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SARCINI ECONOMICE PRIORITARE:

PRODUCȚIA FIZICĂ - REALIZATĂ RITMIC,
INTEGRAL, LA TOATE SORTIMENTELE!

în luna ianuarie, care s-a înche
iat în urmă cu două zile, întreaga 
activitate productivă s-a desfășurat, 
în mod evident, sub semnul lumi
nos al unei ample și puternice mo
bilizări, al unei puternice eferves
cente creatoare a clasei noastre 
muncitoare, a întregului popor 
pentru înfăptuirea în condiții cit 
mai bune a sarcinilor economice, 
a obiectivelor stabilite de Congre
sul al XIII-lea și Conferința Na
țională ale partidului. Oamenii 
muncii din toate sectoarele și ra
murile economiei, din fiecare ju
deț și întreprindere au tinut să 
omagieze aniversarea zilei de naș
tere și sărbătorirea a peste 55 de 
ani de activitate revoluționară a 
tovarășului Nicolae. Ceaușescu prin 
obținerea unor rezultate superioa
re în producție, prin îndeplinirea 
și depășirea prevederilor de plan 
la toii indicatorii cantitavi și cali
tativi.

Chemarea mobilizatoare adresată 
de secretarul general al partidului 
de a face din anul 1988 anul cu cele 
mai bune rezultate de pină acum 
din actualul cincinal și care să a- 
sigure îndeplinirea in bune condiții 
a întregului cincinal are un puter
nic ecou în rîndul muncitorilor și 
specialiștilor, al tuturor oamenilor 
muncii. Pretutindeni, in fiecare în
treprindere și centrală industrială, 
în fiecare județ si ramură a eco
nomiei, realizarea ritmică, integra
lă a planului la toti indicatorii, si 
în primul rînd la producția fizică 
și export, reprezintă problema car
dinală care preocupă, care trebuie 
să preocupe în această perioadă or
ganele și organizațiile de partid, pe 
fiecare muncitor și specialist, pe 
fiecare activist și cadru de con
ducere.

Rezultatele obținute In luna Ia
nuarie constituie din acest punct 
de vedere un excelent reper in a- 

suficient de multe elemente pentru

precierea felului cum a fost pre
gătită producția celui de-al treilea 
an al actualului cincinal, oferind

a se trage o serie de concluzii uti
le cu privire la organizarea în con
tinuare a muncii, consolidarea si 
extinderea experienței înaintate 
ciștigate, dar și pentru eliminarea 
fără intîrziere a . neajunsurilor care 
s-au mai manifestat în unele do-- 
menii. Punînd fată în fată sarcinile 
prevăzute cu rezultatele obținute 
în luna ianuarie se poate vedea 
exact unde s-a muncit bine, unde 
s-a acționat eficient pentru solu
ționarea problemelor care uneori 
apar în mod inerent într-un meca
nism economic deosebit de com
plex, cu multiple legături între ra
muri și. întreprinderi. După cum, 
aceeași comparație poate pune în 
lumină minusurile, deficientele în 
organizarea muncii, in cooperarea 
dintre unele unități care nu în 
puține cazuri fac parte chiar din 
cadrul aceleiași centrale industria
le sau minister. Numai raportind 
realizările la proiectele stabilite, 
numai situînd producția fizică, ex
portul, productivitatea muncii, con
sumurile materiale și de energie, 
costurile, calitatea la nivelul preve
derilor de plan se poate aprecia că 
într-o unitate economică, într-un 
județ sau pe ansamblul unei ramuri 
se manifestă răspunderea și exigen
ta necesare pentru desfășurarea 
unei activități productive eficiente, 
de înalt randament, in concordanță 
cu actualele cerințe ale dezvoltării 
intensive a economiei naționale.

întărirea disciplinei de plan este 
Ia ora actuală una din condițiile 
esențiale pentru bunul mers al ac
tivității productive în ansamblul ei. 
Desigur, multe din problemele rea
lizării efective a producției se ho
tărăsc și se.soluționează in ultimă 
instanță la nivelul locurilor de 
muncă, în secțiile de fabricație. 
Rezultatele cantitative și calitati
ve ale muncii depind insă, deopo
trivă, de modul în care se asigu
ră baza tehnico-materială, de or
ganizarea fluxuriloj de fabricație, 
de tehnologiile aplicate, de punerea 

în funcțiune la termenele prevă
zute a noilor obiective de inves
tiții, deci de competența și răs
punderea cu care se acționează la 
toate eșaloanele organizării produc
ției șl a muncii. Practic. între toa
te ramurile și sectoarele economiei 
naționale există relații strînse de 
intercondiționare reciprocă, un cir
cuit al producției bine determinat, 
care poate funcționa în mod co
respunzător numai prin îndepli
nirea ritmică, zi de zi si lună de 
lună, a sarcinilor de plan în flecara 
unitate în parte.

Nivelul producțiilor obținute In 
prima lună a anului, depășirile de 
plan înregistrate într-o serie de 
întreprinderi confirmă eficiența 
măsurilor luate pentru mobilizarea 
și valorificarea superioară a poten
țialului tehnic și uman, a resurse
lor disponibile. Totuși, In unele 
unități, planul la producția fizică pe 
luna ianuarie nu numai că nu a 
fost îndeplinit integral, dar s-au 
acumulat și unele restanțe, cu con
secințe negative in lanț asupra 
desfășurării producției in alte în
treprinderi și ramuri. Ne referim 
în primul rînd la unitățile din in
dustria extractivă, unde In mod 

1. Cu ce rezultate s-a încheiat luna ianuarie ?
2. Ce experiență s-a dobindit în prima lună a 

anului ?
3. Cu ce probleme s-a confruntat întreprin

derea și cum s-a acționat pentru rezolvarea lor ?

La aceste întrebări, publicăm — in pagina a 
IV-a - răspunsurile primite de la întreprinderea 
de confecții din Craiova și întreprinderea de 
tractoare din Miercurea-Ciuc.

normal trebuie să se înregistreze 
cele mai mari sporuri de producție 
Ia cărbune, țiței, substanțe mi
nerale utile, pentru a se asigura 
baza materială necesară îndeplinirii 
și depășirii prevederilor de plan 
în celelalte ramuri și sectoare de 
activitate. Apoi la neajunsurile ma
nifestate în industria metalurgică, 
în sectoarele prelucrătoare, con
structoare de mașini și utilaje teh
nologice.

Iată de ce se Impune ca încă din 
aceste prime zile ale lunii februa
rie să se ia operativ măsuri ferme
— atit tehnice, cit șl organizatorice
— care să determine, pe de o parte, 
creșterea rapidă a producției, iar, pe 
de altă parte, sporirea mai puterni
că a productivității muncii, redu
cerea consumurilor materiale și de 
energic, in general ridicarea efi
cientei economice Ia un nivel su
perior. Tocmai de aceea, actionînd 
în spiritul sarcinilor subliniate de 
conducerea partidului, redacția 
noastră a organizat acum. Ia Înche
ierea lunii ianuarie și începutul 
lunii februarie un sondaj mai larg 
într-o serie de întreprinderi din 
diferite domenii de activitate, la 
care a căutat răspuns la urmă
toarele trei întrebări :

Locuințe noi, moderne in municipiul Rimnicu Vilcea Foto : Sandu Cristian

SUCEAVA : Acțiuni de modernizare a producției
Colectivul întreprinderii de utila

je și piese de schimb din Suceava 
este implicat cu toate forțele in 
acțiunea de modernizare a produc
ției. între realizările de seamă din 
ultimul timp ale acestui puternic 
colectiv muncitoresc se numără in
stalația de control nedistructiv, care 
depistează defectele de turnare din 
faza de omologare a tehnologiei, 
eliminfnd in totalitate pierderile 
tehnologice. O înaltă eficiență eco
nomică are și instalația de nitru- 
rare ionică. Practic, prin acest tra
tament termo-chimic se conferă 
pieselor din oțel obișnuit calități 
deosebite, ceea ce contribuie la re

ducerea considerabilă a consumu
lui de oțeluri inalt aliate. In pre- • 
zent a început testarea, în labora
tor, a tehnologiei de monoardere a 
grundului și emailului la căzile de 
baie șl obiectele sanitare. Mai con
cret, cele două operații de ardere, 
a grundului și apoi a emailului, 
stnt contopite in una singură. în 
acest fel se dublează productivita
tea muncii, se reduce consumul de 
gaz metan și de materiale de vop
sire, iar calitatea produselor se 
îmbunătățește, contribuind la creș
terea' competitivității lor pe piața 
externă. (Sava Bejinariu).

TULCEA : Producție record
In luna trecută colectivul între

prinderii de alumină din Tulcea a 
realizat cea mai mare producție 
din istoria unității. Prin exploa
tarea la capacitate a utilajelor și 
instalațiilor din dotare, prin apli
carea cu consecventă in producție 
a măsurilor cuprinse în programul 
de modernizare a proceselor teh
nologice, aluminiștii tulceni au 
realizat suplimentar, de la începu
tul anului și pină in prezent, 1 000 
tone alumină calcinată, in condiți
ile în care productivitatea muncii 
a crescut simțitor față de aceeași 
perioadă a anului trecut. (Adrian 
Vasile).

In spiritul hotăririlor Conferinței Naționale a partidului, pentru depășirea planului, pentru

ridicarea intregii activități economice la un nivel superior de calitate și eficiență

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE 

adresată de organizația județeană Argeș a P.C.R. 
tuturor organizațiilor județene de partid și a municipiului București CHEMAREA LA ÎNTRECERE 

adresată de organizația județeană Bihor a P.C.R. 
tuturor organizațiilor județene de partid și a municipiului București

Cu cele mai alese sentimente de ne
mărginită recunoștință și prețuire, oamenii 
muncii din județul Argeș, asemenea între
gului popor sărbătoresc și cinstesc, in aceas
tă perioadă, pe marele și iubitul conducă
tor al partidului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la împlinirea a 70 de 
ani de viață și a peste 55 de ani de eroică 
activitate revoluționară.

Asemenea întregului popor, oamenii 
muncii din județul Argeș sint pe deplin 
conștienti că marile întreprinderi și plat
forme industriale, dezvoltarea puternică a 
agriculturii.. învățămintului. culturii și ști
inței, creșterea nivelului de trai, tot ce ș-a 
înfăptuit in acești ani de avînt revoluțio
nar, de impulsionare fără precedent a ca
pacității creatoare a maselor, se leagă 
direct și indisolubil de numele și de acti
vitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
grija permanentă pe care o poartă dezvol
tării armonioase a tuturor zonelor țării.

Folosim acest prilej pentru a transmite 
strălucitului strateg și ctitor al României 
moderne, luptătorului neobosit pentru li
niștea noastră și a întregii planete, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele mal vii 
mulțumiri, cea mai profundă recunoștință, 
încredințindu-1 de atașamentul nostru ne
clintit fată de politica internă și externă a 
partidului si statului nostru.

Exprimînd aceste calde sentimente, co
muniștii, toti oamenii muncii din județul 
nostru sîntem conștienti că cel mai Înalt 
omagiu, cea mai grăitoare expresie a recu
noștinței pe care o purtăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o constituie faptele 
noastre de muncă, îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului în industrie și in 
celelalte domenii, traducerea neabătută in 
viață a indicațiilor și sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a întregului program 
de acțiune stabilit de Conferința Națională 
a partidului.

Cu îndreptățită mindrie patriotică, ra
portăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, că în anul 
1987, acționind eu fermitate pentru conti
nua modernizare a producției, prin imple
mentarea celor mai noi realizări ale știin
ței și tehnologiei, perfecționarea și ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al produc
ției și creșterea competitivității produselor, 
valorificarea superioară a resurselor de 

materii prime și energetice, creșterea pro
ductivității muncii, sporirea eficienței șl 
rentabilității în toate sectoarele, am obți
nut importante rezultate în îndeplinirea 
prevederilor planului în profil teritorial.

Un moment deosebit de important în via
ta organizației județene de partid, a tutu
ror colectivelor de oameni ai muncii, în 
întreaga noastră activitate economică l-a 
constituit vizita de lucru efectuată în jude
țul nostru de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Analiza exigentă și dialogul însuflețit pur
tat cu muncitorii și specialiștii și indica
țiile practice, de cea mai înaltă valoare, pe 
care le-am primit direct, la fata locului, în 
întreprinderi și pe șantiere, ne-au permis 
ca, începînd din mai, planul să fie înde
plinit și depășit lună de lună, să recuperăm 
restanța din trimestrul I și să îndeplinim 
planul anual pe județ la producția marfă. 
In anul 1987 au fost realizate peste plan 32 
mii tone cărbune, 46 milioane mc gaze li
bere, 75 mii MWh energie electrică, produse 
electrotehnice si electronice în valoare de 
25 mii. lei, motoare electrice de 0,25 kW și 
peste, însumînd 8,5 mii kW. produse de me
canică fină șl m'asini-unelte de prelucrare 
a metalelor in valoare de peste 50 milioane 
lei, benzine 40 mii tone, polietilene 15 mii 
tone si altele.

Fată de 1986. producția marfă industria
lă realizată în 1987 a fost mai mare cu 
peste 2,8 miliarde lei. La export au fost 
realizate contractele si s-a livrat mai mult 
cu 18 la sută fată de 1986 pe relația cliring 
țări socialiste si cu 20 la sută pe devize 
convertibile.

Utillzind mai bine capacitățile de pro
ducție și forța de muncă, aplicînd măsu
rile de perfecționare a organizării și mo
dernizare. producția marfă planificată la 
1 000 lei fonduri fixe a fost depășită cu 3,4 
la sută si s-a realizat un nivel al producti
vității muncii de peste 525 mii lei Pe o 
persoană, cu 3,4 Ia sută mai mare decît 
cel din 1986. Pe seama introducerii de teh
nologii noi. reproiectării produselor si bu
nei gospodăriri a bazei materiale s-a Înre
gistrat o economie de 8 mii tone metal.

In industrie s-au asimilat 95 produse noi, 
au fost introduse 73 tehnologii si s-au apli
cat peste 900 de măsuri din programele de 
modernizare a producției ; au fost puse in 

funcțiune 77 de obiective si capacități și 
s-au dat în folosință oamenilor muncii 
3 851 apartamente, cu 21 apartamente peste 
plan.

Prin rețeaua comerțului cu amănuntul 
s-au desfăcut cu 1,7 la sută mai multe pro
duse decît s-a prevăzut in plan. înregis- 
trindu-se pe județ o depășire de peste 150 
milioane lei. In domeniul prestărilor de 
servicii pentru populație s-a depășit planul 
cu peste 25 milioane lei.

Puternic mobilizați de indicațiile, orien
tările si exigentele formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în magistralul Raport 
prezentat Ia Conferința Națională a parti
dului, în mesajul de Anul Nou si în cuvîn- 
tarea de excepțională însemnătate rostită 
la Adunarea omagială solemnă, vom ac
ționa cu înalt spirit revoluționar, cu toată 
capacitatea, dăruirea si răspunderea pentru 
a îmbunătăți radical întreaga activitate. în 
vederea îndeplinirii si depășirii, in cele 
mai bune condiții, a prevederilor de plan 
pe 1988, an de importantă hotăritoare pen
tru înfăptuirea directivelor actualului cin
cinal.

Cu convingerea nestrămutată că stă în 
puterea noastră să Înfăptuim exemplar 
minunatul program de muncă și de puter
nică dezvoltare economico-socială stabilit 
de Congresul al XIII-lea și a V-a Confe
rință Națională ale partidului. în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din județ, organizația de partid a jude
țului Argeș adresează organizațiilor jude
țene de partid si a municipiului Bucu
rești. tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii din industrie, construcții, transpor
turi si circulația mărfurilor, o vibrantă 
chemare la întrecere pentru Îndeplinirea 
si depășirea sarcinilor din planul national 
unic de dezvoltare economico-socială a 
României Pe anul 1988. angajîndu-se să 
realizeze următoarele obiective :

I. în activitatea industriala
1. Prin folosirea intensivă a mașinilor, 

utilajelor si instalațiilor, depășirea cu cel 
puțin 1,5 la sută a indicilor de utilizare 
planificat! ai masinilor-unelte si celorlalte 
utilaje și mașini specifice ramurilor din 
județ.
(Continuare in pag. a Il-a)

Angajat! plenar, cu Înaltă responsabili
tate, în efortul national de transpunere 
în vasta operă a construcției noastre so
cialiste a istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul .al XIII-lea și de Conferința Na
țională ale partidului, a orientărilor și 
indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, cel mai 
iubit fiu al națiunii, erou între eroii 
neamului de numele căruia sint pentru 
totdeauna legate înfăptuirile profunde ale 
României socialiste modeme de azi. oa
menii muncii din patria noastră au obți
nut și in 1987 succese deosebite în in
dustrie și agricultură, în creșterea eficien
tei economice, în dezvoltarea științei, în- 
vătămintului. culturii și artei, in ridicarea 
continuă a nivelului de trai material și 
spiritual al Întregului popor.

Succesele de prestigiu obținute sub con
ducerea clarvăzătoare a Partidului Comu
nist Român au la bază și se datoresc con
tribuției hotăritoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și în
făptuirea intregii politici interne și ex
terne a partidului și statului nostru. Reali
zările semnificative din anul nu de mult 
încheiat se înscriu, cu deplină onoare pen
tru harnica noastră clasă muncitoare, pen
tru generațiile prezente. în istoria perioa
dei de un neasemuit de mare dinamism, 
pe toate planurile activității economice șl 
sociale, care a urmat Congresului al IX-lea 
al partidului, marcind pregnant, cu litere 
de aur, cea mai fertilă perioadă din în
treaga noastră existentă, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Oamenii muncii din județul Bihor ra
portează. cu justificată mindrie patriotică, 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că în anul 1987, exer- 
citind mai ferm și mai eficient actul au- 
toconducerii muncitorești, al autogestiunii 
și autofinanțării și-au sporit substantial 
contribuția la creșterea venitului national, 
la consolidarea și dezvoltarea proprietății 
socialiste. Producția industrială și agrico
lă a județului a crescut necontenit. Au fost 
larg aplicate in industria bihoreană mă
surile din programele speciale privind or
ganizarea muncii și modernizarea struc
turilor de producție, creșterea mai pro
nunțată a productivității muncii. îmbună
tățirea nivelului tehnic si calitativ al pro
duselor, urmărindu-se sporirea eficientei șl 

rentabilității in toate sectoarele de activi
tate.

Astfel, fată de anul 1986. productia-marfă 
Industrială realizată în 1987 a fost mai 
mare cu aproape 1,4 miliarde lei. Au fost 
date peste plan economiei naționale o pro
ducție de 121 400 tone lignit net și 140 851 
mii kWh energie electrică.

La export s-a îndeplinit producția pla
nificată pe cliring țări socialiste în pro
porție de 104,7 la sută și s-au realizat toa
te contractele și comenzile pe relația de
vize convertibile.

Utilizind mai bine capacitățile de pro
ducție și forța de muncă, precum și prin 
aplicarea măsurilor de organizare și mo
dernizare s-a realizat productivitatea mun
cii in industrie cu un plus de 261 lei pe 
personal muncitor, iar productivitatea mun
cii în constructii-montaj a crescut cu 20 880 
lei. fată de plan.

Pe seama reproiectării produselor, in
troducerii de tehnologii noi s-a înregis
trat o economie de peste 5 300 tone me
tal, 19,5 milioane kWh. 17 mii tone com
bustibil conventional și alte materiale.

în industrie s-au asimilat 23 produse noi 
Si au fost introduse 28 tehnologii de vîrf. 
Au fost puse in funcțiune 56 de obiective 
Si capacități de producție. Printre acestea 
au fost realizate 2 obiective energetice cu 
o putere instalată de 108 MW.

Au fost date în folosință oamenilor mun
cii 2 972 apartamente. Livrările de mărfuri 
către fondul pieței au crescut fată de 1986 
cu peste 5 la sută, iar desfacerile de 
mărfuri cu amănuntul prin comerțul socia
list s-au ridicat la 8,7 miliarde lei. Prin 
măsurile de organizare a producției și a 
muncii, prin aplicarea prevederilor din pro
gramele de modernizare s-a realizat, un in
dice de utilizare a fondului de timp dispo
nibil de lucru al masinilor-unelte superior 
celui planificat cu 2,2 la sută.

Puternic mobilizați de hotăririle Confe
rinței Naționale a partidului, de îndemnu
rile si indicațiile deosebit de prețioase date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, președintele Repu
blicii. oamenii muncii din județul Bihor 
sint hotărîti să facă din 1988, al treilea an 
al actualului cincinal, un an de vîrf în dez
voltarea economică șl socială, în creșterea 
eficientei întregii activități economice.

In numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii, organizația de partid a jude

țului Bihor adresează organizațiilor jude
țene de partid si a municipiului București, 
tuturor colectivelor de oameni ai ' muncii 
din industrie, construcții. transporturi si 
circulația mărfurilor o vibrantă si însu- 
fletitoare chemare la întrecere pentru în
deplinirea si depășirea sarcinilor din Pla
nul national unic de dezvoltare economico- 
socială a României Pe anul 1988, anga
jîndu-se să realizeze următoarele obiective:

I. în activitatea industrială
1. Prin folosirea rațională si intensivă a 

capacităților de fabricație, depășirea cu cel 
puțin 2 la sută a indicilor de utilizare pla
nificați ai mașinilor, utilajelor si instala
țiilor. prin îmbunătățirea organizării pro
ducției si a muncii, se va asigura depă
șirea planului productiei-marfă industrială 
cu 1,5 la sută. Această depășire va avea 
la bază obținerea unor sporuri la produc
ția fizică planificată, concretizate in prin
cipal în :

— 100 mii tone cărbune ;
— 25 mii. mc gaze ;
— 35 mil. kWh energie electrică ;
— 5 000 tone bauxită ; .
— 2 000 tone alumină :
— 1 000 mc prefabricate din beton armat;
— 10 mii. lei produse de mecanică fină ;
— 3 000 tone calcar pentru siderurgie ;
— 1 000 tone cărămizi refractare ;
— 5 000 mc cherestea ;
— 200 tone produse zaharoase ;
— 15 mii. lei mobilier din lemn ;
— 80 mii. lei confecții, textile.
2. In activitatea de export se va acționa 

Pentru adaptarea operativă a producției la 
cerințele pieței externe, reproiectarea pro
duselor. creșterea ponderii sortimentelor cu 
grad ridicat de prelucrare si a celor care 
valorifică superior resursele materiale și 
energetice, contractarea, pregătirea tehno
logică si lansarea In fabricație, asigurarea 
cu prioritate a bazei tehnico-materiale si a 
forței de muncă înalt calificate, execuția 
produselor si livrarea lor la termen, con
form contractelor încheiate Ia export. în
tărirea controlului de calitate ne întregul 
flux de producție. Toate acestea vor asigura 
realizarea contractelor cu partenerii ex
terni pină la 15 decembrie 1988 și depă
șirea planului valoric pe relația țări so- 
(Continuare In pag. a H-a)
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Prin îmbunătățirea organizării produc

ției Si a muncii se va asigura depășirea 
planului producției marfă industriale cu 
1 miliard lei. Această depășire se concreti
zează în realizarea și livrarea suplimenta
ră la export și pentru economia națională 
a unor importante cantități de produse fi
zice, printre care :

— cărbune 60 000 tone
— energie electrică 50 000 MWh
— produse electrotehnice și

electronice in valoare de 25 mii. Iei
— produse de mecanică fină 10 mii. lei
— autoturisme de oraș și

teren 250 bucăți
— motoare pentru autotu-

risme 5 000 CP— benzine 50 000 tone <— polietilene de mică și
mare densitate 15 000 tone

— fibre poliesterice 500 tone— benzi de transport din
cauciuc 1 000 tone— ciment 5 000 tone— conserve de legume șl
fructe 500 tone— furnire 300 000 mp

— plăci aglomerate din lemn 200 000 mp *

2. Prin asimilarea de noi produse, creș
terea competitivității, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al producției, contrac
tarea și livrarea la termen a tuturor pro
duselor se va asigura depășirea sarcinilor 
de export cu 2 la sută, prin livrarea su
plimentară a 250 autoturisme, 15 mii tone 
polietilene de joasă și înaltă presiune. 500 
tone fibre poliesterice, 100 mii mp plăci 
aglomerate din lemn, produse electroteh
nice în valoare de 10 milioane lei, precum 
și altor produse.

