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In spiritul indicațiilor tovarășului nicolae ceaușescu la recenta consfătuire
hr.

UMANISMUL SOCIALIST
-o concepție nouă, revoluționară asupra 
locului și rolului omului in societate

DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R., PENTRU ÎNFĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE

A PARTIDULUI PRIVIND DEZVOLTAREA BAZEI ENERGETICE Șl DE MATERII PRIME

1 Ample acțiuni pentru utilizarea 
Liniere , deplină a putenliidului tehnic si uman, 

pentru creșterea producției de cărbune si minereuri!
După cum se știe, Conferința Națională a partidului a adoptat pro- 

frame speciale cu privire la dezvoltarea bazei energetice ți de materii 
prime și Ia înfăptuirea neabătută a botăririlor Congresului al XII-lea pri
vind independența energetică a tării și asigurarea intr-o măsură mai în
semnată a surselor de materii prime. In legătură cu modul in care se ac
ționează pentru aplicarea acestor programe și cu măsurile ce se impun in 
continuare, zilele trecute a fost organizată, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o consfătuire de lucru la C.C. al P.CR. cu cadre de 
conducere, specialiști și muncitori din industria minieră și geologie.

Așa cum s-a subliniat in cadrul consfătuirii, înfăptuirea acestor pro
grame speciale prezintă o însemnătate deosebită pentru progresul pe mai 
departe, in ritm susținut, al economiei noastre socialiste, asigurind, in 
condițiile actualei crize energetice mondiale, posibilitatea utilizării mai

bune a rezervelor de cărbune și minereuri de care dispune țara noastră, 
reducerii importului de combustibil, materii prime și materiale, respectiv 
a eforturilor valutare ale țării. Sini cerințe majore care impun in fiecare 
unitate minieră acțiuni energice pentru ca măsurile stabilite la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., indicațiile prețioase date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu acest prilej să fie aplicate neintirziat in 
practică, organizațiile de partid fiind chemate să mobilizeze in acest scop 
muncitorii, specialiștii, pe toți lucrătorii din această ramură de bază 
a economiei naționale.

Articolele din grupajul de față se referă la citeva dintre măsurile șl 
acțiunile ce se întreprind în aceste zile pentru creșterea producției de căr
bune in întreprinderile miniere Petrila și ComăneștL

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA PETRILA LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA COMANEȘTI

tarea la noul program de lucru — o măsură menită 
să asigure folosirea la capacitatea maximă a utilajelor

Buna organizare a muncii, întărirea ordinii și disciplinei 
— condiții esențiale ale sporirii producției

Atît eu, cit șî ceilalți tovarăși de 
muncă din Valea Jiului apreciem că 
recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu cadre de conducere, 
specialiști și muncitori din industria 
minieră și geologie, la care am parti
cipat, se va dovedi a avea o deose
bită importanță pentru dezvoltarea 
mai departe, in ritm susținut, a eco
nomiei naționale. In contextul crizei 
energetice mondiale este absolut ne
cesar să punem în valoare toate re
zervele de cărbune, pentru reducerea 
importului de cărbune cocsificabil și 
sporirea producției de cărbune ener
getic la nivelul- cerințelor actuale.

Aplicarea sarcinilor de o deosebită 
importanță cuprinse in cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al partidului, a mă
gurilor ce s-au stabilit In privința 
unui nou program de lucru va avea 
o mare influență asupra folosirii la (Continuare in pag. a IV-a)

„Tribuna democrației**  - tribună a conlucrării
- V» ț

capacitate maximă a utilajelor șl .In
stalațiilor miniere, creșterii simțitoa-' 
re a productivității muncii in abataje 
și realizării planului de producție pe 
acest ap și pe întregul cincinal la 
toți indicatorii. De asemenea intro
ducerea acordului global la nivel de 
sector si întreprindere in mod sigur 
va spori cointeresarea fiecărui om al 
mnncii — din subteran sau de la 
înțreținere — pentru bunul mers al 
producției. va amplifica interesul 
pentru o bună pregătire profesiona
lă. pentru angaja.-ea mai puternică 
a tuturor in realizarea ritmică, zi 
de- zi. â planului lă cărbune.

Noi. minerii din Petrila, avem 
create condiții bune pentru a trece 
la transpunerea in practică a măsu
rilor stabilite in recenta Consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R. Acțio-

Chiar din primele zile de după 
Consfătuirea de lucru de Ia C.C. al 
P.C.R. cu cadre de conducere, spe
cialiști și muncitori din industria mi
nieră, în exploatările de cărbune de 
pe valea Trotușului se simte un 
suflu nou de muncă. Mobilizați 
de Îndemnurile secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, minerii de la Vermești, 
Leorda, Asău. Rafira și din ce
lelalte sectoare de producție s-au 
angajat să depună noi eforturi 
pentru a scoate din admcuri și a 
pune la dispoziția economiei națio
nale cantități' tot mai mari ‘de căr
bune de bună calitate.

Amănunte despre măsurile între
prinse pentru traducerea in fapt a 
sarcinilor izvorîte din consfătuire 
pentru trecerea la noul .program de 
lucru am aflat de Ia inginerul 
Nicolae Bejan, directorul între
prinderii miniere Comănești.

— De fapt. In minele noastre se 
lucrează de mai multă vreme după 
programul de 8 ore — ne spune In
terlocutorul. Program de lucru care 
s-a dovedit a fi cit se poate de ra
țional. Direcțiile esențiale in care 
acționăm la ora actuală sint buna or
ganizare a muncii, întărirea ordinii 
și disciplinei in producție, reducerea 
întreruperilor In funcționarea utila
jelor, asigurarea unei aprovizionări 
ritmice cu materiale, energie și aer 
comprimat a tuturor locurilor de 
muncă. Pentru a înlătura țimpii 
morti am extins in toate minele Ini
țiativa nrancttorească de preluare a 
schimbului din mers, adică direct la 
locul de muncă, in abataje, renun- 
țindu-se la sistemul vechi de preda
re a ștafetei la gura minei. Calculele 
arată că timpul ciștigat numai pe 
această cale ne permite să obținem 
suplimentar circa 100 tone cărbune 
pe zi. La scurtarea timpului de de
plasare a muncitorilor de la supra
față in abataje vor contribui și lu
crările miniere care se execută in 
prezent la puțurile centrale de la 
Vermești și „1 Mai".

— Una din sarcinile reieșite din 
consfătuire se referă la organizarea 
lucrului în subteran in flux conti
nuu. Ce întreprindeți in acest sens ?
(Continuare in pag. a IV-a)

In întreaga activitate teoretică și 
practică a partidului nostru, a 
secretarului său general, probleme
le omului și umanismului ocupă un 
loc central. S-a cristalizat astfel, 
de-a lungul a aproape două dece
nii, începind cu Congresul al IX-lea 
al partidului, o concepție nouă, re
voluționară asupra locului și ro
lului omului in societate, asupra 
modului in care acțiunea indivi
duală și colectivă se inseră tn țe
sătura istorică a construirii noii 
societăți, socialiste, construcție de
liberată, imperiu al manifestării tot 
mai depline a libertății umane. Mo
delat de istorie, căci omul nu se 
naște și nu se dezvoltă ca o su
biectivitate pură. în afara unei de
terminări istorice și sociale, la rin- 
dul său, omul modelează istoria. El 
o poate face insă numai prin cu
noașterea legităților de dezvoltare 
ale naturii și societății și, pe baza 
acestei cunoașteri, prin acțiunea sa 
conștientă, materializată in practica 
de producție, prin crearea unor 
noi raporturi sociale și a unor noi 
valori materiale și spirituale. Ac
tionind. prin muncă, asupra naturii 
Si societății omul se transformă pe 
el Însuși.

„Noi, comuniștii, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
ne propunem, de fapt, să venim — 
dacă se poate spune astfel — in 
sprijinul naturii, care a sintetizat 
In om forma superioară de organi
zare a materiei, actionind prin 
toate mijloacele pentru stimularea 
însușirilor celor mai nobile ale •- 
cestuia, pentru dezvoltarea sensibi
lității sale, a dorinței și voinței de 
entodepășire. pentru amplificarea 
continuă a cunoașterii sale, pentru 
împlinirea visurilor sale celor mai 
cutezătoare de progres, dreptate șl 
fericire. Aș putea spune că, în fond, 
și in acest domeniu acționăm In 
spiritul materialismului dialectic. 
Ințelegînd și stăpinind legile natu
rii, acționăm totodată pentru a le 
pune in serviciul omului, adică a 
tot ceea ce a creat mai bun natu
ra. Noi ne propunem acum să per
fecționăm produsul cel mai inalt 
al naturii — omul, creatorul a tot 
ce există în societate".

în această formulare sintetică 
este surprinsă tn mod fericit și cu
prinzător chintesența unei Întregi 
concepții a partidului nostru des
pre om și umanism, concepție ale 

cărei determinații complexe și cu
prinzătoare se găsesc expuse în do
cumentele Congreselor al IX-lea. al 
X-lea. al XI-lea și al XII-lea ale 
partidului, ale conferințelor națio
nale care au avut loc în această 
perioadă, in cuvîntările secretaru
lui general, tovarășul Nicolae 
CCaușescu. In această concepție, 
omul reprezintă scopul și valoarea 
supremă a întregii vieți și activi
tăți social-politice și culturale, iar 
umanismul pozitiv, ca problemă a 
vieții sociale și individuale, nu se 
poate soluționa decit progresiv, con
comitent cu perfecționarea vieții 
sociale in ansamblu, odată cp adîn- 
cirea și perfecționarea .democrației 
și libertății socialiste. Așadar, con
struirea societății socialiste multi-

Dumitru GAlȘE

lateral dezvoltate aduce cu sine, 
prin acțiunea oamenilor înșiși, prin 
structurile ei economice, politice și 
culturale, o nouă etapă în înfăp
tuirea și desăvîrșirea umanismului. 
In praxis-ul edificării umanismului 
revoluționar trebuie acționat deopo
trivă. intr-o strînsă conexiune dia
lectică. atit pe planul material al 
vieții sociale, cit și pe plan spiri
tual. .asupra conștiinței individuale. 
Strategia construcției omului nou 
presupune astfel o interacțiune dia
lectică (adincă și de durată) Intre 
factorii obiectivi și subiectivi.

Umanismul socialist se află, ast
fel,. la antipodul tuturor concep
țiilor teologice despre om, ca și al 
altor concepții idealist-individua- 
liste. Prin însăși conceperea aces
tuia ca o ființă creată de o forță 
transcendentă, prin legarea desti
nului omului de divinitate, concep
țiile teologice transferă problema
tica umană din spațiul terestru, al 
vieții reale. Intr-un spațiu iluzoriu, 
supramundan, „de dincolo". Cu alte 
cuvinte, propunerea teologiei nu 
este decit un subterfugiu prin care 
se încearcă ocolirea problemelor 
terestre, și nicidecum soluționarea 
lor. Antropocentrismul raționalist, 
de tip iluminist, in mod corect, a 
negat lumea iluzorie, „de dincolo", 
demonstrînd că nu există o altă 
cale a dobîndirii demnității si li
bertății umane decit actionind asu

pra omului însuși. Demersul ilumi
nist nu a putut aduce nici el o so
luție integrală problemelor uma
nismului, deoarece, antropocentric, 
a pus un accent exclusiv doar pe 
ameliorarea subiectivității umane. 
Căutind soluții doar in inferiorita
tea omului. în spiritualitatea și mo
ralitatea sa, iluminismul a trans
gresat și el problematica umană 
doar în subiect, in lumea „de din
coace".

Depășind limitele acestor concep
ții, umanismul revoluționar — așa 
cum este el conceput de partidul 
nostru de secretarul general al 
partidului — așază problematica 
umană în termenii ei reali, istori- 
co-sociali, pe care îi oferă perspec
tiva științifică materialist-dialecti- 
că cu privire la raporturile dintre 
existență-conștiință, obiectiv-su- 
biectiv. individ-societate, posibili- 
tate-realitate. necesitate-libertate. 
Numai prin înlăturarea condițiilor 
sociale și istorice obiective care fee 
ca omul să-și piardă esența sa 
umană, prin înlăturarea exploatării 
și a oricăror forme de înstrăinare 
și, totodată, print.r-o lucrare educa
tivă constantă Și complexă ■ asupra 
subiectivității, prin formarea și 
dezvoltarea, în procesul muncii si 
al transformării lumii, a unei noi 
conștiințe umane, se pot Înfăptui 
dezideratele umanismului autentic, 
eliberarea și dezvoltarea personali
tății umane, autonomia, demnitatea 
și valoarea omului.

Privit din această perspectivă, 
umanismul încetează de a mai fi 
un simplu exercițiu teoretic, o sim
plă speculație abstractă, devenind 
e problemă a vieții reale, a praxis
ului istoric.

In această concepție asupra omu
lui si umanismului, la fundamen
tarea căreia secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șl-a adus o contribuție 
esențială, se găsesc cuprinse, ca 
intr-un mănunchi organic, principii 
și reguli metodologice de o inesti
mabilă valoare pentru Întreaga 
noastră activitate economică, poli
tică. socială și culturală. Ele repre
zintă un suport teoretic și de me
todă pentru întreaga activitate de 
construcție a unui nou umanism, 
pentru întreaga activitate de crea
ție umană, inclusiv pentru creația 
din domeniul artei.
(Continuare in pag. a IV-a)

active între cetățeni și primărie

Cei mai rodnici ani sub semnul unității și frăției

Așa cum este bine cunoscut, hmdamentind rolul 
sporit ce revine statului democrației muncitorești, 
revoluționare, in actuala etapă de dezvoltare a socie
tății noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1982, la Conferința 
Națională a partidului, sarcinile crescinde ale organe
lor de stat, in general, precum și ale organelor locale 
ale puterii și administrației de stat. Dealtfel, în acest 
sens au fost luate in ultimii ani un șir de măsuri care 
au asigurat creșterea continuă a competenței statului, 
a organelor sale cdministrativ-teritoriale, in vederea 
sporirii atribuțiilor ocestora pentru coordonarea tuturor 
activităților din raza lor de competență și, in mod 
deosebit, pentru mai deplina implicare a consi
liilor populare in conducerea treburilor economice. 
Astfel, consiliile populare sint chemate să urmărească 
și să răspundă de înfăptuirea in condiții de eficiență 
sporită a prevederilor planului de dezvoltare econo- 
mico-socială in profil teritorial, de creșterea producției 
unităților industriale, indiferent de subordonarea lor, 
să realizeze funcția de conducere unică a dezvoltării 
agriculturii pe plan local, să asigure mobilizarea 
tuturor rezervelor de sporire a producției vegetale și 
animale din unitățile socialiste și din gospodăriile 
populației - ca temelie sigură a înfăptuirii programelor 
de autoaprovizionare — să urmărească realizarea con
strucțiilor de locuințe, modernizarea dotărilor edilitare 
etc.

Ținind seama de insemnătatea acestor sarcini, mai 
ales in acest an - hotâritor pentru întregul cincinal - 
prezintă o deosebită importanță realizarea unui larg 
schimb de experiență intre consiliile populare, gene
ralizarea a tot ce este eficient și avansat in munca 
unităților administrativ-teritoriale.

Una din orientările de bază ale tfrganelor' locale ale 
puterii și administrației de stat - asa cum subliniază 
documentele de partid și de stat, indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu - constă in perfecționarea neîn
treruptă o relațiilor cu cetățenii, in desfășurarea unui

dialog permanent, nemijlocit, purtat in forme multiple, eu^ 

aceștia. „Trebuie să se ințeleagă - sublinia secretarul 
general al partidului - că toate consiliile noastre 
populare sint alese de cetățeni, că ele sint In slujba 
cetățenilor și trebuie să răspundă, să asculte șl să 
soluționeze problemele cetățenilor. Aceasta este una 
din expresiile democrației noastre socialiste I"

După cum s-a evidențiat pregnant la Conferința 
Națională a partidului, in spiritul larg cuprinzător al 
democrației muncitorești, revoluționare, rezolvarea sar
cinilor complexe pe care actuala etapă de dezvoltare 
a țării le pune in fața organelor locale ale adminis
trației de stat nu poate fi concepută fără o participare 
largă a maselor. Prin nenumărate forme instituționa- 
lizate In acești ani, cetățenilor le este asigurat accesul 
larg, neîngrădit, la activitatea consiliilor populare, una 
dintre cele mai eficiente dovedindu-se a fi „Tribuna 
democrației".

