic de a munci
mai bine, mai eficient. Indica
țiile prețioase pe care le-am
primit cu privire la activitatea
de viitor constituie îndreptarul
de bază al muncii noastre de zi
cu zi.
Ca cetățean român de națio
nalitate germană, mă alătur și
eu cu toate puterile mele efor
tului comun al întregului nostru
popor pentru realizarea exem
plară a sarcinilor care ne stau
în față, îmi este clar faptul că
sarcinile reieșite din planul na
țional unic pe anul 1985, de
curînd adoptat de Marea Adu
nare Națională, din Directivele
Congresului al XIII-lea pentru
perioada 1986—1990 și din orien
tările de perspectivă, pînă în
anul 2000, hu privesc doar creș
terea producției fizice, a pro
ductivității și calității muncii, a
eficienței economice, îndatoriri
pe care le-am avut și pină în
prezent ; aceste sarcini reflectă
cerința unei schimbări radicale
pe planul gîndiril economice, în
sensul realizării — ca să mă
refer numai la industrie — a
unor produse competitive, care
la finele cincinalului viitor să
fie, în proporție de 95 la sută,
la nivelul mondial, iar între 2
și 5 la sută să asigure intîietatea
României în lume. Desigur, la

astfel de performanțe nu se va
ajunge
de la sine,
ci prin
muncă, prin. gîndire înaintată,
prin puternica afirmare a spiri
tului creator. Politehnica timișo
reană va acorda cea mal mare
atenție acestor obiective, pentru
a forma ingineri care să gîn
*
dească și să acționeze in acest
spirit, să fie cu adevărat specialiști-revoluționari.
Avem asigurate toate condiți
ile pentru a putea îndeplini
acest obiectiv ; dispunem de la
boratoare și ateliere moderne,
de biblioteci și complexe socia
le, de un puternic și competent
corp didactic. Aceste condiții le
sint asigurate deopotrivă tu
turor studenților noștri; fără
deosebire de naționalitate, făpt
ce ilustrează deplina egalitate în
drepturi de care se bucură ab
solut toți cetățenii patriei noas
tre, datorită modului revoluțio
nar în care Partidul Comunist
Român a soluționat problema
națională în patria noastră.
Celor care, din afara țării, uneori pentru că nu cunosc reali
tățile noastre, dar de cele mal
multe ori cu rea voință, se arată
„îngrijorați" de situația cetățe
nilor români de naționalitate
maghiară, germană sau de alte
naționalități, le spun că ar face
bine să se ocupe de propriile lor
probleme. Aici, în România so
cialistă, cetățenii patriei noas
tre, fie că sînt de naționalitate
română, fie că sînt de alte na
ționalități, n-au avut niciodată
condiții mai bime .de muncă, de
pregătire, de afirmare politică,
profesională și socială, de mani
festare plenară a personalității,
ca în prezent. Timișoara, oraș
cu puternice și moderne unități
industriale, în care lucrează în
frățiți oameni ai muncii de dife
rite naționalități, cu importante
instituții de învățămînt larg
deschise deopotrivă tuturor ti
nerilor, fără deosebire de națio
nalitate, Timișoara, singurul
oraș din Europa cu teatre in
trei limbi, constituie o elocven
tă ilustrare a acestei realități
proprii României socialiste, țară
în care problema națională a
fost definitiv soluționată.
Vă rog să-mi permiteți ca în
încheiere să exprim, încă o dată,
totala adeziune a tuturor oame
nilor muncii, a tuturor studen
ților de la Institutul politehnic
„Traian Vuia" din Timișoara,
fără deosebire de naționalitate,
alături de întregul popor, la po
litica clarvăzătoare, internă și
Internațională, a partidului nos
tru, odată cu angajamentul nos
tru de a nu precupeți nici un
efort pentru realizarea progra
mului măreț de făurire a socia
lismului și comunismului pe pă
mîntul României.

DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)

i

necontenită a unității națiunii noas
tre socialiste. îngăduiți-mi, stimați
tovarăși, ca. să dau glas gindurilor
și simțămintelor ceior mai profunde
ale oamenilor muncii de naționalita
te maghiară și germană din {ara
noastră, aducînd și cu acest prilej
secretarului general al partidului
omagiul fierbinte și înalta noas
tră gratitudine pentru neobosita
activitate revoluționară, pătrunsă
de vibrant patriotism, pe care
0 desfășoară de peste cinci de
cenii spre binele și fericirea tu
turor celor ce trăiesc și muncesc in
patria noastră, pentru înălțarea
scumpei noastre patrii spre piscu
rile însorite ale socialismului și co
munismului. Vă raportăm,
mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că în cursul zilei prece
dente, intr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate patriotică, într-o pu
ternică unitate de gîndire și voință,
în ședințele plenare ale celor două
consilii, s-au dezbătut sarcinile fun
damentale ce ne revin pentru înfăp
tuirea exemplară a hotărîrilor celui
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui.
Membrii consiliilor, în numele oa
menilor muncii români de naționa
litate maghiară și germană, au evjdențiat cu putere importanța isto
rică a documentelor adoptate de
Congres — amplu și însuflețitor pro
gram de muncă și luptă pentru între
gul popor, elaborat cu contribuția
dumneavoastră determinantă, stră
lucită expresie a viziunii dumnea
voastră larg cuprinzătoare, profund
științifice, privind mersul înainte al
patriei socialiste pe calea progresu
lui șl civilizației socialiste și comu
niste.
Participanții la plenare, dînd glas
sentimentelor de adîncă stimă și aleasă prețuire pe care le nutresc oa

menii
muncii
de
naționalitate
maghiară și germană față de dum
neavoastră. și-au reafirmat și cu
aoest prilej bucuria și profunda sa
tisfacție față de hotărîrea ‘ Congre
sului de realegere a dumneavoas
tră în funcția supremă de secretar
general al partidului, garanția am
plificării succeselor de pînă acum,
chezășia înaintării necontenite a pa
triei noastre comune spre cele mai
înalte piscuri ale civilizației comu
niste. Vorbitorii și-au exprimat cele
mai alese sentimente de mulțumire
și recunoștință față de partid, față
de dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
pentru condițiile minunate de mun
că, viață și manifestare spirituală asigurate tuturor fiilor patriei și fer
ma convingere că realegerea dum
neavoastră în suprema funcție de
partid constituie garanția că și în
viitor partidul nostru va promova
cu consecventă politica sa naționa
lă justă, de întărire continuă a uni
tății, egalității și frăției întregului
popor. Totodată, în cadrul ple
narelor, membrii celor două con
silii s-au angajat ca în întrea
ga activitate politico-educativă să
pună pe prim plan dezvoltarea
dragostei față de patrie, partid
și popor, față de cuceririle revolu
ționare ale societății noastre, luînd
atitudine hotărîtă împotriva oricăror
manifestări de naționalism, șovinism,
împotriva concepțiilor revanșiste,
iredentiste promovate de cercurile
reacționare din afara țării, a ori
căror încercări de amestec in tre
burile noastre interne, de dezinfor
mare a opiniei publice cu privire
la realitățile din țara noastră, de
agitare a problemei naționale, de fo
losire a ei de către forțele reaeționare ca armă de diversiune.
în numele tuturor oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară și ger
mană, participanții la dezbateri și-au

exprimat adeziunea totală la politi
ca internă și externă a partidului
și statului nostru, al cărei strateg,
și principal exponent sînteți, șii
hotărîrea nestrămutată de a acționa
cu toată răspunderea și capacitatea»
creativă, împreună cu întregul po-'
por, strîns uniți în jurul partidu
lui, al dumneavoastră personal, pen
tru înfăptuirea orientărilor și în
demnurilor cuprinse în magistralul
dumneavoastră Raport la marele fo
rum al comuniștilor, a mărețelor obiective trasate de cel de-al XIII-lea
Congres al partidului.
In cadrul dezbaterilor, pe margi
nea problemelor înscrise la ordinea
de zi. au luat cuvîntul tovarășii Ște
fan Rab, prim-secretar al Comite
tului județean Covasna al P.C.R.,
Iiilop Akos, maistru la întreprin
derea minieră Bălan, județul Har
ghita, May Giinther, director tehnic
la întreprinderea mecanică Mirșa,
județul Sibiu, KomUves Anton, pre
ședintele C.A.P. „Avintul" Pecica,
județul Arad, Erou al Muncii Socia
liste, Berendi Ecaterina, secretar al
Comitetului de partid comunal Dorolț, județul Satu Mare, Păli Arpăd,
prorector al Universității „BabeșBolvai" din Cluj-Napoca, Szilăgyi
Dezideriu, vicepreședinte al Consi
liului ziariștilor,, redactor-șef al zia
rului „Elore". Geiszlcr Helmuth,
maistru la întreprinderea de auto
camioane Brașov, Bus Elisabeta, fi
latoare la întreprinderea textilă
„Maramureș" din Baia Mare. prof,
univ. Theil Helmuth, de la Institu
tul politehnic „Traian Vuia" Timi
șoara.
în încheierea dezbaterilor ședinței
comune, tovarășul Mihai Gere a
spus :
„Exprimînd încă o dată nemărgi
nita satisfacție pentru onoarea deo
sebită pe care ne-o faceți, mult
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co

munist Român, președinte al Repu
blicii Socialiste România, luînd parte
la ședința comună a consiliilor noas
tre, dau glas dorinței fierbinți a
tuturor celor de față și vă adresez
respectuos rugămintea de a lua
cuvîntul în încheierea lucrărilor șe
dinței noastre".
Primit cu cele mal calde senti
mente de dragoste și prețuire, a luat
cuvîntul TOVARĂȘUL NICOLAE
CEAUȘESCU.

Cuvintarea 'secretarului general al
partidului, președintele Republicii, a
fost urmărită cu deosebită atenție,
cu deplină satisfacție și unanimă aprobare. fiind subliniată, în repe
tate rînduri, cu îndelungi aplauze șl
ovații.
Dînd glas simțămintelor pârticipanților,
președintele
Consiliului
oamenilor muncii de naționalitate
germană, tovarășul Eduard Eisenburger, a spus :
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al partidului.
Președintele Republicii,
Vă rog să-mi permiteți să vă adresez, in numele tuturor membri
lor consiliilor oamenilor muncii de
naționalitate maghiară și germană,
încă o dată, cele mai vii mulțumiri
pentru faptul că ne-ați făcut marea
și deosebita cinste de a ne onora cu
prezența dumneavoastră la lucrările
plenarei.
în același timp, doresc să dau glas
profundei noastre mîndrii patriotice
cu care am urmărit magistrala dum
neavoastră cuvîntare, document de o
excepțională importanță teoretică și
practică, atît cu privire la experiența
construcției socialiste în general, cit
și cu privire la experiența inedită a
României în domeniul politicii na
ționale.