3. Urmărirea, cu înaltă răspundere, a 
aplicării la termen și a realizării eficientei 
stabilite pentru cele 500 de măsuri din pro
gramele de perfecționare a organizării și 
de modernizare a proceselor de producție, 
îndeosebi a celor care privesc mecanizarea, 
automatizarea si robotizarea proceselor de 
producție, perfecționarea și ridicarea pre
gătirii profesionale a oamenilor muncii. 
Prin aplicarea acestor măsuri și a creșterii 
ponderii produselor noi și modernizate in 
totalul producției se va asigura depășirea 
planului productivității muncii cu 2 la 
sută.

4. Se va acționa energic pentru aplicarea 
de noi tehnologii și modernizarea celor 
existente in scopul reducerii consumurilor 
de materii prime, materiale, combustibili 
și energie, urmind ca pe această cale să 
se obțină economii de :

— 5 000 tone metal ;
— 30 000 MWh energie electrică ;
— 20 000 tone combustibil convențional.

Prin economisirea acestor cantități, cit și 
prin diminuarea consumurilor normate la 
celelalte materii prime și materiale se va 
asigura reducerea cheltuielilor totale la 

1 000 lei producție marfă cu 8 lei și a celor 
materiale cu 5 lei.

La toate întreprinderile se va acționa 
pentru aplicarea măsurilor de creștere a 
nivelului tehnic și calitativ al produselor. 
Va fi depășit cu 1 la sută indicele planifi
cat al calității produselor la întreprinde
rile care raportează producția pe clase de 
calitate.

5. Se va acționa cu înaltă răspundere 
pentru depășirea cu cel puțin 2 la sută a 
planului valoric de colectare a materia
lelor refolosibile. depășind prevederile de 
plan cu 5 000 tone produse feroase și 5 000 
tone neferoase. în domeniul recondiționă- 
rij pieselor de schimb și agregatelor, pre
vederile de plan vor fi depășite cu cel 
puțin 5 la sută.

De asemenea, se va acționa pentru rea
lizarea la termen a lucrărilor prin care se 
valorifică energia secundară și se vor de
păși prevederile cu 10 la sută în acest do
meniu.

6. Se va asigura depășirea planului la 
producția marfă vîndută și încasată cu 2,5 
la sută, a beneficiului cu cel puțin 2 la 
su ti

ll. In activitatea 
de invesliții-construcții

1. Prin concentrarea resurselor tehnico- 
materiale și a forței de muncă, la reali
zarea obiectivelor de investiții se va asi
gura devansarea punerii în funcțiune cu 
cel puțin 30 de zile a 15 capacități de pro
ducție industriale și agrozootehnice.

De asemenea, vor fi finalizate și date in 
folosință populației, cu o lună mai devre
me, 500 apartamente, iar planul județului 
pe acest an va fi depășit cu 150 de apar
tamente.

2. Acționînd pentru sporirea eficienței 
utilizării fondurilor de investiții, prin con
lucrarea strînsă a unităților de proiectare 
cu cele beneficiare și de construcții, se va 
asigura :

— economisirea față de normele de con
sum a 2 000 tone ciment și 500 tone metal;

— reducerea sub nivelul planificat a cos
turilor materiale la 1 000 lei consțrucții- 
montaj cu cel puțin 2,5 lei ;

— depășirea nivelului planificat al pro
ductivității muncii in activitatea de con- 
strucții-montaj cu cel puțin 2 000 lei pe 
persoană.
III. în activitatea de transporturi

1. Prin îmbunătățirea activității de în
treținere și reparații a parcului din dota
rea unităților, mai buna organizare a 
transporturilor, folosirea rațională a tutu
ror mijloacelor se va depăși cu 2 la sută 
indicele de utilizare a autovehiculelor și 
va crește cu 1,5 la sută productivitatea 
muncii.

2. Prin recondiționarea unui volum spo
rit de piese de schimb și anvelope, precum 

și prin economisirea a 200 tone combusti
bil se va realiza o reducere a cheltuielilor 
de cel puțin 2 lei la 1 000 lei venituri.

IV. în domeniul desfacerii 
de mărfuri și prestărilor 

de servicii pentru populație
1. Se va acționa pentru înfăptuirea inte

grală a programelor de autoconducere și 
autoaprovizionare in profil teritorial, pen
tru asigurarea tuturor resurselor, în ve
derea bunei aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare și bunuri indus
triale de larg consum.

2. Se vor lua măsuri pentru îmbunătă
țirea calității preparatelor și semiprepara- 
telor culinare, diversificarea gamei sorti
mentale a acestora și depășirea prevederi
lor planului cu 5 la sută,

3. Se vor lua măsuri pentru diversifica
rea, modernizarea și crearea a 200 secții 
noi pentru prestări de servicii, asigurin- 
du-se depășirea planului cu cel puțin 3 la 
sută.

4. Se va acționa pentru reducerea cu 2 la 
sută a cheltuielilor de circulație și pentru 
creșterea beneficiilor unităților din co
merț.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, or
ganizația județeană de partid va acționa 
cu toată fermitatea, așa cum a cerut to
varășul Nicolae Ceaușescu. astfel incit să 
întărim spiritul revoluționar, răspunderea 
față de îndeplinirea și depășirea planului, 
ordinea și disciplina in toate domeniile și 
sectoarele. în centrul activității tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid, al or
ganelor de conducere colectivă vom situa 
cu consecvență înfăptuirea programelor 
prioritare cu privire la perfecționarea or
ganizării și modernizarea proceselor de 
producție, ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, reducerea 
consumului de materii prime și materiale, 
de energie și combustibil, perfecționarea 
pregătirii profesionale, tehnice și științi
fice a întregului personal muncitor cu 
scopul ridicării eficienței economico-socia- 
le in toate unitățile și pe ansamblul între
gului județ.

Sintem pe deplin convinși că toate orga
nizațiile județene de partid, precum și 
organizația de partid a municipiului Bucu
rești vor răspunde cu însuflețire la aceas
tă chemare, obținind rezultate superioare 
în toate domeniile și sectoarele, din aceas
tă întrecere avînd de ciștigat fiecare între
prindere. fiecare om al muncii, întreaga 
noastră economie națională.

Cu această convingere adresăm din nou 
chemarea de a obține in acest an cele mai 
bune rezultate, de a răspunde astfel prin 
fapte grijii pe care o poartă fiecărui județ 
al țării, economiei naționale conducătorul 
iubit și stimat al partidului și poporului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

COMITETUL JUDEȚEAN A|ÎGES
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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cialiste cu 3 la sută, iar pe devize conver-, 
tibile cu 2 la sută.

3. Urmărind cu perseverență înfăptuirea 
prevederilor programelor de perfecționare 
a organizării și modernizării producției, 
aplicind 1 152 măsuri — din care 295 in 
devans, generalizînd acțiunile de înaltă 
eficiență care privesc mecanizarea și auto
matizarea proceselor de fabricație, mai 
buna organizare și conducere a muncii, 
perfecționarea pregătirii profesionale, se 
va asigura, pe ansamblul industriei județu
lui, depășirea cu cel puțin 2,0 la sută a 
productivității muncii planificate,

4. Finalizarea, peste prevederile de plan, 
a 12 obiective de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică si introducere a progre
sului tehnic, printre care promovarea în 
fabricație a noilor tehnologii care să con
ducă la creșterea randamentelor de con
versie energetică, a productivității muncii 
și îmbunătățirea calității produselor. Se vor 
executa instalații care să lucreze cu gene
ratoare de microunde realizate pe plan 
local, instalații de încălziri inductive cu 
convertoare statice și altele. Toate acestea 
vizînd valorificarea superioară a materi
ilor prime, materialelor, combustibililor și 
energiei, diminuarea consumurilor, creș
terea productivității muncii, îmbunătățirea 
parametrilor tehnico-economici ai produ
selor in fabricație, ai mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor din dotare, depășind gradul 
de înnoire a producției cu 6 la sută, pon
derea produselor noi și modernizate în pro- 
ducția-marfă industrială urmînd să ajungă 
cel puțin la 50 la sută.

5. Se va acționa susținut pentru îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabricație, re- 
proiectarea produselor, cultivarea unei 
înalte responsabilități față de modul în 
care sînt folosite resursele existente și re
ducerea pe această cale a consumurilor 
de materii prime, materiale, energie șl 
combustibili, economisindu-se cel puțin :

— 5 000 tone metal ;
— 15 000 mii KWh energie electrică ;
— 12 000 tone combustibil convențional șl 

altele.
Pe această bază și prin diminuarea con

tinuă a celorlalte categorii de cheltuieli, se 
va asigura reducerea sub nivelurile planifi
cate a costurilor totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă cu 9 lei si cu 5 lei la cele ma
teriale.

6. Se va urmări sistematic identificarea, 
recuperarea și reintroducerea în procesele 
tehnologice a tuturor materialelor refolo
sibile, atit de la unitățile economice, cit și 
de la populație, prevederile de plan urmînd 
să fie depășite cu 5 Ia sută. De asemenea, 
se va acționa în continuare pentru identi
ficarea tuturor resurselor de energie refo- 
losibilă. economisindu-se, pe această bază, 
la nivelul județului, peste 4 000 tone com

bustibil convențional. în domeniul recon- 
diționării pieselor de schimb și agregatelor, 
prevederile de plan vor fi depășite cu cel 
puțin 5 la sută.

7. Prin întărirea disciplinei de plan șl 
cotractuale, aplicarea cu fermitate a nou
lui mecanism economic, încadrarea cu 
strictețe în normativele financiare stabilite, 
se va asigura depășirea sarcinii planificate 
la producția-marfă vândută si încasată și la 
beneficii cu 1,5 la sută.

II. în activitatea 
de invesliții-construcții

1. Prin organizarea superioară a activi
tății pe șantiere, creșterea gradului de 
mecanizare a lucrărilor și îmbunătățire a 
indicelui de utilizare a fondului de timp, 
se va asigura darea în folosință a tuturor 
apartamentelor planificate in acest an, pină 
la 30 noiembrie 1988 și se va devansa pu
nerea in funcțiune cu cel puțin 30 de zile 
a 10 capacități de producție industriale și 
agrozootehnice.

2. Acționînd pentru sporirea eficienței 
utilizării fondurilor de investiții. îndeosebi 
a celor destinate organizării de șantier, 
prin conlucrarea strînsă a unităților de 
proiectare cu cele beneficiare și de con
strucții, precum și prin gospodărirea judi
cioasă a resurselor materiale, se va asi
gura :

— economisirea, față de normele de con
sum, a 1 500 tone ciment și 400 tone me
tal ;

— reducerea sub nivelul planificat a cos
turilor materiale Ia 1 000 lei producție 
construcții-montaj cu 3 lei ;

— depășirea nivelului planificat al pro
ductivității muncii la unitățile de construc
ții-montaj cu 2 la sută.

III. în activitatea de transporturi
1. Prin folosirea rațională a mijloacelor 

de transport, auto de mărfuri și călători, 
optimizarea transporturilor, îmbunătățirea 
activității de întreținere și reparare a par
cului din dotarea unităților, aplicarea stric
tă a normativelor de utilizare pentru fie
care autovehicul, se va depăși cu 2,5 la 
sută indicele planificat de utilizare a mij
loacelor de transport auto și cu 2 la sută 
a productivității muncii ; printr-o bună 
gospodărire a mijloacelor materiale și fi
nanciare se vor reduce cheltuielile la 
1 000 lei venituri brute cu 2 lei.

IV. în domeniul desfacerii 
mărfurilor și prestărilor 

de servicii către populație
1. Se va acționa pentru înfăptuirea inte

grală a programelor de autoconducere și 
autoaprovizionare teritorială și sporirea 
producției de preparate și semipreparate 
culinare cu 4 la sută peste nivelul plani
ficat.

2. Reducerea cheltuielilor de circulație 
planificate cu 2 la sută prin îmbunătățirea 
organizării activității de aprovizionare și 
desfacere, repartizarea judicioasă a fondu
lui de marfă, întărirea disciplinei de plan 
și financiare, creșterea fermității și exi
genței in apărarea avutului obștesc.

3. Prin dezvoltarea rețelei cu 42 unități 
noi și diversificarea serviciilor se vor de
păși sarcinile de pian la prestările de 
servicii către populație cu cel puțin 2 la 
sută.

Organele și organizațiile de partid din 
județul Bihor vor situa în centrul întregii 
activități politice și organizatorice asigu
rarea condițiilor de îndeplinire și depășire 
a prevederilor de plan pe anul 1988, îndeo
sebi a producției din sectoarele extractiv 
și energetic, precum și a exportului, acțib- 
nind cu toată fermitatea in spiritul orien
tărilor și indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, la Conferința 
Națională a partidului din decembrie 1987, 
a documentelor programatice și hotărîrilor 
adoptate de acest forum, pentru mobili
zarea comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii la înfăptuirea obiectivelor dezvol
tării intensive, prin perfecționarea organi
zării și modernizarea proceselor de produc
ție, ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, creșterea competitivității 
acestora pe piețele externe, valorificarea 
superioară a resurselor materiale și ener
getice, sporirea eficienței și rentabilității 
în toate sectoarele vieții economico-sociale.

Comuniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Bihor, ferm convinși că intrecerea ce 
se va desfășura între organizațiile jude
țene de partid in 1988 va constitui un pu
ternic factor mobilizator, asigurând ridi
carea pe noi trepte, calitativ superioare, a 
activității consacrate înfăptuirii exemplare 
a mărețelor obiective ale actualei etape de 
dezvoltare, se angajează să nu precupe
țească nici un efort, să traducă exemplar 
în viață sarcinile ce le revin in profil te
ritorial din hotăririle Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ‘ ale 
partidului, aducindu-și astfel contribuția 
la ridicarea scumpei noastre patrii pe noi 
culmi de progres și civilizație.

COMITETUL JUDEȚEAN BIHOR 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea minieră Lonea către toate

unitățile de extracție a cărbunelui din subteran
Acționînd neabătut, cu înaltă responsa

bilitate comunistă pentru înfăptuirea 
exemplară a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, a orien
tărilor și indicațiilor de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică ale secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea Minieră Lonea 
a realizat. în anul 1987 suplimentar sarci
nilor de plan o producție netă industrială 
în valoare de peste 50 milioane lei.

Prin mâi buna organizare a muncii, prin 
aplicarea unor tehnologii de vîrf, prin 
folosirea mai rațională a tehnicii din 
dotare și a forței de muncă, volumul 
planificat al lucrărilor de pregătiri miniere 
a fost depășit cu 6 000 m.c.. iar volumul 
lucrărilor de deschideri cu peste 8 000 m.c.

Rezultatele bune pe care colectivul nos
tru le-a obținut in anul 1987 le datorăm 
sprijinului permanent, grijii statornice pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, minerul 
de onoare al țării, o acordă modernizării 
industriei extractive prin promovarea largă 
a progresului tehnic, introducerea și extin
derea metodelor moderne de exploatare, 
prin mecanizarea lucrărilor in subteran.

Puternic mobilizați de sarcinile reieșite 
din documentele Conferinței Naționale a 
partidului, din vibranta chemare pe care 
secretarul general al partidului a adresat-o 
întregii națiuni, de a face din anul 1988 
anul celor mai înalte realizări în toate 
domeniile de activitate, oamenii muncii de 
la întreprinderea Minieră Lonea în frunte 
cu comuniștii adresează tuturor colective
lor de muncă din unitățile de extracție a 
cărbunelui din subteran o însuflețitoare 
chemare la intrecere socialistă pe anul 
1988. angajindu-se să realizeze următoarele:

1. Depășirea planului la producția de 
cărbune cu cel puțin 15 000 tone ;

2. Realizarea peste plan a 500 m.c. la 
lucrările de deschideri miniere si 2 500 m.c. 
la lucrările de pregătiri ;

3. Depășirea planului la producția marfă 
vîndută și încasată cu 6 milioane lei prin 
livrarea ritmică a cantităților de cărbune 
contractate cu beneficiarii noștri ;

4. Sporirea productivității muncii calcu
lată pe baza producției marfă peste sarcina 
planificată cu 3 la sută ;

5. îmbunătățirea calității cărbunelui prin

CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de întreprinderea Eleetrocentrale Oradea către toate 

întreprinderile de producere a energiei electrice și termice
Puternic mobilizați de istoricele hotărîri 

ale Congresului al XIII-lea al partidului, 
traducând în fapte indicațiile și îndemnu
rile adresate tuturor energeticienilor de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, oamenii muncii 
de la întreprinderea Eleetrocentrale Oradea 
raportează că prevederile planului pe 1987 
la producția de energie electrică pe bază

reducerea cu 1 la sută a conținutului de 
cenușă stabilit ;

6. Aplicind cu fermitate noul mecanism 
economico-financiar, incadrindu-ne . cu 
strictețe in normativele stabilite, vom 
reduce cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei producție-marfă cu 50 lei și cu 20 
lei cheltuielile materiale. Prin aplicarea 
generalizată a inițiativei „Contul de eco
nomii al grupei sindicale" vom obține o 
economie de cel puțin 2 000 lei pe fiecare 
om al muncii ;

7. Reducerea consumurilor specifice nor
mate la materialele de bază și la energie 
electrică cu 4 la sută, prin perfecționarea 
tehnologiilor de exploatare printre care 
înlocuirea a 4 abataje cameră cu abataje 
frontale cu tavan de rezistență :

8. Depășirea planului de recuperare a 
resurselor materiale refolosibile cu 15 la 
sută (aluminiu, bronz, cupru, fontă, armă
turi metalice etc.) ;

9. Depășirea 
activitatea de 
oane lei.

beneficiilor planificate Ia 
bază cu cel puțin 3 mili-

In vederea realizării angajamentelor 
asumate, vom acorda o atenție prioritară 
folosirii integrale a capacităților de pro
ducție, creșterii indicilor intensivi de utili
zare a instalațiilor și utilajelor, perfecțio
nării organizării producției și a muncii, 
folosirii raționale a forței de muncă, creș
terii gradului de securitate a muncii, 
întăririi ordinii și disciplinei, în care scop 
vom acționa pentru :

— punerea in funcțiune a două noi aba
taje frontale cu tavan de rezistență ;

— sporirea vitezelor medii de avansare 
la abatajele frontale cu 10 la sută, iar la 
lucrările de deschideri și pregătiri cu 5 la 
sută, față de anul 1987 ;

— aplicarea cu o lună în devans a mă
surilor prevăzute pentru etapa a Il-a din 
programul de perfecționare a organizării 
și modernizarea producției ;

— ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională a personalului muncitor prin cu
prinderea în cursurile de perfecționare a 
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de cărbune au fost îndeplinite încă din ziua 
de 3 decembrie, pînă la sfîrșitul anului 
obținindu-se o producție suplimentară de 
140 milioane kWh energie electrică, in con
dițiile încadrării în consumurile tehnologice 
normate.

Acționînd in spirit revoluționar, comunist 
pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce 
le revin pe anul 1988, energeticienii orădeni 

unui număr de 800 de oameni ai muncii și 
însușirea celei de-a doua meserii de către 
210 muncitori ;

10. Vom acorda o atenție deosebită im-, 
bunătățirii condițiilor de muncă și viață 
ale minerilor prin :

— extinderea dotării tuturor locurilor de 
muncă cu aparatură modernă și materiale 
de protecție, îmbunătățirea aerajului, res
pectarea strictă a normelor de protecție a 
muncii, folosirea in cele mai bune condi- 
țiuni a rețelei de degazare și telegrizume- 
trie, întreținerea în condiții optime a căilor 
de acces ;

— trimiterea unui număr de peste 600 
mineri in stațiunile balneoclimaterice si in 
stațiunile, de odihnă ;

— repartizarea in acest an personalului 
muncitor din unitate a unui număr de 100 
apartamente.

11. Organele și organizațiile de partid, 
organizațiile de sindicat și U.T.C., consiliul 
oamenilor muncii vor acorda o atenție deo
sebită intensificării muncii politico-ideolo- 
gice și cultural-educative pentru ridicarea 
continuă a conștiinței socialiste a întregu
lui personal muncitor, pentru întărirea 
autoconducerii muncitorești și imprimarea 
unui puternic spirit de ordine și disciplină, 
de răspundere comunistă la fiecare loc de 
muncă. De asemenea, întregul colectiv de 
muncă va fi antrenat în acțiunile educa
tive de creație tehnico-științifică de masă, 
la acțiunile cultural-artistice organizate în 
cadrul Festivalului național „Cîntarea 
României".

Realizarea exemplară a planului și a an
gajamentelor pe care ni le-am asumat în 
întrecerea socialistă pe anul 1988 va fi răs
punsul nostru njineresc la înflăcărată che
mare pe care ne-a adresat-o secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a da țării mai mult 
cărbune, de a ne aduce o contribuție spo
rită la dezvoltarea bazei energetice și de 
materii prime, la progresul și prosperitatea 
scumpei noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

adresează o vibrantă chemare la întrecere 
socialistă către toate colectivele de oameni 
ai muncii din întreprinderile de producere 
a energiei electrice și termice, angajindu-se 
să realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului la producția de 
energie electrică, pe bază de cărbune, cu 
35 milioane kWh prin :

— exploatarea rațională, la parametrii 

proiectați a agregatelor din dotare șl creș
terea față de plan a puterii medii efectiv 
utilizabile cu 2,5 MW ;

— reducerea duratei de imobilizare a 
agregatelor in reparații, precum și din 
cauza avariilor tehnice, cu cel puțin 10 la 
sută față de anul 1987 ;

— atingerea în devans cu cel puțin o 
lună a parametrilor proiectați la grupul 
nr. 1 și punerea in funcțiune, In condiții 
de siguranță,, a grupurilor 2 și 3 de la 
C.E.T. II Oradea ;

— realizarea unor lucrări de reparații și 
revizii de calitate și asigurarea unei asis
tențe tehnice competente in toate schimbu
rile :

2. Creșterea eficienței economice a între
gii activități și reducerea cheltuielilor pla
nificate cu 2,5 milioane lei,

3. Reducerea cu 2 000 tone c.c. a con- 
samurilor specifice planificate pentru pro
ducerea energiei electrice și termice, pre
cum și cu 1 200 MWh a consumurilor teh
nologice proprii. In acest scop vom asigura 
funcționarea instalațiilor în regimuri opti
me. obținînd reducerea cantității de păcură 
fată de plan cu 1 000 tone combustibil con
vențional prin modificarea sistemului de

CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de Combinatul metalurgic Cîmpia Turzii către toate 

întreprinderile din metalurgia feroasă și de prelucrări metalurgice
Situind în centrul activității lor transpu

nerea neabătută în practică a istori
celor hotărîri ale Congresului al XIII-lea, 
a orientărilor și indicațiilor secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de la 
Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii 
au obținut in cel de-al doilea an al actua
lului cincinal o serie de rezultate pozitive: 
depășirea planului la oțel-beton cu 13 000 
tone, la utilaj metalurgic cu 500 tone, 
creșterea producției de piese de schimb re
condiționate cu 4 milioane lei, realizarea 
integrală a planului de investiții. Produc
ția fizică a fost realizată in condițiile în
cadrării in costurile planificate și realiză
rii planului de beneficii. Au fost introduse 
în fabricație 3 tehnologii moderne și au 
fost asimilate 23 de produse noi pentru ra
murile de bază ale economiei naționale, 
fiind totodată obținute importante economii 
de metal, energie și combustibil.