Sint numeroase consiliile populare care utilizează 
cu succes aceste adunări publice pentru stabilirea 
unui dialog activ, neîntrerupt, cu cetățenii, obținind 
rezultate deosebite pe planul conlucrării eu ei. După * 
cum există incă unele organe locale ale administrației 
de stat - la nivel județean, municipal, orășenesc - 
care subapreciazâ sau neglijează importanța și rolul 
„Tribunelor democrației", nu sint reprezentate corespun
zător la desfășurarea lor, controlează prea puțin efici
ența lor, aplicarea in viață a propunerilor și sugestiilor 
formulate in acest cadru. In mod deosebit trebuie criticat 
și faptul că in unele localități, m special comune și 
orașe mal mici, se copstatâ o diminuare a frecvenței 
In organizarea „Triburielor", Or, trebuie clar ințeles ce 
instrument prețios reprezintă această modalitate 
concretă de aplicare a democrației noastre socialiste, 
de implicare o obștii in soluționarea multiplelor pro
bleme ce stau pe agenda de lucru a organelor locale.

In legătură cu aceasta, ne propunem să înfățișăm 
unele aspecte ale experienței Consiliului popular oră
șenesc GAEȘTI.

Tîrgu Mureș o cunoscut, ca dealtfel toate localității^ patriei, o puternică dezvoltare economico-soclală. Construcțiile sale se remarcă prlntr-o arhitectură origi
nală. In fotografie : Piața Teatrului din centrul orașului

ÎNSEMNĂRI DIN GAEȘTI - DÎMBOVIȚA
„.O scurtă „fișă biografică* a orașului

1968 1982 Prevederi pentru
1985

Valoarea produc-' 
ției industriale 60 milioane lei peste 2 miliarde 

lei
peste 4 miliarde 

lei
Oameni ai muncii 
care lucrează în 
producție

1 000 peste
12 000

circa
14 000

Număr de aparta
mente în blocuri 76 2 300 3 000

Străzi moderni
zate

4, însumînd
8 km

42 km (din tota
lul de 44 km) toate

Desfaceri de măr
furi 78 milioane Iei 390 milioane lei 500 milioane lei

Sint’ cifre care conturează succint 
evoluția localității in ultimii 15 ani, 
saltul de la comuna de altădată, cu 
o circiumă la 70 de locuitori, la 
orașul cu o modernă platformă in
dustrială, cuprinzînd trei între
prinderi de interes republican, oraș 
în care, numai anul trecut, s-au 
adăugat zestrei edilitare 175 de 
blocpri de locuințe și 2 000 metri 
pătrați de spații comerciale — oraș 
care are, în același timp, și o puter
nică cooperativă agricolă de produc
ție.

Sint, in același timp, cifre care 
ilustrează volumul sporit al sarcini
lor ce revin organelor locale ale pu-

Maria BABOI AN

Imaginea înfloritoare 
a Tîrgu Mureșului este 
binecunoscută azi în 
Întreaga țară, prin cti
toria teatrului nou, 
complex arhitectural 
remarcabil, prin bu
levardele largi și car
tierele sale noi, in- 
semnind tot atîtea me
tafore ale împletirii 
dintre istorie și con
temporaneitate 
— „Bălcescu" „Tudor", 
„Ady", „Carpați", Pia
ța „Petofi", Piața „Bo
lyai", bulevardul „1 
Decembrie 1918“ și 
numeroase altele ; cu 
statuile unor gîndi- 
tori eminenți ca Băl
cescu, Eminescu, Bo
lyai, Bartok, cu ca
sele marcind prezența 
istorică a lui Papiu și 
Avram Iancu, Emines
cu și Moricz Zsigmond, 
Bartok și Petdfi ; cu 
trupele de teatru In 
limbile română și ma
ghiară ale Teatrului 
Național și ale teatru
lui de păpuși, cu Insti
tutul de teatru — prac
tic, șase scene intr-un 
oraș; cu ziare, reviste, 
studiou de radio în am
bele limbi, cu nume

(Continuare in pag. a II-a)

roase școli, licee, in

stitute de lnvățămînt 
superior, laboratoare 
de cercetări, și pînă 
la ultima ctitorie, cea 
a noului spital, su
perb prin arhitectură 
și dotare. Iar dacă ar 
fi să panoramăm pei
sajul industrial, ne-am 
opri la întreprinderea 
„23 August", la IMA- 
TEX, la „Prodcom- 
plex". ia „Electromu- 
reș", la Fabrica de 
piele și mănuși pină Ia 
marele combinat „Azo- 
mureș" și care, toate 
Împreună, certifică 
amplele înnoiri și îm
pliniri socialiste ce au 
transformat modesta 
așezare de cimpie de 
odinioară in modernul 
și înfloritorul muni
cipiu de azi, cu peste 
100 000 de locuitori, 
important centru in
dustrial, cultural și 
științific al României 
socialiste.

Dar pentru ca să se 
poată înfăptui toate 
acestea a trebuit ca 
între fiii acestui oraș, 
indiferent de limba 
maternă, să se instau
reze un climat nou, al 
unității și frăției, al 
deplinei egalități, al . 

respectului reciproc. 
Apunînd pentru tot
deauna politica În
vrăjbirii și a șovinis
mului, ca urmare a 
modului magistral tn 
care partidul nostru a 
rezolvat problema na
țională, Tirgu Mureș
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de astăzi, renăscut prin 
lucrarea comună a tu
turor cetățenilor săi, 
fără deosebire de na
ționalitate, poate con
stitui o pildă de ur
mat și pentru alții.

Dar pentru ca toate 
acestea să se realizeze 
a fost nevoie de o po
litică clarvăzătoare și 
de o etapă hotăritoare, 
pe care o întruchi
pează strălucit cei a- 
proape 18 ani de la 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R., care a deschis 
larg calea afirmării 
plenare, desferecînd 

toate Izvoarele de e- 
nergie. Este perioada 
de cel mai mare avînt 
din istoria tării, in
disolubil legată de 
numele tovarășului 
Nigolae Ceaușescu, in- 
cununind o activitate 
revoluționară pusă de 

cinci decenii în slujba 
partidului, a poporu
lui.

îmi amintesc de nu
meroasele sale vizite 
de lucru la Tîrgu Mu
reș, la multe dintre 
ele avind cinstea să 
mă aflu tn preajma 
sa. Fiecare din ctito
riile pe care le-am e- 
numerat s-au ridicat 
sub directa sa Îndru
mare. De fiecare dată 
m-au impresionat ca
pacitatea de a asculta 
oamenii, de a răs
punde cerințelor lor, 
preocuparea intensă. 

omenia, firescul șl pro
funzimea dialogului cil 
poporul pe care secre
tarul general al parti
dului l-a inițiat ca me
todă permanentă de 
conducere a treburilor 
țării.- Fie că ne-am 
aflat la „23 August", 
la „Electromureș" sau 
la combinatul ,Azo- 
mureș", acest cuprin
zător și rodnic dialog 
se desfășura pornind 
de la realitățile con
crete, de la probleme
le care-i preocupau pe 
oamenii muncii, in 
perspectiva accelerării 
mersului înainte al so
cietății. Ca întreaga 
țară, șl tîrgmureșenii 
îl stimează și îl Iu
besc profund pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca pe un 
cetățean de onoare 
al orașului lor. mereu 
alături de ei, în dru
mul nu simplu și nu 
ușor de edificare a 
noii orînduiri, a unor 
noi relații intre oa
meni, de deplină ega
litate și dreptate, de 
afirmare a fiecăruia 
în limba sa maternă, 
cu propriile tradiții, 
eu propria moștenire 

culturală, în tezaurul 
comun al patriei co
mune, România so
cialistă;

Așa cum ne-o de
monstrează strălucit 
exemplul secretarului 
general al partidului, 
a fi revoluționar în
seamnă a fi un bun 
patriot și a crede cu 
putere în capacitatea 
noastră de a surmonta 
umăr Ia umăr toate 
greutățile, de a lupta 
neobosit, cu deplină 
dăruire, pentru pro
gresul șl înflorirea 
continuă a tării, pen
tru dezvoltarea demo
crației socialiste, pen
tru întronarea prin
cipiilor eticii și echi
tății ca normă funda
mentală de viată a 
omului nou. Iată de 
ce semnul de azi al 
orașului nostru este 
unitatea și frăția — 
realitate fundamentală*  
datorată iubitului con
ducător al partidului 
si statului nostru, că
ruia. alături de în
tregul popor, îi adu
cem prinosul nostru 
de recunoștință.
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Pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor dezvoltării economico-sociale a patriei

MOBILIZATOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
Întreprinderea „electroaparataj** - bucurești 

către toate întreprinderile din industria electrotehnică, 
electronică și tehnică de calcul, echipamente 

de telecomunicații și automatizări
Antrenați in ampla întrecere socialistă 

pentru transpunerea în viață a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII-lea al parti
dului. oamenii muncii din întreprinderea 
„Electroaparataj“-București, în frunte cu 
comuniștii, au acționat pentru Îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan pe anul 
1982, obținînd o serie de realizări importan
te. printre care depășirea planului la pro
ducția marfă cu 42 milioane lei, la pro
ducția netă cu 21 milioane lei și la export 
cu 43 milioane lei.

Hotărit să înfăptuiască neabătut orien
tările și sarcinile stabilite de Conferința 
Națională a partidului din decembrie 1982, 
colectivul de muncă din întreprinderea 
noastră va pune un accent deosebit pe dez
voltarea intensivă a activității, pe crește
rea puternică a productivității muncii, a 
eficienței economice, adresînd chemarea la 
întrecere pe anul 1983 către toate între
prinderile din industria electrotehnică, 
electronică și tehnică de calcul, echipa
mente de telecomunicații șl automatizări, 
propunîndu-și următoarele obiective :

Realizarea peste prevederile de plan a 
unei producții marfă în valoare de 30 mi
lioane Iei și a producției nete de 10 milioa
ne lei.

Depășirea sarcinii planificate la export 
eu 5 milioane lei. din care pe devize libe
re 1 milion lei.

Realizarea unei economii de metal de 
50 tone, prin reproiectarea produselor, față 
de normele aprobate.

Depășirea sarcinii Ia producția marfă 
vîndută și încasată cu 5 milioane lei. iar la 
beneficii cu 3 milioane lei.

Reducerea consumului de energie elec
trică cu 100 MWh șl a consumului de com
bustibil cu 20 tone combustibil conven
țional. prin introducerea unor noi tehnolo
gii in procesul de fabricație.

Creșterea indicelui de utilizare a mașl- 
nilor-unelte la 86.5 la sută.

Depășirea productivității muncii plani
ficate cu 1 000 lei pe persoană.

Realizarea, prin autoutilare, a unor ma
șini, utilaje și instalații in valoare de 10 
milioane lei.

Reintroducerea fn circuitul productiv și 
valorificarea a 20 tone mase de presare și 
25 tone metal.

INSTITUTUL DE CERCETARE Șl PROIECTARE 
JUDEȚEAN - CLUJ

către toate unitățile de proiectare județene și a municipiului 
București

Oamenii muncii din Institutul de cerce
tare și proiectare județean Cluj, hotărîțl 
să înfăptuiască exemplar sarcinile ce le 
revin din hotăririle Conferinței Naționale a 
partidului, din programele speciale adop
tate, cheamă toate unitățile de proiec

tare județene și a municipiului București 
ia întrecerea socialistă pe anul 1983, pen
tru îndeplinirea și depășirea prevederilor 
planului național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială, propunindu-și următoarele 
obiective :

1. Depășirea eu 4,5 la sută a planului de 
proiectare, prin creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea organizării procesu
lui de producție, extinderea folosirii teh
nicii de calcul automat în elaborarea pro
iectelor, promovarea largă a soluțiilor șl 
proiectelor tip și folosirea cu mai mare efi
ciență a capacității tehnice și dotării insti
tutului.

2. Reducerea cu 10 300 ore a duratei de 
proiectare și predarea înainte de termenele 
contractuale a 105 documentații tehnico-e- 
conomice pentru obiective din planul de 
investiții al consiliului popular județean.

3. în vederea creșterii productivității 
muncii pe șantiere, vom extinde soluțiile 
industrializate în proiectele pentru con
strucții de locuințe și social-culturale la 92 
la sută și vom generaliza finisarea in poli
goane și fabrici a panourilor mari.

4. Prin ridicarea nivelului tehnic și de
eficiență a soluțiilor și proiectelor elaborate, 
pe baza aplicării cercetărilor proprii și ale 
altor unități, extinderea folosirii materiale
lor eficiente, reducerea greutății construc
țiilor și promovarea calculului de optimi
zare față de indicii de consum normați vom 
obține următoarele economii : 9 500 tone
ciment ; 1 500 tone oțel beton ; 550 mc ma
terial lemnos, 6 400 tone combustibil con
vențional.

Reducerea consumului de materiale din 
import cu 1,5 milioane lei pe relația devize 
libere, prin realizarea a două agregate 
semiautomate cu care vom executa re
perele ce le aducem din import.

Ridicarea nivelului calitativ și de com
petitivitate al produselor, prin introduce
rea și modernizarea a 15 tehnologii de fa
bricație.

Introducerea în fabricație a 15 produse 
noi și reproiectarea altor 30 de produse, 
ponderea produselor noi și modernizate va 
crește cu 2 la sută.

Reducerea cheltuielilor totale planificate 
la 1 000 Iei producție marfă cu 2 lei și cu 
1 leu a cheltuielilor materiale.

Depășirea planului de recondiționări da 
piese și subansamble cu 1 la sută.

Creșterea nivelului de pregătire a per
sonalului, prin cuprinderea unui număr de 
560 oameni la cursurile de calificare prin 
școala profesională și liceul industrial. Se 
vor organiza, totodată, cursuri de perfec
ționare în care vor fi cuprinși 6 640 oameni.

îmbunătățirea condițiilor de viată și de 
muncă ale oamenilor muncii, prin diversi
ficarea meniului la cantină, extinderea su
prafețelor cultivate de la 10 000 mp la 
15 000 mp, mărirea suprafeței solariilor cu 
1 000 mp, amenajarea a 2 bufete în incinta 
atelierelor, organizarea de excursii în tară 
și în străinătate, la care vor participa 2 000 
de oameni ai muncii, precum și efectua
rea a 50 000 de ore de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea întreprinderii.

Sprijinirea activității cooperativelor agri
cole de producție din zona Capitalei la 
amenajarea de padocuri, montarea și repa
rarea adăpătorilor din grajduri, întreține
rea instalațiilor de apă. prin prestarea unui 
număr de 5 000 ore muncă patriotică.

în cadrul Festivalului național „Cînta- 
rea României" se vor organiza și desfășu
ra ample acțiuni de masă pentru dezvolta
rea creației tennico-științifice proprii, asi- 
gurînd dezvoltarea mișcării de invenții și 
inovații, pentru realizarea pe această cale 
a unei eficiența economice de minimum 
4' milioane lei.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
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5. Pentru reducerea consumurilor de ener
gie înglobată și în exploatarea construcții
lor de locuințe și social-culturale, ne pro
punem îmbunătățirea soluțiilor constructive 
care să ducă la reducerea consumului de 
materiale, îmbunătățirea tehnologiilor de 
execuție, reducerea distantelor de transport 
a materialelor, prefabricatelor și pămîntu- 
lui din săpături, precum și a'pierderilor de 
căldură prin micșorarea coeficienților de 
transfer termic cu cel puțin 50 la sută față 
de cei actuali.

în scopul extinderii folosirii energiei 
neconvenționale, vom elabora documentații 
de execuție pentru instalații de preparare a 
apei calde menajere cu energie solară la 
3 500 apartamente.

6. Pentru ridicarea gradujUl de dotare a 
localităților județului și îmbunătățirea cali
tății construcțiilor realizate cu participarea 
cetățenilor, vom elabora, prin muncă pa
triotică, studii și proiecte în valoare de 375 
mii lei și vom efectua 5 700 ore asistentă 
tehnică și control pe șantiere.

7. Pe baza perfecționării pregătirii pro
fesionale a personalului de proiectare și 
cercetare, vom acționa pentru ridicarea ni
velului calitativ al proiectelor în scopul îm
bunătățirii confortului, funcționalității, ex
presiei arhitecturale a clădirilor și a indi
catorilor tehnico-economici, astfel ca pon
derea proiectelor cu calificative „excepțio
nal" și „foarte bine" să reprezinte peste 95 
la sută din numărul lucrărilor elaborate.

8. Prin reducerea cheltuielilor de produc
ție, folosirea integrală a capacității de pro
iectare a institutului, prin participarea la 
elaborarea de proiecte pentru export și 
asistență tehnică în străinătate, vom realiza 
în anul 1983 un beneficiu peste prevederile 
de plan de 600 000 lei.