Infățișlnd în mod succint tabloul
grandioaselor succese obținute de
către întregul popor român sub con
ducerea gloriosului său partid co
munist — realizări In care se regă
sesc și faptele de muncă ale oame
nilor muncii măghiari și germani,
contribuția lor activă și conștientă la
eforturile creatoare comune pentru
edificarea societății românești con
temporane — expunerea dumnea
voastră jalonează, în concordantă cu
exigențele formulate de marele fo
rum al comuniștilor privind perfec
ționarea întregului organism social,
direcțiile și căile de acțiune pentru
sporirea
rolului
consiliilor
oa
menilor muncii de naționalitate
maghiară și germană — organisme
create din inițiativa dumneavoastră
în urmă cu mai bine de un deceniu
și jumătate — in Înfăptuirea mobi
lizatoarelor sarcini ce le revin din
hotărîrile celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului.
Vă asigurăm, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, că vom
dezbate în mod temeinic ideile și
tezele ce se desprind din clarvăză
toarea dumneavoastră expunere, în
care vedem programul concret de
muncă și luptă pentru activitatea de
viitor a consiliilor noastre și vom
stabili cele mai eficiente măsuri pen
tru ca înflăcăratele dumneavoastră
îndemnuri să fie cu cinste transpuse
în viață.
înțelegînd că participarea activă la
propășirea patriei reprezintă o înda
torire fundamentală a fiecărui cetă
țean, oamenii muncii de naționalita
te maghiară și germană se angajează,
în aceste momente de intensă trăire
patriotică, în mod solemn în fața
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să
acționeze umăr la umăr, în deplină
unitate cu întregul popor, cu totală
dăruire pentru înfăptuirea politicii
interne și internaționale a partidului

și statului, în care vedem propria
noastră politică, aducindu-ne astfel
contribuția la înflorirea continuă a
scumpei noastre patrii — Republica
Socialistă România. Ne angajăm în
fața dumneavoastră să punem în
centrul activității noastre politicoeducative cultivarea sentimentelor de
dragoste nemărginită față de patrie
și popor, minunatele tradiții de mun
că și luptă comună pentru cauza pro
pășirii patriei, pentru victoria socia
lismului și cothunismului în Româ
nia. Așa cum a rezultat din dezba
terile plenarelor noastre, consiliile
oamenilor muncii de naționalitate
maghiară și germană din România
vor acționa cu toată hotărîrea împo
triva oricăror încercări ale cercurilor
reacționare de a se amesteca în tre
burile noastre interne, de a prezenta
în mod denaturat realitățile socie
tății noastre socialiste, trecutul isto
ric al poporului român, de a crea di
versiuni cu privire la modul in care
a fost soluționată problema națională
în țara noastră. Astfel de manifestări
vor primi întotdeauna riposta noastră
hotărîtă, se vor lovi de unitatea de
granit a tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate, in
jurul Partidului Comunist Român.
Acum, cînd ne mal despart doar
citeva zile de un nou an de muncă,
pe care-1 întîmpinăm cu optimism și
ferm hotăriți de a da viață hotărîri
lor istoricului Congres al XIII-lea
care ne călăuzesc spre un viitor
demn și sigur, vă rugăm să ne per
miteți, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să vă adre
săm din adîncul inimii, dumnea
voastră și mult stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu; tradiționala urare
„La mulți ani !“, exprimată și în
graiul nostru matern „Boldog uj
evet !“. „Ein Gluckliches neues
Jahr !“.
Exprimîndu-ne bucuria și satisfac
ția noastră, a tuturor, că marele fo

rum al comuniștilor, în consens cu
voința întregului popor, v-a reinves
ts în suprema funcție de secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, chezășia sigură a continuării
operei noastre socialiste, vă aducem
un respectuos și vibrant omagiu, pre
cum și cele mai alese urări de viață
îndelungată, în deplină sănătate și
putere de muncă, noi și tot mai mari
succese în activitatea nobilă pe care
o desfășurați, cu pilduitoare dăruire
și neasemuit eroism, in fruntea
partidului și statului, spre binele șt
fericirea tuturor fiilor patriei, pentru
înaintarea ei pe drumul luminos al
socialismului și comunismului.
Să ne trăiți, la mulți ani !
Prin întreaga desfășurare a lucră
rilor ședinței comune, cei prezențl
au dat expresie voinței ferme a oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară și germană de a acționa, îm
preună cu întregul nostru popor,
strîns uniți în jurul partidului, al se
cretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptui
rea neabătută a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea, pentru ridicarea
României socialiste pe noi trepte de
progres și civilizație.
Ședința comună a luat sfîrșit
Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire. Participanții au scandat
îndelung, cu înflăcărare, „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“,
„Stima noastră și mindria, Ceaușescu
— România !“. In același timp, ei au
rostit cu căldură „Ceaușescu — La
mulți ani 1“ — urare scumpă pe care
întregul popor o adresează, in aceste
zile, conducătorului iubit al partidu
lui și statului nostru, dorindu-i din
inimă multă sănătate și putere de
muncă, spre a călăuzi cu aceeași
strălucire, înțelepciune și cutezanță
revoluționară destinele patriei, ale
națiunii pe calea socialismului și co
munismului, a bunăstării, fericirii și
păcii.

ÎMPLINIRI Șl PERSPECTIVE LA CUMPĂNA DINTRE ANI
In continuarea anchetei „Scinteii" efectuate in rindul oamenilor
muncii, consacrată implinirilor și perspectivelor la cumpăna dintre ani,
prezentăm in ziarul de azi opiniile secretarului comitetului de partid de
la întreprinderea mecanică „Ceahlău" din Piatra Neamț și ale directorului
Combinatului de articole tehnice de cauciuc din Brașov, lată răspunsurile
primite la intrebările redacției :

1. CU CE BILANȚ INCHEIAȚI ANUL 1984 ?
2. CARE ESTE CEA MAP ÎNSEMNATA REALIZARE PE PLAN PROFE
SIONAL Șl PERSONAL?
3. CE VĂ PROPUNEȚI SA REALIZAȚI IN MOD DEOSEBIT IN ANUL
1985 ?

Calitatea semănătorilor - „certificatul"
respectului față de agricultură
| Colectivul Întreprinderii noastre
• • încheie 1984 ou un bilanț fruc
tuos. între succesele deosebite
obținute aș remarca impunerea produ
selor întreprinderii pe piața interna
țională. Acest lucru s-a concretizat in
îndeplinirea cu 50 de zile mai devre
me a planului anual de export la se
mănători mecanice, produs de bază
al unității. Avansul ciștigat în ono
rarea contractelor de export ne-a
permis să livrăm suplimentar parte
nerilor extertli peste 3 000 de semă
nători. Semănătorile pe care le fabri
căm sint în prezent competitive cu cele
similare ale firmelor de renume din
lume. La ridicarea calității produse
lor pe care le realizăm, caracterizate
prin precizie înaltă de așezare a
boabelor în sol, posibilitatea de a se
administra îngrășăminte și erbicide
concomitent cu semănatul, ușurință,
In modificarea parametrilor de den
sitate, fiabilitate ridicată, greutate
redusă, a contribuit întregul co

lectiv al unității, de la muncitor la
director.

cel mai deosebit pe
trăit în acest an a
fost acela cînd comuniștii din
întreprindere mi-au acordat încre
derea de a fi ales secretar al comi
tetului de partid. Marea răspundere
care îmi revine acum, atît ca
secretar de partid, cît șl ca președin
te al consiliului oamenilor muncii, va
ridica pe o treaptă nouă, superioară,
modul meu de a gîndi și acționa.

2 • Momentul
care l-am

1985 marchează pentru
3 • Anul
colectivul nostru trecerea hotă

rîtă la înfăptuirea hotărîrilor
celui de-al XIII-lea Congres al
■partidului, sarcini deosebite revenindu-ne în ce privește ridicarea ni
velului calitativ al produselor. In
anul viitor vom trece la producția de
mare serie a semănătorilor prevă
zute cu dispozitiv electronic de su
praveghere a incorporării semințelor
în sol, ceea ce reprezintă o premieră
mondială în introducerea electronicii
la pregătirea noilor recolte. Tot în
1985 vom începe fabricarea semănă
torilor cu 12 rînduri, care, pe lîngă
celelalte calități funcționale, permit
reducerea cu pînă la 40 la sută a
consumului de carburanți și sînt cu
aproape două tone mai ușoare decît
produsele de acest tip fabricate in
alte țări. în final, aș vrea să-i
asigur pe cei care pun sămînța în
brazdă că au tovarăși de nădejde
în constructorii de mașini de la
Piatra Neamț.

Vasiie CHITIC

secretarul comitetului de partid
de la întreprinderea mecanică
„Ceahlău"

în prim planul preocupărilor
exigențele producției pentru export
colectivul
1 • Pentru
noastre, anul 1984

Întreprinderii
a avut cu 21
de zile mai puțin : întreprin
derea noastră și-a realizat pla
nul la producția-marfă industria
lă la 10 decembrie. Dar acesta

nu este singurul rezultat deo
sebit obținut în anul care se încheie.
La fel de notabil este și faptul că
prevederile anuale la productivitatea
muncii au fost și ele nu numai rea
lizate, dar și depășite cu 20 000 lei

pe om al muncii. Deși bilanțul final
nu a fost încă întocmit, apreciem că
și la ceilalți indicatori ne vom în
cadra in prevederile de plan. Dealt
fel, rezultatele pe care le-am obți
nut pină acum au permis ca între
prinderea noastră să se situeze,
după 11 luni, pe locul II in între
cerea socialistă pe ramură. Situarea
unității printre fruntașii întrecerii
socialiste se datorește în primul rînd
faptului că ne-am luat un aliat da
bază — tehnologiile moderne, de
mare randament și eficiență. Două
exemple
sint, cred, semnificative :
aplicarea tehnologiei de finisare
criogenică a garniturilor presate a
dublat productivitatea muncii ; iar
prin
injectarea
elastomerilor în
procesul de vulcanizare, timpul de
efectuare a acestei operații s-a redus
la jumătate.
urmare a îndeplinirii planupe acest an cu 21 de zile
mai devreme vom putea realiza
suplimentar o producție în valoare
de 40 milioane lei. materializată
într-o cantitate de 500 tone articole
tehnice din cauciuc, foarte solicitate,
atît de beneficiarii din țară, cit și la
export. Efectul rezultatelor obținute
de colectivul nostru se regăsește și
în sporirea cîștigurilor personalului
muncitor cu circa 15 la sută față de
retribuția tarifară.

Ca
2 • lui

de plan pe 1985 sînt
de mobilizatoare, în
special la indicatorii de efici
entă. La productivitatea muncii —
ca să mă refer doar la un singur
Sarcinile
3 • deosebit

exemplu — creșterea este de 17 la
sută. Exportul va trebui să crească
și el cu 32 la sută. Deși sub aspect
cantitativ creșterile sînt importante,
pentru colectivul nostru problema
nr. 1 rămîne însă ridicarea nivelului
calitativ al produselor. Datorită
mutațiilor calitative care au avut
loc în ultimii ani la nivelul econo
miei naționale, și aici mă refer în
primul rînd la asimilarea unei game
largi de produse cu parametri su
periori, competitivi, colectivului nos
tru îi revine sarcina să adapteze
fabricația la cerințele diferitelor
ramuri și In primul rînd ale indus
triei construcțiilor de mașini. în
acest scop, structura producției va
cunoaște unele modificări izvorîte
din aceste cerințe, ceea ce se va
reflecta în creșterea ponderii produ
selor noi cu 38 la sută. Practic, la
finele actualului cincinal. 60 la șută
din volumul producției fizice îl vor
constitui produsele noi și moderni
zate. Evident, pentru atingerea aces
tor obiective ne propunem să acțio
năm cu întreaga hotărire pentru
continuarea acțiunii de optimizare a
producției și eliminare a locurilor
înguste, pentru extinderea mecaniză
rii și automatizării unor operații
grele, cu volum ridicat de muncă,
pentru creșterea nivelului calitativ
al produselor și asigurarea de stan
duri de testare a reperelor.