Puternic mobilizați de hotăririle Confe
rinței Naționale a partidului, de sarcinile 
și orientările subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la acest mare forum al 
comuniștilor români, oamenii muncii de la 
Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii 
cheamă la întrecere toate colectivele de 
muncă din intreprinderile din industria 
metalurgică, angajindu-se să realizeze ur
mătoarele obiective :

1. Depășirea prevederilor planului la 
producția fizică cu 5 000 tone oțel de ca
litate superioară, 4 000 tone laminate fini
te. 500 tone oțel calibrat în bare și colaci, 
200 tone utilaj metalurgic.

2. Depășirea sarcinilor de export cu I la 
sută prin diversificarea producției și ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor fabricate. îmbunătățirea activității 
de prospectare și ofertare, onorarea la ter
men a tuturor contractelor, cu respectarea 
strictă a clauzelor stabilite. '

3. Realizarea peste sarcinile de plan a 
50 milioane lei la producția-marfă și la 
producția-marfă vindută și încasată.

4. Depășirea prevederilor de plan la pro
ductivitatea muncii cu 5 300 lei pe fiecare 
om al muncii, prin aplicarea în devans a 
măsurilor celei de a doua etape din pro
gramul de perfecționare a organizării și 
modernizarea proceselor tehnologice, prin 

ardere a prafului de cărbune la cazanul 
nr. 4.

4. Prin generalizarea Inițiativei „Contul 
de economii al grupei sindicale" vom obți
ne o economie de cel puțin 1 850 lei pe 
fiecare lucrător, prin introducerea urfui 
regim sever de economii la toate locurile 
de muncă și buna gospodărire a bunuri
lor încredințate.

5. Depășirea cu 10 Ia sută a prevederilor 
de plan Ia recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile. Vom recondiționa și 
refolosi peste sarcinile planificate piese de 
schimb și subansamble in valoare de 2 
milioane lei.

6. Perfecționarea pregătirii profesionale a 
întregului personal muncitor și însușirea 
celei de a doua meserii de către 50 de 
muncitori, acordind o atenție deosebită 
bunei organizări și desfășurări a cursurilor, 
nivelului calitativ al pregătirii.

7. Creșterea indicelui de utilizare a fon
dului de timp maxim disponibil al perso
nalului muncitor cu 1 la sută față de rea
lizările anului 1987, prin folosirea mai bună 
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ridicarea nivelului de pregătire profesio
nală a întregului personal muncitor, prin 
întărirea ordinii și disciplinei in toate sec
toarele de activitate. In anul 1988 vor fi 
cuprinși la cursurile de perfecționare peste 
4 500 oameni ai "muncii și vor fi calificați 
in a doua meserie 250 muncitori.

5. Asimilarea a 15 produse noi. din 
care 5 peste plan pentru programele națio

nale prioritare — nuclear, autoturisme, aero
nautică și alte ramuri ale economiei națio
nale ; introducerea a 6 noi tehnologii, din
tre care menționăm : tehnologii pentru 
elaborarea de no! mărci de oțel inoxidabil 
cu conținut scăzut de carbon, tratamentul 
termic din căldura de laminare a oțeluri
lor pentru cabluri de tracțiune, decaparea 
în regim automatizat a otelurilor. Pon
derea produselor noi și reproiectate în va
loarea producției-marfă va fi de peste 30 
la gută.

6. Extinderea informaticii si automatiză
rii complexe a producției prin realizarea 
si aplicarea sistemelor asistate de calcula
tor la elaborarea otelului în cuptoarele 
electrice de 50 si 100 tone, conducerea pro
ducției din trăgătoriile de otel si asigurarea 
calității la produsele destinate programelor 
prioritare.

7. Prin gospodărirea cu eficientă sporită 
a resurselor materiale, de energie si com
bustibil si întărirea disciplinei tehnologite 
pe întregul flux de fabricație vom reduce 
fată de plan cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție marfă cu 2 lei si cu 1,5 lei cele 
materiale. Aplicarea prevederilor progra- 
mului-angajament. în cadrul Inițiativei 
„Contul de economii al grupei sindicale", 
va conduce la obținerea unei economii de 
cel puțin 2 000 lei pe fiecare om al muncii.

8. Reducerea consumurilor normate de 
metal cu 2 000 tone si de combustibil cu 
1 500 tone c.c.. prin îmbunătățirea tehnolo
giei de turnare a otelului, respectarea ri
guroasă a proceselor tehnologice în sec
toarele prelucrătoare si recuperarea tuturor 
resurselor energetice refolosibile din cadrul 
combinatului. 
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a timpului de lucru, asigurarea unei ordini 
și discipline ferme la toate locurile de 
fcnuncă.

8. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
viată ale personalului muncitor prin : do
tarea cu dispozitive si mecanisme pentru 
reducerea efortului fizic, reconstrucția in
stalației de ventilație la stațiile de conca- 
sare brută si fină ; realizarea luminatoare-» 
lor în acoperișul sălii turbinelor cu ocazia 
lucrărilor de reparații capitale : efectuarea 
unui număr de 10 000 ore muncă patriotică 
pentru amenajarea si intretinerea locurilor 
de muncă si a spatiilor verzi din incinta 
întreprinderii.

Oamenii muncii din unitatea noastră, în 
frunte cu comuniștii, sînt ferm hotăriti să 
facă totul pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan si a angajamentelor asu
mate, să acționeze cu întreaga lor putere 
de muncă pentru traducerea in viată a 
obiectivelor prevăzute in programul ener
getic național pe anul 1988. aducindu-și 
astfel contribuția la progresul si prosperi
tatea patriei noastre socialiste.

9. Depășirea cu 2,5 la sută a planului de 
recuperare a materialelor refolosibile (fon
tă. fier vechi, elemente de aliere, cără
mizi) și cu 5 milioane lei a planului de 
reconditionare a pieselor de schimb si sub- 
ansamblelor.

10. Realizarea peste plan a unei produc
ții nete de 10 milioane lei si a unui bene
ficiu suplimentar de 5 milioane lei.

11. Depășirea cu 1 la sută a indicelui 
planificat de utilizare intensivă a mașini
lor. utilajelor si instalațiilor de bază din 
oțelării, laminoare si trăgătorii.

12. îmbunătățirea condițiilor de muncă si 
de viată ale personalului muncitor. prin 
îndeplinirea integrală a planului de mă
suri privind reducerea noxelor si îmbună
tățirea microclimatului în oțelării si lami
noare. De asemenea vor fi realizate o in
stalație pentru aspirat praf la laminorul 
nr. 4, instalații de ventilație cu consum 
redus de energie electrică Ia trăgătoriile de 
sîrmă. Vom acționa in continuare pentru 
mecanizarea si automatizarea unor lucrări 
si activități, reducind astfel efortul fizic si 
volumul de muncă manuală la laminoare, 
trăgătoriile de sirmă și la activitățile de 
transportat si ridicat. O atenție deosebită 
vom acorda îmbunătățirii activității la can
tină si microcantine diversificării meniu
rilor, asigurîndu-se ca cel puțin 25 la sută 
din totalul personalului muncitor să ser
vească zilnic o masă caldă.

Oamenii muncii din combinatul nostru, 
în frunte cu comuniștii, sînt hotăriti să facă 
totul pentru realizarea exemplară a sarci
nilor de Plan si a angajamentelor asumate 
Pe acest an. să acționeze cu competentă si 
răspundere pentru realizarea hotărârilor 
adoptate de Conferința Națională a partidu
lui. pentru transpunerea în viață a indica
țiilor date de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al partidului, cu prilejul 
vizitei efectuate în combinat în septembrie 
1987. de a spori producția la sortimentele 
cu grad ridicat de valorificare, care reduc 
importul si care pot fi oferite Ia export.
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MARELUI EROU AL TĂRII, 
ALES OMAGIU DIN INIMILE ȚĂRII

In această zi de aleasă $1 mare 
sărbătoare, cind întregul nostru 
partid și popor aniversează ziua 
dumneavoastră de naștere si înde
lungata activitate revoluționară, con
sacrată slujirii cu nemărginit devo
tament a cauzei socialismului, inde
pendentei si suveranității patriei, 
comuniștii, ceilalți oameni al muncii 
din MINISTERUL CONSTRUCȚII
LOR INDUSTRIALE își îndreaptă 
gîndurile pline de admirație și 
profundă recunoștință spre dumnea
voastră — strălucit conducător al 
partidului și statului nostru, genial 
strateg și ctitor de tară nouă, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane — si vă adresează din 
adîncul inimilor un cald și vibrant 
omagiu.

Marile transformări care au avut 
loc in viata economică și socială a 
patriei după Congresul al IX-lea al 
partidului, dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată a intregii economii na
ționale sînt rodul politicii de in
dustrializare socialistă a tării promo
vate cu consecventă de partid, de 
dumneavoastră personal. România 
devenind astăzi un stat socialist, cu 
o economie modernă, angajat cu toa
te forțele în amplul proces de făurire 
a societății socialista multilateral 
dezvoltate șl de înaintare spre co
munism. în această perioadă, noi, 
constructorii, am avut cinstea de a 
beneficia de pretioâsele dumnea
voastră îndrumări și orientări pen
tru realizarea marilor obiective de 
investiții din Capitală și din tară, 
care vor rămîne peste veacuri mărtu
rie a forței și capacității poporului 
român, a vocației sale constructive, 
de pace. în cea mai rodnică perioadă 
a istoriei noastre multimilenare. 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Urmînd neabătut exemplul dum
neavoastră luminos de muncă șl 
viată, de patriotism fierbinte și cute
zanță revoluționară, ne angajăm că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a asigura înfăptuirea neabătută 
a sarcinilor încredințate ministerului 
nostru, pentru punerea în funcțiune 
a obiectivelor de investiții și capaci
tăților de producție. în vederea spo
ririi continue a avuției naționale.

Vă rugăm să ne permiteți să expri
măm, și cu acest prilej. în numele 
tuturor oamenilor muncii din Minis
terul Construcțiilor Industriale, ade
ziunea noastră deplină la politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru și să vă adresăm cu 
deosebit respect, din adîncul Inimi
lor, cele mai calde «1 sincere urări 
de sănătate, fericire și viată înde
lungată. pentru a conduce mal de
parte destinele poporului român pe 
culmile luminoase ale socialismului 
și comunismului, în prosperitate și 
pace.

Cu stimă ei deosebit respect vi 
urăm din adîncul inimilor noastre să 
trăiți ani multi si fericiți, viată în
delungată. multă sănătate si nesecată 
putere de muncă pentru a ne 
conduce cu strălucire > si cutezau ta 
pe drumul unor noi și mărețe Împli
niri in procesul de edificare a so
cietății socialiste multilateral-dezvol- 
tate și înaintare a patriei spre 
comunism — se arată in mesajul 
MINISTERULUI INDUSTRIEI LEM
NULUI SI MATERIALELOR DE 
CONSTRUCȚII.

Această aniversare, ce s-a înscrie 
cu litere de aur în istoria națională 
și în conștiința întregului nostru 
popor, ne oferă fericitul prilej de a 
vă aduce un nou si fierbinte omagiu 
personalității dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, eminent conducă
tor de partid și de stat, înflăcărat 
revoluționar și patriot, militant de 
frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești, neobosit luptător pen
tru cauza libertății și indepen
dentei popoarelor, pentru progres 
social, colaborare și pace în lume.

Prestigiul fără precedent de care 
se bucură astăzi Partidul Comunist 
Român în mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, al că
rui militant de frunte unanim recu
noscut sînteti. stima de care se 
bucură România în rîndul națiunilor 
lumii sînt rodul politicii interne șl 
externe pe care cu înțelepciune și 
curaj o promovați de cînd vă aflat! 
la cirma destinelor patriei noastre.

Mobilizați de minunatul exemplu 
de muncă și viată comunistă pe care 
ni-1 dati în permanentă, mîndrl că 
în fruntea partidului si statului nos
tru se află omul care întruchipează 
cele mai fierbinți năzuințe ale po
porului. ne angajăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea neabătută a sarcinilor ce ne 
revin, că vom face totul pentru 
traducerea în viată a obiectivelor 
cuprinse în documentele Congresului 
al XIII-lea si ale Conferinței Na
ționale, pentru înfăptuirea politicii 
interne si externe a partidului si 
statului nostru, pentru asigurarea 
progresului șl înălțării patriei noas
tre pe noi culmi de civilizație, bună
stare și progres.

înălțătoarea sărbătoare patriotică 
Înscrisă cu litere de aur în conști
ința întregului popor, se relevă în 
mesajul MINISTERULUI INDUS
TRIEI DE UTILAJ GREU, ne oferă 
prilejul de a aduce un fierbinte 
omagiu personalității dumneavoastră, 
comunist de profundă omenie, ctitor 
al României moderne, care și-a de
dicat viata de la cea mai fragedă 
vîrstă luptei pentru eliberarea so
cială și națională, slujirii cu abnega
ție a supremelor idealuri de inde
pendentă si progres, pentru împli
nirea noului destin istoric al națiunii
noastre.

Dind glas sentimentelor noastre de 
adîncă stimă si prețuire, vă rugăm 
să ne permiteți, tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. să vă 
adresăm cele mai calde mulțumiri 
pentru grija deosebită, pentru spri
jinul permanent acordat, pentru con
tribuția dumneavoastră directă la 
dezvoltarea industriei de utilaj greu, 
astăzi ramură cu o înaltă dinamică 
de dezvoltare.

în aceste momente aniversare, de 
înaltă vibrație patriotică, dorim să 
vă asigurăm, mult iubite șl stimate 
tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea 
noastră neabătută de a urma minu
natul exemplu pe care 11 oferiți co
muniștilor si întregului popor, de a 
acționa cu energii sporite în spiritul 
unei înalte răspunderi comuniste 
pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri 
adoptate de Congresul al XIII-lea al 
partidului, a orientărilor și indica
țiilor dumneavoastră, pentru a asigu
ra trecerea României lntr-o etapă 
nouă, superioară de dezvoltare. în 
raport cu rolul pe care II are în 
dezvoltarea economiei naționale, har
nicul detașament muncitoresc din in

dustria de utilaj greu este conștient 
de marile răspunderi care îi revin și
alături de întregul popor ne anga
jăm să ducem 
obiective ale 
in cincinalul 
asimilarea a 
pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție. a bazei energetice și de ma
terii prime a tării.

la îndeplinire marile 
dezvoltării industriei 
1986—1990, asigurînd 
noi utilaje complexe

Exprimind voința șl sentimentele 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii — se arată în mesajul MI
NISTERULUI CONTRACTĂRII ȘI 
ACHIZIȚIONĂRII PRODUSELOR 
AGRICOLE — vă adresăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul aniversării 
zilei dumneavoastră de naștere și a 
peste 55 de ani de activitate revolu
ționară, recunoștința noastră fierbin
te pentru tot ce ați făcut și faceți 
pentru fericirea poporului și a 
scumpei noastre patrii.

Asemenea Întregului nostru partid, 
și popor, dăm o înaltă apreciere acti
vității dumneavoastră revoluționare 
desfășurate în mișcarea muncitoreas
că din patria noastră, organizată și 
condusă de Partidul Comunist 
Român, unde v-ați remarcat încă de 
la începuturile activității ca un 
luptător neînfricat și patriot înflăcă
rat, care n-ați precupețit nimic pen
tru înlăturarea oricăror forme de ex
ploatare, pentru binele și fericirea 
poporului român, pentru libertatea și 
independenta patriei noastre.

în această zi solemnă, gindurile 
noastre se îndreaptă spre dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, și ne an
gajăm să facem totul pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din documentele Congresu
lui al XIII-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului, a planului 
pe 1988 și pe întregul cincinal.

La această luminoasă aniversare, 
vă exprimăm, mult stimate șl iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, Întreaga 
noastră recunoștință pentru în
țelepciunea, devotamentul și clarvi
ziunea cu care conduceți partidul și 
țara pe gloriosul drum al edificării 
socialismului și comunismului și vă 
adresăm din toată inima să trăiți ani 
multi în sănătate deplină, putere de 
muncă spre binele și fericirea glo
riosului nostru partid și popor.

Astăzi, cînd întregul nostru popor 
vă sărbătorește cu prilejul aniversă
rii zilei dumneavoastră de naștere, 
oamenii muncii din MINISTERUL 
FINANȚELOR, în frunte cu comu
niștii, vă adresează, din adîncul 
inimilor, cele mal calde urări de 
viață îndelungată, în deplină sănă
tate șl putere de muncă, ani mulți 
și luminoși în fruntea partidului și 
statului, pentru realizarea deplină a 
grandiosului Program de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate șl înaintare a României spre 
comunism.

Conștiențl de sarcinile deosebite 
«lee revin aparatului financiar în 

această etapă de dezvoltare a pa
triei, ne angajăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să acționăm cu șl mai multă fermi
tate și spirit revoluționar pentru 
sporirea rolului finanțelor în viața 
economică și socială a țării, în apli
carea întocmai a legilor șl indicați
ilor dumneavoastră, in Îndeplinirea 
programelor speciale de dezvoltare 
a economiei naționale privind creș
terea mal accentuată a productivită
ții muncii, îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, re
ducerea costurilor, a consumurilor de 
materii și materiale, combustibil șl 
energie.

Asemenea întregii națiuni, într-o 
deplină unitate de cuget și simțire, 
dăm expresie, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, devota
mentului nostru nețărmurit și vă 
prezentăm omagiul suprem, împreu
nă cu urarea fierbinte de viață în
delungată pentru binele partidului 
și poporului român, pentru triumful 
nobilelor idealuri ale socialismului, 
comunismului și păcii în lume.

La aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere, înscrisă cu litere de aur 
în istoria patriei noastre, șl a În
delungatei activități revoluționare da 
peste 55 de ani, în numele comuniș
tilor, al tuturor oamenilor muncii din 
BANCA NAȚIONALĂ A REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA, cu 
sentimente de aleasă prețuire, stimă 
și fierbinte recunoștință față de 
dumneavoastră, strălucit militant re
voluționar și patriot înflăcărat, 
genial conducător al partidului și 
statului nostru, ctitor ăl României 
socialiste, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, proeminentă persona
litate a lumii contemporane, luptător 
dîrz pentru înfăptuirea idealurilor 
nobile de pace, colaborare și progres 
social, vă rugăm să ne permiteți să 
vă adresăm cele mai bune urări de 
sănătate, fericire, de ani mulți, plini 
de satisfacții și împliniri, de noi și 
tot mai mari succese, pentru a con
duce națiunea noastră spre cele mai 
înalte culmi de progres și civilizație.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general, de hotărîrea fermă a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din Banca Națională a Re
publicii Socialiste România, însufle
țiți de exemplul dumneavoastră 
personal de dăruire și pasiune revo
luționară, de a acționa cu Întreaga 
energie și forță creatoare pentru 
îndeplinirea in spiritul unei înalte 
responsabilități, la un nivel calitativ 
superior, a istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul al XIII-lea al 
partidului și Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1987, a tu
turor hotărîrilor de partid și a legi
lor țării, pentru înfăptuirea neabătu
tă a politicii monetare și de credit 
■ partidului și statului nostru, apli
carea cu fermitate a mecanismului 
economico-financiar, a principiilor 
autoconducerii, autogestiunii și auto
finanțării, in toate unitățile socia
liste.

însuflețiți de cele mal adinei sen
timente de dragoste, aleasă prețuire 
și nemărginită dragoste si recunoș
tință. comuniștii, toti oamenii mun
cii din MINISTERUL INDUSTRIEI 
ALIMENTARE vă adresează din a- 
dincui inimilor lor. cu prilejul 
aniversării zilei dumneavoastră de 
naștere si a peste 55 de ani de eroică 
activitate revoluționară, patriotică, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, un vibrant și 
fierbinte omagiu, cele mai alese 
urări, de viată îndelungată si ferici
re, pentru a ne conduce cu aceeași 
nesecată putere de muncă si Înțe
lepciune spre noi si tot mai mar) vic
torii pe drumul socialismului ei co
munismului. pentru continua înflo

rire a României si afirmarea ei li
beră. independentă si suverană. în
tr-o lume a păcii si colaborării.

Vă încredințăm. încă o dată, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Uustru conducă
tor de partid și de stat, militant de 
frunte al mișcării comuniste inter
naționale. neobosit luptător pentru 
triumful idealurilor de pace, colabo
rare Si progres al umanității, că ur- 
mind însufletitorul dumneavoastră 
exemplu, de slujire devotată a po
porului român, comuniștii, toti oame
nii muncii din industria alimentară 
vor acționa cu toată hotărîrea. își 
vor mobiliza toate energiile pentru 
realizarea integrală a sarcinilor de 
plan, a programelor speciale, acor- 
dînd o atenție prioritară exportului, 
creșterii productivității, calității, efi
cientei si competitivității produselor, 
punînd întreaga forță creatoare în 
slujba înfăptuirii neabătute a hotărî
rilor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

Vă rugăm să primiți, și cu acest 
prilej, mult iubite si stimate secretar 
general, mulțumirile noastre fier
binți pentru sprijinul si îndrumarea 
permanentă acordată de dumnea
voastră si vă încredințăm. încă o 
dată, că oamenii muncii din industria 
alimentară nu vor precupeți nici un 
efort pentru a traduce în viată orien
tările si indicațiile dumneavoastră de 
excepțională însemnătate pentru în
treaga noastră activitate, pentru rea
lizarea sarcinilor de mare răspun
dere si încredere ce ne revin.

Asemenea întregului nostru partid 
și popor, se arată în mesajul DIREC
ȚIEI GENERALE DE STATISTICA, 
în această zi aniversară, de vibrantă 
Si înălțătoare sărbătoare pentru toti 
fiii patriei. înscrisă cu litere de aur 
în istoria națională, aducem cel mal 

• Sentimentele de înaltă cinstire, dragoste 

și recunoștință ale intregii națiuni, mărturii vibrante 

ale unității indestructibile in jurul partidului, 
al secretarului său general

H • Angajare hotărită pentru îndeplinirea inte
grală a planului, perfecționarea calitativă a muncii 
și înfăptuirea exemplară a programelor partidului 
de dezvoltare multilaterală a României

respectuos *1 fierbinte omagiu dum
neavoastră. mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. marele 
nostru conducător, erou Intre eroii 
neamului, patriot și revoluționar 
înflăcărat, care v-ati dedicat viata, 
din fragedă tinerețe. în anii grei ai 
ilegalității, luptei pentru libertatea, 
demnitatea si fericirea poporului, 
slujirii cu credință a mărețelor idea
luri de independentă si progres so
cial, ctitorul României socialiste mo
deme. libere si suverane, militant de 
frunte al mișcării comuniste si mun
citorești internaționale. neobosit 
luptător pentru triumful cauzei pă
cii. înțelegerii si colaborării în în
treaga lume.