9. Vom acorda o atenție deosebită îmbu
nătățirii proiectelor de sistematizare a loca

lităților din județ pe baza consultării largi 
a organelor locale și a cetățenilor. Totodată, 
vom promova o plastică arhitecturală mo
dernă, expresivă și specifică, inspirată din 
valorosul patrimoniu arhitectural național, 
punînd accentul pe volumetria construcții
lor, detaliile arhitecturale și folosirea mate

INSPECTORATUL SILVIC JUDEȚEAN SUCEAVA 
către toate inspectoratele silvice județene

însuflețiți de obiectivele stabilite de Con
gresul al XII-lea și beneficiind din plin de 
sprijinul puternic al partidului și statului, 
prin muncă harnică, neobosită, silviculto
rii suceveni au depășit, în anul 1982, sarci
nile de plan cu 11,2 la sută la valoarea pro
ducției unităților silvice, cu 25,9 la sută la 
punerea in valoare a masei lemnoase, cu 
33,5 la sută livrările la fondul pieței și 
beneficiul cu 25 la sută.

Bazindu-se pe asemenea rezultate, ferm 
angajat pentru înfăptuirea indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, privind dezvolta
rea calitativă a fondului forestier și valori
ficarea completă și superioară a tuturor 
resurselor acestuia, a hotărirllor Congresu
lui al XII-lea și Conferinței Naționale a 
partidului, precum și a sarcinilor izvorite 
din Plenara Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silviculturii 
și Gospodăririi Apelor, colectivul Inspecto
ratului silvic județean Suceava cheamă la 
întrecere, pentru depășirea planului pe anul 
1983, toate inspectoratele silvice județene, 
propunindu-și următoarele obiective :

1. Depășirea valorii producției planificate 
Ia unitățile silvice din județ cu 3,5 la sută, 
respectiv cu 8 la sută a producției silvice 
pe un angajat, prin valorificarea superioară 
a fondului forestier, inclusiv a lemnului de 
mici dimensiuni, a altor produse ale pădu
rii, a vinatului și a peștelui din apele de 
munte.

2. Depășirea sarcinilor la export cu 2 la 
șută prin diversificarea producției și valo
rificarea tuturor produselor cu desfacere 
asigurată.

3. Realizarea sarcinii anuale de împădu
riri cu 15 zile mai devreme ; depășirea pla
nului la plantații și semănături directe cu 
cel puțin 3 la sută și executarea, prin mun
că patriotică, in cadrul acțiunii „Luna pă
durii" a unui volum de lucrări în valoare 
de 500 mii lei ; sprijinirea consiliilor popu
lare și a altor deținători de terenuri degra
date pentru redarea in circuitul economic, 
prin Împăduriri, a unei suprafețe de mini
mum 30 hectare ; realizarea unui indice 
de reușită a împăduririlor de cel puțin 90 
la sută.

4. Realizarea eu 30 zile mal devreme a 
planului anual de investiții la lucrările in 
regie proprie.

5. Reducerea cheltuielilor de producție 
planificate eu 2 milioane lei, depășirea be
neficiului cu 1 milion lei și a livrărilor că
tre fondul pieței cu 500 mii lei, prin apli
carea programului de autoconducere șl 
valorificarea integrală a rezervelor exis
tente.

6. Mai buna întreținere și gospodărire a 
fondului forestier prin : aplicarea într-o 
mai mare măsură a tratamentelor care asi
gură promovarea regenerării naturale, ast
fel ca aceasta să reprezinte 70 la sută in 
arboretele cu regenerare sub masiy ; exe
cutarea tăierilor de îngrijire în toate pă
durile care necesită astfel de lucrări, de
pășind sarcina anuală cu 800 hectare, pre
cum și valorificarea in scopuri industriale a 
cel puțin 60 la sută din volumul lemnos 
rezultat din curățiri in arboretele tinere ; 
efectuarea de controale exigente privind 
respectarea regulilor silvice de exploatare 
a lemnului ; aplicarea măsurilor necesare 
de prevenire și combatere a dăunătorilor.

7. Recoltarea șl valorificarea integrală a 
fructelor de pădure în cantitate de peste 
1 650 tone, cu 35 Ia sută mai mutt față de 
realizările anului 1982, a 350 tone ciuperci, 
din care 4 tone din culturi specializate (păs
trăv de fag) și a celorlalte produse ale pă

BAZA JUDEȚEANĂ DE APROVIZIONARE 
TEHNICO-MATERIALĂ SATU MARE

către toate bazele județene de aprovizionare 
tehnico-materială și a municipiului București

Mobillztndu-se pentru traducerea in viață 
a indicațiilor cuprinse in magistralul 
Raport prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională a parti
dului, document de o inestimabilă valoare 
politico-ideologică și economico-socială, 
vast program de mobilizare a energiilor 
creatoare ale Întregii națiuni pentru conso
lidarea continuă a rezultatelor obținute în 
construcția socialismului, in vederea reali

rialelor durabile din resurse locale, cum 
sînt marmura de Călățele și tuful de Tioc.
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durii, asigurlnd livrarea in stare proaspătă 
a cel puțin 80 la sută din volumul total de 
marfă.

8. Organizarea în bune condiții a dezvol- 
tării-ocrotirii vinatului, realizîndu-se efec
tivul optim pe toate fondurile de vînătoare, 
îndeosebi la cerb carpatin, căprior și mis
treț, concomitent cu realizarea de recolte 
care să conducă la creșterea efectivelor și a 
valorii trofeelor ; organizarea unor acțiuni 
prin antrenarea întregului personal silvic și 
a vînătorilor pentru eliminarea dăunători
lor vinatului și a braconajului.

9. Pentru redresarea fondului piscicol se 
vor organiza acțiuni privind amenajarea a 
18 mii metri pătrați toplițe și a 25 km 
cursuri de apă de munte*  asigurarea popu- 
lării acestora cu peste 500 mii puieți de 
păstrăv, precum și realizarea a 15 tone 
pește, depășindu-se sarcinile planificate cu 
30 la sută.

Dezvoltarea în continuare a unor activi
tăți rentabile, cum slnt creșterea albinelor 
cu 150 de familii și a viermilor de mătase 
cu frunze de dud și stejar, obținîndUȚSe o 
producție de cel puțin 500 kg gogoși de 
mătase.

Efectuarea unui complex de lucrări In 
răchitării in vederea obținerii unei produc
ții de răchită de cel puțin 1 400 tone, cu 10 
la sută mai mult față de realizările anului 
1982, din care se vor valorifica prin împle
tituri la export peste 500 tone.

10. în vederea unei mai bune gospodăriri 
a pădurilor pășunabile și a pajiștilor din 
zona montană și perimetrul forestier din 
celelalte zone, se vor lua măsuri pentru 
creșterea producției de masă verde a aces
tora, atribuindu-se pentru pășunat o supra
față de 158 mii hectare păduri și efectu- 
îndu-se lucrări agroameliorative de întreți
nere pe 68 mii hectare, din care însămln- 
țări, supraînsămințări șl curățiri pe circa 
10 mii hectare.

11. în vederea antrenării In circuitul eco
nomic a unor materiale lemnoas? din pă
duri, din parchetele de exploatare repri
mite, asigurării unei stări fitosanitare co
respunzătoare și menținerii unui aspect în
grijit al pădurilor. In cadrul acțiunii per
manente de igienizare și curățire a păduri
lor vom parcurge o suprafață de minimum 
125 mii hectare, de pe care se vor valori
fica cel puțin 300 mii mc masă lemnoasă.

12. Antrenarea in mai mare măsură a 
populației, a cooperativelor agricole de pro
ducție și a tineretului Ia realizarea lucră
rilor silvice, de Igienizare a pădurii și de 
stringere integrală a tuturor produselor 
acestora, Îndeosebi a plantelor medicinale 
din flora spontană.

13. îmbunătățirea pregătirii profesionale a
întregului personal muncitor, prin mai buna 
organizare a cursurilor de calificare și per
fecționare. ... ...... ..

14. ybm întări .ordinea, disciplina si răs
punderea personalului Silvie tft îndeplinirea 
sarcinilor și respectarea legislației, în 
«copul asigurării unei paze mai eficiente a 
pădurilor, prevenirii incendiilor șl păstrării 
Integrității fonduldi forestier.

15. Ne vom preocupa mai hotărit pentru 
Îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață 
ale oamenilor muncii, printr-o cazare cores
punzătoare, aprovizionare cu alimente șl 
asigurare cu echipament de protecție și 
lucru.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCH 
BIROUL ORGANIZAȚIEI DE BAZA P.C.R. 

COMITETUL SINDICATULUI

zării unei noi calități a muncii și vieții în
tregului popor, colectivul de oameni ai 
muncii din B.J.A.T.M. Satu Mare adresează 
chemarea la întrecere pe 1983 tuturor uni
tăților de profil din sistem, propunindu-și 
următoarele obiective :

1. Asigurarea unei aprovizionări ritmice a 
întreprinderilor din județ prin preluarea 
spre desfacere a unui volum sporit de 
mărfuri in*cantități  nevagonabile, in ve- * 

derea utilizării mai bune a mijloacelor de 
transport, in care scop se va realiza :

— depășirea volumului planificat de des
facere prin depozite cu 30 milioane lei ;

— realizarea întocmai a obligațiilor asu
mate prin contractele economice încheiate 
cu beneficiarii ;

— depășirea cu 20 la sută a sarcinilor 
planificate de preluare predare a stocu
rilor disponibile și de valorificare a aces
tora,

2. Creșterea volumului de mărfuri expe
diate in sistem paletizat și pachetizat. față 
de sarcina planificată, cu 4 mii tone la pa
letizat și cu 3,2 mii tone la pachetizat.

3. Prin gospodărirea judicioasă a fonduri
lor proprii și a celor atribuite de socie
tate, aplicarea riguroasă a noului mecanism 
economico-financiar, se vor realiza :

— depășirea planului de beneficii din ac
tivitatea de bază cu 8 la sută ;

— accelerarea vitezei de rotație a mijloa
celor circulante cu 3 zile ;

— reducerea consumului de energie elec
trică cu 10 la sută față de cotele alocate 
pe 1983 ;

— extinderea muncii in acord cu 8,5 la 
sută față de anul 1982.

4. Depășirea productivității muncii plani
ficate cu 5 la sută.

5. Punerea în funcțiune a obiectivelor din 
planul de investiții cu o lună mai devreme.

6. Gospodărirea mai judicioasă a materia
lelor și folosirea rațională a spațiilor de 
depozitare prin : creșterea gradului de în
cărcare cu 0,4 tone/mp ; conservarea și de
pozitarea materialelor în flux pe sortotipo- 
dimensiuni și calități ț marcarea, eticheta
rea și inscripționarea tuturor materialelor 
care se stochează în depozite.

7. Organizarea și marcarea fluxurilor de 
vehiculare a materialelor și de circulație a 
mijloacelor de transport. Amenajarea spa

UNIUNEA JUDEȚEANĂ A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI ARAD 

către toate unitățile județene și unitățile cooperației 
meșteșugărești din întreaga țară

Hotărîți să realizăm In continuare sarci
nile sporite ce ne revin în cadrul indus
triei mici, mobilizați de sarcinile reieșite 
din documentele recentei Conferințe Națio
nale a partidului. Consiliul Uniunii jude
țene a cooperativelor meșteșugărești Arad, 
in numele celor peste 10 000 de coopera
tori, al tuturor oamenilor muncii din coo
perativele județului, adresează uniunilor 
din intreaga țară, tuturor unităților coope
rației meșteșugărești chemarea la întrece
rea socialistă pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan pe anul 1983, pro
punindu-și următoarele obiective :

1. Depășirea cu 22 milioane lei a planului 
la valoarea producției marfă industrială și 
a prestărilor de servicii neindustriale In in
dustria mică, prin valorificarea materiilor 
prime din resurse locale (papură, răchită, 
argilă, blănuri de la animale mici, pene, 
agregate de balastieră etc.), a materialelor 
recuperabile și refolosibile (resturi textile, 
piele, talpă, blănuri, lemn, hîrtie și car
toane, metal, sticlă etc.), precum și din re
condiționări.

2. Depășirea cu 7 milioane lei a planului 
prestărilor de servicii pentru populație, 
prin extinderea rețelei prestatoare. de ser
vicii cu încă 26 unități noi, ce vor fi date 
In folosință îndeosebi în ramurile : repara
ții radio și T.V., confecții și îmbrăcăminte 
după comandă, tricotaje, foto ș.a., în vede
rea satisfacerii cit mai depline a solicită
rilor cetățenilor.

3. Depășirea cu 10 milioane lei a planului 
la livrări de mărfuri către fondul pieței, 
prin îmbunătățirea sortimentelor și calită
ții produselor destinate acestui sector.

4. Diversificarea și modernizarea rețelei 
proprii de desfacere, in vederea satisfacerii 
în mai mare măsură a cerințelor popu
lației, prin creșterea numărului de maga
zine, participarea la tîrguri, extinderea co
merțului stradal, astfel ca planul de desfa
cere a mărfurilor cu amănuntul să fie de
pășit cu 11 la sută.

5. Vom acorda o atenție deosebită creș
terii gradului de valorificare a materiilor 
prime și îmbunătățirii calității produselor 
și serviciilor, realizînd peste 40 la sută pro
duse de calitate superioară, extra și lux, In 
vederea satisfacerii cerințelor tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii.

6. Prin aplicarea fermă a principiilor 
noului mecanism economico-financiar, a 
autoconducerii și autogestiunii se va realiza 
o depășire de 7 milioane lei a planului pro
ducției nete industriale și prestărilor de 
servicii neindustriale, iar prin reducerea 
cu 6 Iei a cheltuielilor planificate totale și 
materiale Ia 1 000 lei producție marfă și 
prestări da servicii se vor realiza beneficii 
peste plan în valoare de 5 milioane lei.

7. Se va realiza integral producția fizică 
planificată pe anul 1983, iar producția 

țiilor neutilizate la depozitare șl culti
varea lor cu legume, flori și plantații 
de pomi.

8. Intensificarea acțiunii de educație a 
personalului de la depozite in scopul creș
terii gradului de receptivitate față de solici
tările beneficiarilor, a exigenței in servirea 
exemplară a acestora.

9. Îmbunătățirea indicelui de utilizare, a 
timpului de muncă prin reducerea învoiri
lor, absențelor nemotivate, întirzierilor de 
la program, întărirea ordinii șl disciplinei, 
extinderea muncii în acord la toate locurile 
de muncă unde este posibil.

10. Creșterea indicelui de utilizare a par
cului auto cu 1 la sută și a utilajelor din 
depozite cu 2 la sută prin efectuarea re
parațiilor în schimburile II șl III.

11. Folosirea de piese recondiționat» în 
activitatea de întreținere și reparații in va
loare de 120 mii lei.

12. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
viață ale oamenilor muncii prin: amenajarea 
unui grup social pentru muncitorii de pe 
platforma de depozitare a laminatelor pline 
și depozitul de produse chimice ; dotarea 
grupului social din incinta depozitelor cen
trale cu apă caldă : amenajarea unui spa
țiu pentru servirea mesei calde ; asigurarea, 
în condițiile legii, a echipamentului de 
protecție și de lucru pentru toți muncito
rii din depozite.

13. îndeplinirea programului de pregătire 
profesională, extinderea policalificării și 
perfecționarea continuă a pregătirii profe
sionale a oamenilor muncii.

14. Amenajarea unui club șl a cabinetu
lui de protecție a muncii.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCI. 
COMITETUL DE PARTID 

COMITETUL SINDICATULUI 
COMITETUL ORGANIZAȚIEI U.T.G

marfă vindută și Încasată se va depăși cu 
11 milioane lei, pe seama creșterii realiză
rilor la producția marfă și a mobilizărilor 
din stocurile de produse finite.

8. O atenție deosebită vom acorda redu
cerii suplimentare a consumului de materii 
prime și materiale, contribuindu-se pe a- 
ceastă cale la reducerea costurilor de pro
ducție și la sporirea rentabilității produ
selor și «ervicillor.

9. Consumul normat de combustibil! șl 
energie electrică se va reduce cu 10 la 
•ută.

10. Creșterea cu 1,5 la sută a productivi
tății muncii față de prevederile de plan, 
prin introducerea progresului tehnic, orga
nizarea temeinică a producției și a muncii, 
introducerea unor tehnologii șl metode mo
derne de muncă, folosirea corespunzătoare 
a bazei tehnico-materiale și a forței de 
muncă, perfecționarea permanentă a pre
gătirii profesionale a lucrătorilor, Întărirea 
ordinii și disciplinei.

11. Realizarea contractelor la export sca
dente in acest an pînă la 30 noiembrie, 
astfel incit pină la finele lui 1983 să depă
șim planul la acest indicator cu cel puțin 
3 milioane lei. In acest sens, vom diversi
fica gama sortimentală a produselor desti
nate exportului și vom Îmbunătăți calita
tea acestora.