Victor VARTOLOMEU

directorul întreprinderii de articole
tehnice de cauciuc - Brașov

Municipiul Tulcea a cunoscut, ca dealtfel toate localitățile patriei, o puternică
dezvoltare. In Imagine : citeva din noile construcții de pe faleza Dunării
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Cum se actioneazd
fata de rigorile iernii
Iarna șl-a intrat în drepturi. E fru
mos și bine, iar fulgii de zăpadă cad
cu. intensitate, ca in ilustratele de
Anul Nou. Zăpada multă, cum știm,
e bună pe cîmp, pentru agricultură,
în nici un caz nu e binevenită pe
drumurile de fier sau de asfalt, pe
străzi, pe trotuare, pe căile de acces
de orice fel. Cum acționează orga
nele de resort, consiliile populare,
asociațiile de locatari, comitetele de
cetățeni pentru ca repercusiunile
iernii să nu se resimtă decit in la
tura lor favorabilă ?

FLUXUL NEÎNTRERUPT AL
TRENURILOR. Poleiul și zăpada
căzută din abundență, rafalele de
viscol din partea de sud a țării au
creat greutăți in ceea ce ferovia
rii numesc „efectuarea parcurselor"
(adică operațiunile tehnice care asi
gură trenurilor „cale liberă") insă
Chiar dacă s-au produs întârzieri,
pină ieri după-amiază nu se ajun
sese la nici o închidere de linie, la
nici o întrerupere de trafic. Această
informație ne-a fost furnizată de to
varășul Constantin Ruianu, directo
rul direcției linii și instalații din De
partamentul Căilor Ferate, cu o certă
notă de satisfacție în glas. Am în
țeles-o pe deplin cind am aflat expli
cația acestui succes în lupta cu in
temperiile : peste 6 000 de ceferiști,
numeroși ostași, au lucrat, ceas de
ceas, zi și noapte, la deszăpezirea
sau dezghețarea punctelor critice.
Echipele, ca și utilajele de deszăpe
zire au fost orientate Ia timp pe
tronsoanele in care căderile de ză
padă puneau cele mai mari proble
me : Roșiori — Turnu Măgurele. Ca
racal — Corabia, Ploiești — Predeal.
Prezența activă, cu lopata în mină,
a oamenilor muncii din atelierele
feroviare, a personalului tehnico-ădministrativ din regionalele și com
plexele C.F.R. București, Craiova,
Ploiești, Pitești, Brașov a avut un
rol deosebit pentru asigurarea condi
țiilor normale de primire, manevră
și expediere in triajele in care flu
ența era amenințată de starea vre
mii Videle, Golești, Craiova, Bra
șov, Ploiești-triaj. Stăruințe aparte
s-au depus pentru evitarea oricărei
perturbări în formarea și expedierea
trenurilor din depoul București-călătorl și pentru aprovizionarea neîn
treruptă a termocentralelor, în spe
cial a termocentralei Ișalnița.
La lăsarea serii, reprezentantul
căilor ferate ne-a asigurat că alțl
6 000—7 000 de oameni se află în
continuare la datorie, pe trasee, iar
pronosticul lui în ceea ce privește
circulația neîntreruptă a trenurilor,
exceptînd, bineînțeles, unele intirzieri, era optimist.

MAI MULTA DISCIPLINA
PE ȘOSELE. Nu mai puțin semnî^catlve sînt eforturile lucrătorilor
di.v rețeaua drumurilor naționale
pentru a se asigura circulația neîn
treruptă a autovehiculelor. In timp
ce în sudul Olteniei ei se confruntau
cu grosimea stratului de zăpadă
(pină la 70 cm) în Bărăgan și Dobrogea dădea și dă de furcă poleiul.
In toate situațiile s-a intervenit și se
ihtfervine in continuare cu ceea ce
trebuie : cu pluguri și utilaje cu
lamă „împotriva" troienelor, cu nisip
și jsgură „împotriva" ghețil și pole
iului.
Sînt pregătite districtele de gospo
dărire a drumurilor cu cele trebuin
cioase ? La această întrebare, tova
rășul director Mihai Boicu, din Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor, ne-a răspuns, fără șo
văială, afirmativ. Un exemplu : can
titatea materialelor antiderapante
pregătite depășește 100 000 metri cubi.
Rezultatul
intervențiilor ?
Ieri
după-amiază se restabilea circulația
pe singurele două drumuri, secuh'are, pe care fusese Întreruptă : Cra’a — Bălcești și Cerbu — Costești
Roșiori.
Mai mult decît vremea creează însă
probleme indisciplina unor conducă
tori auto. Graba, dorința de a efec
tua depășiri chiar dacă nu sint con

diții, provoacă derapaje și blocări
de circulație. Ieri, drumul național
Pitești — Rimnicu Vilcea a fost blo
cat cîteva ore din cauza unui ase
menea act de indisciplină rutieră.
Iată, dealtfel,

CE NE COMUNICA INSPECTORA
TUL GENERAL AL MILIȚIEI :

Și nici ce concluzie să tragem : că
trebuie, oare, să așteptăm dezghețul
pentru a circula ca lumea ?

PARTICIPAREA CETĂȚENI
LOR - ÎNDATORIRE LE
GALĂ. Se știe că, in timpul iernii,

cetățenii au datoria, conform Legii
„Se recomandă insistent conducănr. 10 din 1982, să iasă cu toții să cu
' torilor auto amatori să renunțe la de
rețe zăpada in jurul blocurilor, pe
plasări in afară și în interiorul loca
trotuare și pe străzi (pină la axul
lităților, pentru a nu împiedica acti
acestora) ușurind propria lor depla
vitatea utilajelor de deszăpezire,
sare după cumpărături, aprovizio
precum și pentru a evita pericolul
narea magazinelor, ușurind în același
producerii unor accidente.
timp mijloacele de deszăpezire ale
Se solicită, de asemenea, factorilor
consiliului popular, care, oricit ar fi
de răspundere din unitățile dețină
de numeroase, nu pot face față pe
deplin curățirii de zăpadă a între
toare de autovehicule sd trimită in
curse numai pe cele care efectuează
gului oraș.
transporturi strict necesare. Se impu
In dimineața zilei de ieri, am efec
ne, totodată, să se dea prioritate
tuat un raid prin cartiere ale Capi
autovehiculelor care fac aproviziona
talei. în fața majorității unităților
rea populației, precum și celor care
industriale, stratul de zăpadă era
efectuează transporturi de urgență
curățat, iar zăpada strinsă grămadă
pentru unitățile socialiste. în aceste , pe marginea trotuarelor sau arunca
cazuri, se recomandă echiparea auto
tă la gurile de canal. Asemenea as
vehiculelor cu lanțuri antiderapante,
pecte am găsit la intreprinderile
cu nisip și lopeți, pentru a se putea
„23 August", „Republica", fabrica de
interveni operativ împotriva inzăpepîine „Titan", întreprinderea „Suztrilor. O atenție deosebită trebuie sd
veica", atelierele centrale I.T.B.
se acorde la dozarea vitezei și la uti
. Și în jurul unităților comerciale și
lizarea frinei, orice imprudență dude prestări de servicii,
lucrătorii
cind la derapaje periculoase. Se cere,
acestora
au ieșit să înlăture stratul
de asemenea, să nu se acționeze
de zăpadă. Putem spune că în fața
brusc comenzile la plecarea de pe loc
tuturor unităților comerciale de pe
sau la viraje, iar la oprire să se fo
șoseaua Colentina, șoselele Mihai
losească cu precădere frina de
Bravu, Ștefan cel Mare, bulevardele
motor.
Ana Ipătescu, Nicolae Bălcescu,
Nerespectarea acestor cerințe s-a
Magheru, Gh. Gheorghiu-Dej, se cusoldat, numai in cursul zilei de joi,
râțase zăpada, creind posibilități
in municipiul București, cp citeva
bune de acces mijloacelor de trans
sute de tamponărl, în Brașov, in
port care sosesc cu marfă.
aceeași zi, in primele ore ale dimi
Din păcate, dimineața n-am întilnit
neții, s-au produs 13 accidente de
decit puțini cetățeni care să-și indecirculație".
plinească obligația legală, gospodă
rească, civică. Ba, pe unele străzi —
Șl !N CAPITALĂ S-A AC
de exemplu Vatra Luminoasă, Căde
rea Bastiliei, Șos. Iancului, Matei
ȚIONAT, în tot cursul zilei de ieri,
Voievod, Agricultori, Frunze. Țepeș
pentru înlăturarea stratului de zăpa
Vodă, Teleajen, dr. Zlătescu — nu
dă, care a atins 35 cm. Activitatea
ieșise la curățenie pină la amiază
s-a concentrat asupra curățirii mari
nimeni. Doar după-amiază a început
lor artere de circulație, precum și a
să se remarce oarecare animație.
căilor de acces spre unități economi
ce și instituții.
ÎN AGRICULTURĂ, zăpezile
De la direcția domeniului public
din Capitală ni s-a relatat că, in
abundente căzute, care favorizează
culturile de toamnă, mărind și rezer
afara mijloacelor mobilizate de între
vele de umiditate ale solului, impli
prinderi și instituții, ieri au func
ționat peste 220 tractoare și autocis
că, totodată, să se acorde cea mai
mare atenție deszăpezirii căilor de
terne cu pluguri și perii, autogredeacces în toate sectoarele de produc
re, autoincărcătoare, camioane etc.,
ție și, in mod special, in fermele
precum și utilaje ale I.T.B. pentru
zootehnice și depozitele de furaje.
curățirea liniilor de tramvai. Tot
Totodată, se cere să se organizeze
aceeași instituție a repartizat un nu
măr de peste 800 oameni ai muncii
și echipe permanente pentru a crea
care au lucrat, manual, la înlăturarea
stocuri de furaje lingă grajduri și
saivane, pentru buna ingrijire și su
zăpezii.
praveghere
permanentă, zi și noapte,
Esențial ni se pare Insă ca toată
a animalelor, cit și pentru preluarea
această forfotă să-și arate mai bine
și transportul produselor perisabile,
efectul. Pentru că, e vizibil pentru
în primul rînd al laptelui. Scăderea
toată lumea, de mai multe zile, In
temperaturii în grajduri și saivane
București se circulă foarte greu. Stâr
trebuie prevenită prin etanșeizarea
nea bunăoară oarecare mirare de
sau
dublarea ușilor și ferestrelor,
filarea Utilajelor cu lamă înainte
prin punerea în stare de funcțiune a
chiar de căderea primilor fulgi, în
instalațiilor de încălzire și ventilație.
timp ce zone întregi, de pante, in
tersecții, erau și sînt acoperite de o
Cea mai mare atenție trebuie acor
crustă groasă de gheață.
dată îngrijirii animalelor tinere — vi
ței, miei, purcei — preîntîmpinării
Interesindu-ne de ce nu se acțio
îmbolnăvirilor, a oricăror pierderi.
nează mai decis împotriva alunecuDe asemenea, trebuie intensificate
șului, tovarășul Ion Fotescu, șeful
lucrările de deszăpezire a. căilor de
serviciului drumuri, ne-a motivat că
acces in celelalte ferme și sectoare
tehnologia aplicării materialelor anti
de producție ale agriculturii și indus
derapante e mai complicată. Nu în
triei alimentare, in vederea desfă
țelegem pentru ce pe drumurile na
șurării normale a procesului de pro
ționale „tehnologia" respectivă e
ducție.
simplă, iar pe străzile Capitalei nu e-

vremea
Institutul de meteorologie $i hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 28 decembrie, ora 20 —
31 decembrie, ora 20. In tară : Vremea
va fi în general umedă, cu cerul mai
mult acoperit. Vor cădea precipitații
sub formă de ninsoare, iar în sud-estul
țării, Izolat, și sub formă de lapoviță șl

ploaie. VIntul va prezenta intensificări
in sudul tării, viscolind zăpada. Tem
peraturile minime vor ti cuprinse între
minus 12 șl minus 2 grade, local mai
coborite. iar cele maxime între minus
6 și plus 4 grade. Izolat. în sud-estul tării — polei. In București: Vreme
relativ umedă, cu-cerul mal mult aco
perit. Temporar va ninge. Vîntul va
prezenta intensificări spulberind zăpa
da. Temperaturile minime vor oscila
intre minus 7 șl minus 3 grade, tar cele
maxime intre minus 3 șl zero grade.