Puternic mobilizați de noile obiecti
ve, cerințe șl exigențe privind în
făptuirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea. a Programu
lui partidului, exprimate de dum
neavoastră în magistralul Raport 
prezentat Conferinței Naționale a 
partidului, de strălucitul exemplu 
de viată și muncă pe care ni-1 dati 
zi de zi. abnegația si cutezanța re
voluționară dedicate cu înflăcărat 
patriotism intereselor majore ale pa
triei. comuniștii, toti oamenii mun
cii din Direcția Centrală de Statis
tică vă încredințează, mult stimate 
Si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sint ferm hotăriti să vă urmeze 
neabătut cu cel mai înalt devota
ment. actionlnd cu fermitate si răs
pundere comunistă pentru tradu
cerea în viată a sarcinilor deosebite 
ce ne revin în actualul cincinal, din 
prețioasele orientări si indicații pro
gramatice pentru perfectionarea con
tinuă a întregii noastre activități în 
domeniul statisticii.

In deplină unitate de gînd sl sim
țire cu întregul nostru partid și 
popor, vă rugăm să ne permiteți, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Republicii, 
ca la această scumpă aniversare să 
vă urăm, cu toată căldura inimilor 
noastre, să ne trăiti ani multi si lu
minoși. în deplină sănătate si putere 
de muncă. împreună cu mult stimata 
tovarășă academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. spre binele patriei 
Si fericirea întregii noastre națiuni 
socialiste, pentru pace și prosperita
te in întreaga lume.

Cu cele mai alese simțăminte de 
profundă stimă. înalt respect si 
nețărmurită prețuire, oamenii mun
cii din comerțul socialist, asemenea 
întregii națiuni — se arată în mesa
jul MINISTERULUI COMERȚULUI 
INTERIOR — sărbătoresc, cu imensă 
satisfacție si bucurie, aniversarea 
zilei dumneavoastră de naștere si îm
plinirea a peste 55 de ani de eroică 
activitate revoluționară, dedicată, din 
cei mai tineri ani ai vieții, cu devo
tament patriotic fără seamăn, elibe
rării clasei muncitoare de exploa
tare si asuprire. înfăptuirii mărețe
lor idealuri de libertate si echitate 
socială, de progres si bunăstare, de 
făurire a socialismului si comunis
mului pe pămintul scump al patriei.

însuflețiți de hotăririle de excep
țională importantă adoptate de Con
ferința Națională a partidului, de 
ideile, tezele si îndemnurile cuprin
se în magistralul Raport prezentat 
de dumneavoastră, mult stimate si 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. ca si în recentele 
cuvlntări rostite în înaltele foru
muri ale democrației noastre mun
citorești. revoluționare, oamenii mun
cii din comerțul interior se anga
jează. în modul cel mai solemn, de 
a milita, zi de zi. cu responsabilitate 

Si maximă exigentă, pentru îndepli
nirea in cele mai bune condiții a 
planului pe anul 1988 și intregul 
cincinal, a sarcinilor de mare răs
pundere ce ne revin din Programul 
de autoconducere si autoaprovizio- 
nare teritorială, din programele de 
perfecționare a organizării si de mo
dernizare elaborate din inițiativa și 
sub directa dumneavoastră îndru
mare.

Dăm glas, cu emoție si adîncă ve
nerație, gindurilor si simtămintelor 
noastre fierbinți de cea mai înaltă 
stimă si aleasă prețuire, de profundă 
recunoștință, ce vi le purtăm si vă 
exprimăm, în numele tuturor lucră
torilor din comerțul socialist, cele 
mai calde urări de multi ani fericiți, 
de mărețe'împliniri în vasta si stră
lucita dumneavoastră activitate, des
fășurată cu poporul si pentru popor, 
de zile luminoase. împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
spre binele si fericirea națiunii ro
mâne. spre gloria patriei străbune.

Cu prilejul aniversării zilei dum
neavoastră de naștere si al omagierii 
îndelungatei și eroicei dumneavoas
tră activități revoluționare, pusă în 
slujba fericirii și prosperității po
porului român, cauzei socialismului 
și păcii în lume, comuniștii, toți oa
menii muncii din BANCA ROMANĂ 
DE COMERȚ EXTERIOR. în deplin 
și însuflețitor consens cu întreaga 
națiune, vă adresează, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
într-o vibrantă manifestare a senti
mentelor de înaltă stimă și prețuire, 
cele mai calde felicitări și urări de 
viață îndelungată, deplină sănătate și 
putere de muncă. înnobilată continuu 
de mărețe îndepliniri în grandioasa 
operă pe care o conduceți cu 
neasemuită clarviziune.

Puternic însuflețiți de luminoasele 

perspective deschise de hotăririle 
Congresului al XIII-lea al partidului 
și cele ale Conferinței Naționale, de 
orientările, indicațiile și îndrumările 
deosebit de prețioase date cu nu
meroase prilejuri, oamenii muncii din 
Banca Română de Comerț Exterior 
vă încredințează, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. de hotărîrea 
șl voința lor unanimă de a acționa 
cu dăruire și Înaltă responsabilitate 
comunistă pentru realizarea sarcini
lor de mare răspundere ce le revin 
pe linia creșterii continue a eficien
ței exportului și a încasărilor valu
tare. gospodăririi și utilizării cu grijă 
deosebită a fondurilor destinate im
porturilor șl plăților externe, pentru 
realizarea unei balanțe de încasări și 
plăți active.

Dînd glas gindurilor șl sentimente
lor noastre celor mai sincere și 
fierbinți, permiteți-ne să vă adresăm 
cele mai calde urări si respectuoase 
felicitări, ani multi și fericiți îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, alături de întregul 
popor, pentru a conduce pe mal 
departe națiunea română spre noi 
culmi de progres și civilizație.

In aceste momente sărbătorești, 
prilejuite de împlinirea a peste 55 
de ani de eroică activitate revolu
ționară și aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere, comuniștii, toți 
oamenii muncii din sectorul 4 al Ca
pitalei vă adresează, din toată inima, 
cele mai calde felicitări, urări de 
sănătate și viată Îndelungată, aceeași 
neobosită putere de muncă jn frun
tea partidului și statului nostru, pen
tru a conduce măreața operă istorică 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism — se arată 
în mesajul COMITETULUI DE 
PARTID AL SECTORULUI 4 AL 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

Viața și activitatea dumneavoastră, 
care se identifică cu lupta gloriosu
lui nostru partid comunist, ilustrează 
Înaltul patriotism, exemplara dăruire 
și abnegație revoluționară cu care 
v-ati consacrat din cei mai tineri 
ani înfăptuirii aspirațiilor supreme 
de libertate socială, independență, 
progres și bunăstare ale poporului 
român, triumfului socialismului șl 
comunismului în patria noastră, 
cauzei păcii. înțelegerii și colaborării 
între popoare.

Puternic însuflețiți de îndemnurile 
dumneavoastră mobilizatoare, de ac
tivitatea neobosită ce o consacrat! 
binelui șl propășirii patriei, comu
niștii. toti oamenii muncii din sec
torul 4 al Capitalei se angajează, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președintele Republicii, 
să nu precupețească nici un efort și 
să acționeze cu toată fermitatea și 
puterea de muncă pentru înfăptuirea 
neabătută, Intr-un climat de Înaltă 
exigență, a sarcinilor complexe ce ne 
revin din hotăririle Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Vă rugăm să ne permiteți, 
mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm din 
adîncul inimilor noastre, cu deosebit 
respect, urarea să ne trăiți ani mulți 
și fericiți, împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, pentru a 
conduce destinele scumpei noastre 
patrii, pentru binele și prosperitatea 
poporului român, pentru glorie și 
măreția României socialiste.

La aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere și a peste 55 de ani de 
activitate revoluționară. Colegiul ști- 

lnțific. Întregul personal muncitor 
al CONSILIULUI LEGISLATIV vă 
roagă, cu deosebit respect, să primiți 
cele mai calde felicitări și urări de 
sănătate deplină, fericire, viată în
delungată și multă putere de muncă 
In fruntea partidului și statului nos
tru, spre binele și prosperitatea în
tregii națiuni, pentru înălțarea scum
pei noastre patrii pe culmile lumi
noase ale socialismului și comunis
mului.

Puternic mobilizați de înflăcăratele 
dumneavoastră îndemnuri, însuflețiți 
de luminosul exemplu de muncă si 
viată pe care ni-1 oferiți, vă asigu
răm. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că nu ne vom 
precupeți nici un efort și că vom 
acționa cu toată fermitatea și pu
terea noastră de muncă pentru a în
făptui în mod exemplar sarcinile ce 
ne revin din documentele Congresu
lui al XIII-lea și ale Conferinței Na
ționale și pentru a traduce în viață 
indicațiile dumneavoastră vizînd per
fecționarea continuă a legislației șl 
întărirea întregii ordini de drept.

Animați de cele mai alese senti
mente de stimă și prețuire, vă rugăm 
să ne permiteți să vă adresăm, din 
adîncul inimii, urările noastre de 
sănătate deplină și multă putere de 
muncă, pentru a conduce cu aceeași 
strălucire partidul și poporul român 
spre noi și mari izbînzl pe drumul 
ce duce spre culmile progresului și 
civilizației.

Cu nespusă mlndrie patriotică, 
vă aducem, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
această zl de sărbătoare națională, 
cînd întregul partid, întreaga țară 
aniversează ziua dumneavoastră de 
naștere și peste 55 de ani de exem
plară activitate revoluționară, caldul 
omagiu al cadrelor didactice, stu

denților șl cursanțllor ACADEMIEI 
DE STUDII SOCIAL-POLITICE, 
adresîndu-vă, totodată, din adincul 
inimilor, strămoșeasca urare „La 
multi ani !“

Comuniștii, Întreaga națiune, miș
carea muncitorească internațională 
dau o înaltă apreciere contribuției 
dumneavoastră strălucite la îmbogă
țirea și dezvoltarea concepției ma- 
terialist-dialectice despre lume și 
viață, a socialismului științific. îs-’ 
topicul Congres al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, vasta dum
neavoastră operă teoretică au elibe
rat gindirea revoluționară de sche
matism și dogmatism, au revigorat 
teoria revoluționară, i-au deschis 
vaste orizonturi, au descătușat forța 
creatoare și elanul revoluționar ale 
partidului și poporului, au inaugu
rat cea mai fertilă epocă din istoria 
patriei noastre.

De o importantă considerabilă, 
teoretică șl practică, s-a dovedit 
aprecierea dumneavoastră că dezvol
tarea socialistă nu are caracter idi
lic. nu este lină, lipsită de obstaco
le. oi presupune sesizarea la timp a 
contradicțiilor și disproporțiilor, stu
dierea științifică și găsirea căilor 
celor mai potrivite pentru depășirea 
lor. lupta hotărită pentru promo
varea noului In întreaga viată so
cială. Permanent vii în acțiunea și 
gindirea comuniștilor sînt tezele 
dumneavoastră privind rolul dina
mizator și necesitatea dezvoltării pu
ternice a conștiinței revoluționare, 
accentuarea importantei activității 
Ideologice, procesul formării omului 
nou. afirmarea sistemului de valori 
proprii socialismului, caracteristicile 
umanismului revoluționar.

In această zi sărbătorească. In care 
împreună cu întregul partid și po
por ne îndreptăm cele mai alese 
gînduri si sentimente spre dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă adre
săm urarea fierbinte de viață lungă, 
sănătate și fericire, alături de 
tovarășa dumneavoastră de muncă 
și viață, mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, alături de toți cei 
dragi și apropiați.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din întreprinderea noastră sărbăto
resc. alături de întregul popor, ani
versarea zilei dumneavoastră de 
naștere șl a peste 55 de ani de ac
tivitate revoluționară, cu respectul, 
admirația și recunoștința cuvenite 
unui erou Intre eroii neamului, unui 
militant cutezător și clarvăzător 
pentru împlinirea marilor idealuri 
ale păcii, colaborării și înțelegerii 
între popoare, se arată în telegrama 
trimisă de colectivul oamenilor mun
cii de la ÎNTREPRINDEREA DE 
AUTOCAMIOANE BRAȘOV.

In cei aproape douăzeci și trei de 
ani care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, poporul 
nostru, sub conducerea dumneavoas
tră Înțeleaptă, a parcurs cea mai 
rodnică epocă din istoria sa. epocă 
de măreție și glorie care vă poartă 
numele.

Perioada Intrată tn conștiința na
țiunii ca „Epoca Nicolae Ceaușescu" 
este deosebit de înfloritoare și pen
tru Întreprinderea noastră. Benefi
ciind de îndrumările și recomandă
rile pe care ni le-ati dat cu prilejul 
numeroaselor si memorabilelor vizi
te pe care le-ați efectuat în marea 
noastră unitate industrială, colecti
vul nostru a trecut hotărît la mo
dernizarea producției și perfecțio
narea muncii, pentru creșterea efi
cienței întregii noastre activități.

Cu mlndrie față de ce am realizat, 
oonștienți de complexitatea proble
melor pe care le avem de rezolvat, 
cu deplină încredere în viitorul co
munist către care ne conduceți, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate con
ducător. că. urmindu-vă exemplul 
de dăruire patriotică, responsabili
tate comunistă și spirit revoluțio
nar, vom munci necontenit, la ni
velul exigențelor actuale, pentru 
creșterea prestigiului întreprinderii 
noastre, pentru realizarea de produ
se de calitate superioară, de mare 
competitivitate. Vă urăm ani mulți 
de activitate strălucită pentru pro
pășirea multilaterală a patriei, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din COMBINATUL METALURGIC 
TULCEA, cu prilejul aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere si a peste 
55 de ani de activitate revoluționară, 
vă aduc din inimă un vibrant omagiu 
Si dau o înaltă apreciere activității 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, comunist si patriot 
înflăcărat, conducător înțelept și 
clarvăzător, care v-ati dedicat si vă 
dedicați toată viata, din cea mai 
fragedă tinerețe, activității revolu
ționare. aducînd o contribuție ine
stimabilă la îmbogățirea teoriei sl 
practicii revoluționare, la aplicarea 
lor creatoare la condițiile specifice 
și la realitățile concrete ale țării 
noastre. Folosim si acest fericit 
prilej pentru a vă mulțumi din 
adîncul inimii pentru contribu
ția hotăritoare ce o aduceți la cauza 
socialismului și comunismului în 
patria noastră, pentru ridicarea 
prestigiului României pe plan inter
național, pentru promovarea rela
țiilor de înțelegere și colaborare 
intre popoare.

Metalurgiștii tulceni au convin
gerea că garanția amplificării suc
ceselor muncii lor. chezășia sigură 
a înaintării României pe noi culmi 
de civilizație și progres, stă In clar
viziunea și justețea politicii pe care 
o promovați, pentru bunăstarea șl 
fericirea întregului nostru popor. Vă 
dorim, iubite conducător al partidu
lui și țării, multă sănătate, fericire 
Si putere de muncă, pentru a ne con
duce cu aceeași iscusință pe drumul 
bunăstării si fericirii, edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și comunismului în România.

Cu inimile pline de bucu
rie sl mlndrie patriotică vă a- 
dreeăm cu ocazia zilei dumneavoas
tră de naștere sl a peste 55 de ani 
de activitate revoluționară, cele 
mal alese gînduri si sentimente 
de dragoste si prețuire pentru 
neobosita si bogata activitate politi
că în fruntea partidului sl a tării. In 
scopul dezvoltării în ritm intens si 
în mod armonios a economiei națio
nale spre binele șl propășirea între
gului nostru popor — se arată in te
legrama COMITETULUI DE PARTID 
ȘI COMITETULUI OAMENILOR 
MUNCII AL ÎNTREPRINDERII „7 
NOIEMBRIE" SIBIU.

din- 
ale poporului român, 

întregul colectiv de 
muncii vă adresea- 
sufletul multă sănă-

Gloriosul nostru partid s! tara au 
în persoana dumneavoastră un con
ducător încercat, vizionar, un luptă
tor consecvent, pentru creșterea 
gradului de civilizație și cultură. în 
vederea realizării aspirațiilor 
totdeauna 
Comuniștii, 
oameni ai 
ză din tot ______ ____  ___
tete și viață Îndelungată in deplină 
putere de muncă pentru a ne con
duce partidul și țara cu aceeași 
strălucire pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului. în a- 
ceste momente, Împreună cu între
gul popor, cu întregul partid, ne an
gajăm, mult stimate și Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să acțio
năm cu înalt spirit revoluționar, cu 
toată capacitatea și răspunderea 
pentru Înfăptuirea exemplară a sar
cinilor încredințate de partid, a liniei 
generale stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, astfel incit patria noas
tră să înainteze spre orizonturi tot 
mal luminoase, de progres șl civi
lizație. spre visul de aur : comunis
mul.

Cu prilejul aniversării a 70 de ani 
de viață, și a peste 55 de ani de ac
tivitate revoluționară, sărbătoare de 
inimă și de conștiință a întregii na
țiuni, nou și minunat prilej de ma
nifestare, de către toți fiii și fiicele 
țării, a celor mai fierbinți senti
mente de dragoste și recunoștință, da 
adine și nețărmurit respect față de 
dumneavoastră, marele fiu al pa
triei, vă rugăm să ne permiteți să 
vă adresăm. In numele oamenilor 
muncii din CENTRALA DEPARTA
MENT A GEOLOGIEI, cele mai sin
cere felicitări și calde urări de viață 
lungă, în deplină sănătate, multă pu

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a zilei de naștere și sărbătoririi a peste 55 de ani da 
activitate revoluționară, i-au fost adresate, de asemenea, un mare număr 
de scrisori, mesaje și telegrame de felicitare de către organizații de partid, 
de masă și obștești, de colective de oameni ai muncii din întreprinderi 
industriale, de pc șantiere de construcții, din unități agricole, din Insti
tute de cercetare și proiectare, instituții de știință, cultură și Invățămint, 
unități sanitare și comerciale, unități militare, precum și din partea unor 
activiști de partid și de stat, membri de partid cu stagiu din ilegalitate, 
reprezentanți ai vieții științifice și culturale, oameni ai muncii din toate 
domeniile de activitate. j

Cu profunde sentimente de stimă și prețuire, semnatarii acestor emo
ționante mesaje adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
felicitări, urări de sănătate și fericire, ani mulți de viață și nesecată pu
tere de muncă pentru a conduce partidul și țara, cu aceeași clarviziune 
și cutezanță revoluționară, spre noi și mărețe victorii, in împlinirea des
tinului socialist și comunist al patriei.

Aceste vibrante mesaje. Venite de pe Întreg cuprinsul țării, reafirmă 
dragostea fierbinte, adinca recunoștință ale întregii noastre națiuni față 
de tovarășul Nicolae țJeaușescu, care de peste cinci decenii și jumătate 
slujește cu eroism, cu pilduitoare abnegație și inepuizabilă energie cauza 
libertății, independenței și prosperității patriei, a edificării noii orinduiri 
pe pămintul României. Totodată, se dă cea mai înaltă apreciere acțiuni
lor, inițiativelor și demersurilor președintelui Nicolae Ceaușescu pe arena 
mondială, care I-au impus in conștiința intregii lumi ea Erou al păcii, 
promotor strălucit al politicii de destindere, dezarmare, securitate, înțe
legere, de largă colaborare intre națiuni.

Raportind despre succesele remarcabile obținute de oamenii muncii tn 
toate domeniile construcției socialiste in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, cea mai rodnică în împliniri din întreaga 
istorie a țării, denumită cu legitimă mîndrie „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
in telegrame se exprimă convingerea nestrămutată că, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, strins unit in jurul secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul român va dobindi noi și importante realizări 
in opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate șl Înain
tare a României spre comunism.

Mesajele, scrisorile și telegramele dau expresie hotăriril clasei mun
citoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră de a urma neabătut, in întreaga lor activitate, luminosul exemplu 
al vieții și activității tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a acționa, cu 
Înaltă angajare comunistă, în spirit revoluționar, pentru îndeplinirea 
exemplară a planurilor șl programelor de dezvoltare economico-socială a 
țării pe acest an și pe intregul cincinal, pentru Înfăptuirea neabătută a 
istoricelor obiective stabilite de Congresul al XIII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

tere de muncă, noi șl strălucite suc
cese în conducerea partidului și sta
tului nostru, spre binele și fericirea 
patriei noastre socialiste.

înalta prețuire și deosebita stimă 
de care vă bucurați în rindul tutu
ror oamenilor muncii din țara noas
tră își află izvorul viu în străluci
tele virtuți întruchipate de excepțio
nala dumneavoastră personalitate, 
în calitatea de ilustru conducător. în 
exemplara dăruire, abnegație și fer
mitate cu care acționați pentru afir
marea ființei naționale, pentru 
triumful socialismului și comunis
mului în România, pentru promo
varea consecventă a idealurilor de 
libertate, independentă șl progres 
social, pentru cauza păcii, a înțele
gerii și colaborării intre toate po
poarele lumii.'

Vă asigurăm că geologii din pa
tria noastră vor urma neabătut ca
lea trasată și indicațiile pe care nf 
le-ați dat și vor face totul pentru 
realizarea sarcinilor ce le revin 
privind creșterea bazei de materii 
prime minerale necesare economiei 
naționale.

. Cu prilejul aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere și a peste 
55 de ani de eroică activitate revo
luționară, comuniștii, intregul per
sonal muncitor din RADIOTELEVI- 
ZIUNEA ROMANĂ vă adresează, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu nețărmurită 
dragoste și prețuire, un vibrant 
omagiu si cele mai alese urări de 
viață îndelungată pentru a conduce 
partidul, țara și poporul cu aceeași 
impresionantă putere de muncă, cu 
înțelepciunea și clarviziunea ce vă 
sint proprii, spre noi și tot mai mari 
victorii.

Cu nețărmurit respect șl mlndrie 
patriotică am evocat prin emisiunile 
de televiziune. și radio, în Intîmpi- 
narea acestui moment aniversar, 
scump inimilor noastre, viata exem
plară și însușirile dumneavoastră 
excepționale de militant revoluțio
nar. rolul deosebit pe care l-ați în
deplinit în acțiunile inițiate și con
duse da partidul nostru comunist 
Împotriva fascismului și revizionis
mului, pentru apărarea intereselor 
supreme ale națiunii române, vasta 
activitate pe care ați desfășurat-o și 
o desfășurați pentru victoria idea
lurilor socialismului și comunismu
lui pe pămintul românesc, pentru 
triumful cauzei progresului, păcii, 
colaborării și echității pe planeta 
noastră.

Folosim șl acest prilej pentru a 
ne angaja să urmăm neabătut 
generosul dumneavoastră exemplu 
de muncă și luptă revoluționară, să 
acționăm, fără preget, pentru Înde
plinirea sarcinilor ce ne revin din 
istoricele documente ale Congresului 
el XIII-lea și ale Conferinței Na
ționale ale partidului, a hotărîrilor 
celui de-al III-lea Congres al edu
cației politice și culturii socialiste, 
prezeniînd țării și lumii epopeea 
grandioasei Înălțări a României pe 
cele mai Înalte piscuri ale civiliza
ției socialiste șl comuniste.