12. Vom extinde munca la domiciliu, ast
fel ca volumul produselor executate prin 
această formă de lucru să ajungă la o pon
dere de 15 la sută din totalul producției 
marfă. O dezvoltare continuă va avea și 
producția de artă populară și artizanat.

IX Extinderea rețelei de unități de achi
ziție, recondiționare și valorificare a bunu
rilor de folosință Îndelungată și a obiectelor 
de uz personal de la populație, in toate 
localitățile urbane ale județului. Organiza
rea în cadrul acestor unități a achizițiilor 
de la populație, cupnnzind intreaga gamă 
de bunuri de folosință îndelungată de uz 
casnic și personal, volumul realizărilor din 
această activitate urmînd să fie cu cel puțin ’ 
20 la sută mai mare față de cel planificat. .

14. O atenție deosebită vom acorda edu
cării tuturor lucrătorilor in spiritul grijii 
față de avutul obștesc, al promovării și 
aplicării în viață și in muncă a principiilor 
și normelor eticii și echității socialiste, vom 
intensifica întreaga activitate politico-edu- 
cativă și cultural-artlstică, vom asigura 
participarea activă la manifestările înscrise 
sub egida Festivalului național „Cintarea 
României" a tuturor formațiilor artistice de 
amatori.

CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE 
A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI 

ARAD

A ÎNCEPUI RECENSĂMÎNTUL ANIMALELOR DOMESTICE
Ieri, într-o comună din Sectorul agricol Ilfov

în comuna Mogoșoaia, din Sectorul 
agricol Ilfov, șase echipe de recen- 
zori au început ieri recensămîntul 
animalelor domestice. O echipă în
registrează animalele cooperativei a- 
gricole, iar alta efectuează reeensă- 
mintul în ferma de vaci a întreprin
derii agricole de stat. Celelalte echi
pe recenzează animalele și păsările 
din gospodăriile populației. în gos
podăria cooperatorului Costin Sita 
au fost înregistrate 29 de oi. 4 porci, 
50 de nutrii și 40 păsări. O parte din 
animale sint contractate cu statul. 
„La anul, sau chiar mai devreme — 
ne spune gospodarul — vom avea și 
o vacă cu lapte".

însoțim o echipă de recenzorf la 
ferma de vaci a cooperativei agrico
le. Recenzorii Petrache Andrei șl 
Ana Zamfir, cu sprijinul președin
telui cooperativei. Ion Ioniță (în fo
tografie), au numărat și înregistrat 
primele 200 vițele de prăsilă. „Sîntem 
In zona de aprovizionare cu lapte a 
Capitalei — afirmă președintele coo

perativei. La noi revin 95 taurine la 
suta de hectare, iar în viitor numai 
vaci vom avea cite o sută Ia suta de 
hectare. Am început construcția unei 
crescătorii de iepuri de casă șl a 
alteia de nutrii". Recensămîntul se 
desfășoară și in fermele avicole de 
pe teritoriul comunei.

Această comună, cu o mare pon
dere în producția zootehnică, livrea
ză anual statului peste 55 000 hl 
lapte și milioane de ouă. în viitor, 
aportul comunei la aprovizionarea 
populației va fi și mai mare. Prima
rul comunei, Gheorghe Cimpoieru. 
ne spune că pe baza datelor recensă- 
mîntului vor fi luate măsuri de spri
jinire a gospodăriilor populației prin 
înființarea unei pășuni irigate, re
partizarea suprafețelor de pădure 
pășunabile, cultivarea plantelor de 
nutreț în cultură dublă. Iată de ce 
locuitorii comunei sprijină activ des
fășurarea acestei acțiuni de mare 
importanță pentru dezvoltarea zoo
tehniei și creșterea producției ani
maliera. (C. Bordeianu).

(Urmare din pag. I)

terii și administrației de stat. Însem
nătatea desfășurării unui neîntrerupt 
dialog de lucru între primărie și ce
tățeni.

Redăm aci concluzia discuțiilor cu 
cîțiva localnici : ușile primăriei, ale 
birourilor primilor gospodari ai ora
șului sînt întotdeauna larg deschise 
cetățenilor. De aceea, ori de cite ori 
au vreun păs, vreo problemă, vreo 
sugestie ori observație urcă cu în
credere treptele primăriei. „Ne-am 
obișnuit așa — ne spune primarul 
NICOLAE ȘENDROIU. Doar n-o să 
complicăm inutil relațiile cu oa
menii".

In această viziune sînt organizate 
la Găești toate formele de contact 
cU publicul : zilnic, un membru al 
conducerii consiliului popular pri
mește in audiență ; . solicitanții nu 
trebuie să se înscrie in prealabil, 
este primit oricine vine ; conținutul 
și modul de rezolvare a scrisorilor 
adresate consiliului popular sint 
analizate lunar in biroul executiv ; 
toate cadrele de conducere sint pre
zente la adunările cetățenești ținute 
periodic pe cartiere sau pe oraș, la 
întilnirile dintre deputați și alegători, 
la dările de seamă ale deputaților în 
fața cetățenilor, la adunările oame
nilor muncii pe secții, ateliere, în
treprinderi.

Continuăm discuția cu primarul :
— Este folosită aici o multitudine 

de forme prin care primăria comu
nică direct cu cetățenii. Care vi se 
pare mal valoroasă — desigur, din 
punct de vedere al eficienței pe plan 
social 1

— încercind o Ierarhizare, aș situa 
pe primul loc „Tribuna democrației". 
Deși nu am reușit să ținem „tribu
nele" chiar în fiecare lună, așa cum 
ar fi trebuit, ele ne-au prilejuit de 
fiecare dată dialoguri de lucru de 
mare preț cu cetățenii. Parcă în nici 
un alt tip de întilnire a oamenilor 
cu forurile locale nu se discută o 
asemenea varietate de*  probleme și 
nu se pun atîtea Întrebări, parcă ni
căieri nu se vorbește cu atîta ardoa

re. Șl parcă și răspunsurile sînt mai 
clare, mai concrete, mai convingă
toare.
- De pildă...
— Ar putea părea ciudat, dar am

plasarea unor blocuri și obiective de 
interes social din centrul civic a fost 
modificată — desigur, fără a fi afec
tate prevederile schiței de sistema
tizare — ca urmare a unor propu
neri și observații ale cetățenilor. 
Ne-am „ales" astfel cu trotuare mai 
largi, cu spații verzi și de joacă mai 
bine conturate, zona nouă a cîștigat

„Tribuna democrației“-tribună a conlucrării 
active între cetățeni și primărie

In funcționalitate șl frumusețe. Gîn- 
diseră bine cetățenii. Faptul că pri
măria a fost receptivă la sugestii a 
avut efecte și pe un alt plan al con
lucrării cu locuitorii orașului : aceș
tia s-au simțit ei înșiși mai răspun
zători, mai angajați în colaborarea cu 
noi. Nu numai în ceea ce privește 
contribuția la realizarea blocurilor — 
cel care s-au mutat in noile aparta
mente au prestat cite 100 de ore în 
ajutorul constructorilor — cit și prin 
formularea altor și altor Idei și pro
puneri valoroase.

— Din nou vă rugăm să exempli
ficați.

— Bunăoară, noi, adică primăria, 
cam neglijaserăm modernizarea și 
dotarea cartierului gării, unul din 
cartierele mai vechi ale orașului. 
Cetățenii sugerau să Întreprindem 
ceva. Și am întreprins : a fost exe
cutat un studiu de amplasare In a- 
ceastă zonă a unor locuințe cu ma
gazine la parter. Pînă la materiali
zarea lui, mai multe unități comer
cial*  volante Înlesnesc aproviziona

rea locuitorilor, evltindu-le drumul 
pînă in centru pentru procurarea 
unor mărfuri de uz curent.

S-a acționat cu promptitudine șl 
In alte situații. De exemplu, cu pri
lejul discuțiilor din cadrul unei „tri
bune". cînd s-a vorbit despre cul
tivarea legumelor in gospodăriile 
populației, a ieșit la iveală că oame
nii nu aveau nici destule semințe, 
nici destule îngrășăminte chimice. 
S-au asigurat și unele, și altele — 
ingrășămintele pentru acest an au șl 
fost puse in vinzare — incit vom 

reușl să trecem de la cultivarea a 
10 hectare, cu o producție de 200 
tone de legume in 1981, la 40 de hec
tare în 1983, estimind o producție 
de circa 950 tone.

Sint. fără Îndoială, și probleme pe 
care nu le putem rezolva dintr-o 
dată sau imediat. Datorită participă
rii largi a cetățenilor, a prezenței 
factorilor de răspundere din institu
țiile orașului — prezență pe care o 
considerăm obligatorie — „Tribuna 
democrației" oferă însă., condițiile 
clarificării multora dintre ele. De 
pildă, situația alimentării cu apă a 
unor blocuri. Anul 1983 va aduce 
o îmbunătățire radicală tn acest do
meniu, căci s-au forat 15 puțuri noi 
de mare adîncime, s-a construit incă 
un bazin de captare de 2 500 mc ; 
întreprinderea de frigidere are In 
construcție o sursă proprie de apă. 
Explicîndu-se clar aceste lucruri, oa
menii așteaptă cu încredere ducerea 
pină la capăt a măsurilor stabilite, 
punînd umărul la înfăptuirea lor ori 
de cite ori îi solicităm. Pentru noi, 

„Tribuna democrației" devine tot mai 
mult o formă * conlucrării directe 
intre consiliul popular și cetățeni, pe 
care ne sprijinim in primul rind in 
problemele de ordin edllitar-gospo- 
d&resc. Numai anul trecut, localnicii 
au realizat, prin muncă patriotică, 
lucrări tn valoare de 12,7 milioane 
lei, cu aproape un milion mai mult 
decît în anul precedent

— Oamenii spun că mergeți mult 
pe teren.

— Nu se poate altfel. Sintem zil
nic pe șantiere, in magazine, printre 

cetățenii ieșiți la diferite acțiuni de 
muncă patriotică, pe cîmp, la coope
rativa agricolă. In sectorul zootehnic. 
Acolo este adevăratul puls al vieții, 
în birou nu stăm decît pentru ela
borarea unor materiale, efectuarea 
unor studii ori programe privind dez
voltarea unul sector sau altul, pentru 
ședințele programate ori pentru in
struiri, pentru audiehțe. în orice con
diții insă, cel puțin o treime din 
timpul de care dispunem se poate 
afecta terenului. Firește, fără să sta
bilim un „stas" zilnic, pentru că nu 
este posibil.

— Apreciat! ca suficientă această 
treime 1

— Uneori da, dar de foarte multe 
ori nu. Pentru că mersul pe teren nu 
înseamnă a face o inspecție-fulger, 
o vizită, formală, de complezență. O 
astfel de practică, intilnită încă pe 
alocuri, reușește să compromită În
săși Ideea, să te coboare în ochii 
celor cu care al de-a face. Pe teren 
te duci să vezi, să asculți (și oame
nii îți vorbesc mai deschis), să re

zolvi. Tocmai mersul pe teren, con
trolul sistematic ne-au înlesnit să 
ducem pină la capăt multe din ho
tăririle. din măsurile stabilite în ca
drul „Tribunei democrației". Din pă
cate, nu dispunem Întotdeauna de 
timpul necesar pentru a sta „la fața 
locului" atit cit trebuie.

— Și atunci...
— Atunci, trimitem Înlocuitori, oa

meni care nu au, in țoale cazurile, 
priceperea, competenta să rezolve. 
Și astfel, multe măsuri se tergiver
sează.

— Ati tras vreo concluzie practică 
din asemenea constatări ?

— Aceea de a ne ocupa mai mult 
de pregătirea, de formarea intr-o 
viziune mai largă a cadrelor de con
ducere. a întregului aparat al con
siliului popular. în strinsă corelație 
cu nevoile activității practice, cu 
exigențele unui stil de muncă mai 
ordonat, mai disciplinat și eficient 
Trebuie, înainte de toate, să învățăm 
să ducem pină la capăt orice înce
pem intr-un timp eit mai scurt, bine 
chibzuit din capul locului, realist. 
Nu putem spune că ne-am dezbărat 
intru totul de formalism, de birocra
ție. Sint probleme ale oamenilor care 
nu sint luate în atenție sau nu per
severăm în rezolvarea lor... Un lu
cru este cert : în întreg anul trecut, 
primăriei i-au fost adresate doar 75 
de scrisori, cetățenii optînd evident, 
pe temeiul propriei experiențe, pen
tru discuția vie, directă, de la om la 
om. în acest sens. „Tribuna demo
crației" constituie, așa cum a reie
șit, un cadru din cele mai eficiente.

Cadru el însuși pasibil de perfec
ționări. In sensul lărgirii în conti
nuare a tematicii abordate : al asi
gurării unor răspunsuri cit mai con
crete la problemele ridicate de oa
meni, al unei prezențe mai active 
a deputaților, îndeosebi a celor nou 
aleși, la soluționarea acestora, ca și 
a propunerilor făcute de alegători in 
campania electorală ; în general, al 
unei angajări mai active a organelor 
locale ale administrației de stat și a 
cetățenilor In opera de înflorire șt 
modernizare a localității.
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Scrisori și telegrame de felicitare adresate secretarului general al partidului 
cu prilejul Împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei sale de naștere

în telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI METALURGICE se ara
tă: Permiteți-ne, stimate tovarășe 
secretar general, să vă exprimăm, cu 
acest fericit prilej, din adîncul ini
milor noastre, profunda noastră re
cunoștință pentru tot ce ați făcut și 
faceți în direcția promovării intere
selor fundamentale de progres și 
prosperitate ale întregului nostru 
popor, pentru contribuția dumnea
voastră hotăritoare la victoria cauzei 
mărețe a socialismului și comunis
mului pe pămintul României și în
tărirea prestigiului ei pe plan inter
național, pentru activitatea dumnea
voastră neobosită ca înaltele idealuri 
de progres, pace și prietenie, ințele- 
gere și colaborare între națiuni să 

iumfe în întreaga lume.
în acest moment sărbătoresc, vă 

jfătesăm mulțumirile noastre fierbinți 
j ertru sprijinul permanent și îndru
marea prețioasă acordată metalur
giei, care astăzi este dotată cu insta
lații și agregate la nivelul tehnicii 
mondiale, reușind să realizeze, după 
tehnologii moderne, produse metalur
gice necesare economiei naționale.

Folosim acest prilej pentru a afir
ma din nou angajamentul nostru 
ferm, susținind prin munca noastră 
politica de progres și pace a parti
dului și creșterea aportului metalur
giei la înflorirea continuă a patriei 
noastre socialiste.

Pentru noi, ȚARANII DIN GHEOR- 
GHE DOJA, județul Ialomița, ziua 
de 26 iunie 1965 va rămîne veșnic in 
istoria sufletelor noastre. Atunci ați 
venit dumneavoastră in mijlocul nos
tru — se arată în telegramă. 
Cuvintele, îndemnurile adresate nouă 
atunci ne-au înflăcărat, ne-au dat noi 
puteri. De atunci, din vara anului 
1965, ați revenit de mai multe ori în 
mijlocul nostru, dindu-ne sfaturi, 
orientindu-ne munca, iar rezultatele 
obținute de noi se datoresc in pri
mul rînd grijii pe care dumneavoas
tră ne-o purtațl. în 1959 cooperativa 
noastră realiza 1500 kg griu la ha, 
1 430 kg porumb la ha, 1 475 kg floa
rea-soarelui, 18 785 kg sfeclă de za
hăr. în primii doi ani ai actualului 
cincinal cooperativa noastră a reali
zat următoarele producții medii : 
peste 4 500 kg griu la ha, peste 
8 500 kg porumb boabe la ha. peste 
3 600 kg floarea-soarelui la ha și 
aproape 40 000 kg sfeclă de zahăr la 
ha. Averea obștească a ajuns de la 
33 mii lei în 1959 și 13 milioane lei 
In 1965 la peste 130 milioane lei in 
1982. Și veniturile și cîștigurile 
cooperatorilor au crescut de mai mul
te ori. Dacă in 1059 ciștigul media a! 
unui cooperator era de 2 400—2 500 lei 
pe an, în 1982 s-a ajuns la aproape 
35 000 lei pe an.

în aceste zile, cind cuvintele sint 
sărace pentru a manifesta dragostea 
ce v-o purtăm, vă aducem omagiu 
faptele noastre pe care vrem să Ie 
așezăm în marele buchet al muncii, 
pe care poporul, întreaga națiune 
vi-1 oferă cu prilejul Împlinirii a 50 
de ani de activitate revoluționară și 
aniversării zilei de naștere.