Perioada de iarnă folosită intens pentru
repararea tractoarelor și mașinilor agricole
• Prinfr-o temeinică organizare a muncii să
fie respectate graficele zilnice de lucru
• Recondiționarea pieselor de schimb - o
acțiune eficientă, de mare răspundere
• Atenție maximă calității lucrărilor efectuate
Exigențele sporite față de calita
tea lucrărilor de pregătire a terenu
lui și a insămințărilor de primă
vară — condiție hotărîtoare pentru
obținerea de recolte record — impun
ca toate tractoarele și mașinile agri
cole să fie reparate temeinic, astfel
incit să existe garanția bunei lor
funcționări. Potrivit programului sta
bilit de Ministerul
Agriculturii și
Industriei
Alimentare,
repararea
tractoarelor și mașinilor agricole
care necesită asemenea lucrări ur
mează să se termine pină la sfîrșltul lunii februarie. In vederea res
pectării termenului stabilit s-au de
terminat volumele de lucrări și, pe
această bază, au fost întocmite gra
fic' de execuție. Tot in acest scop,
s-a făcut o mal bună organizare a
spațiilor din ateliere, pe sectoare
specializate, incit reparațiile să se
desfășoare în flux.
în cele mai multe stațiuni pentru
mecanizarea agriculturii și centre
specializate, activitatea de reparare a
tractoarelor se desfășoară de acuțn

cinema
• Cireșaril : PATRIA (1186 25) - 9;
11,15; 13.30; 15,45: 18; 20. EXCELSIOR
(65 49 45) - 9: 14: 16; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) - 9: 11 ; 16; 18; 20.
• Mitică
Popescu :
VICTORIA
(16 28 79) - 9,30: 11,30: 13,30; 16; 18;
20, CULTURAL (83 50 13) - 9: 11,15;
13.30; 15.45; 18: 20.
• Tinerețe fără bătrlnețe : LUMINA
(14 74 16) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Raliul J FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11; 13,15; 15,30; 17.45; 20. MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Horea : LIRA (31 71 71) — 15,30;

în ritm intens. Totuși, după cum se
apreciază la ministerul de resort, lu
crările trebuie mult intensificate.
Din datele care ne-au fost furnizate
rezultă că, pină la 20 decembrie,
tractoarele au fost reparate in pro
porție de 25 la sută, grapele cu
discuri — 42 la sută, semănâtorile
pentru culturi păloase — 19 la sută,
semănâtorile pentru plante prășitoare — 21 la sută, mașinile de îm
prăștiat îngrășăminte organice — 43
la sută, iar cele fitosanitare — 31
la sută. De aici se desprinde con
cluzia că este necesar ca, peste tot,
activitatea în ateliere să fie temei
nic organizată, respectîndu-se zi de
zi graficele de execuție.
Repararea tractoarelor și a celor
lalte utilaje agricole necesită nu
meroase piese de schimb și diferite
materiale. Pentru asigurarea lor s-a
făcut redistribuirea unor repere in
tre bazele județene de aproviziona
re, s-a intensificat activitatea de recondiționare a pieselor, care vor re
prezenta 60 la sută din totalul celor

18,30 COSMOS (27 54 95) — 13; 14,15;
16.30: 19.
• Moara Iul Călifar : FERENTARI
(80 49 85) - 15.30: 17,30: 19.30.
© Acordați circumstanțe atenuante?!
MIORIȚA (14/27 14) - 9; 11,13; 13.30;
15,45; 18; 20. GIULEȘTJ (17 55 46) 9; 11.15: 13.30: 15.45 : 18; 20
© Zbor periculos! FLACĂRA (20 33 40)
- 15: 17: 19.
© Amurgul flntlnilor : PROGRESUL
(23 94 10'. - 15.30; 17,30; 19,30.
© O lumină la etajul zece : FLOREASCA (33 29 71) - 10; 11,45; 13.30;
15.30; 17,45; 20, FLAMURA (85 77 12)
- 9: 11; 13,15: 15,30: 17.45; 20.
.© Vlad Țepeș: CAPITOL (16 29 17) —
9; 11J5; 13.30; 15,45; 18; 20
© Gară pentru doi : SCALA (11 03 72)
- 9; 12; 16, 19.
• Omul păianjen se Întoarce : SALA

folosite, se realizează unele repere,
pe plan local, de către unități indus
triale. Unele piese de schimb trebuie
produse și livrate de către unitățile
Ministerului Industriei Construcțiilor
de Mașini. Potrivit datelor furnizate
de Ministerul Agriculturii, 14 între
prinderi aparținînd M.I.C.M. au res
tanțe Ia 128 de repere pentru toate
tipurile de tractoare, insumind sute
de qnii de piese. Intirzieri in livrarea
pieselor de schimb se înregistrează
și pentru mașinile agricole. Chiar
unele unități specializate ale Minis
terului Agriculturii nu au livrat la
termen unele repere pe care trebuia
să le producă. Ministerele de resort
au datoria să ia măsuri concrete
pentru a determina toate întreprin
derile furnizoare să-și organizeze in
așa tel activitatea incit să livreze In
cel mai scurt timp piesele de schimb
necesare.
După cum se știe, executarea la
timp și de bună calitate a lucrărilor
în campania de primăvară depinde
în mod hotăritor de încheierea la
termen a reparațiilor la întregul
parc de tractoare și mașini agricole.
Iată de ce, organele de specialitate
au datoria să asigure buna desfășu
rare a acestor lucrări. De asemenea,
pentru a exista garanția bunei func
ționări a tuturor utilajelor este ne
cesar să fie efectuate lucrări de cea
mai bună calitate. De aceea, orga
nele și organizațiile de partid au da
toria să se ocupe îndeaproape de
ridicarea răspunderii pentru munca
efectuată în rîndul tuturor celor care
lucrează in acest sector.

MICA A PALATULUI - 17,15; 20.
• Lupii mărilor : STUDIO (58 53 15)
- 10: 12.15; 15; 17.15: 19.30.
© Vedere de la mansardă : FESTI
VAL (15 63 84) - 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20.
• Agonia: CENTRAL (14 12 24) - •;
12,15; 16; 19,13.
© Pjogram de desene
animate —
9,30; 11.15; 13. Ana Pavlova — 16,30;
19,15. Haiducii lui Șaptecai — 14,30:
DOINA (16 35 38).
© Povestea unei orchestre :
TIM
PURI NOI (15 6110) - 9; 11; 13.15;
15.30; 17.45; 20.
• Marynia : UNION (13 49 04) — 9.30;
13,30; 15,30; 16; 18; 20.
• Micul dejun In pat : COTROCENI
(49 46 48) - 15; 17,15; 19,30.
• A treia față a monedei : VIITO
RUL (10 67 40) — 13,30; 17,30; 19,30.

Plenara Consiliului politic
al Ministerului de Interne
Joi 27 decembrie a.c. a avut loc
plenara Consiliului politic al Minis
terului de Interne cu activul, care
a dezbătut sarcinile ce revin co
mandanților, organelor și organiza
țiilor de partid și ale U.T.C., Între
gului personal al Ministerului de In
terne din istoricele documente ale
celui de-al XlII-lea Congres al
Partidului Comunist Român.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire și
angajare comunistă,
participant» la plenară au adresat
o telegramă tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor
armate. In care se spune :

„In climatul de vibrant și înălțător patriotism, de Intensă activitate
creatoare a milioanelor de constructori ai socialismului de pe întreg cu
prinsul țării, activul de partid și de comandă, comuniștii și tot personalul
Ministerului de Interne iși manifestă deplina aprobare față de hotăririle
celui de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român, satisfacția
profundă și bucuria nemărginită pentru realegerea dumneavoastră in su
prema funcție de secretai general al partidului.
Cu convingerea nestrămutată că acest act politic fundamental, care va
cămine inscris cu litere de aur în marea carte a istoriei noastre naționale,
constituie garanția sigură a înălțării patriei pe noi culmi de progres și ci
vilizație, a întăririi independenței și suveranității României socialiste, vă
rugăm să oe permiteți, mult stimate tovarășe comandant suprem, să vă
aducem șl cu acest prilej onorul nostru ostășesc, să vă exprimăm senti
mentele de aleasă prețuire și recunoștință pe care le nutrim fată de dum
neavoastră, ilustru conducător al partidului și statului, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, care cu inaltă ințelepciune și cutezanță re
voluționară călăuziți mersul neabătut al poporului român spre viitorul său
liber, fericit, comunist.
Vă raportăm că, in lumina Ideilor și Indicațiilor de inestimabilă va
loare teoretică și practică din magistralul Raport pe care I-ați prezentat
In cadrul marelui forum al comuniștilor români, plenara Consiliului politic
al Ministerului de Interne a dezbătut cu inaltă răspundere și a stabilit
măsurile organizatorice și politico-educative menite să asigure îndeplinirea
exemplară a sarcinilor ce ne revin din istoricele documente ale celui de-al
XlII-lea Congres al partidului.
In încheiere, in telegramă se spune :
tn aceste zile, cind întreaga suflare românească, Intr-o atmosferă săr
bătorească, de puternic elan revoluționar, se pregătește să întimpine cu
realizări deosebite un nou an, vă rugăm să ne permiteți, mult iubite șl
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm din toată inima urarea
fierbinte de viață îndelungată, deplină sănătate, fericire și putere de muncă,
pentru ca in fruntea partidului și statului să conduceți pe mai departe cu
clarviziune și strălucire desiinele țării spre binele șl bunăstarea poporului
nostru, pentru gloria și măreția României socialiste.
Să trăiti, tovarășe Comandant suprem

■ In ocest on, in unitățile eco
nomice din județul Timiș au fost in
troduse în fabricație peste 2 500
produse noi și modernizate, cu ca
racteristici tehnico-funcționale su
perioare, co urmare a aplicării pro
gramelor speciale de ridicare con
tinuo a nivelului tehnic și calitativ
al produselor. Printre produsele noi
și modernizate se numără excavatoiul cu portcupe pentru lucrările
de irigații, macoralele pentru plat
formele petroliere marine, motoare
electrice speciale și de uz general
cu consumuri de materiale și ener
getice reduse pe unitatea de putere,
roboți industriali, memorii și alte
componente pentru tehnica de
calcul electronic și multe altele.
■ De pe linia de montaj a în
treprinderii „Metalotehnica”
din
Tîrgu Mureș a ieșit zilele acestea
mașina textilă cu numărul 45 000.
De remarcat că din 1954 - anul
fabricației primei mașini textile aici au fost produse peste 150 tlpodimensiuni de mașini șl utilaje
pentru unitățile din Industria con
fecțiilor și tricotajelor, cu care au
fost echipate 26 de intreprinderi noi
din țară.