Prezidiului ACADEMIEI DE ȘTI
INȚE SOCIALE ȘI POLITICE îl re
vine misiunea de onoare să dea ex
presie sentimentelor pe care oamenii 
de știință, membrii Academiei, cer
cetătorii științifici din instituțiile 
noastre le nutresc față de dumnea
voastră, conducător iubit al partidu
lui și statului nostru, eminentă per
sonalitate a vieții politice internațio
nale, prezentîndu-vă un călduros și 
respectuos omagiu în momentul săr
bătoresc pe care îl constituie In acest 
an ziua de 26 ianuarie, an ce coincide 
cu împlinirea a șapte decenii de la 
Reîntregirea Neamului.

Academia de Științe Sociale șl Po
litice își face un titlu de nețărmurită 
mîndrie din faptul că secretarul ge
neral al partidului, președintele țării, 
cel mai strălucit fiu al poporului ro
mân, puternică personalitate a vieții 
politice contemporane este fonda
torul șl președintele său de onoare 
șl a Înțeles că această Înaltă cinste 
pune în fața instituției academice 
mari responsabilități, particlpind cu 
noi opere la activitatea ideologică a 
partidului, la aplicarea Programului 
său, la acțiunile întreprinse în dome
niul perfecționării vieții economioe 
și sociale potrivit normelor vieții și 
muncii comuniștilor, la opera de îm
bogățire a patrimoniului național cu 
noi valori culturale și morale.

Vă asigurăm, tovarășe președinte, 
că sîntem hotăriți să mobilizăm toa
te energiile creatoare șl munca lu
crătorilor noștri pentru a sluji idea
lurile partidului și poporului nostru, 
pe care dumneavoastră le-ați definit 
cu cea mai mare claritate și Intr-o 
generoasă perspectivă istorică. In 
perspectiva civilizației celei mal îna
intate.
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PRODUCȚIA FIZICĂ - REALIZATĂ RITMIC,

INTEGRAL, LA TOA TE SORTIMENTELE!
La întreprinderea de confecții din Craiova La întreprinderea de tractoare

Depășiri de plan prin 
buna organizare a muncii

Prima lună a acestui an, an ho- 
tăritor al actualului cincinal, a în
semnat pentru colectivul întreprin
derii de confecții din Craiova — a 
doua unitate ca mărime cu acest 
profil din țară — și primele succe
se în producție. Dovada : s-au reali
zat peste prevederile de plan con
fecții textile în valoare de 11,3 mi
lioane lei, mai mult cu 44 milioane 
față de luna ianuarie a anului tre
cut. Totodată, s-au respectat in to
talitate comenzile la f export afe
rente lunii ianuarie.

Cum s-a acționat ? Pe fondul unei 
pregătiri mai bune a producției, atit 
celei destinate pieței interne, cit și 
celei pentru export, consiliul oa
menilor muncii a hotărit ea, ince- 
pind cu luna ianuarie, schimbul II 
de producție să fie acoperit atit cu 
specialiști, la nivelul necesarului, cit 
și cu cadre din conducerea între
prinderii, ceea ce a condus la rezol
varea mai competentă și operativă a 
problemelor de producție. Totodată, 
s-a extins, pină la nivelul brigăzilor 
de lucru, urmărirea orară a realiză
rii planului la producția fizică. Așa 
cum ne spunea inginerul Constantin 
Popescu, directorul tehnic al între
prinderii, comparativ cu perioada si
milară a anului trecut. întreaga do
cumentație tehnică și pregătirea teh
nologică a producției pentru Ianuarie 
și chiar februarie au fost asigurate 
încă din luna decembrie, fapt ce a 
făcut ca o bună parte din comenzi 
să fie lansate chiar în devans în fa
bricație. In cadrul programului de 
organizare și modernizare a produc
ției, în luna ianuarie au fost con
cepute și realizate prin forțe proprii 
41 dispozitive și soluții tehnice noi 
care au condus Ia creșterea produc
tivității muncii cu peste 10 la sută 
și la reducerea efortului fizic al 
personalului muncitor.

Două au fost problemele mal deo
sebite în soluționarea cărora s-a 
primit sprijinul ministerului. Este 
vorba de asigurarea țesăturilor din

in, precum și a țesăturilor tip bum
bac, in sortimentația și coloristica 
necesară îndeosebi producției pen
tru export. A fost rezolvată mult 
mai bine aprovizionarea cu energie 
termică și electrică.

Străbatem spațiile de producție 
ale unității. Pretutindeni ordine și 
disciplină. Atmosferă de muncă 
spornică, angajantă. La serviciul 
tehnic, un adevărat centru de creație 
al unității, aflăm de la Gheorghe 
Angiu. unul dintre modelierii cu ex
periență. de aici, că in luna ianua
rie s-au introdus in fabricație 81 

■modele noi, comparativ cu 60. cite 
s-au asimilat în perioada similară a 
anului trecut. La secția I, unul din 
sectoarele de producție fruntașe ale 
întreprinderii, un prim aspect ne 
reține atenția. Deși, pe ansamblu, 
producția fizică s-a depășit pe luna 
ianuarie, aceasta nu s-a realizat in 
sortimentația planificată. Și iată de 
ce. „Brigada noastră avea prevăzut 
să realizeze o comandă de 893 im
permeabile și am confecționat doar 
581, ține să precizeze șeful de schimb 
Patru Măgeanu. Cauza 1 Materia 
primă, țesătura de bumbac, tip 
„Copelia", furnizată de întreprinde
rea „Dacia“ București, a fost, in 
bună . măsură, necorespunzătoare, 
ceea ce ne-a determinat să executăm 
3 260 compleuri pentru femei din 
fire medii și fine, pentru care am 
avut materia primă corespunzătoa
re, dar și desfacere asigurată". Așa 
cum s-a spus, acesta este un caz 
Izolat, dar am fost informați și de 
faptul că, la data de 1 februarie. în 
întreprindere mai sînt unele proble
me încă nesoluționate corespunzător, 
in ceea ce privește asigurarea ma
teriei prime. Astfel, întreprinderea 
„Textila" din Pitești are o restanță 
față de întreprinderea craioveană 
de 53 000 mp țesături tip bumbac și 
întreprinderea ..Textila" din Lugoj, 
cu o restanță de 27 000 mp țesături.

Nicolae BĂBALAU 
corespondentul „Scînteii"

din Miercurea-Ciuc

Promisiunile să devină certitudini
La adunarea generală a oamenilor 

muncii de la întreprinderea de trac
toare din Miercurea-Ciuc din noiem
brie 1987 se afirma — așa după cum 
am consemnat și in paginile ziaru
lui nostru — că pregătirea noului 
an de producție se află in fază avan
sată. existind toate condițiile înde
plinirii integrale, iună de lună. a 
tuturor indicatorilor de plan. Aceas-: 
ta' insemna. cum de asemenea am 
subliniat în articolul respectiv, că în
treprinderea. beneficiind și de un 
substanțial ajutor din partea foruri
lor tutelare, a depășit o anume si
tuație critică ce se perpetua de cițiva 
ani. aflindu-se acum „la un nou și 
bun început de drum". Am revenit la 
întreprinderea de tractoare la sfirși- 
tul primei luni a acestui an pentru 
a consemna cum a început nou) an, 
care este stadiul Îndeplinirii sarcini
lor de plan.

Aflăm de la bun început că planul 
valoric la producția-mariă pe luna 
ianuarie a lost realizat integral, inre- 
gistrîndu-se chiar și o oarecare de
pășire. Dar îndeplinirea acestui in
dicator nu s-a făcut pe seama rea
lizării producției fizice la tractoare — 
produsul de bază al întreprinderii — 
indicator la care procentul de reali
zare este de sub 50 la sută. Cauza 
unică : neacoperirea planului cu con
tracte ferme. In discuția pe care am 
purtat-o cu conducerea întreprinde
rii ni s-a făcut demonstrația că exis
tă capacitatea și forța de muncă 
necesare pentru realizarea producției 
de tractoare planificate pe anul în 
curs, dar că încheierea contractelor 
se află în faza unor „perspective 
aproape certe", enumerîndu-ni-se 
atit cantitățile, cit și potențialii be
neficiari. Or. acest lucru se afirma 
într-o formulare similară și cu două 
luni înainte de începerea noului an 
de producție, cu deosebirea că se 
spera ca perspectivele să devină cer
titudine pină la 31 decembrie.

Pusă in fața acestei situații, con
ducerea Colectivă a întreprinderii a 
luat măsuri operative de redistribui
re a personalului muncitor în cadrul 
unor secții și ateliere pentru a com
pensa nereal izările la tractoare cu 
alte sortimente, reușindu-se reali
zarea planului in proporție de 174 Ia 
sută prin devansarea contractelor.

fapt care, la rîndul său, a contribuit, 
după cum arătam, la îndeplinirea 
planului producției-marfă pe Între
prindere. „Luarea acestei măsuri a 
fost înlesnită de faptul că noi dispu
nem de muncitori cu o ridicată pre
gătire profesională, gata opicind să 
iaca fată unei succesiuni de opera
ții și să lucreze la diferite mașini. 
Deci policalificarea nu mai este la 
noi un deziderat, ci un fapt împli
nit" — ne spune inginerul Ludovic 
Lucaciu. șeful secției prelucrări me
canice. Astfel, au fost trecuți munci
tori de la linia suporți la linia bucșe 
și de la lina role la linia zale, exe- 
cutindu-s'e in ianuarie 50 000 bucăți 
bucșe și 40 000 zale, față de 20 000 
bucșe și. respectiv. 25 000 zale, cite 
erau în planul lunii. Maistrul Peter 
Alexandru de la lina bucșe ne expli
că mai în amănunt modul in care a 
procedat la locul său de muncă : 
„Primind încă 6 oameni, am putut 
trece la lucrul in trei schimburi. La 
strunguri și la mașina de broșat i-am 
pus să lucreze și pe cei pe care-i 
foloseam la alte operații de găurire 
sau pe rectificatori. De asemenea, 
dintr-o altă secție am adus încă o 
mașină d.e broșat, aceasta pentru a nu 
ne dispersa forțele și pentru, a putea 
controla lucrul fiecăruia, dar mai 
ales pentru o mai operativă aprovi
zionare a mașinilor cu materiale. în- 
lăturind timpii neproductivi. La fie
care broșă, în ianuarie am prelucrat 
cite 25 000 bucșe".

Desigur. în vederea aplicării aces
tei măsuri, care a contribuit la reali
zarea planului valoric al producției- 
marfă. întreprinderea a beneficiat de 
ajutorul forurilor tutelare — minis
ter și centrală — asigurindu-se pie
sele turnate necesare pentru produse 
aferente contractelor de colaborare. 
Rămine însă și pentru luna februa
rie problema acoperirii cu contracte 
a planului la producția de tractoare, 
unde trebuie să se depășească faza 
discuțiilor preliminare. Se așteaptă 
și se speră că în luna februarie și 
furnizorii de laminate, in principal 
Combinatul siderurgic Galați, să-și 
onoreze obligațiile conform reparti
țiilor existente.

Nicolae ȘANDRU
corespondentul „Scînteii"

buzău: Tehnologii 
și produse noi

In cadrul programului de orga
nizare și modernizare a producției, 
la întreprinderea de utilaj tehno
logic Buzău a fost concepută și 
elaborată o nouă tehnologie de 
ambutisare a teurilor cu posibili
tăți de extindere la întreaga gamă 
de fabricație cu acest profil. In 
1988. prin generalizarea noii teh
nologii. consumul de gaze se re
duce cu 30 la sută, iar productivi
tatea muncii se dublează.

Prin noi investiții de inteligență 
tehnică proprie, la Întreprinderea 
„Metalurgica" s-a asigurat moder
nizarea tehnologiei de ogivare a 
buteliilor de la stingătoarele P-5 t 
și P-3 t. Inginerii Vasile Popa și 
Neculai Știrbei au creat un dispo
zitiv automat de ogivare a părții 
inferioare a buteliei inlăturind pe 
această cale operațiile de găurire. 
sudare, debavurare și finisare, 
ceea ce înseamnă un important 
spor de producție și de calitate. 
Tot la această întreprindere, spe
cialiștii au realizat un nou tip de 
dispozitiv pentru vopsirea suprafe
țelor interioare. Prin utilizarea lui 
in producție, se reduc cheltuielile 
materiale, timpul de vopsire pe 
unitatea de produs scade cu 30 la 
sută și se asigură lucrărilor o ca
litate ireproșabilă (Stelian Chiper).

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit cele mai vii mulțumiri pentru amabilul mesaj de felicitare 
adresat cu ocazia alegerii mele in funcție și cele mai bune urări cu ocazia 
noului an.

OTTO STICH
Președintele Confederației Elvețiene

t V
20.60 Telejurnal
20.20 Priorități în economie
20,40 Din lumea contrastelor șl inechi

tății 0 O generație fără speranțe 
Documentar

20,55 Teatru serial (color). „Enigma din 
testament", după o nuvelă de Mi
hail Sadoveanu. Scenariu pentru

televiziune de Ștefan Radof. Pre
mieră pe țară. Cu : George Con
stantin, Ion Caramitru, Mariana 
Buruiană. Alexandru Repan, Mir
cea Diaconu, Cristina Deleanu, 
ștefan Radof, Mircea Anghelescu, 
Val Teodosiii. Doru Ana, George 
Alexandru, Răzvan Vasilescu. Mi
hai Mălaimare, George Păunescu, 
Sibyla Oarcea, Nicu Simion, Ion 
Gh. Arcudeanu, Violeta Berbiuc. 
Regia artistică: Olimpia Arghir. 
Prima parte.

22.00 închiderea programului

Din partea Inspectoratului General al Miliției — 
Direcția Circulației

COMUNICAT
Datorită unor condiții atmosferica 

nefavorabile (zăpadă abundentă. Vis
col. polei, ceață etc.), in toate zonele 
țării drumurile au devenit greu 
accesibile, ingreunind sau făcind im
posibilă circulația autovehiculelor.

în raport cu această situație și 
pentru asigurarea circulației autove
hiculelor destinate aprovizionării 
populației și unităților economice,

transportului in comun, precum si 
pentru prevenirea blocării drumuri
lor publice, incepind cu data de 2 
februarie 1988 se interzice circulația 
autovehiculelor proprietate persona
lă in toate județele țării, in locali
tăți și in afara acestora, precum și in 
municipiul București și Sectorul 
agricol Ilfov.

în toate zonele unde a nins mai abundent:

Toți cetățenii la deszăpezire!
In Capitală și in alte zone ale țării unde a nins mai 

mult s-au acumulat, pe alocuri, cantități de zăpadă 
ce pot produce perturbări in buna desfășurare a activi
tății economico-sociale. Este de aceea necesar ca in 
asemenea cazuri, concomitent cu acțiunile mijloacelor 
mecanice de deszăpezire, să fie larg mobilizați și ce
tățenii pentru descongestionarea arterelor de circulație, 
intrărilor și spațiilor dintre blocuri — in propriul lor 
interes, pentru asigurarea desfășurării normale a acti
vității social-economice, a aprovizionării ritmice a uni

tăților comerciale, a circulației fluente a mijloacelor 
de transport in comun și a pietonilor.

De altfel, este vorba nu numai de o cerință de ordin 
civic, ci și de o obligație legală impusă de Legea nr. 10 
din 1982, potrivit căreia cetățenii orașelor și satelor, 
lucrătorii din unitățile socialiste trebuie să participe 
activ la descongestionarea arterelor de circulație, la 
deblocarea spațiilor de producție, a instituțiilor de in
teres social, a unităților comerciale.

TOATE DRUMURILE DE ACCES SPRE ÎNTREPRINDERI Șl BAZELE 

DE APROVIZIONARE — NElNTlRZIAT DEGAJATE!

In toate întreprinderile, in toate 
județele există programe de acțiune 
pentru desfășurarea ritmică, nein- 
treruptă a activității economice pe 
timp de iarnă. Totuși, pină acum, 
condițiile atmosferice au fost mai 
blinde și nu s-au impus măsuri deo
sebite. O dată cu primele ninsori 
mai abundente din aceste zile se 
impune să se acționeze cu toate for
țele pentru a se asigura desfășura
rea normală a producției.

Avindu-se In vedere situația spe
cifică a unităților din industria ex
tractivă și, in special, a carierelor 
de suprafață pentru extracția ligni
tului și a schelelor petroliere, se im
pune. in aceste unități, să se inter
vină imediat pentru degajarea 
drumurilor de acces și eliberarea 
zonelor de lucru.

In toate celelalte unități industria-

A ÎNCEPUT RECENSĂMÎNTUL Cum se acționează în

ANIMALELOR DOMESTICE
Incepind de ieri, in toate localitățile țării a inceput recensămintul ani

malelor domestice. In activitatea lor, comisiile de recenzări se bucură de 
sprijinul larg al consiliilor de conducere din unitățile agricole, al dețină
torilor de animale și păsări și sint ajutate îndeaproape de consiliile popu
lare și organizațiile de partid. Din relatările corespondenților noștri re
zultă că, peste tot, echipele de recenzare sint bine primite de către deți
nătorii de animale și păsări, dovadă că s-a ințeles importanța acestei 
acțiuni pentru fundamentarea programelor de dezvoltare a zootehniei. Iată 
citeva relatări de la fața locului.

SUCEAVA : Fapte care pun în 
evidență înalta conștiință civică 

a cetățenilor
Recensămintul animalelor domesti

ce se desfășoară din plin in toate 
localitățile județului Suceava. In co
muna Dumbrăveni, de exemplu, care 
contribuie cu cantități însemnate de 
produse agroalimentare la fondul de 
stat, acționează 13 echipe de recen
zare. alcătuite din specialiști și cadre 
tehnice, lucrători de la consiliul 
popular, toți oameni cu experiență, 
care cunosc bine realitatea din co
mună și se bucură de stima locuito
rilor. Concomitent cu recenzarea a- 
nimalelor din cooperativa agricolă, 
recenzorii și-au inccput activitatea în 
gospodăriile populației. Munca fiind 
bine organizată, iar echipele benefi
ciind de sprijinul cetățenilor, in 
cursul zilei de 1 februarie au fost 
recenzate 550 gospodării, din cele 
peste 2 220 existente. Din prima par
te a zilei de ieri și-au inceput acti
vitatea și echipele de control. „Demn 
de remarcat, ne spunea tovarășa 
Rodica Florescu. vicepreședinte al 
consiliului popular comunal — este 
faptul că nu am găsit nici un caz

de declarare incorectă a numărului 
animalelor. Asta pune in evidență 
înalta conștiință civică a cetățenilor, 
faptul că ei au ințeles importanța 
cunoașterii exacte a evoluției afec
tivelor pentru fundamentarea mă
surilor tehnico-organizatorice în ve
derea dezvoltării zootehniei țării". 
Intre vrednicii gospodari care cresc 
animale și contractează importante 
cantități de produse la fondul de stat 
se află Alecu Pilote, Andrei Sălăvăs- 
tru. Gheorghe Pușcă etc. (Sava Beji- 
nariu, corespondentul „Scînteii").

MEHEDINȚI : Oamenii iși arată 
hărnicia

Ne aflăm încă de la primele ore 
ale dimineții la Șișești, comună din 
zona colinară a Mehedințiului. unde 
principala îndeletnicire a locuitorilor 
este creșterea animalelor. Primarul 
comunei. Dumitru Văcărescu, ne 
spune că așezarea are 1 561 de gos
podării. iar In cursul anului trecut 
s-a înregistrat o simțitoare creștere 
a efectivelor existente in gospodări
ile cetățenilor, livrările Ia fondul da 
stat fiind cu aproape 18 Ia sută mai 
mari in comparație cu anul prece
dent. Pentru a cunoaște exact evo

luția numerică a efectivelor au fost 
alcătuite 7 comisii de recenzori. îm
preună cu recenzorul Ion Butaru, 
tehnician veterinar în cadrul circum
scripției veterinare din comună, ne 
îndreptăm spre satul Noapteșa. Case
le — una mai frumoasă ca alta, iar 
curțile — pline de animale și pă
sări bine îngrijite. Oprim la locuin
ța gospodarului Giura Iancu. Omul 
este dornic să-și arate hărnicia. De 
cițiva ani. ca vrednic gospodar, con
tractează cu • statul mai multe ani
male, păsări și produse animaliere, 
obține mari venituri bănești. Re
cenzorul înscrie la rubricile respec
tive efectivele care se află in gos
podărie: 3 taurine, dintre care o vacă 
pentru lapte, două porcine. 13 ovi
ne, 38 păsări. Cetățenii au aflat de 
sosirea recenzorului și așteaptă cu 
interes să poarte cuvenitul dialog. 
Urmează o gospodărie, alta și alta. 
Pină in după-amiaza zilei s-au re
cenzat 54 din cele 256 gospodării e- 
xistente în acest sat. Ne propunem 
să vedem cum se desfășoară acțiu
nea și in comuna Ilovăț, aflată in 
apropiere. Primarul comunei. Udrea 
Elena. împreună cu alți oameni din 
comisia de control fac un sondaj 
pentru a se vedea corectitudinea lu
crărilor de recenzare. Toate cifrele 
înscrise corespund cu realitatea. 
(Virgiliu Tătaru, corespondentul 
„Sein teii").

SALAJ : Fiecare gospodar — 
crescător de animale

De luni, și în județul Sălaj a 
început recensămintul animalelor. Un

sondaj efectuat, la numai citeva ore 
după declanșarea acțiunii, evidenția
ză faptul că deținătorii de animale 
acordă un larg sprijin echipelor de 
recensămînt. „Comuna noastră a fost 
împărțită în 6 sectoare in care iși 
desfășoară activitatea echipele de re
cenzori. constituite din timp și a- 
probate prin decizia consiliului 
popular — ne spune Gheorghe Iri- 
meș. vicepreședinte al consiliului 
popular al comunei Crișeni. Prime
le rezultate arată că, la toate spe
ciile. față de anul trecut, in gos
podăriile populației numărul de a- 
nimale este în creștere. De exem
plu. gospodarul Ioan Barna deține 
în prezent 10 scroafe, două vaci, un 
tineret bovin, iar loan Marian are 
trei porci, trei vaci. 15 oi și un ti
neret bovin Sau ilustrativ mi se 
pare faptul că un alt cetățean. Pe
tru Marian, care nu deținea anima
la mari, a declarat acum că are o 
vacă și patru oi". Recenzorii sint la 
datorie si in satele comunei Mese- 
șenii de Jos. Gospodarii ii așteaptă 
pe la porți, apoi, ospitalieri, ii invi
tă in curte. Dialogurile se poartă 
sub semnul corectitudinii, răspunde
rii. Primarul comunei. Vasile Cara
ba, ne spune : „De ani de zile ur
mărim ca fiecare gospodărie să 
crească animale. Iar rezultatele sînt 
din ce în ce mai bune. Tot mai mulți 
gospodari cresc acum, pe lingă pă
sări și animale mici, porcine, ovine, 
bovine". O acțiune cu bune rezul
tate. care se evidențiază acum. 
(Eugen Teglaș, corespondentul „Scin- 
teii").

Ninsorile, mai abundente in dife
rite zone ale tării, impun in agricul
tură grijă sporită si măsuri operati
ve pentru :

ASIGURAREA HRANEI PENTRU 
ANIMALE. Pentru ca programul de 
hrănire a animalelor să decurgă nor
mal, să fie degajate de urgentă, dru
murile de acces de la adăposturi 
spre finare. silozuri, magazii și mori.

căldura în adăposturi, cu 
deosebire în maternități, in grajdu
rile de viței, in complexele de pă
sări si de porci. în saivane, oriunde 
sint animale tinere este necesar să 
fie luate măsuri pentru menținerea 
unei temperaturi constante cores
punzătoare.