în telegrama ÎNTREPRINDERII 
„TRACTORUL5-BRAȘOV se spune : 
în cele cinci decenii de pilduitoare 
activitate revoluționară v-ați aflat 
mereu, neobosit, cu demnitate, cu 
neînfricare comunistă, în primele 
rinduri ale luptei împotriva exploa
tării și asupririi, a fascismului și 
războiului, pentru libertate socială și 
națională, pentru edificarea celei 
mai drepte și umane orînduiri pe 
pămîntul străbun al patriei. Mereu 
între oameni, în mijlocul colective
lor de oameni ai muncii, acolo unde 
a fost nevoie de dumneavoastră, 
acolo unde se hotărăsc și se înfăp
tuiesc prezentul și viitorul nostru, 
al copiilor noștri, judecind gospodă
rește împreună cu' țara, pentru țară, 
pentru independență și strălucirea 
ei, ați luptat neîncetat, oferindu-ne 
tuturor un strălucit exemplu de 
muncă și viață, consacrată înfăptui
rii intereselor supreme ale națiunii 
noastre, cauzei păcii și colaborării 
între toate popoarele lumii.

Cu prilejul numeroaselor vizite de 
lucru pe care le-ați efectuat în uzi
na noastră v-am simțit permanent 
preocupat de perfecționarea produc
ției de tractoare, de crearea condi
țiilor pentru desfășurarea activității 
economico-sociale. fiind înconjurat 
de fiecare dată de către constructo
rii de tractoare cu sentimente de ne
țărmurită dragoste, de aleasă stimă 
și profundă recunoștință, orientă
rile, Îndemnurile . și sfaturile dum
neavoastră deosebit de prețioase, 
înaltul sprijin dat la fața locului 
au constituit și constituie pentru noi 
toți un larg și mobilizator program 
concret de acțiune pentru realizarea 
prevederilor actualului cincinal, a 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român. Răspunzînd inflăcăratelor 
dumneavoastră chemări, adresate de 
la inalta tribună a Conferinței Națio
nale a partidului clasei muncitoa
re, întregului popor, vă încredințăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că vom face totul pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor de plan pe 
anul 1983, îndeplinind integral con
tractele de export, în condițiile creș
terii eficienței economice a întregii 
activități productive.

Ne este tuturor deosebit de plăcut 
ca, in această zi aniversară — în
scrisă in conștiința țării ca un înăl
țător moment sărbătoresc — să 
aducem un fierbinte omagiu, de 
aleasă prețuire și cinstire, proemi
nentei dumneavoastră personalități 
de conducător de partid și de stat, 
de înflăcărat patriot și revoluționar, 
de militant de frunte al mișcării co
muniste internaționale și neobosit 
luptător pentru triumful idealurilor 
de pace, colaborare și progres ale 
umanității — se menționează în te
legrama adresată de MINISTERUL 
ENERGIEI ELECTRICE.

Cinstim această zi înscrisă cu lite
re de aur în istoria unui popor care 
a născut atîția eroi, cu conștiința că 
cinstim pe marele om de omenie al 
României socialiste și al epocii noas
tre, pe dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. fiul cel 
mai iubit și mai destoinic al patriei, 
viața și activitatea dumneavoastră 

exemplară, eroismul, abnegația și 
curajul cu care din fragedă tinerețe 
ați luptat pentru victoria revoluției 
socialiste.

Vă încredințăm și in acest ceas 
sărbătoresc, omagiat cu profund res
pect de întregul popor, că nu ne 
vom precupeți forțele și puterea 
creatoare, că vom munci cu elan co
munist și pasiune revoluționară, 
animați de cel mai înflăcărat patrio
tism, pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din istoricele 
hotărîri ale Congresului al XII-lea 
al P.C.R., pentru transpunerea in 
viață a prețioaselor dumneavoastră 
indicații pentru dezvoltarea sectoru
lui industriei energiei electrice și 
termice, militlnd cu forțe sporite 
pentru obținerea noii calități in do
meniul nostru de activitate.

în aceste zile, gîndul nostru se 
îndreaptă cu stimă și admirație spre 
activitatea revoluționară desfășurată 
de dumneavoastră încă din fragedă 
tinerețe pentru libertate, democrație, 
progres social — năzuințe scumpe 
tuturor celor ce muncesc din patria 
noastră și de pretutindeni. Partici
pant! și niartori la întreaga operă de 
construcție socialistă din țara noas
tră, putem afirma cu recunoștință că 
perioada de cind vă aflați în frun
tea partidului și statului nostru se 
înscrie ca epoca cea mai fertilă a 
dezvoltării intense și echilibrate — 
economice, sociale, politice și cultu
rale — a României, purtînd pecetea 
gindirii dumneavoastră Înțelepte și 

clarvăzătoare, se spune in telegrama 
oamenilor muncii de la INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI CHIMICE — 
BUCUREȘTI.

Vizitele pe care le-ați efectuat pe 
diferite platforme ale industriei chi
mice, ca și în Institutul de cercetări 
chimice au constituit pentru noi tot 
atitea prilejuri de analiză aprofunda
tă a muncii pe care am desfășurat-o, 
iar indicațiile pe care ni le-ați dat 
au stimulat și direcționat activitatea 
prezentă și de perspectivă a cerce
tărilor noastre, au determinat creș
terea responsabilității fiecărui cerce
tător.

Exprimîndu-ne, Încă o dată, sen
timentele de admirație și recunoș
tință pentru pilduitorul exemplu ce 
ni-1 oferă permanent viața 'și activi
tatea dumneavoastră neobosită, do
rim să vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
cercetătorii din institutul nostru își 
vor mobiliza eforturile și talentul 
pentru a contribui mai activ la 
cauza edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înflorirea 
României.

în această zi de măreață și stră
lucită sărbătoare — se subliniază in 
telegrama adresată de COMITETUL 
MUNICIPAL ORADEA AL P.C.R. —' 
ne îndreptăm inima și gindul către 
ctitorul celei mai bogate perioade 
de împliniri — din întreaga epocă 
a construcției socialiste a patriei — 
sentimentele de profundă dragoste, 
admirație și respect ale fiecăruia 
dintre noi, spre ilustrul conducător, 
personalitate politică proeminentă a 
lumii contemporane, către dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care, printr-o 
activitate neobosită desfășurată zi 
de zi, v-ați identificat cu idealu
rile și țelurile poporului român, ale 
întregii omeniri.

Privim azi cu justificată mîndrie, 
mulțumire și recunoștință tot ce am 
construit și înălțat in perioada care 
a trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului — ani în care am ob
ținut succese șl înfăptuiri remarca
bile în toate domeniile de activitate.

în aceste zile emoționante, de 
adîncă vibrație patriotică, toți oa
menii muncii orădeni vă asigură 
incă o dată, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu-și 
vor precupeți eforturile urmind 
exemplul dumneavoastră de eminent 
om politic și gînditor revoluționar, 
de strălucit promotor al noului, pen
tru înfăptuirea neabătută și la un 
înalt nivel calitativ a sarcinilor ce 
ne revin din documentele celui de-al 
XII-lea Congres, ale recentei Confe
rințe Naționale a Partidului Comu
nist Român.

Să nte trăițl întru multi ani, să ne 
trăiți în sănătate și fericire, alături 
de cei dragi dumneavoastră, spre 
binele țării și al întregului nostru 
popor.

Ne exprimăm șl cu această oca
zie profunda noastră admirație și re
cunoștință față de aportul dumnea

voastră hotărî tor la elaborarea și 
promovarea politicii externe a parti
dului și statului nostru-— se arată 
in telegrama MINISTERULUI AFA
CERILOR EXTERNE. Viziunea dum
neavoastră revoluționară asupra or
ganizării vieții internaționale, con
secvența cu care acționați pentru in
staurarea unor raporturi noi intre 
toate țările, bazate pe echitate și 
egalitate, acțiunile ferme pentru a 
se pune capăt neintîrziat cursei abe
rante a înarmărilor, poziția dumnea
voastră hotărîtă pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei noi 
ordini economice internaționale, 
v-au adus un înalt prestigiu și pre
țuirea unanimă a popoarelor, a opi
niei publice internaționale. Dorim să 
vă asigurăm că, urmînd exemplul 
dumneavoastră luminos, vom mobi
liza întreaga noastră capacitate de 
muncă pentru a contribui la tradu
cerea în viață a prețioaselor dum
neavoastră indicații, a hotăririlor 
Congresului al XII-lea șl Conferin
ței Naționale ale partidului CU pri
vire la politica externă a României 
socialiste.

Cu prilejul sărbătoresc al ani
versării a 50 de ani de activitate re
voluționară și a zilei dumneavoastră 
de naștere, cu sentimente de 
profundă stimă și afecțiune, cadrele 
didactice, studenții si cursanțli ACA
DEMIEI „ȘTEFAN GHEORGHIU" 
aduc un omagiu vibrant proeminen
tei dumneavoastră personalități și 
vă exprimă prețuirea și dragostea 

profundă pe care, asemenea întregu
lui nostru partid și popor, vi le 
poartă pentru înaltele calități de 
conducător comunist, pentru energia, 
principialitatea, consecventa și pa
siunea dovedite în lupta consacrată 
slujirii intereselor fundamentale ale 
poporului, cauzei socialismului, li
bertății, independenței și suveranită
ții scumpei noastre patrii.

Monumentala dumneavoastră operă 
teoretică, ideologică și politică, a- 
devărată enciclopedie vie a gindirii 
revoluționare, a socialismului știin
țific modern, deplin ancorată în 
realitățile țării noaștre, ale lumii 
contemporane, reprezintă pentru noi, 
cadrele didactice, studenții și cursan- 
ții Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
izvorul principal in înarmarea teo
retică, politico-ideologică, științifică, 
prototipul unității indisolubile din
tre teoria și practica muncii și vieții 
de partid, călăuză statornică în acti
vitatea de fiecare zi.

Permitețl-ne, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm urările noastre fierbinți de 
viață îndelungată, sănătate și fericire 
Împreună cu tovarășa dumneavoastră 
de viață și luptă, tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu toți cri dragi și apro
pia ți.

Vă dorim din toată inima ani 
multi și rodnici în fruntea partidului 
și statului, spre binele și prosperita
tea întregului nostru popor, a na
țiunii noastre socialiste, a progresu
lui și păcii în lume.

Întruchlpînd cele mai alese virtuți 
ale unui popor nobil, mlndru și 
brav, din tulpina căruia v-ați înăl
țat ca un falnic stejar, devenind 
portstegarul aspirațiilor și idealuri
lor sale fierbinți de dreptate socială 
și națională, de pace, progres, înflo
rire, suveranitate și independență, 

Al țării mîndru nume
ț Pașnic Ianuarie cerne, peste grîne,
ț dulci ninsori,
( Peste glia strămoșească fără de egal
l in lume,
i Și sub raza de lumină izvorind din
; Trei Culori,
) Azi slăvim, cu mic și mare, pe al țării
) mindru nume,

Pe intîiul Om al țârii de-o aleasă omenie, 
Nins de gindul ca in pace să putem

să ne-mplinim, 
Și prin noi să urce țara — maica bună 

Românie — 
Către alte culmi de aur înspre care dirz 

suim.

Ne trăiți in sănătate, brav conducător de țară, 
Tinăr să vă fie brațul ți privirea-n veci senină.
Anii ce-i purtați pe umeri să insemne primăvară — 
Stol de dalbe călătoare navigind spre-un timp lumină.

Mihai IAU
Botoșani

ați durat în marmura timpului o 
nepieritoare operă, ce pururi vă va 
purta numele, grație căreia patria 
noastră — liberă, stăpină pe prO- 
pria-i soartă — urcă, plină de forțe 
creatoare, spre noi culmi de civiliza
ție, ca un stat socialist puternic și 
prosper, cu un prestigiu crescind pe 
arena internațională, ca factor activ, 
dinamic în soluționarea marilor pro
bleme ale contemporaneității, pentru 
edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta Pămint — 
se arată în mesajul adresat de 
membrii GĂRZILOR PATRIOTICE.

Ca element component de bază al 
sistemului apărării naționale, creat 
din inițiativa și sub directa dum
neavoastră conducere, gărzile patrio
tice îmbină în mod armonios activi
tatea de construcție pașnică — in 
scopul dezvoltării economico-sociale 
accelerate a țării — cu pregătirea 
responsabilă pentru a fi oricînd gata 
să străjuiască, împreună cu oștirea, 
cu celelalte formațiuni populare, 
epocalele noastre cuceriri, tihna și 
liniștea căminelor, integritatea gliei 
străbune. Afirmindu-ne cu vigoare 
voința de pace, neamenlnțînd pe ni
meni și nerîvnind în nici un fel la 
liniștea, avutul și teritoriile altora, 
sintem, în același timp, ferm hotă- 
rîțl — așa cum ne cereți — să dăm 
o ripostă zdrobitoare oricărui agre
sor care ar atenta la cuceririle noas
tre socialiste, la integritatea și in
dependenta patriei. în acest scop 
facem totul pentru sporirea capaci
tății combative a acestor formațiuni 

populare înarmate, pentru transfor
marea localităților, întreprinderilor 
și celorlalte unități economico-socia
le in adevărate cetăți de educație re
voluționară, de muncă, luptă și apă
rare.

Cu Inimile pline de bucurie și mîn- 
drie patriotic^, colectivul de munci
tori, tehnicieni și Ingineri de la ÎN
TREPRINDEREA MECANICA DE 
MATERIAL RULANT „GRIVIȚA 
ROȘIE" BUCUREȘTI, se spune in 
telegrama adresată de acest colectiv, 
vă adresează cu ocazia aniversării 
a 50 de ani de activitate revoluționară 
și a zilei dumneavoastră de naștere 
cele mai calde și sincere felicitări, 
sănătate, viață lungă și putere de, 
muncă, spre binele și propășirea po
porului român.

în cei 18 ani de cînd vă aflați în 
fruntea partidului și statului, țara 
noastră a cunoscut cea mai puter
nică dezvoltare din Întreaga sa is
torie, astfel că toate realizările și 
succesele dobindite poartă amprenta 
gindirii, înțelepciunii și clarviziunii 
dumneavoastră.

Aplicind și interpretlnd în mod 
creator învățătura marxist-leninistă, 
ați îmbogățit tezaurul gindirii revo
luționare cu noi concepte în cele mai 
diverse domenii, fiind considerat, pe 
bună dreptate, o proeminentă per
sonalitate politică și diplomatică a 
timpurilor noastre.

Promotor al Înaltelor idealuri de 
pace și înțelegere intre popoare, se- 
sizind pericolul politicii de forță, de 
reîmpărțire a lumii in zone de in
fluență, v-ați făcut auzit glasul t» 
cele mai diverse organizațif și or
ganisme internaționale, chemind gu
vernele și popoarele lumii să bareze 
calea unei conflagrații mondiale, 
care ar duce la distrugerea întregii 
omeniri, a vieții pe planeta noastră.

Folosind prilejul sărbătoririi dum
neavoastră, ne angajăm să nu precu
pețim nimic pentru a ne realiza în 
condiții exemplare sarcinile și obiec
tivele ce ne revin din documentele 
celui de-al XII-lea Congres și ale 
Conferinței Naționale ale partidului, 
pentru Îndeplinirea planului pe anul 
1983 și angajamentului asumat in în
trecerea socialistă.

împreună cu toți cei ca locuiesc 
și muncesc pe frumoasele și stră
bunele noastre plaiuri românești, lu
crătorii MINISTERULUI MUNCII, 
în frunte cu comuniștii, sint deose
bit de bucuroși ca, la împlinirea a 50 
de ani de activitate revoluționară și 
aniversarea zilei de naștere, să vă 
adreseze dumneavoastră, strălucit mi
litant pentru slujirea intereselor su
preme ale patriei, partidului și po
porului, a cauzei socialismului, co
munismului și păcii în lume, cele 
mai calde felicitări.

Cei 18 ani care au trecut de la is
toricul Congres al IX-lea al Parti
dului Comunist Român corespund cu 
epoca istorică cea mai fertilă și lu
minoasă din întreaga cronică de a fi 
și a trăi, de a munci și a gindi pe 
strămoșescul nostru pămint Ne mîn- 
drim că această epocă este legată în 
mod nemijlocit de multilaterala și 
prestigioasa dumneavoastră activi
tate, cu deosebite semnificații în edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate In condițiile speci
fice ale țării noastre, in făurirea 
unei Românii libere și independente, 

în promovarea unei politici exter
ne — al cărei arhitect desăvîrșit 
sinteți — consacrată colaborării și 
cooperării, pe baza principiilor drep
tului internațional, cu toate statele 
lumii, indiferent de orinduirea lor 
sociai-politică și pusă in slujba solu
ționării constructive, la masa tratati
velor, a marilor probleme cu care 
este confruntată lumea zilelor noas
tre.