■ Pe traseul căii ferate Rimnicu
Vilcea - Sibiu, din defileul Oltului,
a fost dată în exploatare stația
C.F.R. mișcare Lotrișor, cel de-al
cincilea obiectiv de acest gen con
struit pe viitoarea magistrală fero
viară dublă dintre cete două orașe.
Acest eveniment a avut loc cu 5
luni mai devreme față de termenul
stabilit. Pentru realizarea stației
Lotrișor. s-au construit două poduri
cu deschideri de 12 și respectiv
24 de metri șl a fost extinsă cea
de a doua linie ferată pină in
noua stație Lotrișor, pe o distanță
de 1 000 de metri.
■ Pentru a veni In sprijinul con
structorilor, colectivul de oameni ai
muncii de la întreprinderea de ma
teriale de construcții Deva a reali
zat suplimentar irt\ acest an 3 700
mc prefabricate, 14 400 mp planșee
și fîșii cu goluri, 2 500 mc stîlpi electrici, 150 tone vată minerală și
peste 500 mii bucăți cărămizi de
dialit.
■ Frumoasa stațiune balneocli
materică din sudul Banatului Băile Herculane - s-a îmbogățit In
aceste zile cu un nou și modern
complex balnear. A fost terminat și
dat in folosință hotelul-restaurant
Minerva care dispune de aproape
400 locuri de cazare, bază proprie
de tratament, piscină, saună, res
taurant, cofetărie, braserie, bar și
alte unități prestatoare de servicii.

■ Paralel cu dezvoltarea con
strucției de locuințe, in cursul aces
tui an, in municipiul Suceava, au
fost deschise noi șl moderne uni
tăți comerciale insumind aproape
12 000 metri pătrațl. Mare parte
dintre noile magazine au fost am
plasate in cartierele
„George
Enescu” șl „Cuzo Vodă”. De ase
menea, au fost date In folosință
noi spații comerciale în cadrul noi
lor ansambluri urbanistice „Bodea*
din Cîmpulung Moldovenesc, „Volovăț“ din Rădăuți și „Dornișoora
*
din Vatra Dornei. Totodată, se află
in construcție un magazin univer
sal, cu o suprafață utilă de 8 500 mp
in orașul Rădăuți.
■ Datorită măsurilor aplicate In
vederea creșterii productivității mun
cii, harnicul colectiv de muncă al
întreprinderii chimice din Orâștie
încheie acest an cu un plus la
valoarea producțiel-marfă de peste
20 milioane lei. In secția mase

• Dreptate In lanțuri : POPULAR
(35 15 17) - 15;, 17,15; 19,30.
• Imperiul contraatacă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) - 9; 11.30; 14; 16.43;
19.13.
• Polițist sau delincvent : BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9; 11; 13,15; 15.30;
17.45: 20.
© Adio, dar rămln cu tine : BUZEȘTI (50 43 58) - 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Campionul : DACIA (50 35 94)
8.45; 13; 15,30; 18; 20.15.
© Dublu delict :
DRUMUL
SĂRII
(31 28 13) - 15,30; 17,30; 19,30.
© Marfă furată : PACEA (60 30 85) —
15,30; 17,30; 19.30.
© Drumul spre
victorie : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Avertismentul : GLORIA (47 46 75)
- 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

plastice, de exemplu, unde se pro
duc reperele auto pentru autoturis
mele românești, se efectuează mo
dernizări pe fluxurile tehnologice,
ceeo ce va duce Io o creștere a
productivității muncii de peste 15 la
sută in anul 1985. Sporirea produc
tivității muncii se obține in condi
țiile asimilării de noi piese, auto șl
utilizării in mal mare măsură a
materiilor prime indigene.
■ Pe zăcămintele de la Tazlău
și Cilioaia din județul Bacău au
fost finalizate și predate producției
In aceste zile de sfîrșit de an son
dele cu numărul 920 și 108. Ele
au fost forate la termenele planifi
cate de către formațiile conduse
de maiștrii Petre Chitic și Marin
Anton din cadrul schelei de foraj
Zemeș. Cu acestea numărul sonde
lor forate In anul 1984 de petroliștii
din Zemeș a ajuns la 73, adică eu
12 sonde mai mult decit prevedea
pianul anual.

Cu privire la convocarea Comitetului Politic Consultativ
al statelor participante la Tratatul de la Varșovia
In conformitate cu înțelegerea In
tervenită, la mijlocul lunii ianuarie
1885 va avea loc la Sofia consfătuirea

■ Anul acesta, In județul Cluj
au fost instalate 4 500 posturi te
lefonice, cele mai multe fiind puse
la dispoziția cetățenilor din car
tierele nou construite In munici
piul Cluj-Napoca și orașul Cîmpia
Turzii. In cei patru ani ai actua
lului cincinal, numărul abonaților
telefonici din județ a crescut cu
16 000. Sint In curs de finalizare
noi investiții. Intre care și centra
la automată telefonică din orașul
Gherla, unde, recent, a fost con
struită o clădire modernă pentru
servicii de poștă și telecomuni
cații.

■ In județul Galați a fost dată
In folosință amenajarea pentru de
secare din Lunca Șiretului, cuprinzînd incintele Braniștea - Indepen
dența, Piscu - Fundeni, Hanu Conachl - Barcea, care însumează aproape 17 000 ha teren agricol. In
acest scop s-au realizat 471 ki
lometri canale de colectare a ex
cesului de umiditate, dislocîndu-se
660 000 mc pămint. Lucrarea a fost
realizată de întreprinderea de exe
cuție și exploatare a lucrărilor de
îmbunătățiri funciare Galați.
■ Specialiștii de la Cooperati
va agricola de producție Cezieni,
județul Olt, au găsit o metodă de
prelucrare a tescovinei rezultate
din presarea strugurilor, pentru a
utiliza acest subprodus bogat In
grăsimi șl proteine în furajarea animalelor. De pe un hectar plan
tat cu viță de vie s-au obținut două
tone produs măcinat. Cooperativa
dispune in prezent de 80 tone din
ocest produs, care se adaugă Io
rațio zilnică a animolelor mari, Iar
circa 260 tone tescovină au fost
Insilozate, urmind să fie prelucrate
in primăvară șl vară.

• Salamandra :
AURORA (S3 04 66)
- 9; 11 15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Yankeii : MUNCA
(21 50 97) —
15.30; 18.30.
© Undeva, cfndva : TOMIS (21 49 46)
- 8: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Legenda călărețului singuratic :
ARTA (21 31 86) - 9; 11,15; 13,30;
15.45: 18; 20.
• Afacerea Pigot: MODERN (23 71 01)
- 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20.

teatre
• Teatrul National
(14 71 71, sala
mică) : O scrisoare pierdută — IS; Ca

Comitetului Politic Consultativ al
statelor participante la Tratatul de la
Varșovia.

18,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (partial color)
20,20 Anuar economic 1984. Tara la ora
bilanțului in anul 40 al libertății
sale, anul Congresului al XlII-lea
al partidului
20,35 Republică, măreață vatră (color).
Cintece și versuri patriotice șl re
voluționare
20.45 Republica socialistă România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu —
înalță prețuire in Întreaga lume
(color)
21,05 Eroi al construcției socialismului
in filmul românesc
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

tV
15,00 Telex
1S.05 Pentru tine, patria mea I (co
lor). Spectacol literar-muzicai rea
lizat cu elevi
15.35 Emisiune în limba germană (par
tial color)
16.05 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
16.15 Viața culturală. Manifestări cultu
ral-educative in lnumplnarea Zilei
Republicii

Noi locuințe pentru oamenii muncii
Colectivul de munci
tori și specialiști din
cadrul Trustului an
trepriză generală de
construcțli-montaj Ti
mișoara. unitate frun
tașă lună de lună in
întrecerea socialistă pe
ramură, a predat la
cheie apartamentul nr.
4 000 construit In acest
an, depășindu-și ast
fel sarcinile de plan
pe 1934, in profil teri
torial, cu 370 aparta
mente. Succesul are la
bază organizarea supe
rioară a muncii, con
comitent cu generali

zarea acordului glo
bal, ridicarea gradului
de mecanizare și in
dustrializare a lucrări
lor pe șantiere, extin
derea
tehnologiilor
modeme de finisare In
poligon a panourilor
prefabricate, întărirea
spiritului de responsa
bilitate, ordine și dis
ciplină la nivelul fie
cărei formațit de mun
că. în prezent, pe șan
tierele acestei antre
prize se lucrează in
tens la execuția pri.melor blocuri de locu
ințe ce vor fi predate

locatarilor tn anul
1985. După cum ne
spune inginerul Aurel
Zăvglan,
directorul
trustului, avind asigu
rată din vreme docu
mentația tehnico-eco
nomică pentru obiec
tivele prevăzute in
anul viitor, la ora ac
tuală, in municipiile
Timișoara, Lugoj și in
alte localități ale jude
țului se află deja in
diferite stadii de exe
cuție peste 1 700 apar
tamente din planul pe
1985. (Cezar Ioană, co
respondentul
„Scinteii“).

O carte a anului, un an într-o carte :

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1985
400 de pagini bogat ilustrate, care oferă o lectură
pasionantă și atractivă
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■ Recent a fost dată tn func
țiune sursa de apă industrială de
suprafață de pe riul Buzău, cu o
capacitate de 700 litri pe secundă.
Lucrarea, executată de colectivul
întreprinderii de execuție și exploa
tare a lucrărilor de' îmbunătățiri
funciare Buzău va contribui la o
mai bună alimentare cu apă pota
bilă a municipiului Buzău.
■ Noi blocuri de locuințe eu 3
șl 4 etaje au fost date în folosință
in aceste zile în comunele Murgenl,
Fălciu, Munteni de Jos și altele din
județul Vaslui. De menționat că
specialiștilor din agricultură, altor
cadre din invățămrnt și domeniul
sanitar ce-șt desfășoară activitatea
In mediul rural le-au fost puse la
dispoziție, numai în acest an, 120
de apartamente.
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Actualitatea politică șl socială
prezentotă pe larg in documen
tatele : „1984 - anul Congresu
lui al XlII-lea al partidului, anul
unor importante evenimente po
litice cu amplu ecou național și
internațional", „20 de ani care
au devenit o epocă", „Istoria
se scrie sub ochii noștri" șl
„1985 - un an pentru toți ti
nerii din lume".
*
„Dosarele
unor mari probleme
ale lumii contemporane : „Acum
40 de ani au tăcut tunurile... dar
cum se aude astăzi glasul ra
țiunii I", „Viitorul energiei la
timpul prezent", „De veghe la
sănătatea
pămintului", „Apa
cea de toate zilele", „încotro se
îndreaptă omul in era
cos
mică î“.
Ce știm despre Informatica de
azi și, mai ales, despre cea de
mîine, care concurează literatu
ro științifico-fantastică ? Savanțl
români șl de peste hotare pre?re cea mai de preț ^materie

zinto numeroase date și opinii
*
primă
din noua revoluție tehnologică.
Almanahul „Scînteia" vă Invită la două călătorii, In prezent șl In
viitor, pe magistralele albastre dobrogene : „Dunărea spre o nouă
intilnire cu Marea".
Numeroase sugestii șl orientări utile pentru părinți șl educatori la
capătul unor incursiuni In universul tinerei generații : „Copiii... dru
mul vieții spre infinit", „Ah, tinerii de azi I" și „Afecțiunea - «cheia»
dezvoltării armonioase a tinerelor vlăstare".
Cum se nasc eroii de roman ? Cum se interpretează rolurile din tea
tru și film ? Cunoscuți scriitori și îndrăgiți actori români la ora măr
turiilor de creație și a confesiunilor...
„Invitații Almanahului «Scînteia»", cunoscute personalități pe plan
Internațional dezvăluie pasionantele secrete ale prelungirii vieții, ale
resurselor de hrană de pe Terra șl ale călătoriilor Interplanetare.
Știți din ce e alcătuită „farmacia naturii" sau care este „cifrul
secret" al viselor ? Ați încercat vreodată gimnastica de birou ? Do
riți să vă lăsați de fumat ? Almanahul oferă răspunsuri și rețete la
Indemîna tuturor.
O retrospectivă bogat Ilustrată a succeselor românești la Olimpiada
de 10 Los Angeles și o pasionantă investigație a marilor performanțe :
„O lume mai puțin cunoscută - lumea sufletească a sportivului".
„Instantanee pe mapamond
*
surprinse de reporterii și redactorii
„Scinteli”.
Curiozități din univers și din lumea largă, subiecte senzaționale asu
pra cărora planează mistere : O rachetă românească la un pas de...
lună, Halley - cometa hoinară, Biomagnetismul, Cum poate fi salvată
fauna africană ?, In căutarea interlocutorilor cosmici, Ferma de... ve
nin, Pirateria electronică.
De ce „Anul nou astronomic
*
începe cu 14 ore și 24 de minute înain
tea Revelionului ? O intrebore, alături de multe altele, la care răs
punde documentarul „Fenomene astronomice ale anului 1985".
Alte rubrici de larg ințeres privind legislația, comportamentul liman,
diversitatea intîmplărilor din viață, etc.
...Așadar, o bibliotecă intr-o carte, o carte pentru fiecare bibliotecă.