APA, PERMANENT LA DISPOZI
ȚIE. Șefii de ferme trebuie să ve
gheze în permanență pentru ca toa
te conductele instalațiilor de apă să

fie bine izolate, spre a se evita în
ghețarea.

PROTEJAREA RĂSADNIȚELOR. 
Menținerea unui climat optim de 
dezvoltare a plantelor în sere, so
larii si răsadnițe este condiția de 
bază pentru asigurarea unor răsa
duri viguroase. Se pot folosi în a- 
cest scop baloți de paie, straturi de 
gunoi si orice alte materiale locale.

ACȚIUNI 
IN JUDEȚE

VRANCEA. în toate sectoarele 
zootehnice ale unităților agricole, 
ninsorile și viscolul din ultimele 
trei zile au impus luarea unor mă
suri suplimentare pentru ca activita
tea să-și urmeze cursul nor
mal. De la comandamentul ju-

BUCUREȘTI

Intervenții operative, activitate normală
Zeci de mii de cetățeni, oameni ai 

muncii din unitățile economice ale 
Capitalei au acționat ieri energic 
pentru înlăturarea efectelor ninsorii 
abundente. In urma acestor eforturi, 
folosirii unor importante mijloace 
mecanice au fost degajate cu opera
tivitate căile de acces spre toate în
treprinderile si bazele de aprovizio
nare cu materii prime si materiale, 
spre depozite si unităti comerciale. 
O atenție deosebită s-a acordat bu
nei desfășurări a transportului in 
comun. Deși pe alocuri s-au mai 
produs unele perturbații. totuși a 
funcționat întregul parc I.T.B. de 
tramvaie, troleibuze si autobuze (cu

excepția liniei de tramvai 5. pe tra
seul căreia — parțial încă nedega- 
jat de zăpadă — s-a introdus tempo
rar. in compensație, naveta de au
tobuze cu indicativul 605).

Trebuie spus insă că si ieri circu
lau încă multe autobuze neprevăzu
te cu lanțuri sau material antidera
pant. ceea ce a îngreunat fluenta cir
culației pe unele trasee. Și în pri
vința participării cetățenilor este de 
notat că trebuie să se dea mai mul
tă atenție si arterelor colaterale, tro
tuarelor din fata locuințelor spre a 
evita formarea gheții si a facilita 
circulația — potrivit obligației lega
le. (I. Marin).

Ie este necesar să se curețe de ză
padă drumurile de acces spre depo
zitele și bazele de aprovizionare, 
precum și spre rampele de livrare 
a produselor finite. Organizațiile de 
partid, organele de conducere colec
tivă din întreprinderi trebuie să ia 
toate măsurile necesare pentru ca în 
nici un județ, in nici o întreprin
dere să nu fie afectată cu nimic rea
lizarea ritmică a producției.

agricultură 1 

dețean pentru coordonarea actl- 4 
vității din zootehnie aflăm că in 
toate unitățile s-au asigurat cantită
țile de furaje necesare, că toate 
bucătăriile furajere funcționează 
neîntrerupt. Sursele de apă au fost 
verificate și protejate împotriva 
înghețului. (Dan Drăgulescn).

IALOMIȚA. în unitățile agricole so 
acționează pentru deszăpezirea dru
murilor din sectoarele zootehnice, 
asigurarea furajelor pentru animalele 
din grajduri și saivane, pentru func
ționarea continuă a instalațiilor de 
adăpare și muls. Pentru desfășurarea 
normală a schimburilor sat-oraș, in
clusiv pentru transportul laptelui la 
centrele de prelucrare, drumurile 
dintre localități sint menținute Sn 
stare practicabilă. în unitățile pro
ducătoare de răsaduri și legume 
extratimpurii s-au luat măsuri pen
tru consolidarea perdelelor de pro
tecție din jurul serelor, solariilor și 
răsadnițelor. (Mihai Vișoiu).

CĂLĂRAȘI. încă de la primele oro 
ale dimineții de ieri, comandamen
tul iudetean pentru deszăpezire a 
mobilizat forțe ample la acțiunea de 
deblocare a porțiunilor de șosea 
Înzăpezite.

La toate unitățile zootehnice au 
fost dublate echipele de îngrijitori, 
iar pentru asigurarea hranei și adă
pării animalelor au fost repartizate 
tracloare si remorci de transport al 
furajelor, precum și cisterne de apă 
suplimentare. (M. Dumitrescu).

bbbbbbbbbb b b a B Q B B B Q B B B B B B B

cinema
(17 55 46) — 9; 11: 13; 15; 17; 19. AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare la tragerea 

la sorți pentru trimestrul IV 1987

• Cursa nep latină: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
0 Gala filmului „Călătorie la Cythe- 
ra“ („Săptămîna filmului elen): STU
DIO (59 53 15) — 19
0 Biciul fermecat : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
0 Cale liberă: SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15, DACIA (50 35 94) — 15; 
17; 19
O Totul se plătește: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19, MUNCA
(21 50 97) — 15: 17; 19
0 Secretul iui Nemesis: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
0 Unde ești copilărie — 9; 11; 13, 
Călărețul fără cap — 15; 17; 19; FLO- 
REASCA (33 29 71).
• B.D. in alertă: VIITORUL (10 67 40)
— 16: 17: 19
G Vulcanul stins : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17; 19
0 De la literatură la film: PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12: 16: 19
0 Mari regizori, mari actori — 
SCALA (11 03 72) — 9; 12.30; 17,45
0 Miss Iugoslavia: LUMINA (’4 74 16)
— 9; 11; 13; 15: 17: 19. GRIVIȚA 
G7 08 58) — 9: 11 ; 13: -15; 17; 19
0 Secretul sistemului de alarmă: 

ISTORIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15;
19

© Vînătorul de șerpi: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15: 17; 19
0 Misiune specială: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,30; 10.15: 12; 14; 16; 18; 
20. VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 
15: 17; 19
0 Mesagerul invincibil: GIULEȘTI

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare): Ploșnița — 18; (sala Ate
lier) : Farul și dl. Valentino — 15,30
G Filarmonica ,,George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român): „Universul 
artei vocale”. Luigi Alva, tenor
(Peru), Nicolae Licareț — pian — 18 
0 Opera Română (13 18 57): Aida — 17 
0 Teatrul de operetă (13 63 48) : 
Mam’zelle Nitouche — 18
0 Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Noțiunea de fericire — 13; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44): Dimineață 
pierdută — 18
® Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ana- 
l.ia — 18,30
0 Teatrul de comedie (16 64 60): Slugă 
la doi stăpîni — 18
0 Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03. sala 
Magheru): Amintirile Sarei Bern
hardt — 18; (sala Studio): Craii de 
curtea veche — 18,30
0 Teatrul satiric-muz’cal ,.C. Tăna- 
se“ (sala Savoy. 15 56 78): Mi se pare 
că mă-nsor — 1.8
© Teatru] „Ion Creangă" (50 26 55): 
David Copperfield — 9; Albă ca Ză
pada și cei 7 pitici — 15
0 Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria): Ileana Sînziana — 15: (sala 
Cosmonauților, 1J 12 04): Motanul în
călțat — 10: 15
0 Circul București (10 41 95): Caval
cada circului — 18,30

Nr. 
cri.

Nr. libretului 
de economii

Ciștlgurile obținute 
(in otdinea valorii)

Valoarea 
ciștigului

1 439-1-518 U.R.S.S. 6 500
2 436-1-1542 6 300
3 410-204-42 6 500
4 459-1-3020 6 500
5 421-104-414 6 300
6 403-201-44 6 5Q0
7 463-154-45 6 500
8 435-1-987 6 500
9 408-23-9 6 500

10 417-1-403 6 500
11 427-388-6 6 500
12 443-1-532 6 500
13 439-1-534 6 500
14 462-132-32 6 500
15 464-209-251 6 500
16 460-1-3233 ,, 6 500
17 413-1-62 R. D. Germană 6 300
18 410-1-599 6 300
19 417-203-21 6 300
20 444-1-78 6 300
21 443-242-11 6 300

• 22 423-1-280 6 300
23 462-201-1316 6 30024 459-1-2307 6 300
25 460-209-505 .. 6 300

TOTAL : 25 excursii in valoare totală de lei 160 700

Ieri, in Copitolă, oamenii muncii au acționat cu operativitate pentru dega
jarea arterelor de circulație de zăpadă, pentru buna desfășurare a activității 

Foto : Sandu Cristian

De la Ministerul 
Transporturilor 

și Telecomunicațiilor
Transportul feroviar. Toate eăiie 

ferate sint practicabile. Au acțio
nat intens mii de oameni, plus 
utilajele specializate. întrucit cir
culația nu a fost întreruptă 
decit, temporar, pe o linie secun
dară : (Mărășești — Panciu). S-au 
produs unele întirzieri pe căile fe
rate din Bărăgan, sudul Moldovei și 
al Olteniei, datorită troienelor și de
punerilor de gheață la macaze.

în ce privește circulația rutieră — 
mai dificilă, în județele Bacău, Bu
zău. Iași, Neamț, Suceava. Vaslui 
și Vrancea — sint temporar întrerup
te următoarele porțiuni de drumuri 
naționale: Focșani — Balotești (DN 
2 D). Odobești — Vlădia (DN 2 F), 
Adjud — Pcxiu Turcului — Birlad 
(DN 11 A), Berzeni — Huși (DN 24 
A). Santa Mare — Ștefănești — (DN 
24 C), Blăgrști — Murgeni (DN 26). 
Săveni — Manoleasa Prut (DN 29). 
Dorohoi — Udești — Darabani — 
Rădăuți Prut (DN 29 A).

Transportul aerian se desfășoară 
conform graficului (exceptînd cazuri 
speciale de lipsă de vizibilitate).

Se navighează normal pe Dunăre. 
Nu exista gheață, nici sloiuri. Au 
fost înregistrate unele dificultăți în 
portul Constanța, datorită furtunii 
de gradul 8, cu vfnt de forța 9; va
lurile mari n-au împiedicat însă ac
tivitatea de la dane.

vremea
Ciștigătorii au obligația să se pre

zinte in cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii

formalităților Iri legătură cu efec
tuarea excursiei.

In cazul neprezentării In termen 
sau al neefectuării excursiei, cîștigu- 
rile se plătesc in numerar.

Timpul probabil pentru intervalul 2 
februarie, ora 20—5 februarie, ora 20. 
In țară: Vremea se va încălzi ușor și 
treptat, incepind din vestul țării, râ- 
mînînd însă rece, geroasă noaptea în 
regiunile estice și depresiunile intra- 
montane. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros, in vestul, centrul șl nordul te

ritoriului. Local vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare în regiunile vestice, centrale și 
nordice șl, izolat, în rest. în continua
re, pe alocuri, se va produce polei. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 18 și minus 8 grade în pri
mele nopți în estul și sud-estul țării, 
apoi- între minus 12 și minus 4 grade, 
iar în celelalte regiuni intre minus 7 
și plus 3 grade. Temperaturile maxi
me, ziua, se vor situa între minus 5 și 
plus 5 grade, mai coborîte în primele 
zile în estul și sud-estul țării, precum 
și in depresiunile intramontane pină la

minus 10 grade. Local, se va produce 
ceață, asociată șl cu depunere de chi
ciură, mai ales în sudul și estul țării, 
în București: Vremea va fi rece la în
ceputul intervalului, apoi se va încălzi 
ușor, iar cerul va fi schimbător. Con
diții de precipitații slabe sub formă de 
lapoviță $i ninsoare. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 15 șl 
minus 10 grade la început, apoi între 
minus 10 și minus 7 grade, iar maxi
mele între minus 7 și minus 3 grade. 
Se va produce ceață asociată cu de
punere de chiciură, mai ales noaptea și 
dimineața.

r
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MEȘAjE DE FEJdCIȚARE DE PEȘTE HOȚARJE 
ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU ___________________

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe,
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere am onoarea să vă adresez cele mai vii felicitări. în numele 
Comitetului Central al M.P.L.A. — Partidul Muncii, al Guvernului 
Republicii Populare Angola și in numele meu personal.

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, tovarășe Ceaușescu, 
Îmbracă o dublă semnificație, căci, prin coincidență istorică, are loc 
in anul cînd se celebrează cei 55 de ani de activitate revoluționară 
pe care ați desfăsurat-o.

Salut eu această ocazie abnegația, clarviziunea și înaltul simț 
realist pe care totdeauna le-ati manifestat în conducerea destinului 
poporului frate român, în edificarea patriei socialiste, in soluțio
narea problemelor complexe și diverse pe care viața contemporană, 
revoluția tehnico-științifică le-au impus tuturor națiunilor. Astfel, 
pe baza aplicării principiilor doctrinei științifice a proletariatului. 
Republica Socialistă România a devenit intr-un interval de timp 
relativ scurt o țară industrializată și prosperă, reprezentînd în pre
zent o sursă de Încurajare pentru popoarele care urmează același 
drum.

Vă reînnoiesc, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. sincerele 
urări de sănătate, de prosperitate și noi succese poporului frate 
român.

Cu Înaltă și frățească considerație,

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Tovarășului NICOLAE CEA UȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roman, 

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră 

de naștere și a peste 55 de ani de activitate politică, revoluționară, 
■ imi oferă plăcutul prilej de a vă transmite cele mai calde felici
tări, împreună cu cele mai sincere urări de sănătate și fericire per
sonală, de progres și prosperitate poporului român prieten.

Partidul Baas Arab Socialist din Liban urmărește cu mare 
atenție și dă o apreciere deosebită marilor realizări obținute de 
poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, in 
dezvoltarea social-economică a patriei și edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. în mod deosebit In ultimele două 
decenii, de cind cu înțelepciune și clarviziune conduceți destinele 
partidului și statului român.

Folosim această fericită ocazie pentru a ne exprima din nou 
deplina noastră gratitudine și aprecierea deosebită pentru politica 
externă constructivă și realistă a Partidului Comunist, Român și 
a României socialiste, de prietenie și colaborare cu toate țările și 
forțele progresiste din lume, față de inițiativele și acțiunile 
dumneavoastră, personalitate politică unanim recunoscută și res
pectată pe plan internațional, pentru reglementarea marilor pro
bleme ce confruntă in prezent omenirea, pentru dezarmare și pace, 
pentru reglementarea pe cale pașnică a conflictului din Orientul 
Mijlociu și instaurarea unei păci globale, juste și durabile în 
regiune, pentru soluționarea pe baze democratice a crizei din 
Liban, pentru sprijinul permanent și prețios pe care îl acordați 
poporului libanez.

Tmi amintesc cu deosebită plăcere de întîlnirile și convorbirile 
pe care le-am purtat cu dumneavoastră, prilejuri cu care am 

ț constatat cu satisfacție cunoașterea profundă a problemelor politice 
» ale omenirii, realismul și marea înțelepciune cu care abordați 
Ș-, reglementarea acestora.
â Dînd o apreciere cu totul deosebită relațiilor de prietenie.
1 colaborare și solidaritate, existente între Partidul Baas Arab 
f Socialist si Partidul Comunist Român, ne exprimăm convingerea 

că acestea se vor întări si dezvolta in continuare, in interesul 
popoarelor libanez și român, al cauzei păcii, progresului și coope
rării în lume.

Vă adresăm încă o dată. mult stimate tovarășe 
Nicolae CeaușOsbti, câle mai 'Sincere Ufări de sănătate șir fericire-; 
de viată lunsră și putere de muncă, de succes deplin in activitatea 
de mare răsnun'dere pe care o desfășurați în fruntea partidului și 
statului român.

LA MULTI ANI !
ASSEM KANSOU

Secretar general
al Partidului Baas Arab Socialist 

din Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, tovarășe Nicolae Ceausescu, secretar general al_ Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, trans
mitem guvernului și poporului român felicitările Partidului Socia
list Brazilian și ale militanților săi.

Cu salutări socialiste?
ROBERTO AMARAL

Secretar general 
al Partidului Socialist Brazilian
Senator JAMIL HADDAB

Președintele
Partidului Socialist Brazilian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia aniversării a 70 de ani de viață și a peste 55 de ani 
de luptă revoluționară neîntreruptă, vă transmitem sincere felici
tări și urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare pentru 
poporul român.

Cu frăție,
democrație, suveranitate, revoluție, socialism.

GILBERTO RINCON GALLARDO
Secretar general 

al Consiliului Național 
al Partidului Mexican Socialist

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă adresez cele mai bune urări de sănătate și putere de 
muncă, spre a conduce poporul român pe calea binemeritată a 
succesului și prosperității.

Vă asigur, domnule președinte, de cea mai înaltă considerație.
IHSAN ABOUKHALIL

Secretar general
al Adunării Naționale Libaneze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, am marea plăcere să vă adresez, in numele Comitetului 
Central al Partidului Socialist Yemenit, cele mai bune urări și 
cordiale felicitări.

Activitatea dumneavoastră de militant revoluționar este direct 
legată de lupta poporului român prieten împotriva fascismului, 
pentru instaurarea republicii și pentru edificarea socialismului în 
patria dumneavoastră.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român 
prieten a obținut numeroase realizări pe calea consolidării orindui- 
rii socialiste. România joacă un rol important in întărirea secu
rității și păcii in regiunea balcanică și pe continentul european.

Vă adresăm. încă o dată, urările noastre de sănătate și fericire 
personală, de mari succese poporului român și țării dumneavoastră.

Ne exprimăm, totodată, dorința ca relațiile dintre cele două 
partide, țări și popoare ale noastre să cunoască o continuă 
dezvoltare.

ALI SALEM AL-BEEDH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Yemenit

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, am 
onoarea de a vă prezenta sincerele mele felicitări, impreună cu 
cele mai bune urări.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima profunda apre
ciere fată de cooperarea continuă existentă între țările noastre, 
în mod deosebit in domeniul agriculturii, care constituie o dovadă 
a relațiilor de strînsă prietenie dintre România și Egipt.

YOUSSEF AMIN WALLY
Secretar general al Partidului Național 

Democrat din R. A. Egipt, 
Viceprim-ministru, 

Ministrul Agriculturii 
și Îmbunătățirii Funciare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Partidul Istiqlal din Maroc are plăcerea de a vă prezenta cele 

mai calde felicitări cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere.

Folosesc acest fericit eveniment pentru a exprima cele mai bune 
urări de fericire pentru dumneavoastră, pentru prestigioasa 
dumneavoastră țară, pentru consolidarea prieteniei care unește ță
rile noastre.

Exprimăm dorința de â realiza obiectivele pe care vi le-ati pro
pus. spre a asigura scumpei dumneavoastră țări un viitor fericit și 
prosper, intr-o cooperare strînsă și fructuoasă cu toate țările iu
bitoare de pace; dreptate și liberțate.

Vă rugăm să primiți, domnule președinte, expresia sentimente
lor noastre deosebit de respectuoase.

ABDERRAHMANE BADDOU
Director general 

al Comitetului Executiv 
al Partidului Istiqlal din Maroc

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele meu si al senatorilor si deputatilor Partidului Frontul 
Liberal din Congresul National Brazilian, vă felicit cu prilejul 
aniversării zilei dumneavoastră de naștere, care reprezintă pentru 
noi brazilienii un moment deosebit in viata unui om care si-a pus 
inteligenta, capacitatea de muncă si patriotismul in serviciu! po
porului său și al cauzei bunelor relații internaționale. Felicit in 
persoana dumneavoastră pe președintele României care a transfor
mat fata social-eeor.cmică a țării sale.

Cu respectuoase salutări,
JOSEH LOURENCO

Lider al Partidului 
Frontul Liberal din Brazilia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă felicităm in mod călduros cu ocazia celei de-a 70-a ani
versări a zilei dumneavoastră de naștere. Exprimăm, de aseme
nea. cel mai profund respect pentru guvernul și poporul român.

Eforturile dumneavoastră in vederea realizării dezarmării și 
promovării unei politici de nealiniere se vor bucura întotdeauna 
de admirația neclintită a popoarelor ce tind spre pace in lume.

Partidul Komei dorește să facă totul pentru promovarea și 
întărirea in continuare a colaborării dintre partidele și popoarele 
noastre.

Dorindu-vă multă sănătate,
JUNYA YANO

Președintele 
Comitetului Central Executiv 

al Partidului Komei din Japonia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționară, secretaria
tul general al Federației Uniunilor Sindicale Palestiniene vă ex
primă cele mai bune urări de succes și sănătate.

Adresăm salutul nostru prietenesc poporului român și clasei 
muncitoare din România. împreună cu urările noastre de noi suc
cese. de dezvoltare și progres.

Vă rugăm să primiți mulțumirile noastre cele mai sincere pen
tru sprijinul frățesc pe care il acordați luptei drepte a poporului 
nostru arab palestinian, Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
singurul lui reprezentant legitim.

Cu deosebit respect,
HAIDAR IBRAHIM

Secretar general al Federației 
Uniunilor Sindicatelor Palestiniene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Din partea Comitetului .Executiv Central al Partidului Comunist 

din Canada vă transmit călduroase urări cu ocazia celei de-a 70-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. De-a lungul vieții 
dumneavoastră consacrate activității în mișcarea revoluționară din 
România, in construirea socialismului în țara dumneavoastră și in 
lupta comună pentru pace și securitate în întreaga lume, prin 
exemplul și munca dumneavoastră ați contribuit la progresul po
porului român și al popoarelor lumii.

Vă doresc să vă bucurați de sănătate și să continuați munca 
dedicată dezvoltării României socialiste, intereselor oamenilor mun
cii, luptei pentru o lume a păcii și securității, să vă aduceți con
tribuția Ia crearea unei lumi lipsite de arme nucleare.

De asemenea, dorim întărirea pe mai departe a legăturilor de 
prietenie intre popoarele României și Canadei, a legăturilor fră
țești dintre cele două partide ale noastre.

Multi ani fericiți și cele mai bune urări !
Cu călduroase salutări frățești,

Pentru Comitetul Executiv Central 
al Partidului Comunist

din Canada

W. KASHTAN
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, primiți salutul revoluționar al Partidului Comunist Pe
ruan. Cunoaștem viața dumneavoastră de luptă pentru apărarea 
intereselor clasei muncitoare și ale poporului român. Din 1945 ați 
îndeplinit înalte funcții de partid și guvernamentale. Pentru 
aceasta vă felicităm și vă urăm succese in dezvoltarea socialis
mului. multă sănătate și fericire.

Cu salutări frățești,

JORGE DEL PRADO CHAVEZ
Secretar general

al Partidului Comunist Peruan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu prilejul sărbătoririi, Ia 26 ianuarie, a 70 de ani de la 

nașterea dumneavoastră, dintre care, așa cum este binecunoscut, 
peste 55 au fost consacrați activității politice revoluționare, vă 
rog să-mi permiteți să vă adresez cele mai sincere urări de sănă
tate deplină și fericire personală, de succes in eforturile dumnea
voastră consacrate păcii, progresului și bunăstării poporului român, 
dezarmării și făuririi unei lumi mai bune și mai prospere.

HARALAMBOS PROTOPAPAS
Secretar general 

al Partidului Socialismului Democratic din Grecia 
(KODISO)

c ., ■ ■■ ------- ---------------------

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Primiți, domnule președinte, cu ocazia celei de-a 70-a aniversări 
a dumneavoastră, cele mai călduroase felicitări.

LOUIS JUNG
Președintele Adunării Parlamentare 

a Consiliului Europei

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să 
primiți calde felicitări si cele mai bune urări pentru prosperitatea 
patriei dumneavoastră.