Viața șt prestigioasa dumneavoas
tră activitate constituie un elocvent 
exemplu pentru toți cetățenii patriei, 
indiferent de naționalitate, un în
demn de a acționa permanent, cu În
treaga noastră capacitate, voință și 
putere de muncă, pentru Înfăptuirea 
idealurilor nobile de progres și pace 
ale poporului român.

Pasiunea revoluționară și devota
mentul neînfricat cu care slujiți 
idealurile de libertate națională și 
dreptate socială ale poporului român, 
munca fără preget pe care o des- 
fășurați pentru edificarea socialismu
lui și comunismului In România sint 
pentru noi o pildă vie și un exem
plu luminos, călăuzindu-ne mereu in 
activitatea dedicată înfăptuirii poli
ticii științifice a partidului, se men
ționează în mesajul adresat de me
canizatorii de la S.M.A. FURCU- 
LEȘTI, JUDEȚUL TELEORMAN. A- 
semeni Întregului popor, sintem min- 
dri că în fruntea partidului și sta
tului nostru vă aflați dumneavoas
tră, cel mai iubit fiu al poporului 
român, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, apărător de 
nădejde al păcii in lume, al inde
pendenței și suveranității naționale.

Purtindu-vă rea mai aleasă recu
noștință pentru condițiile minunate 
de muncă și viață, pentru liniștea 
pămintului românesc, ne angajăm să
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înfăptuim neabătut politica agrară a 
partidului, hotăririle Congresului al 
XII-lea, să obținem în 1983 la hec
tar peste 5 008 kg griu, 2 900 kg 
floarea-soarelui, 7 000 kg porumb 
boabe, iar pe suprafața de 3 700 ha, 
20 tone porumb la hectar, așa cum 
ati indicat dumneavoastră. Ne vom 
exprima recunoștința fierbinte față 
de partid, de dumneavoastră perso
nal prin îndeplinirea integrală a 
programelor de dezvoltare a agri
culturii, prin depășirea sarcinilor la 
fondul de stat la toate culturile.

înălțătorul moment sărbătoresc 
prilejuit de împlinirea unei jumă
tăți de veac de activitate revoluționa
ră și aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere ne oferă, ca dealtfel în
tregului popor, ocazia de a ne re
înnoi expresia simțămintelor de dra
goste și profund respect pe care vi 
le purtăm pentru 'activitatea neobo
sită și pilduitoare pe care o desfă- 
șurați în fruntea partidului și statu
lui nostru, spre binele și propășirea 
scumpei noastre patrii, pentru înde
plinirea idealurilor de progres ale 
națiunii noastre socialiste — se arată 
în telegrama COMITETULUI MUNI
CIPAL SIBIU AL P.C.R.

Patriotismul înflăcărat, înțelep
ciunea politică, principialitatea, cu
tezanța șl fermitatea revoluționară 
pe care le dovediți în vasta și. presti
gioasa dumneavoastră activitate con
stituie pentru noi — locuitorii aces
tei milenare așezări românești — un 
viu imbold în hotărîrea fermă de a 

munci cu pasiune pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
pentru Îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin.

Sintem fericiți și mindri de faptul 
că in fruntea partidului și statului 
nostru vă aflați dumneavoastră — 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — conducător în
țelept, strins legat de popor, de nă
zuințele sale fierbinți șl privim cu 
încredere spre viitorul luminos pen
tru care munciți cu devotament, pa
siune și inegalabilă răspundere co
munistă.

Omagierea a cinci decenii de acti
vitate revoluționară desfășurată de 
dumneavoastră in slujba clasei mun
citoare și aniversarea zilei de 
naștere, sărbătoare scumpă întregu
lui popor, ne oferă prilejul de a vă 
ruga să primiți, din partea Întregu
lui personal din TRIBUNALUL SU
PREM, sentimentele noastre de pro
fundă recunoștință, resspect și pre
țuire, împreună cu cele mai calde 
urări de sănătate, putere de muncă 
și mulți ani de viață și activitate 
creatoare in fruntea partidului și 
statului, în slujba fericirii și pros
perității națiunii noastre socialiste.

întregul proces înnoitor din țara 
noastră este strins legat de gindirea 
și activitatea dumneavoastră, care 
au avut un rol determinant in sta
bilirea obiectivelor cutezătoare ale 
epocii ce a fost inaugurată prin 
Congresul al IX-lea al partidului,'ce 
a creat climatul propice făuririi unor 
legi adine umanitare și principii de
mocratice in aplicarea dreptului.

Concepția dumneavoastră de largă 
perspectivă privind făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintarea României spre co
munism este reflectată de marile 
transformări politice, economice și 
sociale ce au avut loc, care au im
primat țârii noastre caracteristicile 
unui stat capabil să asigure in con
tinuare o dezvoltare dinamică șl efi
cientă.

Prezența dumneavoastră in fruntea 
partidului și statului constituie che- 
zăș; întăririi încrederii poporului, 
str unit in jurul partidului, infăp- 
tu’.ii cu succes a destinului socia
list al României, a înaintării ei pe 
drumul luminos al civilizației și pro
gresului.

Cu Inimile cuprinse de 6 nemăr
ginită bucurie, in ambianța de pu
ternică efervescență creatoare, de 
entuziasm și angajare politică pen
tru transpunerea în viață a istorice
lor hotărîri ale Conferinței Naționa
le a partidului, organizația de partid 
de la ÎNTREPRINDEREA ELEC- 
TROCENTRALE „PORȚILE DE 
FIER", omagiind 50 de ani de acti
vitate revoluționară a celui mai 
iubit fiu al patriei și aniversarea 
zilei de naștere, vă transmit cele 
mai calde sentimente de Înaltă sti
mă și considerație.

în aceste momente emoționante, ne 
exprimăm recunoștința față de gri
ja ce-o purtațl pentru înflorirea 

continuă a patriei noastre, vă asigu
răm și cu acest prilej, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotărirea fermă a comuniștilor, a 
Întregului nostru colectiv de a munci 
cu pasiune și dăruire, cu responsa
bilitate, pentru ca prin îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor economice să 
ne șporim contribuția la întărirea și 
înflorirea scumpei noastre patrii.

In telegrama trimisă de CONSI
LIUL NAȚIONAL AL APELOR se 
spune : Marile realizări ale poporu
lui român in ultimii ani sint nemij
locit legate de numele dumneavoas
tră, de preocuparea dumneavoastră 
constantă pentru creșterea eficienței 
in toate sectoarele economiei națio
nale, pentru valorificarea superioară 
a tuturor resurselor materiale și 
umane ale țării. Programul național 
de perspectivă privind amenajarea 
bazinelor hidrografice, elaborat pe 
baza indicațiilor dumneavoastră șl a 
cărui aplicare se face sub directa 
dumneavoastră îndrumare, este o do
vadă vie a grijii pe care o acordați 
dezvoltării armonioase, echilibrate a 
gospodăririi apelor, a tuturor ramu
rilor economiei naționale.

La această aniversare, toți oame
nii muncii, din Consiliul Național al 
Apelor, conduși de comuniști, vă ra
portează realizarea in anul 1982 a 
123 milioane mc acumulări, 370 km 
regularizări de rîuri, 210 km îndi
guiri și apărarea împotriva inunda
țiilor a unei suprafețe de 26 058 ha. 
Totodată, ișt exprimă hotărîrea fer
mă de a nu precupeți nici un efort 
pentru transpunerea in viață a ho
tăririlor Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român și ale' 
recentei Plenare a Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor. Vom intensifica eforturile 
pentru realizarea obiectivelor Pro
gramului de amenajare a bazinelor 
hidrografice, pentru economisirea și 
folosirea cit mai rațională a apei, 
pentru prevenirea ți combaterea po
luării apelor țării.

Acum, la această mare aniversare 
pentru poporul nostru, se arată în 
telegrama colectivului de oameni ai 
muncii de la COMBINATUL DE ÎN
GRĂȘĂMINTE CHIMICE DIN TÎR- 
GU MUREȘ, ne îndreptăm gîndurile 
spre minunatul exemplu de muncă 
și viață pe care ni-1 oferiți dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu

în numele celor peste patru mii 
de oameni al muncii de la „AZO- 
MUREȘ", vă încredințăm că, pe de
plin conștient! de răspunderile ce 
ne revin in noua etapă de dezvol
tare multilaterală a patriei noastre 
socialiste, nu vom precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor stabilite de Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân și Conferința Națională a parti
dului.

Ne angajăm să utilizăm întreaga 
noastră pricepere și putere de mun
că pentru realizarea planului pe 
anul 1983, prin mai buna folosire a 
instalațiilor chimice și punerea in 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție, realizarea planului de export 
și creșterea eficientei Întregii noas
tre activități.

Vă asigurăm de atașamentul de 
neclintit și hotărirea noastră de a ne 
dărui din toată ființa, de a mobiliza 
întreg potențialul material și uman 
in slujba măreței opere de înflorire 
a patriei noastre socialiste.
. Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de neîntreruptă și rodnică activitate 
revoluționară și aniversării zilei de 
naștere, oamenii muncii din cadrul 
INSPECTORATULUI GENERAL DE 
STAT PENTRU CONTROLUL CA
LITĂȚII PRODUSELOR vă adresea
ză din adincul inimii lor — in glas 
cu întreaga națiune — cele mai 
călduroase urări de sănătate și pu
tere de muncă, în fruhtea partidului 
și statului nostru, spre a conduce 
poporul român spre noi succese, pe 
calea luminoasă a socialismului șl 
comunismului.

întreaga dezvoltare economlco-so- 
cială a României din perioada des
chisă de Congresul al IX-lea al 
partidului — de cind vă . aflați la 
cirma destinelor țării — continua în
tărire și afirmare a rolului politic 
conducător al partidului, făurirea 
unității sale indestructibile cu po
porul, avîntul pe cară l-a cunoscut 
construcția socialistă in toate dome
niile poartă amprenta gindirii și ac
tivității dumneavoastră creatoare, 
cutezătoare și originale, prin care 
ați dat un impuls novator Întregii 
vieți economice, sociale și politice 
din patria noastră.

De gindirea dumneavoastră pro
fundă, științifică și clarvăzătoare 
sint legate conceptul și chemarea 
patriotică de a transforma cantita
tea într-o calitate nouă, superioară 
în toate domeniile de activitate, sar
cină. fundamentală a actualului cin
cinal, pe care oamenii muncii o în
făptuiesc cu hotărire și consecvență, 
în producția de bunuri materiale, 
indicațiile și orientările dumnea
voastră prețioase se reflectă in creș
terea continuă a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, a competiti
vității acestora — domeniu priori
tar, vital pentru creșterea eficienței 
economice, de care vă ocupați cu, 
stăruință, perfecționind continuu ca
drul organizatoric și juridic al acti
vității de asigurare și control al ca
lității produselor — fapt pentru care 
vă exprimăm încă o dată recunoș
tință și cele mai vii mulțumiri.

Alăturindu-ne gîndurilor și stmță- 
mintelor întregii națiuni, dînd glas 
prețuirii și recunoștinței pentru mă
reața operă ce se înfăptuiește de 
partidul și poporul nostru, sub con
ducerea dumneavoastră, cel mai iu
bit fiu al României contemporane, 
vă rugăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți cele 
mai fierbinți și respectuoase urări 
de viață îndelungată, pentru binele 
și fericirea țării — visul și crezul 
întregii dumneavoastră vieți și acti
vități revoluționare de peste o jumă
tate de veac.
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OMAGIUL ARTELOR ADUS ClNDIRII Șl ACTIVITĂȚII 
REVOLUȚIONARE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Sub genericul „Senti
mentul patriei" sint reu
nite mărturii ale unor 'cu
noscut» poeți, prozatori și 
publiciști contemporani, 
personalități ale scrisului 
românesc actual. Prin a- 

• ceste pagini, adunate prin 
grija Editurii militare, 
creatorii aduc un nou și 
vibrant omagiu personali
tății proeminente a se
cretarului general al 
partidului cu prilejul Îm
plinirii a 50 de ani de 
activitate revoluționară și 
aniversării zilei sale de 
naștere, „în semn de 
profundă recunoștință și 
aleasă prețuire pentru 
meritul său nepieritor de 
a ne fi redat integral sen
timentul înălțător al pa
triotismului și mindriei 
naționale". Un mare „act 
istoric de dreptate, cu 
uriașe reverberații in con
știința de sine a națiunii", 
fără de care întregul po
por „nu și-ar fi putut 
afirma, cu atita fermita
te, voința de a fi liber 
și stăpin pe soartă, țara 
n-ar fi atins cotele de 
progres și demnitate, de 
strălucire și glorie pe 
care le cunoaște astăzi".

De la acest adevăr e- 
sențial pornesc și gîndu- 
rile unor autori cunoscuți 
ca loan Alexandru, Al. 
Andrițoiu, Paul Anghel, 
Eugen Barbu, Șerban 
Cioculescu, C. Ciopra- 
ga, Șt. Aug. Doinaș, Lau- 
rentiu Fulga, Domokos 
Geza, Fănuș Neagu, Eca- 
terina Oproiu, Ștefan 
Pascu. Titus Popovici, 
Dinu Săraru, Cristofor Si- 
mioneccu. Nichita Stănes- 
cu, SGto Andrăs, Gh. To- 
mozei și mulți alții — re
uniți în aceste pagini, în- 
cercînd să releve sensurile 
noi, cu adevărat revoluțio
nare ale sentimentului 
patriotic. Deoarece despre 
patrie s-au rostit multe 
gînduri frumoase, și s-au 
rostit de demult, de cînd 
in ființa acestui popor a 
Început să mijească con
știința de sine, și nu au 
încetat să se rostească in 
nici o împrejurare pen
tru că rostirea era nece
sitate, era mindrie, era

iubire, un complex de 
forțe și tendințe comen
surabile după cum istoria 
îi adună pe fiii patriei în 
vîltorile sau liniștile ei. 
Națiunea noastră și-a fă
cut din iubirea de patrie 
o emblemă inconfundabi- 
lă. Explicațiile au fost 
numeroase și oferite ade
sea de mințile luminate 
ale secolelor noastre de 
existență. Ceea ce reținem 
din aceste frumoase gîn
duri este un adevăr de 
o mare simplitate : anu
me că insul, individul a- 
cestui pămînt, niciodată și

cu pădurile și cîmpurile, 
cu istoria și eroii ei, cu 
noul strai „așezat pe 
chipul socialist al melea
gurilor noastre străbune", 
făurit prin „faptele și 
gindurile marelui bărbat 
din fruntea țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu". 
Aceste temeiuri se conju
gă cu dreptul de a fi 
stăpîni pe propria noastră 
identitate, constituită de 
vechimea noastră în is
torie, o istorie eroică, 
constructivă, făuritoare 
de civilizație durabilă, de 
spiritualitate originală.

întiiul cuvint pentru ca și 
cel din urmă să 1-1 spui 
ei. Precum copilul ma
mei".

Dragostea de patrie nu 
poate fi închipuită fără 
„munca pentra patrie. 
Prezenta, zi de zi, a pa
triei in gindul nostru este, 
in același timp, o per
manență a unei sublime 
răspunderi de a face to
tul s-o vedem mai fru
moasă și mai înfloritoa
re. In afara muncii, a a- 
portului efectiv, a iscăli
turii de efort propriu, fie 
el in spațiile celor mai

Sentimentul patriei 
VIBRANTE MĂRTURII ALE UNOR PERSONALITĂȚI 

ALE SCRISULUI ROMÂNESC

ln nici o condiție, feri
cită ori tragică, nu și-a 
putut despărți ființa, în
săși viața cu tot corola
rul ei de minuni, de via
ta patriei în care s-a năs
cut, a crescut, a lăsat 
moștenitori și s-a stins cu 
gindul că după el gene
rațiile vor urma în șir 
nesfîrșit, surori bune cu 
eternitatea. Această pere- 
hitate a sentimentului pa
triotic lasă loc unei con
științe a tăriei colective, 
a unicei posibilități de a 
da o replică durabilă 
timpului și, prin acesta, 
istoriei pe care ne-am 
făcut-o după chipul și a- 
semănarea noastră.