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1985
Un cadou așteptat de familia și prietenii
dumneavoastră

1 ianuarie 1985

Tradiționala tragere extraordinară Loto
a Revelionului
Ca de obicei, participanților la
sistemele de joc organizate de Ad
ministrația de Stat Loto-Pronosport
li se oferă și de această dată, in
prima zi a noului an, o surpriză
dintre cele mai plăcute : tragerea
extraordinară Loto a Revelionului,
la care se vor atribui cîștiguri In
autoturisme „DACIA 1300". excursii
in R.S. Cehoslovacă și mari sume
de bani de valoare fixă și variabi
lă. Se vor efectua 12 extrageri in
trei faze, totalizlnd 120 de numere.
O formă avantajoasă de participare

ligula — 20; (sala din Piața Cosmonauțllor, 1) 07 87): Gaițele - 19,30.
• Filarmonica
„George
*
Enescu
(15 68 75. Ateneul Homân): Concert
simfonic. Dirijor: Modest Clchirdan.
Solist: Andrei Tănăsescu — 19 (sala
Studio): Laureați al concursurilor in
ternaționale. Elisabeta Florea — vioa
ră, Mihai Theodoru — pian 17,30.
• Opera Română (13 18 57): Lucia di
Lammermoor — 18.
• Teatrul tie operetă (14 80 11): O
noapte la Veneția — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra
*
(sala Schitu Măgureanu, 14 78 46): Netnsemnațll — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44): Tartuffe — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81): Cerni înste
lat deasupra noastră — 19.
• Teatrul Foarte Mlo (34 08 OS) t Șoa
reci da apă — 10,30.

o constituie variantele combinate șl
combinațiile „cap de pod", pe care
se pot obține suite de cîștiguri la
mai multe categorii.
Un bilet la tragerea extraordina
ră Loto a Revelionului poate fi un
cadou plăcut și util pentru cei
dragi ! în prospectul tragerii se gă
sesc toate detaliile necesare. Bilete
le la această tragere se pot obține
Ia agențiile Loto-Pronosport și vînzătorii volanți din Întreaga țară nu
mai pină luni, 31 decembrie. In
clusiv.

• Teatrul „Nottara
*
(59 31 03, sala
Magheru): Karamazovil — 18,30; (sala
Studio): Varlațlunl pe tema dragostei
- 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34): Cursa de Vlena — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase
*
(sala Savoy, 15 56 78): Nimic despre...
elefanți - 19; (sala Victoria, 50 58 65):
Băiatul cu stldeți — 19,30.
• Ansamblul
„Rapsodia
*
Română
(13 13 00): Fata moșului cea harnică —
10,80; Bun venit la Rapsodia — 19.
• Teatrul „Ion
*
Creangă
(S0 26 53)!
Cenușăreasa — 11; Trei grăsani — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (18 23 77): Nlnigra șl Aligru — 10; (sala din Piața
Cosmonauților): Lungul nasului — 10.
• Circul București (10 63 90)1 Parada
circului — 10.
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Manifestări consacrate României

ACȚIUNI, LUĂRI DE POZIȚIE

MOSCOVA 27. — Trimisul Ager
pres, M. Chebeleu, transmite : La
Ambasada română din Moscova a
avut loc o conferință de presă in
cadrti.1 căreia ambasadorul țării
noastre in U.R.S.S. a prezentat
semnificația istorică a documente
lor adoptate de Congresul al
XIII-lea al Partidului Comunist
Român, succesele obținute in anii
construcției socialiste, direcțiile de
dezvoltare economico-socială a țării
in cincinalul viitor și in perspec
tivă pină in anii 2000, preocupările
permanente ale conducerii parti
dului și statului pentru ridicarea
continuă a nivelului de civilizație
materială și spirituală a poporului
nostru. Forumul comuniștilor ro
mâni — a subliniat vorbitorul — a
examinat și adoptat hotăriri de
importanță deosebită pentru edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism.
A fost subliniată importanța re
alegerii, in unanimitate, de către
Congres, a tovarășului Nicolae
Ceausescu In înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, ce reprezintă dovada
cea mai elocventă a unității rindurilor partidului in jurul conducerii
sale, al secretarului general, a în
crederii cu care poporul român
aprobă politica internă și externă
a partidului și statului nostru, a
hotăririi cu care el acționează pen
tru traducerea ei in viață.
Participanții au vizitat uri stand
de literatură social-politică româ
nească, ce a cuprins hotăririle Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., opere
din gindirea social-politică a to

SUB SEMNUL VOINȚEI DE PACE

A POPOARELOR
MAREA BRITANIE: Pichete de veghe
Ia „tabăra păcii" de Ia Greenham Common
LONDRA 27 (Agerpres). — In
Marea Britanie continuă seria de
manifestații pentru pace, în spri
jinul dezarmării, împotriva ampla
sării de rachete nucleare pe teri
toriul țării. Astfel, la „tabăra pă
** de la Greenham Common, am
cii
plasată simbolic in fața bazei mi
litare americane din această locali
tate, a fost organizat un schimb
permanent pentru a se împiedica
intrarea și ieșirea rachetelor nu
cleare.

Principala
organizație
pentru
pace din Marea Britanie — Miș
carea pentru dezarmare nucleară —
s-a pronunțat pentru continuarea
manifestațiilor de protest la tabă
ra de la Greenham Common, care
sînt susținute în întreaga țară. In
tr-o declarație recentă, mișcarea a
relevat că acțiunile organizate în
favoarea
păcii de la Greenham
Common vor lua sfîrșit doar în ca
zul renunțării la planurile ampla
sării de rachete nucleare america
ne la această bază.

AUSTRIA: Organizațiile de femei
împotriva amplasării de noi rachete în Europa
VIENA 27 (Agerpres). — Necesitatea creșterii rolului femeilor în
cadrul acțiunilor pentru pace și
destindere, precum și intensificarea luptei lor pentru respectarea
dreptului la egalitate -7 in primul
rind la locul de muncă — au fost
principalele probleme abordate in
\ cursul unei conferințe a organiza' țiilor de femei din Austria, • des
fășurată la Viena.
Menținerea și consolidarea păcii
constituie condiția principală a

1
’
ț
<
1
(

luptei femeilor pentru egalitate în
drepturi, a spus Irma Schwager,
președinta Uniunii femeilor de
mocrate din Austria. Ea a adresat
un apel prin care organizațiile de
femei din Austria sînt chemate să
acționeze pentru înghețarea arse
nalelor nucleare, pentru încetarea
amplasării de noi rachete nuclea
re pe continent și retragerea ce
lor amplasate, pentru preîntimpinarea militarizării spațiului extra
terestru.

JAPONIA: Apelul municipalității din Nagasaki
TOKIO 27 (Agerpres)i — Autori
tățile municipale din Nagasaki unul dintre cele două orașe ja
poneze supuse bombardamentelor
atomice in 1945 - s-au adresat gu
vernului de la Tokio cu apelul de
a sprijini acțiunile in favoarea
dezarmării nucleare, in vederea in
terzicerii totale a experiențelor cu
arme atomice. Primarul orașului,
Hitosi Motosima, și președintele A-

dunărli
municipale,
Mitsunoske
Hayasi, subliniază în documentul
înaintat Ministerului Afacerilor Ex
terne al Japoniei că guvernul, ca
reprezentant al poporului ce a cu
noscut grozăviile bombardamente
lor atomice, trebuie să depună eforturi constructive pentru apăra
rea și consolidarea păcii gene
rale.

varășului Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, lucrări ale to
varășei academician doctor inginer
Elena Ceaușescu publicate in Uniu
nea Sovietică, alte volume referi
toare la dezvoltarea sociâl-economică a țării noastre. In încheiere
a fost vizionat filmul documentar
„România, o epocă de împliniri".

ANKARA 27 (Agerpres). — La
Ankara s-au Încheiat convorbirile
dintre primul ministru al țării-gazdă,
Turgut Ozal, și președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Nikolai
Tihonov, care a efectuat o vizită ofi
cială în Turcia. In cadrul vizitei au
fost semnate programul pe termen
lung de dezvoltare a colaborării eco
nomice, comerciale și tehnico-științifice sovieto-turce,
alte documente
privind conlucrarea celor două țări
pe diverse planuri.
Președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a fost primit de pre
ședintele Turciei, Kenan Evren.

LISABONA 27 (Agerpres). — în
cadrul manifestărilor dedicate mar
cării in Portugalia a Celei de-a 37-a
aniversări a proclamării Republi
cii, Ambasada României a oferit
Bibliotecii Naționale din Lisabona
o colecție de cărți.
Conducerea bibliotecii a exprimat
calde mulțumiri pentru această do
nație care îmbogățește patrimoniul
bibliotecii cu opere din gindirea
social-politică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, și cu lucrări
științifice ale tovarășei acade
mician
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu, subliniind interesul larg
al opiniei publice portugheze pen
tru creația științifică și literară
românească contemporană.
MANILA 27 (Agerpres). — La
primăria orașului Baguio, impor
tant centru urban din Filipine, a
fost organizată expoziția „Imagini
din România contemporană".
Prin intermediul unor inspirate
fotomontaje, expoziția pune in evi
dență realizări de seamă ale po
porului român, obținute, mai ales
in ultimele două decenii, de cind la
cirma țării se află tovarășul Nicolae
Ceaușescu.

Sesiunea Adunării Populare
a R. P. S. Albania
TIRANA 27 (Agerpres). — La Tira
na s-au încheiat lucrările sesiunii
Adunării
Populara a
Republicii
Populare Socialiste Albania. Forul
suprem legislativ a examinat și
aprobat raportul cu privire la înde
plinirea planului de dezvoltare eco
nomică Și socială a tării pe anul 1984,
planul de dezvoltare pe anul 1985,
alte proiecte de legi supuse dezbate
rilor, informează agenția A.T.A.

AFRICA DE SUD

Noi incidente
la Johannesburg

Alegerile din India
DELHI 27 (Agerpres). — In India
g-a desfășurat joi cea de-a doua
etapă a alegerilor legislative pentru
desemnarea celor 509 membri al Ca
merei Populare — Lok Sabha — a
parlamentului țării, informează agen
ția indiană de presă Indinfo. în această nouă rundă a scrutinului, or-

r

ganizată In circumscripțiile tn care
nu s-au încheiat operațiunile de vo
tare din cadrul primei faze a con
sultării electorale — desfășurată la
24 decembrie — au fost chemați la
urne aproximativ 97 milioane de ale
gători în 116 centre de vot din șase
state.