NIKOS A. ROLANDIS
Președintele 

Partidului Liberal din Cipru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Președintele și membrii Consiliului executiv a! Congresului Mon
dial Evreiesc mi se alătură in a vă transmite felicitări cu ocazia 
celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și vă 
dorim mulți ani la conducerea țării, sănătate și fericire.

ISRAEL SINGER
Secretar general 

al Congresului Mondial Evreiesc 
New York

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate' tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere și a 55 de 

ani de activitate revoluționară, vă rog să primiți cordiale felicitări 
și cele mai bune urări, multă sănătate, noi succese in activitatea 
dumneavoastră de mare răspundere in fruntea partidului și a sta
tului, in construirea socialismului și comunismului in România 
vecină și prietenă.

Exprim și cu această ocazie satisfacția mea în legătură cu dez
voltarea continuă a colaborării intre oamenii de știință sovietici 
și români.

< Acad. A. M. PROHOROV
Laureat al Premiului Nobel, 
Laureat al Premiului Lenin

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Este o mare onoare pentru Secretariatul Uniunii Internaționale 

a Studenților să vă transmită, din partea milioanelor de studenți 
pe care ii reprezentăm, cele mai călduroase felicitări și cele mai 
bune urări cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere.

Viața și activitatea dumneavoastră revoluționară, dedicată cauzei 
Partidului Comunist Român, construirii socialismului și comunis
mului pe pămintul liber al Republicii Socialiste România sînt bine 
cunoscute și primesc o inaltă apreciere din partea tinerei generații, 
inclusiv a studenților din întreaga lume.

Noi evidențiem și dăm o înaltă apreciere contribuției dumnea
voastră inestimabile la lupta tineretului și poporului român împo
triva fascismului și exploatării în perioada dinaintea și in timpul 
celui de-al doilea război mondial, participării dumneavoastră eroice 
la realizarea transformărilor democratice după război, la edificarea 
Republicii in România, ca stat independent și suveran, rolului dum
neavoastră decisiv în construirea noii societăți în România. în anii 
de cind îndepliniți funcțiile de inaltă răspundere de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român și președinte al Republicii So
cialiste România.

Reprezentind studenți de diverse orientări politice șl religioase, 
noi salutăm unanim inițiativele dumneavoastră strălucite pe plan 
internațional, îndreptate către salvgardarea păcii și realizarea de
zarmării. in primul rind a dezarmării nucleare, implementarea unei 
noi ordini economice internaționale, democratizarea vieții interna
ționale și edificarea unei lumi mal bune, mai sigure și mai drepte.

Personalitate proeminentă a lumii contemporane, dumneavoastră 
ați evidențiat întotdeauna rolul important pe care tineretul trebuie 
să il îndeplinească în procesul dezvoltării naționale, în soluționarea, 
in interesul popoarelor, a marilor probleme ale contemporaneității. 
Conferirea, in anul 1985. a Medaliei de aur „17 Noiembrie" a Uniunii 
Internaționale a Studenților este mărturie a prestigiului internațio
nal do care vă bucurați in rîndurile mișcării internaționale stu
dențești.

Cu această ocazie jubiliară, vă urăm respectuos, din partea mem
brilor Uniunii Internaționale a Studenților din toate colțurile lumii, 
multă sănătate și fericire personală, iar poporului român, noi suc
cese sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, în dezvoltarea 
economică și socială a României, pe drumul către cele mai înalte 
culmi ale civilizației umane.

JOSEF SKALA
Președintele Uniunii Internaționale 

a Studenților

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, Secretariatul general a! Organizației Internaționale a 
Ziariștilor vă adresează respectuos cele mai bune urări și vă 
dorește succese depline în activitatea pe care o desfășurați pentru 
propășirea patriei dumneavoastră și spre binele mișcării muncito
rești internaționale. Organizația Internațională a Ziariștilor, 
reunind în rîndurile sale 250 000 de ziariști de pe toate continentele, 
urmărește cu simpatie și profundă recunoștință eforturile perma
nente depuse de dumneavoastră în direcția realizării păcii mon
diale și a unui viitor mai bun al intregii omeniri.

■De ziua aniversării dumneavoastră, vă exprimăm, impreună cu 
întreaga, lume progresistă și de bună credință, profunda noastră 
considerație.

SECRETARIATUL GENERAL AL ORGANIZAȚIEI 
INTERNAȚIONALE A ZIARIȘTILOR

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă transmite,-din partea personalului Centrului de Infor
mare al O.N.U. la București și al Reprezentanței Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare, cele mai sincere felicitări, precum 
și urările noastre cele mai bune de fericire personală, sănătate, și 
viață lungă, pentru progresul continuu al poporului român și reali
zarea înaltelor sale aspirații de pace, securitate, înțelegere și co
operare în lumea întreagă.

La mulți ani I
NOEL D. EICHHORN

Reprezentant rezident 
al Programului Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare 
și

Director a.i. al Centrului de Informare 
al Organizației Națiunilor Unite 

la București

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Romania

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, vă rog să-mi permiteți să vă adresez respectuoase 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Vă doresc, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, viață îndelun
gată și noi succese in activitatea dumneavoastră de mare răs
pundere in edificarea societății socialiste in patria dumneavoastră. 
Republica Socialistă România.

DJORDJE LALOSEV1C
Directorul

Secretariatului Comisiei Dunării

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
Vă felicit cu fericita ocazie a celei de-a 70-a aniversări a zilei 

dumneavoastră de. naștere.
Vă urez multă sănătate, putere de muncă și activitate fructuoasă 

in viitor pentru a continua contribuția dumneavoastră valoroasă la 
cauza păcii și cooperării internaționale.

Cu cele mai bune urări pentru dumneavoastră și doamna Elena 
Ceaușescu,

Rabinul ARTHUR SCHNEIER
Președintele Fundației

„Apelul pentru conștiință" din S.U.A.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, i-au mai fost 
adresate. cu prilejul aniversării 
zilei de naștere și sărbătoririi a pes
te 55 de ani de activitate revoluțio
nară, mesaje și telegrame de peste 
hotare, in care se exprimă felicitări 
călduroase. împreună cu urări de 
viață îndelungată, de multă sănătate 
și fericire și se dă o deosebită apre
ciere activității neobosite a condu
cătorului partidului și statului nos
tru consacrate progresului multilate
ral al tării, inițiativelor si acțiunilor 
sa'e pe plan internațional pentru în
făptuirea dezarmării. instaurarea 
unui climat de destindere, securitate, 
paie și largă colaborare pe planeta 
noastră.

S-au adresat telegrame de către 
Gert Petersen, președintele Partidu
lui Socialist Popular din Danemarca. 
Anibal Palma Foucarde. președinte 
în exercițiu al Partidului Radical din 
Chile, șl Nora Maluenda Manriquez, 
secretar pentru relații internaționale 

al partidului. Anselmo Sule, vicepre
ședinte al Partiduiui Rădică, din 
Chile, președintele Institutului lati- 
no-american de studii economice, so
ciale și de comunicații. Nikoiaos Psa- 
roudakis, președintele Mișcării De
mocrația Creștină din Grecia. Jou- 
bran Jreige, președintele Partidului 
Național Social Sirian din Liban, 
Yasser Abd Rabbou, membru al Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, secretar 
general adjunct al Frontului Demo
cratic pentru Eliberarea Palestinei, 
Herminio Martinho, președintele in
terimar al Partidului Renovator De
mocratic din Portugalia. Antonio Ca- 
fiero, președintele Partidului Justiția- 
list. guvernatorul provinciei Buenos 
Aires. Mohamed Elyazghi, membru 
al Biroului Politic al Uniunii Socia
liste a Forțelor Populare din Maroc, 
Hans Koschnick, președintele Comi
siei de relații internaționale a Parti
dului Social-Democrat, din R.F. Ger
mania, Jean-Pîerre Retrăi, secretar- 
pentru probleme internaționale al 
Partidului Socialist Elvețian. Jet Ra- 

maekers, membru al conducerii Parti
duiui Socialist Flamand din Belgia — 
fost ministru. Oscar Debunne, se
cretar cu relațiile internaționale al 
Partidului Socialist Flamand din 
Belgia, și Bernard Tuyttens, asis
tent al secretarului cu relațiile in
ternaționale al Partidului Socialist 
Flamand din Belgia. Khaled El Has
san și Hayel Abdel Hamid, membri 
ai Comitetului Central al Al-Fatah, 
Toshio Yamaguchi, director general 
al Biroului internațional al Parti
dului Liberal Democrat din Japo
nia, și Susumo Nijaido, consilier 
principal al partidului. Noian Chipo 
Makombe, președintele- Senatului 
Republicii Zimbabwe. Abdelhaq 
Tazi, președintele Grupului Parti
dului Istiqlal în parlamentul ma
rocan. Alan Mc Laine, președintele 
părții canadiene in Comisia mixtă 
guvernamentală româno-canadiană 
pentru promovarea comerțului și 
cooperării economice. A. C. Sahqul 
Hameed. ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Democratice Socia

liste Sri Lanka, Daisaku Ikeda, pre
ședintele Organizației Soka Gakkai 
International din Japonia. Eishiro 
Saito, președintele Keidanren — 
Japonia, Muhieddine Saber, director 
general al Organizației Statelor 
Arabe pentru Invățămînt. Educație 
și Cultură. Richard E. Butler, se
cretar general al Uniunii Interna
ționale a Telecomunicațiilor. Cen
trul European UNESCO pentru In- 
vătămint Superior, Raymond Dau- 
del, președintele Academiei Euro
pene de Științe. Arte și Litere din 
Paris. Francesco Gligora, președin
tele Academiei Internaționale da 
Propagandă Culturală din Italia, 
Maher Abaza, ministrul energiei și 
electricității al R.A. Egipt. Hermann 
Heinemann, ministrul muncii, pre
vederilor sociale și sănătății din lan
dul Rhenania de Nord-Westfalia, 
membru al Comitetului Director 
al Partidului Social-Democrat 
din R.F. Germania. J. Defraigne. 
fost președinte al Camerei Re

prezentanților din Belgia, si E. Le
emans, fost președinte al Senatului 
din Belgia, senatorul canadian Ha
zen Argue, Osaniu Inaba, membru 
al Dietei japoneze, președintele Ligii 
parlamentare de prietenie cu Româ
nia. Daniel Goulet, deputat de 
Orne. președintele grupului de 
prietenie Franța-România. Bunsci 
Sato, membru al Dietei japoneze, 
fost ministru al poștelor si teleco
municațiilor. lord Whaddon, mem
bru al Camerei Lorzilor — Marea 
Britanie. Richard Alexander, depu
tat în Camera Comunelor — Marea 
Britanie, Anne-Marie Lizin, deputat 
belgian în Parlamentul european. 
Souren Khanamirian. deputat. fost 
ministru — Liban. Râul Acosta Ren
gifo. senator al Republicii Peru, 
Peter Sager, deputat, președintele 
Comisiei pentru relațiile cu țările 
europene nemembre ale Adunării 
parlamentare a Consiliului Europei. 
Abdallah Abaab. membru al Came
rei Deputaților a Republicii Tunisie
ne, Sadruddin Aga Khan, fost Înalt 

comisar al Națiunilor Unite pentru 
xtciugiați. issaia Auuel **aui, socie
tară generală a Uniunii Generale a 
Femeilor Palestiniene. Abaci Salam 
Dajani, fost director al' Centrului 
de informare O.N.U. la București. 
William Perry, președintele Organi
zației Sindicatului Docherilor dip 
New York. Kamal Aiala boiimaa, 
directorul Căilor Ferate Nationale 
Egiptene.

Felicitări călduroase. împreună cu 
cele mai bune urări de noi si tot 
mai mari succese în activitatea de 
înaltă răspundere desfășurată de 
președintele Nicolae Ceaușescu spre 
binele si prosperitatea poporului ro
mân, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale, sînt adresate* de con
ducerile asociațiilor de prietenie, de 
promovare a relațiilor culturale cu 
România din Argentina. Austria. 
Belgia, Brazilia. R.P. Chineză. Cipru. 
R.P.D. Coreeană. Danemarca. Ecua
dor, Elveția, Finlanda, Ghana, Gre
cia, Israel. India. Italia. Japo
nia. Marea Britanie, Mexic. Siria, 
Spania, Suedia, Venezuela, precum 

și de conducerea Asociației de prie
tenie palestiniano-română.

Telegrame in care se exprimă 
cordiale felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de fericire, sănătate 
și neobosită putere de muncă, au 
fost adresate de alte personalități 
ale vieții politice, economice, știin
țifice și culturale. conducători de 
firme și mari companii industriale 
și comerciale, de cetățeni din 
numeroase țâri ale lumii.

Au mai adresat, de asemenea, te
legrame de felicitare ambasadorii la 
București ai Republicii Populare 
Bangladesh, Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste Ceho
slovace. Republicii Populare Chine
ze, Republicii Democrate Germane, 
Republicii India, Republicii Demo
cratice Madagascar, Republicii 
Populare Mongole, Republicii Pa
kistan, Republicii Populare Polone, 
Republicii Tunisiene, precum și 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Populare Democrate Co- - 
reena.

ț
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Apariția in Italia a unor lucrări consacrate activității prodigioase a conducătorului'

României socialiste in slujba înfloririi patriei, promovării păcii și înțelegerii in lume

M SI GRAME MĂRTURII AU PRESTIGIULUI 
INTERNATIONAL AL PRESEUINTELUI NIGULAE CEAUSESCU
„UN LOC PROEMINENT IN CONȘTIINȚA UMANITĂȚII"

ROMA 1 (Agerpres). - Un album omagial, cu prilejul aniversării 
zilei de naștere și a peste 55 de ani de activitate revoluționară ale 
șefului statului român, a fost prezentat de Editura „Sallustiana* din Roma.

Intitulat „CEAUȘESCU — UN 
NUME PENTRU ISTORIE", albu
mul — publicat în condiții grafice 
excelente, în limbile italiană, fran
ceză și engleză — este structurat 
în mai multe capitole tematice. Pe 
parcursul a peste 150 de pagini, in 
aproape 180 de fotografii sînt ilus
trate momente definitorii 
viața și activitatea neobosită 
președintelui 
consacrate 
aspecte din întîlniri. ale șefului 
statului român cu șefii de state, de 
guverne și alți oameni politici din 
diferite țări. Se prezintă, de ase
menea. noul chip al României, 
țară socialistă in plin avint.

In prefața la album, cunoscutul 
om politic ODDO BIASINI, mem
bru al Direcțiunii Partidului Re
publican Italian, pune în evidență 
politica externă originală, nova
toare, promovată cu hotărîre de 
președintele Nicolae Ceaușescu — 
o politică ce se bucură de stimă 
și consens în întreaga lume.

Această politică — scrie autorul 
prefeței — nu s-a limitat numai 
la afirmarea teoretică a marilor 
principii ale autonomiei și inde
pendentei ; ea a fost tradusă cu 
maximă consecvență în fapte, a- 
vînd destinderea și pacea drept 
cadru și ca obiective generale, 
dezarmarea controlată, pornind de 
la cea nucleară, cooperarea și 
securitatea în Europa, inalusiv prin 
denuclearizanea Balcanilor, proiect 
care astăzi se bucură de interes, atit 
în Occident, cit și în’ cadrul Tra
tatului de la Varșovia.

Referindu-se la exemple bine 
cunoscute ce caracterizează politi
ca fermă de independență și au
tonomie promovată cu înțelepciune 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
semnatarul prefeței relevă : Este 
necesar să subliniem recunoscuta 
clarviziune și contribuția adusă da 
președintele Nicolae Ceaușescu Ia o 
politică ale cărei obiective păreau 
de neatins și utopice și care astăzi 
se dovedesc cuceriri concrete, etape 
depășite pe drumul progresului.

In acest an, 1988. cînd poporul 
român aniversează cei 70 de ani ai 
președintelui său — evidențiază 
Oddo Biasini — se cuvine să na 
amintim de trecutul său de luptă
tor antifascist, de persecuțiile la 
care a fost supus și de anii pe- ( 
trecuți în închisoare, precum șl de < 
funcțiile de cea mai mare respon- ț, 
sabilitate ale bărbatului de stat, 
carț, de peste două decenii la con
ducerea tării, este principalul pro
motor al / dezvoltării și 
mării României.

Și din afara României 
cesare aceleași mărturii

Nicolae 
propășirii

din 
ale 

Ceausescu, 
României,

transfor-

sint na
de recu-

noștință pentru tenacitatea și fer
mitatea pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu le inspiră po
liticii externe a țării sale, princi
piului de autonomie'și indepen
dență în realizarea obiectivelor 
propuse : dezarmarea generală, 
destinderea și coexistența pașnică 
Intre popoare, încheie prefața.
Primul capitol, intitulat „Ceaușescu

— suflet din sufletul neamului 
său", relevă activitatea revoluțio
nară, în decurs de peste 55 de ani, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
răspunderile sale supreme în 
partid și în stat.

Capitolul următor pune în lu
mină faptul că toate înfăptuirile 
mărețe ale poporului român, după 
Congresul al IX-lea al P.C.R., sînt 
legate nemijlocit de numele condu
cătorului partidului și statului ro
mân.

Omul politic Nicolae Ceaușescu
— se arată — este o prezență ac
tivă, dinamică, neobosită, creatoare 
în viața partidului și a țării, în via
ța poporului său. Prin tot ceea ce 
gindește, prin tot ceea ce între
prinde, prin toate angajamentele 
sale — pe plan național și la sca
ră mondială — rămîne credincios 
programului de activitate pe care 
l-a propus membrilor partidului, 
națiunii române în iulie 1965, cînd 
i-a fost încredințată conducerea 
partidului, a țării.

In capitolul consacrat făuririi 
României socialiste moderne, în 
album se evidențiază realizările 
unei epoci distincte, de neconfun
dat din istoria țării — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". In această pe
rioadă fertilă pentru dezvoltarea 
multilaterală a țării — se relevă — 
au apărut pe harta economică a 
României noi sectoare și între
prinderi industriale, între care cela 
constructoare de mașini, de mij
loace auto de diferite tipuri, da 
avi’oane și altele, s-au materializat 
mari proiecte, cum sînt Canalul 
Dunăre—Marea Neagră, șoseaua 
care traversează Munții Făgăraș — 
Transfăgărășanul, metroul bucu- 
reștean, regularizarea cursului riu- 
lul Dîmbovița, destinată să în
frumusețeze și mai mult capitala 
României, și altele.

„Ceaușescu — întotdeauna cu po
porul, spre binele i . • ■
„Ceaușescu — un om mereu prin
tre oameni" sînt titlurile a două 
capitole care subliniază, exempli- 
ficind cu numeroase imagini și date 
statistice, că tot ceea ce se reali
zează pe plan economic, social, 
cultural în România are drept țel 
suprem creșterea continuă a nive
lului de trai material și spiritual al 
poporului român.

j ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR - j

! PRORLEMA CENTRALĂ A OMENIRII i
_____

l gen (Gensuykio). desfășurate în lo-
’ calitatea niponă Ito. a fost re-
) levată importanta mișcărilor anti-
< nucleare din Japonia si pe plan tn-
’ ternațional la semnarea Tratatului
i sovieto-american asupra lichidării
I rachetelor nucleare cu rază medie
) sau mai scurtă de acțiune, la lupta
1 pentru combaterea teoriei „descura-
’ jării nucleare" — informează agen-
l ția Japan Press Service. în același r-ortr-n t-ionoci + + nnn-

TOKIO. — în cadrul lucrărilor 
Consiliului japonez pentru interzi
cerea armelor atomice si cu hidro-

rea pozițiilor țărilor nealiniate a- 
supra acestui subiect

ORIENTUL MIJLOCIU

<’ cadru s-a subliniat necesitatea con- 
) tinuării eforturilor în direcția for- 
t............................
î

i în zilele care premerg cea de-a 
/ treia sesiune specială a Adunării 
\ Generale a O.N.U. consacrată 

dezarmării — si vizează coordona-

mării unui larg front internațional 
in favoarea eliminării armelor nu
cleare de pe Întreaga planetă.

NAȚIUNILE UNITE. — Biroul de 
coordonare a mișcării de nealiniere 
a hotărît să organizeze o reuniune 
ministerială a sa consacrată pro
blemei dezarmării. Manifestarea va 
avea loc in perioada 26—30 mai. —

KUALA LUMPUR. — Comuni
catul dat publicității la încheierea 
lucrărilor Adunării generale a Or
ganizației interparlamentare a Aso
ciației Națiunilor din Asia de Sud- 
Est (ASEAN), desfășurată la Kuala 
Lumpur, sprijină ideea creării în 
Asia de Sud-Est a unei zone a 
păcii, lipsită de arme nucleare. 
Participant» s-au pronunțat, tot
odată, pentru solutionarea pe cale 
politică a conflictelor regionale.

I
*

*

I 
înarmărilor a mers atit de departe i 
Incit astăzi asupra fiecărui locuitor 
al planetei planează patru tone de ) 
dinamită. |

NEW DELHI. — Intr-o declara
ție făcută la New Delhi, unde a 
întreprins o vizită în fruntea unei 
delegații.
ședințe al organizației „Medicii lu
mii pentru preîntîmpinarea războ
iului nuclear", a subliniat necesita
tea unor măsuri efective împotriva 
cursei Înarmărilor nucleare. El a 
spus că, potrivit statisticilor, cursa

Bernard Lown, copre-

In mai multe localități de pe ma
lul de vest al Iordanului și în zona 
Gaza au avut loc noi ciocniri între 
forțe militare israeliene de ocupație 
și demonstranți palestinieni. După 
cum informează agenția W.A.F.A., 
doi tineri de 21 de ani au fost Îm- 
pușcați în timpul unei demonstrații 
în localitatea Anabta. Alte persoane 
din rîndul manifestanților au fost 
rănite. Incidente similare au avut 
Ioc in Nablus, oraș care a fost de
cretat zonă militară Închisă, și în 
mai multe tabere de refugiați pales
tinieni. (Agerpres)

TEHERAN 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Iranului, Aii Khamenei, l-a 
primit pe ministrul sirian de exter
ne, Faruk Al Sharaa, care i-a remis 
un mesaj din partea președintelui 
Siriei. Hafez Al-Assad. In cadrul 
convorbirilor. informează agenția 
I.R.N.A., a fost relevată similitudi
nea punctelor de vedere ale celor 
două țări în ceea ce privește actua
la situație din teritoriile arabe ocu
pate.

Pași In direcția dezvoltării relațiilor 
greco-turce

Convorbiri între șefii celor două guverne

Capitolul întitulat „Ceaușescu — 
Un neobosit luptător pe frontul 
păcii" — reflectă eforturile depuse 
în plan internațional de președin
tele României pentru afirmarea 
concepției că problema fundamen
tală a zilelor noastre o constituia 
promovarea de măsuri concrete de 
dezarmare, pentru apărarea drep
tului popoarelor la pace, la exis
tență liberă, independentă. Se evi
dențiază, în context, că, în ulti
mele peste două decenii, de la 
București au pornit numeroase ini
țiative privind aspectele fundamen
tale ale dezarmării, ale^garantăril 
păcii pe planeta noastră, soluțio
nării problemelor spinoase ale con
temporaneității și edificării unei 
lumi mai bune și mai drepte.

„Pentru activitatea neobosită pe 
care o desfășoară pentru binele po
porului român, pentru participarea 
directă la identificarea soluțiilor 
problemelor complexe ale lumii 
contemporane, președintele 
Ceaușescu și-a ciștigat, pe drept, 
stima și prețuirea popoarelor, a cu
cerit un loc proeminent in con
știința umanității" — se subliniază, 
în încheierea capitolului.