într-un evantai de gîn
duri larg desfășurat, cu
noscute personalități ale 
scrisului românesc con
temporan exprimă tempe
ratura înaltă, perenitatea 
sentimentului patriotic, 
mărturii din care vom 
desprinde cîteva. avînd 
darul de a unifica plenar 
gindurile, sentimentele 
întregii țări : „Pentru 
mine, Patria incepe din 
casa părintească", conti
nuă cu aceste „zări do- 
moale sub cerul înstelat",

Prin toate acestea trăim 
un sentiment care ne face 
să nu ne temem de 
„curgerea vremii", ci ne 
îndeamnă să ne „înteme
iem și mai puternic in 
conștiința duratei, dăinui
rii veșnice pe unul și a- 
celași pămînt care este 
pămintui românesc. Un 
sentiment pe care ni-1 în
tărește și adincește pre
zentul socialist și pe care 
l-am simțit și-l simțim 

* vibrant și cuprinzător ex
primat in documentele 
partidului nostru, in 
cuvinlările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu".

Imaginea perpetuu tî- 
nără a patriei izvorăște 
din vitalitatea ei neistovi
tă : „De-o virstă cu is
toria, tu, patrie, nicicind 
n-ai fost atit dc tinără ca 
acum, căci tinăr și impe
tuos iți este timpul ca- 
re-ți nimbează deve
nirea". Faptele ei expri
mă libertate și tărie, 
voință de a izbîndi și pro
gresa, capacitatea de a 
învinge totul și greul și 
oboseala, care se topesc 
„cind știi că slujești pa
tria care te Îmbrățișează 
la rindul ei, care ți-a dat

complicate științe ori, 
pur și simplu, in gestul 
plantării unei flori, altce
va imi pare, atit de pu
țin concludent.„ Cuvintul 
fierbinte al marilor fii ai 
României socialiste de azi 
este validat de efort și 
sudoare, are investitura 
muncii devotate și adine 
responsabile pentru pre
zent și viitor !“, In acest 
fel a înțeles secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
să redea patriotismului, 

' odată cu cele mai nobi
le tradiții izvorîte din is
toria noastră glorioasă, 
din lupta eroică a gene
rațiilor de înaintași, sen
sul său dinamic, mobili
zator, consecvent revolu
ționar pus la temelia e- 
fortului întregului popor 
de a construi o nouă via
ță, o societate mai bună 
pe pămintui țării. Numai 

•pornind de la această de
finire primordială a pa
triotismului socialist ne 
putem da seama că 
„munca noastră de as
tăzi, munca in România 
socialistă șl pentru Româ
nia socialistă ne este le
gătură și legămint. Legă

tura cu cele mai scumpe 
tradiții, legămint de a le 
înnobila intr-un timp cind 
afirmarea plenară a omu
lui și a patriei sale este 
nu numai perfect posibi
lă, dar imperios cerută de 
societate, de mersul nos
tru înainte". Toate aces
tea au prins contur clar 
după Congresul al IX-lea, 
s-au concretizat deplin în 
numeroase documente ale 
partidului, unde „a fost 
precis desenat portretul 
de azi și de miine al ță
rii, pentru a cărei măre
ție și demnă frumusețe 
sintem chemați cu toții, 
la locurile noastre de 
muncă, să ne aducem 
contribuția de gindire.de 
muncă și creație. Privim 
spre patria viitoare, pe 
care o vom edifica ur
mi nd neabătut îndemnu
rile patriotice, revoluțio
nare ale partidului — ca 
spre o lumină mai pu
ternică ; vedem împlinit, 
in patria viitorului, nu 
numai visul nostru, ci și 
al generațiilor ce ne-au 
premers, gindind la vii
torul ei de aur, prevă- 
zind prin secole înălțarea 
ei. Și șiim mai mult și 
mai bine ca oricind că, 
acționind cu tenacitate, cu 
dăruire, pentru dezvolta
rea și prosperitatea ță
rii, pentru izbinda socia
lismului in România, ne 
îndeplinim totodată mi
siunea internaționalistă, 
contribuim la afirmarea 
supremației ideii socialis
mului, la cauza păcii și 
colaborării intre po
poare".

„Sentimentul patriei" 
este o carte de suflet și 
de meditație, mărturie a 
atașamentului deplin al 
scriitorilor la politica 
partidului nostru. la 
luminoasele idei ale 
cirmaciului încercat și vi
zionar al națiunii noastre, 
la noile dimensiuni ale 
patriotismului socialist, 
prin care eternitatea pa
triei lși adaugă dimensiu
nile prezentului și spe
ranțele de viitor.

Emil VASILESCU

„Primăvara eroului"

Cronica zilei
Cu prilejul împlinirii a 90 de ani 

de la nașterea lui D. Suhe-Bator, în
temeietorul Partidului Popular Re
voluționar Mongol și statului demo
crat popular, conducătorul revoluției 
populare din Mongolia, marți a avut 
loc, la Ambasada R.P. Mongole la 
București, o conferință de presă. Au 
participat reprezentanți ai Secției 
relații externe și cooperării interna- 
ționale a C.C. al P.C.R., ai Ministeru
lui Afacerilor Externe și Ministeru
lui Apărării Naționale, redactori ai 
presei centrale, Agenției române de 
presă — Agerpres și Radioteleviziu- 
nii române, precum și corespondenți 
ai presei străine acreditați la Bucu
rești.

Ambasadorul R.P. Mongole la 
București, Namsrain Luvsanravdan, 
a evocat figura marelui revoluționar 
D. Suhe-Bator. In continuare, după 
ce a subliniat succesele obținute de 
poporul mongol, sub conducerea Par
tidului Popular Revoluționar Mon
gol, vorbitorul a relevat relațiile de 
prietenie dintre partidele și popoare
le mongol și român, colaborarea 
multilaterală dintre Republica Popu
lară Mongolă și Republica Socialistă 
România.

★
Potrivit tradiției, la recomandarea 

UNESCO, numeroase personalități 
ale vieții politice, economice, cultu
rale și artistice vor fi sărbătorite în 
acest an.

în lista pe anul 1983 figurează opt 
personalități din'România : compozi
torul Ciprian Porumbescu — 100 de 
ani de la moarte, istoricul literar 
Nicolae Cartojan, pictorul Nicolae 
Dărăscu, dirijorul Cioan Antoniu, 
pedagogul Oriisifor Ghibu, bacterio- 
logul și parazitologul Mihai Clucă, 
actrița Maria Filotti și chimistul 
Gheorghe Spacu — toți 100 de ani 
de la naștere.

Din rîndul personalităților de peste 
hotare vor fi sărbătoriți filozoful și 
economistul german Karl Marx, com
pozitorul, dirijorul și teoreticianul de 
artă german Wagner, pictorul și 
gravorul francez Edouard Manet — 
100 de ani de la moarte ; romancie
rul sovietic rus Alexei Nikolaevici 
Tolstoi, scriitorul ceh de limbă ger
mană Franz Kafka, pictorul francez 
Utrillo, filozoful spaniol Jose Or
tega y Gasset, filozoful german Karl 
Jaspers — 100 de ani de la naștere; 
generalul și omul politic sud-ămeri- 
can Simon Bolivar, scriitorul francez 
Stendhal — 200 de ani de la naștere; 
pictorul și arhitectul italian Rafael 
— 500 de ani de la naștere.

♦
Cu prilejul celei de-a 53-a aniver

sări a creării Partidului Comunist 
din Vietnam, ambasadorul Republicii 
Socialiste Vietnam Ia București, Tan 
Phong, a organizat, marți după- 
amiază, la sediul ambasadei, un 
film-cocteil.

Au participat activiști de partid, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai altor instituții cen
trale, organizații de masă șl obștești, 
ziariști.

(Agerpres)

Adunare festivă cu prilejul împlinirii a 35 de ani 
de Ia semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală dintre România și Uniunea Sovietică

Cu prilejul împlinirii a 35 de ani 
de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Uniunea 
Sovietică, marți după-amiază a avut 
loc, la clubul întreprinderii de uti
laj chimic „Grivița roșie" din Capi
tală, o adunare festivă.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., Asociației de prietenie româ- 
no-sovietică, ai Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, numeroși oameni ai muncii.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București, precum și delegația 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă, aflată în vizită în țara noastră.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Stelian Necula, directorul 
general al întreprinderii, și A. F. Ru-

mianțev, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie al P.C.U.S., redac- 
tor-șef al revistei „Ekonomiceskaia 
gazeta", conducătorul delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-română. 
In alocuțiunile rostite a fost subli
niată dezvoltarea continuă a legătu
rilor de prietenie și colaborare, pe 
multiple planuri, dintre România și 
Uniunea Sovietică, dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., relevînd rolul hotărîtor pe 
care îl au întîlnirile și convorbirile 
la nivelul cel mai inalt pentru am
plificarea raporturilor româno-sovie- 
tice, în interesul reciproc, al cauzei 
socialismului, păcii și înțelegerii în
tre popoare.

în încheierea adunării, artiști ama
tori din întreprinderea-gazdă au ofe
rit un frumos program artistic.
. (Agerpres).

LA TERMOCENTRALA MINTIA — DEVA ;

Energie electrică realizată suplimentar, 
pe bază de cărbune

Colectivul de oameni ai muncii de 
la Termocentrala Mintia-Deva ra
portează, după încheierea primei luni 
a acestui an, un succes deosebit: de
pășirea prevederilor de plan la e- 
nergia electrică obținută pe bază de 
cărbune cu 1,8 milioane kWh. De

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 

t februarie, ora 20 — Ș februarie, ora 20. 
In farâ : Vremea va ti schimbătoare, 
cu cer variabil, mai mult noros. Vor 
cădea pfeclpitațli slabe, sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare, ln cea mai 
mare parte a țării. Vlntul va sufla mo
derat, cu intensificări locale, cu vite
ză ptnă la 55 km pe oră, iar la munte

tv
PROGRAMUL 1

18,00 Telex
10,05 Consultații pentru admiterea ta 

lnvătămlntul superior agricol
18,25 Tragerea Pronoexpres
18,38 Viața culturală
17,00 Universul femeilor
17,50 10OP de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
®,20 Actualitatea economici

subliniat că prin folosirea mal de
plină a instalațiilor și agregatelor, în
treținerea și exploatarea lor la pa
rametri superiori, energeticienii din 
Mintia-Deva au realizat o producție 
record într-o lună pe timp de iarnă, 
care a atins 590 milioane kWh ener
gie electrică. (Sabin Cerbu),

-----
viteza vlntulul va depăși 100 km pe oră. 
predominînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 7 și plus 3 grade, Izolat mal 
coborîte în estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între minus 2 și plus 8 grade, 
in București : Vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Vor cădea preci
pitații de scurtă durată, sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. Vlntul va 
sufla slab, pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 2 și plus 2 grade, iar cele maxima 
între 3 și 7 grade. (Ileana Mlhăllă, me
teorolog de serviciu).

20,35 Dialogul faptelor
20,50 Film artistic : „E atît de aproape 

fericirea". Premieră TV. Producție 
a Casei de filme patru

22,OQ Telejurnal

PROGRAMUL 1
20,00 Telejurnal
20.20 Scena și ecranul
20,50 Buletinul rutier al Capitalei
21,05 Din țările socialiste — R.S.F. Iugo

slavia. Recitat: Ditka Haberl
21.20 Muzică de cameră. Pagini din 

creația compozitorilor George 
Enescu șl Bela Bartok

22,00 Telejurnal

După cum se știe, ln primăvara 
anului 1936 a avut loc Ia Brașov 
procesul intentat unui grup da ti
neri comuniști și antifasciști. O 
parte dintre ei fuseseră arestați in 
comuna Ulmi, județul Dîmbovița, 
în timpul unor acțiuni politice 
conspirative ale organizației re
voluționare de tineret, desfășu
rate sub conducerea militan
tului comunist Nicolae Ceaușescu, 
secretarul Comitetului Regional 
Prahova al Uniunii Tineretului Co
munist. Nu era pentru prima oară 
cind Nicolae Ceaușescu intra in 
atenția și în raza acțiunilor repre
sive ale autorităților. Ca fiu de ță
ran cunoscuse asuprirea moșierilor, 
iar apoi, începînd de la 11 ani, ex
ploatarea capitalistă. încă de la 12 
ani participase activ la lupta tine
retului revoluționar. La numai 15 
ani participa ca reprezentant al 
tineretului democrat din Capita
lă la Conferința luptătorilor 
antifasciști din România și era 
ales membru al Comitetului Na
țional Antifascist. In același an 
1933 era deferit Parchetului Tri
bunalului Ilfov pentru „incitare 
la grevă" și răspîndire de ma
nifeste „împotriva ordinei de stat" 
și apoi, în 1934, arestat la Craiova, 
unde venise cu scrisori de protest 
împotriva înscenării judiciare in
tentate conducătorilor luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor.

Prin felul în care s-a com
portat, prin demnitatea, spiritul 
de solidaritate, neînfricare și dîr- 
zenie, prin modul în care din 
acuzat s-a transformat în acuzator, 
Nicolae Ceaușescu a devenit, așa 
cum o consemnează și documentele 
juridice și de presă ale vremii, un 
adevărat erou al procesului din 1936.

Ca un omagiu adus tinereții revo
luționare, vieții de zbucium și 
neinfricării celui pe care țara l-a 
sărbătorit recent pentru cei 50 de 
ani de activitate revoluționară și 
65 de ani de viață — Teatrul 
dramatic din Brașov, orașul în 
care a avut loc procesul, a pre
gătit și prezentat, chiar în ziua 
aniversării, premiera absolută a 
unei piese de teatru inspirate din 
evenimentele respective : „Primă
vara eroului". Piesa, „închinată 
eroului procesului tinerilor comu-

La Teatrul dramatic din Brașov

niști și antifasciști de la Brașov 
din primăvara anului 1936", a fost 
scrisă de către scriitorul brașovean 
Emil Poenaru la Cererea colectivu
lui artistic, care a lucrat cu! răs- * *>  
pundere, sub îndrumarea regizoru
lui Eugen Mercus, la transpunerea 
ei scenică.

• Faleze de nisip : SCALA (11 03 72)
— 9,15; 12; 14,45; 17,30 : 20,15. FAVO
RIT (45 31 70) - 9; 11.15; 13,30: 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 0;
11; 13,15: 15.30; 17.45: 20.
• Program de desene animate — 8;
10,45; 12,30; 14.15; 16, Secvențe —
17,30; 19,30 : DOINA (16 35 38).
• Vrăjitorul din Oz — 9; 11; 13.15; 
Năpasta — 15,30; Î7.45; 20 : TIMPURI 
NOI (15 61 10).
• Comoara : FEROVIAR (50 51 40) — 
9: 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. CULTU
RAL (85 50 13) — 0; 11,15: 13,30; 15,45; 
18: 20.15.
• Maria Mirabela — 15,30; Quo vad iz 
homo sapiens — 17,30; 19,30 : LIRA 
(31 71 71).
• Prea tineri pentru riduri : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Rămta eu tine t COTROCENI 
<49 48 48) — 18: 18; 30.
• Mama : PACEA (60 30 85) — 15,30;
17,30: 19,30.
• Patima: MIORIȚA (14 27 14) — 8; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Domnul miliard : SALA MICA A
PALATULUI — 1440; 17,15: 20. FES
TIVAL (15 63 84) — 0; 11,15; 13,30;

O scenă din spectacol

Cu ajutorul cîtorva secvențe fil
mate, în acorduri muzicale grave, 
spectacolul începe prin a evoca cli
matul istoric al epocii. O sugestivă 
scenă de grup sugerează starea de 
veghe a spiritului revoluționar, des
tinul de suferință pe care și-1 asu
mau cei ce înfruntau regimul bur- 
ghezo-moșieresc. O imagine mai 
concretă sugerează apoi drumul 
spre completul de judecată al tine
rilor ținuți deja, de mai multă vre
me în detenție intr-un regim de pri
vațiuni, amenințări și torturi. Situ- 
tndu-și acțiunea în chiar timpul ju
decării procesului, în preajma in
stanței, piesa aduce înaintea spec
tatorilor chipurile celor veniți să se 
intereseze de soarta deținuților : 
mame, surori, unchi dar și repre
zentanți ai muncitorilor. Simțim că 
toți oamenii simpli, chiar și cei ce 

UMANISMUL SOCIALIST

nu au vreo legătură de rudenie cu 
inculpații ori cei ce se află încă 
departe de ideile comunismului, 
sint alături de tinerii revoluționari. 
Din comentariile lot-, din rela
tările ziariștilor, din încrucișarea 
ca de spade a opiniilor jude
cătorului și avocatului (care rezis

tă admirabil tuturor Încercărilor de 
intimidare și presiune) se configu
rează emoționant tabloul celor 
aflați pe băncile completului și cu 
deosebire personalitatea unui tînăr 
revoluționar cu o maturitate a con
științei, cu o demnitate și lucidi
tate excepționale și de un curaj 
ieșit din comun: Nicolae Ceaușescu, 
cel care, pe banca acuzaților fiind, 
sfidează instanța burgheză trans- 
formîndu-se din acuzat în acuzator 
și arătînd fără menajamente că „la 
acest Consiliu se judecă sub regim 
fascist șl u ușile închise".