ILE DE PRESA

e scurt
INTR-UN MESAJ adresat națiu
nii, primul ministru al Republicii
Cooperatiste
Guyana,
Desmond
Hoyte, a arătat că în ultimele două
decenii s-a creat baza pentru un
viitor pașnic și stabil al poporului
I acestei țări. El a arătat că, în po1 fida unor dificultăți economice,
s-au înregistrat progrese în direcIția realizării obiectivului asigură
rii din resurse interne a necesaru
lui de produse alimentare și artiIcole de uz curent, folosindu-se re
sursele și materia primă locale.
j

I

IMPERATIVUL UNITĂȚII. într-o declarație făcută la Harare,
președintele Republicii Zimbabwe,
Canaan Sodindo Banana, a cerut înItărirea unității naționale, in intere
sul construirii unei societăți noi și
echitabile. El a reafirmat hotărirea
conducerii țării de a acționa penItru eliminarea inegalităților econo
mice și sociale.

1
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STUDENȚII DE LA UNIVERSI
TATEA DIN SEUL — informează
ziare sud-coreene, citate de Agen
ția Centrală Telegrafică Coreeană
— au creat, In perspectiva „alege
rilor legislative" programate pentru
luna februarie anul viitor, un comitet național de acțiune care își
propune să dejoace farsa electorală
pusă la cale de regimul sud-co-

I
•
1
I

reean pentru a crea o aparență da
democrație în această țară.

SPRE RELANSAREA ECONO
MIEI PERUANE. în declarații fă
cute presei peruane, președintele
Republicii Peru, Fernando Belaunde
Terry, a menționat că 1984 a fost
un an promițător in căutarea căi
lor de relansare a economiei națio
nale. El a precizat că dacă în 1983
rata inflației a fost de 125 la sută,
în 1984 ea s-a redus la 105 la sută.
Totodată, rezervele în devize ale
țării au sporit, ceea ce va permite

PRETORIA 27 (Agerpres). — O
nouă reizbucnire a revoltelor popu
lației de culoare din suburbiile situa
te in. jurul Johannesburgului a fost
înregistrată tn ultimele 24 de ore.
Acțiunile, desfășurate la Katlehong,
Bophelong și Boipatong, au fost, or
ganizate în semn de protest față de
condițiile de viață subumane la care
este condamnată populația majorita
ră din R.S.A. de către regimul mino
ritar rasist.
Agenția U.P.I. relevă că, tn urma
Intervenției forțelor de represiune,
care au făcut uz de arme de foc,
două persoane de culoare au fost ră
nite. De asemenea, 32 au fost ares
tate.

guvernului să-și satisfacă angajamentele externe.

1

O COMETA ARTIFICIALA a
fost creată joi, la ora 12 și 22
minute (G.M.T.), deasupra Oceanului Pacific, luminozitatea ei vie fiind
reperată de avioane și sateliți de
observație. La ora menționată, dintr-un satelit vest-german a fost de
gajată o cantitate de aproximativ
două kilograme de oxid de bariu,
care, în contact cu vintul solar, a
format o imagine asemănătoare celei a unei comete reale. Experiența
face parte dintr-un program de cercetiri conceput sd contribuie la
studierea viatului solar și a influ
enței sale asupra Pămintului. Ea ar
putea oferi răspunsuri la întrebări
legate de modul in care vintul soIar afectează climatul, telecomuni
cațiile sau timpul magnetic al
Tcrrei.

I

Intr-un reportaj de răsunet apărut In preajma sărbătorilor de
Iarnă in cunoscuta revistă vest-germană „Stern" este prezentată
situația dramatică în care se găsesc mii șl mii de absolvenți ai facul
tăților de medicină din R.F.G. in căutarea zadarnică a unui post
pentru profesiunea în care s-au pregătit

Aproape 4 000 de absolvenți ai
facultății de medicină nu au locuri
de muncă in Germania federală.
Ei își cîștigă existența ca șoferi de
taxi, meditatori sau vînzători. Vii
torul lor este, de asemenea, sum
bru, căci din cei 12 000 medici care
părăsesc anual universitățile, numai
jumătate primesc un post de asis
tent medical.
Renate Schultz, 32 de ani, de pro
fesie medic, locuiește in Berlinul
occidental și de zece luni caută in
zadar un loc de muncă intr-o. cli
nică. Pentru a-și ciștiga existența,
ea vip.de fructe. Vinzătoare de
fructe, ea face reclamă mărfii, cintărește, împachetează, încasează șl
mulțumește zimbitoare clienților.
Toate acestea le face pentru zece
mărci pe oră.
Intr-o stradă lăturalnică din
Miinchen-Schwabing, un bărbat în
blue-jeans murdari repară un au
tomobil vechi pe care l-a cumpărat
ieftin ; îndepărtează rugina și as
tupă găurile. Citeva zile mai tirziu,
automobilul este revindut. Mecanicul-medic cîștigă cu acest prilej 100
sau 200 de mărci.
Doi tineri, ea in costum albastru,
el in salopetă gri, montează în
apartamente demenți la calorifere.
Ei primesc cite o marcă de bucată.
„Cind lucrăm repede, realizăm
amândoi chiar 15 mărci pe oră".
Toți cei patru muncitori ocazionali
sint medici. Ei au trecut prin șase
ani de studii, plus toate examenele,
în prezent, ei fac parte din cei
3 S70 medici stomatologi și veteri
nari înregistrați de Biroul central
al forțelor de muncă de la Frank
furt ca fiind „in căutare de locuri
de muncă".

„Acesta este abia începutul unei
evoluții negative. Din cei 205 me
dici care in ultima jumătate de an
au primit aprobări pentru Berlin,
135 (respectiv 66 la sută) au anun
țat că nu au găsit locuri de muncă".

Viața nu este rezul
tatul unei intimplări
in Univers, ci conse
cința
inevitabilă
a
proceselor chimice, a
declarat în cadrul unui
simpozion, desfășurat
in
Honolulu,
Cyril
Ponnamperuma, direc
tor al unui laborator
de chimie din Mary
land (S.U.A.)t, Potrivit
teoriei general accep
tate, primele forme de
viață ar fi apărut pe
Terra in momentul in

care aminoacizii — for
mați din particule chi
mice simple, care au
devenit, treptat,' pro
teine — ar fi partici
pat in anumite condi
ții la formarea unor
compuși organici. Pă
rerile cercetătorilor di
feră tocmai asupra acestor condiții.
In cadrul simpozio
nului amintit, cercetă
torii au căzut de acord
că viața este posibilă
și in alte părți ale
Universului, precizin-

respectiv 5,5 la sută din toți medicii
aflați în oraș. Peste 100 de medici
sînt de un an de zile fără loc de
muncă".
Unii, care du așteptat prea mult,
se străduiesc în zadar să rămână
„pe filieră" în calitate de așa-numită „persoană voluntară" cu un
„contract de sclav". In aprobarea
care se dă pentru aceasta se spu
ne : „Voluntarii nu primesc locuin
ță sau vreun sprijin asemănător
drept compensație. Nu au drept la
concediu. Nu putem oferi nici un

• 4 000 de absolvenți ai facultâții a'e medicină — fericifi
cind găsesc un loc de muncă
chiar și ca șoferi, femei de
serviciu sau vinzători • Rea
litatea dramatică a „contrac
telor de sclav
:
**
așa-zișii vo
luntari... fără plată, fără drept
de concediu și de asigurări
sociale • Femeile și imigran
ții — categoriile cele mai dez
avantajate • Visul unei tinere
doctorițe: să cîștige cit un
gunoier I
Mulți nici nu s-au prezentat de
la început autorităților, deoarece
— spun ei — acestea „nici nu ne-ar
putea ajuta", tn loc să ceară ajutor,
ei caută pe cont propriu anunțuri
în care sînt solicitate femei de ser
viciu, șoferi auto, meditatori și pre
zintă in continuare cereri prin care
își oferă serviciile la spitale și in
stitute. Prea mulți medici se îm
bulzesc însd spre puținele posturi
de asistenți medicali. Deoarece spi
talele au fost închise, posibilitățile
de plasare s-au restrîns.
Dr. Joachim Jahny, de la Biroul
forțelor de muncă din Berlinul oc
cidental, face previziuni sumbre :

Gazeta medicilor din Bremen so
cotește că in R.F.G. sini necesari
anual 5 000—6 000 medici noi, in
timp ce In fiecare an ies din uni
versitate aproximativ 12 000 de ab
solvenți.
Dr. Jahny afirmă : „Noi oferim
medicilor din Berlinul occidental un
curs de perfecționare in domeniul
informaticii, după care ar putea
pdsi un post și in domeniul prelu
crării datelor in industria farma
ceutică sau la producătorii de
instrumente medicale. Destul de
puțini medici sînt însă dispuși să
facă acest lucru. Numai in Berlinul
occidental sint 496 medici șomeri.
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NOI IPOTEZE ASUPRA APARIȚIEI VIEȚII PE PĂMINT
du-se ed
molecule
foarte complexe au
fost găsite în spațiul
extraatmosferic și deci
cd aminoacizii se pot
forma în acest spațiu.
Procesele chimice reprezintă viața însăși a
întregului Univers, au
subliniat, de aseme
nea, cercetătorii prezenți la manifestarea
științifică din Hono
lulu, după cum relevă
agenția United Press
International.

CU DIPLOMA DE MEDIC - VÎNZĂTOR LA TARABA DE FRUCTE

Revista „Stern" despre proliferarea șomajului
în rîndul medicilor din R. F. G.

ZIUA NAȚIONALĂ A NEPALULUI

Convorbiri
turco-sovietice

sprijin In caz de îmbolnăvire, inca
pacitate, moarte... Nu există vreo
obligație de asigurare prevăzută de
lege in cadrul acestei perioade de
angajare voluntară fără plată..." etc.
Medicul „voluntar" autorizat ur
mează să muncească gratuit, poate
fi alungat de la o zi la alta și nu
are nici drepturi, nici nu poate
emite pretenții. Cu toate acestea,
mulți medici șomeri sint bucuroși
td poată acumula experiență pe
plan profesional pentru a nu uita
meseria. Cite un medic-șef se bucu
ră de asemenea forță de muncă atit
de ieftină și ii oprește cu promi
siunea : „S-ar putea ca anul viitor

să am un loc pentru dumneata",
tn căutarea locurilor de muncă,
sînt deosebit de dezavantajate fe
meile și imigranții. Autoritățile ba
vareze au acordat azil politic sto
matologilor cehi dr. Hana Krupna,
32 de ani, și dr. Gabriel Csomd, 44
ani, care nu au primit însă autori
zație de a-și exercita profesiunea,
deși ambii o practică de ani de zile.
Drept argument li se spune că
„asistența medicală in domeniul I
stomatologiei este asigurată de
persoane autorizate". Stomatologul
Csomo, cu experiență de aproape
20 de ani, repară in prezent auto
mobile. Dr. Hana Krupna, care a
lucrat in specialitate șase ani, a
primit același refuz. La cele 480
mărci ajutor de șomaj, ea mai
adaugă un „supliment", cîștigat ca
femeie de serviciu.
în „Revista medicală germană",
pe pagina anunțurilor poate fi ob
servată deosebirea ce se face intre
medici. Tot mai des se caută „me
dic german" sau numai „medic" și
nu ca înainte, „doctor/doctoriță".
Un medic-șef își poate alege un
medic din sute de solicitând și
poate să-i impună condițiile de
muncă.
O situație ciudată există la medi
cii veterinari. Cei care după termi
narea studiilor caută posturi de
asistent intr-un mare Institut vete
rinar sint întrebați dacă sint căsă
toriți sau logodiți. Dacă sint, au
șanse mai mari, deoarece patronul
are nevoie, de pildă, de o telefonis
tă gratuită.
Comparînd salariul unui asistent
cu cel al unui gunoier, revista ara-tă că acesta din urmă cîștigă cu
circa 700 de mărci mai mult. Doc
torița Barbel Miihlen — continuă
„Stern" — nu poate decit in vis sd
aibă o asemenea sumă : in virstâ de
31 de ani și soră calificată, ea și-a
dat in octombrie 1983 examenul de
stat. De atunci șomează ; la cele 200
de solicitări ale ei a primit numai
refuzuri ! Face traduceri pentru re
vistele medicale de specialitate și
pină de curind a fost soră de noap
te la un spital din Milnchen pentru
12,50 mărci pe oră. A renunțat la
serviciul de noapte și solicită în
continuare un post de
asistentă
medicală.
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Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA
Regele Nepalului