;; Festivitatea lansării albumului 
omagial „Ceaușescu — Un nume 

poporului" șl pentru istorie" a avut loc la Pa
latul Boromini din Roma și a reunit 
reprezentanți ai vieții politice, eco
nomice și culturale italiene, ziariști.

In cuvântul său, deputatul UGO 
GRIPPO a arătat : Președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, este, 
indiscutabil, unul dintre protago
niștii care au militat cu consec
vență pentru afirmarea și concre-

tizarea politicii de destindere 
pace. Principiile de autonomie și 
independență ale politicii externe 
românești — a subliniat vorbitorul 
— au fost exprimate viguros și 
convingător într-o epocă și într-un 
context dificil, dominate de exis
tența blocurilor militare.

Vorbitorul a apreciat ca un 
rit deosebit de semnificativ al 
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
țiativele avînd la bază respectarea 
unor valori și principii, cum sînt 
dezarmarea controlată, denuclea- 
rizarea, destinderea, reținute astăzi 
și promovate ca principii politice 
de avangardă în domeniul echili
brului armamentelor nucleare, de 
natură să deschidă calea unui 
viitor pașnic pentru omenire.

In încheiere, deputatul italian a 
rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări cu prilejul aniversării zilei 
sale de naștere.

Directorul Editurii „Sallustiana", 
VINCENZO BARBERIA, și-a ex
primat satisfacția de a fi publicat 
albumul „Ceaușescu — Un nume 
pentru istorie", cu ocazia aniversă
rii zilei de naștere a șefului statu
lui român și a îndelungatei sale 
activități revoluționare, apreciin- 
du-1 drept un omagiu pe 
editura îl aduce României, 
ședintelui ei, 
operei și activității acestuia.

Cu ocazia lansării albumului, în 
saloanele Palatului Boromini s-a 
deschis o expoziție cu lucrări so- 
cial-politice, în care, la loc de cin
ste, au fost prezentate cele mai 
recente volume editate în Italia 
din opera președintelui României.

BERNA 1 (Agerpres). — In locali
tatea elvețiană Davos, au avut loc 
convorbiri între primul-ministru al 
Greciei, Andreas Papandreu, și pri
mul-ministru al Turciei. Tiirgut 
Ozail. în cadrul cărora au fost exa
minate probleme ale relațiilor dintre 
cele două state.

In declarația comună dată publi
cității Ia încheierea convorbirilor — 
relatează agențiile de presă — se 
subliniază că întrevederile s-au des-

fășurat lntr-o atmosferă de înțele
gere reciprocă. Părțile au convenit 
asupra organizării, cel puțin o dată 
pe an. a întllnirii dintre primil- 
mlnlștri ai celor două țări. S-a că
zut de acord asupra creării a două 
comitete de lucru — în probleme 
politice și în probleme economice 
— care să elaboreze propuneri con
crete vizînd reglementarea tuturor 
chestiunilor divergente.

me- 
pre- 
ini-

care 
pre- 

Nicolae Ceaușescu,

„SOCIALISMUL - CU POPORUL, PENTRU POPOR"
ROMA 1 (Agerpres). - O nouă lucrare dedicată personalității proemi

nente a președintelui României, gîndirii sale politice și activității practice 
consacrate ridicării țării pe noi trepte de progres și civilizație, precum 
și făuririi unei lumi a păcii și colaborării a văzut lumina tiparului in 
Italia. Intitulată „SOCIALISMUL PREȘEDINTELUI CEAUȘESCU", lucrarea 
este semnată de Ugo Ragozzino, eseist politic, scriitor și cunoscut ziarist. 
Tipărită în Editura „La Gazzetta del Mattino" din Roma, cartea se adaugă 
suitei de lucrări consacrate în Italia personalității de larg prestigiu in
ternațional a președintelui Nicolae Ceaușescu.

Volumul prezintă România ca 
„țară latină, europeană, socialistă". 
„Călită in focul luptelor pentru 
viața spirituală și pentru însăși 
supraviețuirea fizică, — scrie au
torul — această latinitate este rea
firmată astăzi prin gindirea filo
zofică și acțiunile politice ale pri
mului cetățean și președinte al țării 
— Nicolae Ceaușescu — care inspiră 
și cheamă națiunea romană nu la 
cucerirea pămînturilor altora, ci a 
noi culmi de civilizație și progres, 
de bunăstare materială și spiritua
lă și, îndeosebi, de înțelegere ar
monioasă cu toate popoarele lumii, 
în primul rind cu vecinii ei".

România socialistă, România 
contemporană — se relevă în vo
lum — este cunoscută în Italia 
prin apariția a numeroase lucrări 
privind drumul parcurs în cele 
două milenii de existență a po
porului român pe teritoriul stră
vechii Dacii și perspectivele de- 
săvîrșirii edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, coro
lar firesc al unei evoluții istorice 
frămîntate. Intre aceste lucrări — 
se arată — un loc aparte îl ocupă 
volumele din seria „SCRIERI 
ALESE", ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, publicate în ul
timele decenii de diferite edituri 
italiene.

„România, președintele 
Nicolae Ceaușescu și-au legat 
strins numele de acțiunile cele 
mai îndrăznețe pe planul politicii 
internaționale, al dezarmării, al 
păcii, al cooperării cu toate state
le lumii, indiferent de orînduire.

In ceea ce privește dezarmarea, 
în primul rind dezarmarea nuclea
ră, precum și înțelegerile la care 
s-a ajuns în ultima vreme — scrie 
Ugo Ragozzino — ar trebui să se 
aibă in vedere că, de peste 20 
de ani, pornind de la realitățile 
lumii contemporane, președintele 
României acționează personal în 
direcția opririi cursei înarmărilor, 
a reducerii armelor nucleare pini 
la cel mai scăzut nivel, a dimi
nuării bugetelor militare, dind 
exemplu concret prin referendu
mul din noiembrie 1986, prin care 
poporul român și-a exprimat acor
dul cu reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare ale țării, chemînd

ți alte state și popoare să-i urme
ze exemplul. Președintele. 
Nicolae Ceaușescu poate fi mindru 
de faptul că marile puteri, țările 
industrializate, țările membre ale 
celor două blocuri militare se ara
tă tot mai înclinate să se așeze la 
masa tratativelor și să adopte pro
punerile, așa cum au fost formu
late, fără răgaz, de România in 
toți acești ani".

România — subliniază autorul — 
constituie un exemplu deosebit de 
interesant, atit prin poziția ei — 
contrară divizării lumii contempo
rane în blocuri opuse și politicii 
de forță —, cît și prin realizările 
sale contemporane, pentru acumu
larea de experiențe istorice origi
nale, care reprezintă rădăcina șl 
temeiul actualei politici românești, 
atit pe plan intern, cît și în raport 
cu alte state.

Lucrarea este structurată în opt 
capitole, în primele două făcîndu-se 
o prezentare a originilor și a deve
nirii poporului român, precum și a 
participării României la războiul 
antihitlerist, a importantei sale 
contribuții — militare și economice, 
— la victoria din anul 1945 asupra 
Germaniei hitleriste.

Capitolul „Socialismul românesc i 
eu poporul și pentru popor", pre
cum și alte capitole prezintă 
concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu asupra principa- • 
lelor probleme interne — politice, 
economice și sociale. „Sîntem con
vinși — scrie autorul — că realita
tea umanistă a politicii românești 
va Constitui un punct de referință 
obligatoriu pentru oricare om de 
stat, pentru orice program politic. 
Umanismul politic al președintelui 
României nu este nicidecum o no
țiune abstractă, ci o realitate in 
continuă mișcare, un proces con
tinuu consacrat dezvoltării depline 
a omului, a vieții sale materiale, 
spirituale și morale."

Este subliniat, tn context, faptul 
că, în România, principiile funda
mentale ale socialismului „nu sînt 
doar proclamate, ci sînt trăite și se 
aplică în mod consecvent, hotărît, 
ținînd seama în permanență de con
dițiile specifice ale țării". „Potrivit 
concepției președintelui României, 
la baza socialismului se află tocmai 
legătura indisolubilă dintre realiza
rea personală a fiecărui om și

bunăstarea generală a colectivității, 
conexiunea politică dintre liberta
tea individuală și libertatea întregii 
națiuni. Socialismul președintelui 
Ceaușescu nu se concretizează și nu 
se epuizează in afirmarea Omului 
ca scop in sine, ci se extinde la a- 
firmarea Omului în funcție de so
cietate", se relevă în lucrare.

Drepturile fundamentale ale o- 
mului în viziunea politică a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu — se 
arată, în continuare — sînt dreptul 
de a-și cîștiga existența prin mun
că, de a participa direct la condu
cerea diferitelor sectoare de activi
tate, de a lua, alături de ceilalți, 
hotărîrile corespunzătoare.

„Noua concepție de dreptate so
cială și morală — care domnește in 
România — pune pe primul loc 
omul ca factor hotăritor al tuturor 
transformărilor economice, al 
realizării unei civilizații bazate 
pe egalitate. Președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a dovedit a fi 
un mare om de stat și prin faptul 
că in România omul muncii este un 
om cu conștiință socială".

In cadrul lucrării sînt prezentate 
numeroase date și cifre, dovezi 
grăitoare ale perfecționării con
tinue pe plan organizatoric și func
țional, în ultimele peste două de
cenii, a statului socialist român. 
Este subliniată, totodată, concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind necesitatea creării unei pu
ternice industrii naționale, ca pre
misă indispensabilă a propășirii e- 
conomice, precum și a dezvoltării 
științei și tehnologiei, a învățămîn- 
tului la toate nivelurile, toate aces
tea ducînd la transformarea 
României într-un stat industrial a- 
grar cu o industrie puternică și o 
agricultură modernă.

Un capitol aparte, Întitulat 
„România în perspectiva anului 
2000“, evidențiază direcțiile ce vor 
fi urmate în promovarea progresu
lui țării în ultimul deceniu al aces
tui secol și mileniu și care constau 
în accentuarea mai marcată a latu
rilor calitative ale activității in 
toate domeniile vieții economice și 
sociale, creșterea mai accelerată a 
productivității muncii și a eficienței 
economice generale în toate sectoa
rele, introducerea în sfera producti
vă a celor mai avansate cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne.

Autorul pune în evidență, în a- 
cest cadru, faptul că, în concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea cu succes a obi
ectivelor stabilite, rolul fundamen
tal și determinant revine efortului 
propriu al fiecărei țări, mobilizării 
propriilor resurse, propriilor posibi
lități, în același timp o importanță 
deosebită revenind extinderii și di
versificării raporturilor economice

externe, colaborării economice șl 
tehnico-științifice cu toate statele.

In capitolul consacrat politicii ex
terne a României sînt prezentate 
direcțiile majore in care țara noas
tră, președintele Nicolae Ceaușescu, 
„și-au investit forța creatoare, 
efortul diplomatic intens, inalta 
responsabilitate față de soarta 
omenirii": dezarmarea, în primul 
rind dezarmarea nucleară; secu
ritatea și cooperarea in Europa ; 
promovarea negocierilor — singura 
modalitate realistă și durabilă de 
soluționare a diferendelor; afirma
rea democrației reale în abordarea, 
dezbaterea și reglementarea pro
blemelor; instaurarea Unei noi or
dini economice mondiale. „Româ
nia, subliniază autorul, acționează 
viguros pentru apărarea dreptu
lui primordial al oamenilor, al na
țiunii: dreptul la viață, la pace:".

Fotografii color, înfățișînd reali
zări ale României socialiste, ale 
„Epocii Nicolae Ceaușescu:" —cum 
sînt Canalul Dunăre-Marea Nea
gră, metroul bucureștean, impor
tante obiective industriale și noi 
edificii din diferite zone ale țării 
— vin să întregească imaginea 
prezentată de autor despre țara 
noastră.

consacrat 
activității

de
neobosite

UgoVolumul 
Ragozzino 
desfășurate de președintele 
Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului și a statului nostru, realită
ților de astăzi ale României socia
liste se adaugă altor numeroase 
lucrări editate în țări de pe dife
rite continente și care reflectă in
teresul viu față de personalitatea 
de înalt prestigiu a șefului statu
lui român.

AMERICA LATINĂ

Datoria externă — un serios obstacol în calea 
progresului economic

SANTIAGO DE CHILE 1 (Ager
pres). — Economia țărilor latino- 
«unericane a înregistrat, în 1987. o 
evoluție mai puțin favorabilă decît 
In anul precedent — relevă un ra
port al Comisiei Economioe a O.N.U. 
pentru America Latină și Caraibi 
(C.E.P.A.L.). dat publicității Ia San
tiago de Chile. în 1986. creșterea pro
dusului intern brut în regiune a fost 
de 3.8 la sută, în timp ce anul tre
cut rata respectivă s-a cifrat la nu
mai 2,7 Ia sută.

Potrivit raportului. Inflația tind» 
să crească. Iar criza provocată de 
datoriile externe continuă să repre
zinte un obstacol fundamental tn ca
lea dezvoltării continentului, cu o 
tendință spre agravare din cauza 
majorării ratelor dobtnzli. Efectele 
negative ale acestor majorări se vor

resimți în 1988 — subliniază docu
mentul C.E.P.A.L.

BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — 
Pentru acoperirea dobînzilor la da
toria sa externă, cifrată la 53 mi
liarde de dolari, Argentina este ne
voită să ramburseze anual, în me
die. circa 4,5 miliarde de dolari. 
După cum subliniază agenția EFE, 
această povară este resimțită din 
greu de Argentina, tn condițiile unei 
situații dificile a balanței sale de 
plăți, cauzată de scăderea prețurilor 
la principalele produse de export ale 
țării pe piața internațională. în con
text. surse ale Ministerului Econo
miei din Buenos Aires au arătat că 
negocierile cu creditorii sînt tot mal 
dificile, țara fiind confruntată cu ne
cesitatea contractării de noi împru
muturi tn cursul acestui an.

Noi proteste împotriva politicii agresive 

a rasiștilor sud-africani
5

LAGOS 1 (Agerpres). — Toate sta
tele interesate în soluționarea pro
blemei namibiene trebuie să-și in
tensifice presiunile asupra regimului 
din R.S.A. și a cercurilor care îl 
sprijină, pentru acordarea de urgen
tă a independenței reale a poporului 
namibian. — a declarat secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, într-un interviu acordat 
agenției nigeriene de presă. N.A.N. 
El a subliniat necesitatea respectă
rii ferme a Rezoluției 435 a Consiliu
lui de Securitate.

LUANDA 1 (Agerpres). — Regimul 
rasist din R.S.A. menține în sudul 
Angolei un contingent de 6 000 de 
militari sud-africani. dotați cu teh

nică militară din cea mal modernă 
— se spune lntr-o declarație a Bi
roului Politic al C.C. al M.P.L.A.- 
Partidul Muncii din Angola, dată pu
blicității la Luanda cu prilejul mar
cării. la 4 februarie, a 27 de ani de 
Ia declanșarea luptei poporului an
golez împotriva colonialismului por
tughez. Regimul de la Pretoria — 
arată documentul — își Implică tot 
mai mult trupele tn acțiuni de luptă 
împotriva Forțelor Populare Militare 
de Eliberare ale R.P. Angola. Prin 
aceste acțiuni agresive, menționează 
declarația Biroului Politic, guvernul 
minoritar rasist din R.S.A. vizează 
reinstaurarea colonialismului în Afri
ca australă.

TUNIS

Congresul Internaționalei 
Socialiste Africane

TUNIS 1 (Agerpres). La Tunis 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
lV-lea Congres ■ al Internaționalei 
Socialiste Africane (I.S.A.), la care 
au participat 25 de delegații repre- 
zentind partidele afiliate și alte or
ganizații politice cu statut de obser
vator sau de invitat.

Participant» au adoptat un docu
ment politic în care se face o ana
liză a situației politice și economice 
din Africa și din lume. Este con
damnată cu fermitate agresiunea re
gimului de la Pretoria împotriva sta
telor vecine, cerîndu-se retragerea 
imediată a trupelor sud-africane de 
pe teritoriul Namibiei. Congresul a 
lansat un apel pentru convocarea 
unei conferințe internaționale în 
problema Orientului Mijlociu, sub 
egida O.N.U., cu participarea tuturor 
părților implicate. inclusiv a Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. Documentul exprimă, de aseme
nea, speranța soluționării pașnice a 
Conflictului dintre Iran și Irak.

A fost aprobată, de asemenea, 
schimbarea denumirii organizației în 
Internaționala Socialistă și Democra
tă Africană, informează agenția 
China Nouă.

Flagelul Șomajului In țările 
capitaliste

PARIS. 1 (Agerpres) — Anual, tn 
Franța sînt suprimate aproximativ 
100 000 de locuri de muncă și peste 
3.5 milioane de francezi sînt privați 
de contracte de muncă — menționea
ză ziarul „L’Humanitâ". Punînd în 
evidență marile contraste sociale, 
cotidianul parizian arată că, tn timp 
ce o însemnată parte a populației 
este lipsită de locuri de muncă, de 
locuințe și de alte drepturi, circa 
100 000 de familii bogate clștigă 
sume enorme, depășind, în total, 
valoarea bugetului statului.

BONN 1 (Agerpres) — Numărul 
șomerilor din R.F. Germania va de
păși — șl în an» ’90 — nivelul de 
două m»ioane — apreciază președin
tele Oficiului federal pentru proble
mele muncii, Heinrich Franke, în- 
tr-o declarație făcută publicației 
„Neue .Rhein / Ruhr Zeitung". Se 
estimează că probleme deosebite va 
ridica șomajul de lungă durată. în 
prezent, peste 650 000 de șomeri 
vest-germanl nu au un loc de mun
că de peste un an, iar 320 000 se 
află în această situație chiar de pes
te doi ani.

In R.F. Germania au continuat 
manifestațiile lucrătorilor din indus
tria siderurgică, organizate în semn 
de protest față de Închiderea unei în
treprinderi în Haldhof și concedierea 
a numeroși lucrători din acest sec
tor. De asemenea, la Sulzbach-Ro- 
senberg a avut loc un mare miting 
în care participant» s-au pronunțat 
pentru respectarea dreptului la 
muncă.
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pe scurt ”

treprinde toate măsurile pentru In
terzicerea activității organizațiilor 
neofasciste.

n

i

I

I

I

CONSULTARI. La Viena a avut 
loc luni o nouă întîlnire în cadrul 
consultărilor țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O. 
pentru elaborarea mandatului tra
tativelor vizînd reducerea forțelor 
armate și armamentelor în 
de la Atlantic lâ Urali.

de persoane — a anunțat Ministe
rul nicaraguan al Apărăr». Din 
acest total, 109 au fost combatanți 
sandiniști, precizează comunicatul 
oficial.

„METEOR-2". In Uniunea Sovie
tică a fost lansat satelitul meteo
rologic „Meteor-2". La bord se află 
aparatură științifică pentru obține
rea de date la nivel global asupra 
formațiunilor de nori și pentru ob
servarea pătrunderii fluxurilor de, 
radiații în spațiul cosinic circumte- 
restru.

Eurbpa

ÎNTÎLNIRE. Intre 21—23 
rie, la Moscova va avea loc 
nire între ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Eduard Șevard- 
nadze, și secretarul de stat al 
S.U.A., George Shultz, relatează a- 
genția T.A.S.S. După cum a subli
niat purtătorul de cuvînt al M.A.E. 
al U.R.S..S, va fi prima dintr-o 
serie de reuniuni sovieto-america- 
ne la acest nivel. Scopul acestora 
este de a contribui la înfăptuirea 
înțelegerilor convenite In cadrul 
întîlnirii sovieto-americane la ni
vel înalt care a avut loc în luna 
decembrie la Washington.

februa- 
o întîl—

LA GENEVA s-au deschis, luni, 
lucrările celei de-a 44-a sesiuni a 
Comisiei O.N.U. pentru drepturile 
omului. Reprezentanții celor 43 de 
state membre ale acestui organism 
vor examina o gamă largă de pro
bleme ale cooperării internaționale 
în vederea aplicării pactelor inter
naționale încheiate și perspectivele 
elaborării unor noi înțelegeri în 
acest domeniu.

SITUAȚIA DIN NICARAGUA. 
Tn cursul lunii ianuarie, în Nica
ragua au avut loc peste 180 de 
înfruntări armate între forțele san- 
diniste și elementele contrarevo- 

!, soldate cu moartea a 334luționare,

TURNEU. Președintele Republi
cii Nicaragua, Daniel Ortega Saa
vedra, a întreprins, în cadrul tur
neului său politic vest-european. o 
vizită de lucru în Norvegia. Șeful 
statului nicaraguan a conferit cu 
premierul norvegian, Gro Harlem 
Brundtland, în cursul - întrevederii 
fiind examinate căile de soluțio
nare pe cale pașnică a situației din 
America Centrală. Luni, Daniel 
Ortega Saavedra a sosit la Stock
holm. In capitala Suediei, el a avut 
convorbiri cu primul-ministru al 
țării-gazdă, Ingvar Carlsson.

DECLARAȚIE. Secretarul gene
ral al Consiliului de Cooperare al 
Golfului, Abdullah Bishara, a de
clarat că țările organizației conti
nuă eforturile pentru soluționarea 
conflictului dintre Iran și Irak șl 
pentru încetarea prezenței forțelor 
străine în regiune.

DEMONSTRAȚII ANTIFASCIS
TE. Mii de persoane au luat parte, 
în numeroase orașe din R.F. Ger
mania, la demonstrații antifasciste. 
Participant» au subliniat necesita
tea însușirii lecțiilor istoriei și au 
lansat apelul de a se întreprinde 
acțiuni hotărîte în favoarea de
zarmării și păcii, pentru cooperare 
și înțelegere pe plan internațional. 
De asemenea, in cursul demonstra
țiilor s-a lansat un apel către 
oficialitățile vest-germane de e în-

REUNIUNE. Miniștrii de externe 
ai țărilor membre ale Pieței co
mune au început, luni, la Bruxelles, 
o nouă reuniune, de două zile, con
sacrată pregătirii întrunirii la 
nivel înalt a C.E.E., care va avea 
loc la 11 și 12 februarie. Ca și la 
cele două ședințe simUare de săp- 
tămîna trecută, „cei 12“ vor încerca 
să depășească impasul intervenit 
în cadrai C.E.E., în legătură cu o 
serie de aspecte ale politicii buge
tare și agricole.

FALIMENT. Compania nord-a- 
mericană de electricitate „Public 
Service" a declarat faliment, a- 
ceasta fiind prima firmă de mari 
dimensiuni care se declară insol
vabilă de la criza din anii ’30 — 
relatează agenția EFE. Președin
tele firmei a anunțat că 2 000 din 
cei 2 600 de angajați ai acesteia 
nu-și vor primi salariile cuvenite.

CAPRICIILE VREMII. Cu o 
întârziere de mai bine de o lună 
și jumătate, în regiunile vestice ale 
Austriei a venit iama. In zonele 
alpine, unde în urmă cu cîteva zile 
se înregistrau temperaturi de 10—15 
grade Celsius, a căzut zăpada. Nin
sorile neașteptate au creat mari di- 
■ ■■ .............................. O

au 
altă 
tă-

ficultățl în circulația rutieră, 
serie de autostrăzi și șosele 
fost închise traficului. Pe de i 
parte. în regiunile din estul 
rii se înregistrează o vreme ne
obișnuit de caldă pentru luna fe
bruarie.
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