KATHMANDU

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre — Ziua
națională a Regatului Nepal — am deosebita plăcere de a vă adresa, în
numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai
bune urări de sănătate șl fericire personală, de progres, prosperitate și pace
poporului nepalez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Regatul
Nepalului
— sau Sri Nepala
. Sarkar, cum este de
numirea oficială a tă
rii — sărbătorește Ia
28 decembrie Ziua sa
națională.
Această
„Tară
a
. munților", situată In
regiunea
celui
mai
înalt masiv muntos
din lume. Himalaya,
este dominată de ce
lebrul
Chomolungma
(Everest) de 8 848 m,
Ia care se. adaugă alte
23 piscuri de peste
7 500 m. puncte de atracție pentru alpfniști și turiști veniți
din lumea întreagă.
. Cea mai mare parte a
suprafeței
Nepalului
(140 697 kmp) este acoperită de
păduri.

ghețari șl zăpezi veș
nice.
Este o tară prepon
derent agricolă, cu
peste 90 la sută din
populație ocupată in
acest
sector.
care
realizează 62 la sută
din produsul național
brut și două treimi
din exporturi. Se cul
tivă in special orez,
griu,
ceai.
cartofi,
iută, porumb, trestie
de zahăr, plante me
dicinale. în aproape
toate
zonele
țării,
pină la înălțimi de
4 000 m, locuitorii se
ocupă cu creșterea animalelor.
îndeosebi
cornute mari și mici,
în ultimele două de
cenii s-a dezvoltat in
dustria.
un
accent

deosebit
punindu-se
pe acele ramuri care
valorifică
resursele
solului și subsolului.
S-au construit. tot
odată, o serie de cen
trale
hidroelectrice
(potențialul
hidroe
nergetic al țării fiind
de aproape 90 000 MW,
din care doar ceva
peste 1 la sută este
folosit), căi de comu
nicații. școli, capaci
tăți turistice.
între România
și
Nepal s-au stabilit și
se dezvoltă relații de
prietenie și colabora
re, a căror evoluție
pozitivă
corespunde
pe deplin intereselor
ambelor țări si po
poare. cauzei păcii și
înțelegerii în lume.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Contacte între Eqipt și Israel în vederea unor noi negoci
eri • Un punct de vedere comun egipteano-iordaniano-palestinian asupra unei viitoare initiative de pace • Convor
biri slriano-iibanexe
Potrivit agențiilor A.P. șî U.P.I.,
purtători de cuvînt oficiali al Egip
tului și Israelului au anunțat, la Cai
ro și Tel Aviv, că in prezent au loc
contacte între cele două țări, in ve
derea inițierii de negocieri pentru
soluționarea problemei teritoriului
Taba, situat Ia frontiera comună.
Purtătorii de cuvînt au precizat că
nu s-a ajuns încă la un acord in ce
privește locul și
data desfășurării
tratativelor propriu-zise.
(Agerpres)

KUW’EIT 27 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Egiptului, Abdul
Meguid, a confirmat existența unui
punct de vedere comun egipteanoiordaniano-palestinian asupra unei
viitoare inițiative politice în Orientul
Mijlociu, transmite agenția kuweitiană de presă — KUNA.
într-un interviu acordat cotidianu
lui „Al Qabas", Abdul Meguid a pre
cizat că „baza de acord" a celor trei
părți o constituie aprecierea că pro
blema palestiniană reprezintă esența
crizei din regiune, afirmarea drep
tului național al poporului palesti
nian la autodeterminare, precum și
sprijinul față de inițiativa privind
convocarea unei conferințe interna
ționale în vederea soluționării Crizei
din Orientul Mijlociu.

DAMASC 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, a
conferit, joi, cu președintele Libanu
lui, Amin Gemayel, care a făcut o
vizită la Damasc.
în cadrul discuțiilor au fost abordate probleme privind situația de
ansamblu din Orientul Mijlociu, cu
accent pe evoluțiile din Liban. Pre

ședintele Gemayel l-a Informat pe
șeful statului sirian în legătură cu
stadiul negocierilor libanezo-israeliene la nivel de reprezentanți mi
litari. pentru retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului, și aplicarea planului de desfășurare a
armatei libaneze pe întreg teritoriul
național.

PARIS 27 (Agerpres). — Președin
tele grupului parlamentar al Parti
dului Muncii din Israel în Knesseth,
Rafi Edri, s-a ponunțat pentru re
tragerea unilaterală a forțelor milita
re israeliene din Liban, „fără a mai
aștepta încheierea unui acord în acest sens cu guvernul libanez".
„Doresc ca armata noastră să se re
tragă total și unilateral din Liban"
— a declarat Edri într-un interv 1
acordat ziarului „Le Monde". El a
precizat că partidul său s-a pro
nunțat în favoarea unei retrageri din
Liban în urmă cu Un an. De atunci
situația nu s-a schimbat în realitate
cu nimic. Acum însă Partidul Mun
cii se află la putere și este momentul
cel mai propice de a acționa în această direcție — a spus el.

AMMAN 27 (Agerpres). — Auto
ritățile israeliene de ocupație au în
chis tabăra de refugiați palestinieni
Jalazoun. din apropiere de Ramal
lah (malul vestic al Iordanului),
transmite agenția kuweitiană de
știri KUNA. Militarii israelieni au
blocat toate căile de ieșire și intra
re ale taberei, lansînd, totodată, o
campgnle de arestări în rîndul refuglaților palestinieni, tn scopul de
a-i determina să-și părăsească lo
cuințele, arată agenția.

Funeraliile victimelor
atentatului terorist din Italia
ROMA 27 (Agerpres). — La Bolog
na și Napoli au avut loc joi funera
liile victimelor atentatului terorist
asupra trenului rapid Milano—Napo
li, soldat cu 16 morți. La mitingurile
de doliu organizate in cele două orașe
au luat parte președintele țării, San
dro Pertini — la Bologna și premierul
Bettino Craxi — la Napoli. în semn
de protest față de creșterea teroris
mului in Italia, la Bologna a avut
loc o grevă a muncitorilor, in timp

ce tn presă sint consemnate opinii
ale cetățenilor care condamnă aceste
acțiuni criminale.
Luind cuvîntul la mitingul de doliu
desfășurat la Napoli, premierul Be
ttino Craxi a arătat că guvernul va
acționa cu toată energia pentru com
baterea terorismului. El a spus, de
asemenea, că vor fi Întreprinse toate
investigațiile necesare, atit în Italia,
cit șl in alte țări, pentru depistarea
și condamnarea celor vinovați de
comiterea acestui atentat.

PERSPECTIVE ECONOMICE PENTRU 1985
Aprecieri ale specialiștilor de la „Bank ol America"
și ale Oficiului de Statistică al S.V.A.
WASHINGTON 27 (Agerpres), —
Economia mondială iși va încetini
ritmul de dezvoltare intr-o oarecare
măsură anul viitor, apreciazp econo
miștii de la „Bank of America", in
ultima lor prognoză anuală.
Banca estimează că pe plan mon
dial produsul intern brut — volumul
de produse și servicii realizate — va
crește în termeni reali cu 3,2 la sută
in 1985, in comparație cu 4,4 la sută
in 1984. In S.U.A., produsul intern
brut va spori cu 2,4 la sută anul
viitor, înregistrînd o scădere consi
derabilă față de 1984.
Spectrul deficitelor bugetare va
continua să urmărească lumea occi
dentală. contribuind la creșterea ra
telor dobinzilor — se apreciază in
studiu. Aceste rate vor descuraja In
vestițiile și vor duce la rate relativ
scăzute ale creșterii și la agrâvarea
șomajului.
Un punct pozitiv tn prognoză tl re
prezintă faptul că rata inflației glo
bale se așteaptă să scadă la 12,6 ,1a
sută, tn comparație cu 15,4 la sută in
1984.
Pe plan regional, banca apreciază
că Europa occidentală va continua
dezvoltarea sa lentă. In America La
tină, perspectivele se ameliorează,
multe țări depunind eforturi intense
pentru ajustarea economiilor lor in
urma crizelor datoriilor externe din
ultimii ani. în Orientul Mijlociu se
așteaptă o reducere a ratei de creș
tere a țărilor din regiune de la 6,4
la sută, In 1984, la 5,7 la sută in 1985.
în sfîrșit, economiștii anticipează o
redresare modestă pentru țările afri
cane, cu o creștere puternică in cite
va țări, de natură să echilibreze
perspectivele sumbre din regiunile
agricole afectate de secetă.
WASHINGTON 27 (Agerpres). —
Potrivit ultimelor idate publicate de
Oficiul de Statistică al S.U.A., este
deja o certitudine că rata inflației va
rămîne anul acesta tn Statele Unite

Ia fel ca și in cei doi ani anteriori,
sub 4 la sută. Experți specializați în
urmărirea economiei americane aver
tizează însă că există pericolul ca o
asemenea suprimare a inflației, con
comitent cu existența unui dolar su
praevaluat și prea puternic, să ducă
la o altă recesiune in S.U.A. și, în
*
consecință, la o nouă agravare a pro
blemei șomajului, care continuă să
afecteze viața a aproape 8,5 milioane
de americani.
O nouă criză și o altă recesiune,
subliniază experții, vor rămîne posi
bile atîta vreme cit deficitele buge
tare vor continua să se plaseze la
actualele niveluri ridicate de circa
200 miliarde dolari pe an. Ințelegind
și recunosc! nd pericolul pe care-I
comportă deficitele, guvernul pre
ședintelui Ronald Reagan și-a anun
țat deja intenția de a îngheța chel
tuielile bugetare de așa manieră incit
să se ajungă la reducerea treptată, in
interval de trei ani, a deficitului pină
la 100 miliarde dolari anual. Aceasta,
relevă observatorii, nu este incă .'(A
cit o propunere, care, dealtfel, ră
mîne greu de îndeplinit. In primul
rind, datorită bugetelor militare re
cord.

Ce arată studiile de prognoză
britanice
tONDRA 27 (Agerpres). — Studiile
de prognoză economică date publici
tății la Londra arată că, in 1985, ni
velul șomajului th rîndul adulților
din Marea Britanie va rămîne ridi
cat, menținîndu-se la nivelul de pes
te 3 milioane. Surse guvernamentale,
citate de agenția London Press Ser
vice, precizează că in anul viitor vor
fi create aproximativ 250 000 noi
locuri de muncă, mult mai puține față
de numărul cererilor. Printre cei aflați in căutarea unui loc de muncă
se vor afla în principal noii absol
venți, precum și femeile care lucrea
ză parțial și care nu sint înscrise pe
listele de șomeri.
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