Men- oile sint însă, prin valorile 
morale ,t care le propun, chipurile 
Sorei (Niculina) și mai ales cel al 
Mamei (Alexandra) ; personaje- 
simboluri ale omeniei specifice po
porului nostru, întruchipări emo
ționante ale spiritului de întrajuto

rare, demnității puterii de a În
frunta durerea.

Spectacolul, în regia matură și 
inspirată a lui Eugen Mercus și în 
decorul impresionant al Tatianei 
Manolescu Uleu, pune sugestiv 
in valoare ideile militanților 
antifasciști, trăsăturile lor morale, 
capacitatea lor de a uni masele în 
jurul marilor idealuri de libertate 
și dreptate socială.

Realizatorii montării de la Bra
șov se cuvin lăudați pentru indivi
dualitatea sobră, dar expresivă a 
tuturor personajelor aduse in sce
nă. Reținem astfel în mod deosebit 
pe Geta Grapă și Luminița Blănaru, 
ce dau viață suferinței, zbuciumu
lui Femeii bătrîne și Fetei bolna
ve, pe Victoria Cociaș Șerban pen
tru felul în care încearcă să su
gereze dramatismul unui destin, pe 
Nicolae C. Nicolae pentru modul 
în care surprinde în Bătrîn o tristă 
Ipostază a individualismului, ori pe 
Dan Săndulescu pentru felul inte
ligent in care compune rolul avo
catului fascinat de ideea de drep
tate. Reținem, de asemenea, aplom
bul și umorul cu care Paul Lavrlc 
întruchipează Aprodul, neliniștea și 
curajul ziaristului jucate de loan 
Georgescu, răceala și cinismul pe 
care Ion Jughreanu le conferă co
lonelului, simțul' de răspundere și 
luciditatea muncitorului conturat 
de Dan Dobre, pitorescul plutonie
rului, conceput in tușe cam groase 
de George M. Gridănușu, ca și ti
nerețea și dăruirea Sorei sugerate 
prin jocul Paulei lonescu. întru
chiparea Mamei de către Virginia 
Itta Marcu e admirabilă. Cu mij
loace sobre, concise, prin gesturi 
puține ca și vorbele, actrița su
gerează adîncimea, dar și noblețea 
suferinței în tăcere, fără exteriori
zări, omenia, generozitatea, înțele
gerea pe care eroina o manifestă 
față de atitudinea fiului ; suferin
ță la gindul condamnării, dar și 
conștiința de a fi dat viață unui 
om deosebit. „Primăvara eroului" 
este o emoționantă realizare teatra
lă dedicată evocării tinereții eroice 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
eternei forțe de fascinație a idea
lului revoluționar.

Natalia STANCU

PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE Șl MINEREURI
u întreprinderea 

;c MBIIEBl PETBIU 
(Urmare din pag. I)

nlnd din timp, corespunzător, pentru 
asigurarea fronturilor de lucru in 
cărbune, organizarea temeinică a 
muncii în abataje și sectoare, folosi
rea cît mai deplină a tehnicii din 
dotare, am pășit „cu dreptul" din 
prima lună a anului : planul de pro
ducție a fost depășit cu peste 4 000 
tone cărbune energetic, ceea ce ne 
situează între fruntașii Văii Jiului.

De o mare importanță ln obținerea 
acestui succes a fost aplicarea unei 
eficiente metode de exploatare a 
c&rbunelui, cea numită cu tavan 
artificial de rezistență ln abatajele 
frontale, care ne-a asigurat creșterea 
productivității muncii cu 1—1,5 tone 
cărbune pe post, cu costuri mai 
scăzute, Sînt însă multe brigăzi care, 
folosind această eficientă metodă de 
lucru, obțin producții mai mari cu 
4—5 tone pe post.

între măsurile pe care ne sprijinim 
pentru a trece în condiții eficiente la 
noul program de lucru ne punem 
mari speranțe în aplicarea acestei 
valoroase metode, pe care ne-am 
propus s-o extindem în prima parte 
a anului la 15 abataje frontale. în 
același timp, prevedem măsuri con
crete pentru perfecționarea activită
ții în abatajele cameră, asigurarea 
unei mai bune asistențe tehnice pe 
schimburi, prin repartizarea tuturor 
cadrelor tehnico-inginerești să lu
creze nemijlocit, pe schimburi, în 
subteran. Măsuri hotărîte întreprin
dem și în privința întăririi ordinii și 
disciplinei în toate schimburile.

în esență, colectivul nostru este 
ferm hotărît să facă tot ceea ce 
depinde de forța și capacitatea sa 
pentru a răspunde încrederii pe care 
o acordă conducerea partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, mineri
lor Văii Jiului, sporindu-și eforturile 
ln vederea creșterii producției de 
cărbune la nivelul actualelor cerința 
ale economiei naționale.

Pentru a ne putea îndeplini exem
plar sarcinile ce ne revin pe acest an 
și în întreguî cincinal, precum și 
angajamentele asumate, este ne
cesar să primim sprijin din partea 
conducerii Combinatului minier

Valea Jiului pentru asigurarea forței 
de muncă necesare bunei desfășurări 
a procesului de producție, Îmbună
tățirii coridițlilor de cazare ln că
minele de nefamiliști, precum și din 
partea întreprinderii de utilaj minier 
din Petroșani pentru aprovizionarea 
mai bună în special cu grinzi meta
lice, pentru a putea extinde la un 
număr cît mai mare de brigăzi me
toda de exploatare cu tavan arti
ficial de rezistență.

Ne aflăm in plină activitate de 
pregătire a adunării generale a oa
menilor muncii, in care ne propunem 
să dezbatem măsurile ce le vom lua 
in vederea aplicării noului program 
de lucru in minerit. Ne consultăm 
cu minerii, chibzuim temeinic, gos
podărește pentru a găsi cele mal 
eficiente modalități care să ne per
mită creșterea producției de cărbu
ne energetic a țării. îl încredințăm 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, mine
rul nostru de onoare, că vom munci 
fără preget in așa tel Incit tot ceea 
ce s-a .stabilit la recenta Consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R. să prin
dă viață.

Marco BOANTĂ
secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea minieră Petrila

LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA COMĂNEȘTI

(Urmare din pag. I)

— Pentru trecerea la noul program 
de lucru conducerea întreprinderii a 
și luat măsuri de repartizare a tor
ței de muncă de care dispunem la 
ora actuală pe fronturi de producție 
in abataje. Ca urmare,. circa 50 de 
oameni care lucrau pînă acum în 
sectoarele auxiliare și de servire au 
trecut in subteran. Ei vor fi înca
drați ln cele mai bune formații de 
lucru, pregătirea lor profesională ur- 
mînd să se facă atît în focul luptei 
pentru cărbune, cît și prin cursurile 
de calificare organizate deja la ni
velul fiecărui sector de exploatare. 
Totodată, ne preocupăm cu răspun
dere de promovarea în rîndurile con
ducătorilor de formații a celor mai 
buni tineri, a minerilor cu experien

ță și o temeinică pregătire, asigurln- 
du-se astfel fondul de cadre pentru 
conducerea producției in noile con
diții. Nu pot trece cu vederea nici 
măsurile luate pentru asigurarea 
unor condiții de muncă și viață tot 
mai bune tuturor minerilor. Mă refer 
la noile grupuri sociale aflate în 
construcție în sectoarele de exploata
re Lapoș, Leorda. Vermești, ca și la 
cele peste 100 de apartamente noi ce 
vor fi repartizate minerilor în 
acest an.

Au fost luate, de asemenea, mă
suri și pentru lărgirea frontului de 
lucru prin deschiderea de noi orizon
turi și abataje. La Vermești. Leorda 
și Lapoș au fost executate lucrări de 
deschidere pe o lungime de circa 400 
de metri. Noul abataj care va fi dat 
curînd în exploatare la mina Vermești 
va asigura un spor de producție c. 
cel puțin 40 tone de cărbune pe 
iar prin deschiderea noului, ori-xnt 
de la Leorda — mină unde sr cre
dea că rezervele sint epuizate — se 
asigură continuitatea exploatării pe 
Încă trei ani de zile. Sînt de men
ționat și acțiunile pe care le între
prindem pentru extinderea mecani
zării in abataje, prin experimentarea 
și punerea în funcțiune a unor noi 
haveze și combine, utilizarea unor 
mijloace mecanice pentru evacuarea 
sterilului la haldă, generalizarea sus
ținerii metalice in abatajele-cameră 
și altele.

Legat de problema mecanizării țin 
să precizez că întîmpinăm unele ne
ajunsuri din cauza neprimirii la timp 
a anumitor utilaje și mașini. Folo
sesc acest prilej pentru a adresa to
varășilor de la întreprinderea „Unio" 
din Satu Mare și de la întreprin
derea de pompe „Aversa“-București, 
rugămintea de a urgenta livrarea u- 
tilajelor și mașinilor care trebuiau să 
ajungă la noi încă de anul trecut. 
Pregătim toate condițiile pentru ca 
in a doua jumătate a lunii februarie 
să putem trece la aplicarea noului 
program de lucru în flux continuu, 
neîntrerupt

— Care va fi eficiența acestor mă
suri 7

— După calculele pe care le-am 
făcut, măsurile se vor concretiza 
printr-un plus de producție de Circa 
30 000 tone de cărbune pe an.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteil"

(Urmare din pag. I)

Adevărul acestei afirmații izvo
răște, in mod nemijlocit, din faptul 
că. dintotdeauna. realitatea funda
mentală pe care a îmbrățișat-o arta 
a fost, direct sau indirect, omul ; 
omul, cu sensibilitatea și conștiința 
sa, fată în față cu lumea natura
lă. socială și cu el însuși ; omul în 
raport cu realitatea exterioară și 
cu propria sa realitate. Dezvăluirea 
omului în aceste raporturi consti
tuie singurul și perpetuul obiect al 
artei. Renunțarea artei la acest țel 
ar conduce, inevitabil, la situarea 
artei în afara artei. Căci nimic din 
ceea ce e omenesc nu-i poate fi 
străin artei. Din această perspecti
vă, este limpede că toate acele teo
rii estetice care încearcă să acre
diteze ideea unor „zone estetice" 
sau „inestetice", care cantonează cu 
premeditare și exclusivitate in spa
ții umane pur subiective sau limi
tate (în iraționalitate, în absurd sau 
inconștient, în suprarealitate sau 

’ instinctualitate), dincolo sau din
coace de conștiință, ignorînd faptul 
că omul este o ființă socială, are 
o istorie și trăiește în istorie, că 
înainte de toate omul se distinge 
de alte regnuri prin conștiința și 
raționalitatea sa, prin activitatea 
sa practică transformatoare a lumii, 
că dialectica existenței umane nu 
poate fi redusă, decît cu prețul fal
sificării. la una din dimensiunile 

sale, oricare ar fi ele — sînt lipsi
te de suportul adevărului. „Unidi- 
mensionalitatea" reprezintă o sără
cire atit a omului, cit și a artei.

Valoarea teoretică și metodologi
că a conceptului de umanism re
voluționar rezidă, astfel, pentru ac
tivitatea de creație artistică în fap
tul că oferă creatorului de artă o 
viziune totalizantă și totalizatoare, 
dialectică, asupra omului, a rela
țiilor sale cu lumea care-1 încon
joară, cu cea socială în primul rînd, 
posibilitatea unei înțelegeri auten
tice a condiției umane, a raportu
rilor dintre obiectiv-subiectiv, din
ți e istorie și adevăr.

Este adevărat că, Incorporînd In 
opera artistică „materia" realității 
prin filtrul subiectivității creatoare, 
omul creează, de fapt, o nouă reali
tate. realitatea artistică, alta decît 
cea reflectată. Să se instaleze în 
acest moment o fractură insurmon
tabilă între cele două realități 7 
Posibilitatea unei asemenea rupturi 
există șl nu puține opere artistice 
au eșuat din această pricină. Au 
existat chiar numeroase încercări 
teoretice de a justifica această ina- 
decvare, transformînd autonomia 
relativă a artei într-una absolută. 
Se uită astfel că în ecuația artă- 
realitate. arta rămîne totuși un pro
dus secund, că transformările rea
lului prin alambicul creator al 
subiectivității nu se confundă ln 

nici un caz cu anularea obiectivi
tătii acestuia..

Concepția partidului nostru des
pre om și umanism reprezintă su
portul teoretic al înțelegerii faptu
lui că oamenii nu pot exista și nu 
există in afara spațiului și timpu
lui, a societății și a istoriei, că nu 
există „subiectivitate pură", nede
terminată. Artistul însuși și subiec
tivitatea sa sînt un produs al is
toriei naturale și sociale. Omul real 
trăiește într-o lume reală, plină de 
determinații concrete de la a căror 
acțiune nu se poate sustrage. El 
face parte dintr-un anumit mediu 
social-politic și cultural in cadrul 
căruia există și care, într-un anu
mit fel. l-a format. Esența umană 
nu este Inerentă individului izolat, 
ci ea se cristalizează ca „ansamblu 
al relațiilor sociale". Conștiința sa 
individuală poartă o pecete socială 
și națională care, într-o formă sau 
alta, se regăsește în starea sa psi
hică, în opiniile și moravurile, în 
atitudinile sale. Numai înțelegerea 
acestor mecanisme profunde poate 
oferi creatorului de artă posibili
tatea de a le surprinde, transfigu
rate, în opera pe care o creează.

Iată, succint prezentate, cîteva 
consecințe de mare, importanță pe 
care elaborarea științifică a con
ceptului de umanism revoluționar 
le are. benefic, asupra întregii ac
tivități de creație. Se demonstrea
ză, încă o dată, că valoarea estetică 

a operei de artă nu este nici ea 
„pură" ci, dimpotrivă, se constituie 
prin îngemănarea unei constelații 
de factori sociali, filozofici și mo
rali a căror existență poate fi des
cifrată nu numai în conștiința 
creatorului. în sensibilitatea și gin- 
direa sa, ci și în opera care este 
expresia creativității individuale. 
Există șl astăzi, de pe alte poziții 
filozofice, unele voci care susțin 
ideea că arta, prin contaminarea ei 
de, către ideologie, se degradează. 
Depinde, desigur, de ideologia pe 
care și-o însușește, teoretic sau 
empiric, creatorul de artă. Dar 
dacă nu poate fi concepută o artă 
fără existența omului ca subiect al 
ei și, totodată, fără existența omu
lui care să o creeze, este limpede 
că în raporturile ce se instituie 
intre subi ect-obiect, ideologia este 
o prezentă inevitabilă. Desigur, nu 
toate ideologiile au aceeași valoa
re. Dimpotrivă, unele poartă un 
semn negativ. Cu atit mai valoros 
ne apare faptul că astăzi omul de 
creație din țara noastră beneficia
ză de un drganon metodic de pă
trundere șl înțelegere științifică a 
realității umane. Conceptul de uma
nism revoluționar elaborat de 
partidul nostru, de secretarul său 
general oferă întregii activități'de 
creație din țara noastră un funda
ment teoretic-filozofic solid și com
prehensiv pentru însușirea estetică . 
a realității.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
10,30; (sala Atelier) : Intre patru 
ochi — 19.
• Filarmonica „George Enescu*  
(15 88 75, la Muzeu! de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Concert 
susținut de „Collegium musicum aca- 
demlcum" din Cluj-Napoca — 18; 
(sala Studio) : Recitalul pianistului 
Dragoș Mihăilescu — 19.
• Opera Română (13 18 57) ; Floarea 
de piatră — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : La 
calul bălan — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 48) : 
Cu Ușile Închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : înaintea 
pensionării — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mi- 
riiala — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Concurs de frumusețe — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Insomnie — 19,30; (sala
Studio) : Copiii soarelui — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Povestea unei iubiri — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iul Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19 30.
• ’ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 17.

• Circul București UI 01 20) : Mnp- * 
pets... Ia circ — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(1313 OO) : La izvor de dor șl etatea 
— 18,30.

cinema

15,45; 18: 20, MELODIA (12 06 88) — »; 
11,15; 13.30: 15.45; 18: 20,15.
• Concurs : POPULAR (35 15 17) —
15; 17,15; 19,30.
• Pe căi nelegale : SALA MARE A 
PALATULUI — 17,15: 20.
• Avalanșa : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12: 15,30: 18.30.
• Tăunul t GIULEȘTI (17 55 46) — 
11.15; 13,30: 15,45: 18; 20.
• Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45: 11,13; 14: 16.45; 19,30.
• .„Și a fost jazul : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17.30: 19.30.
• Călăuza t VIITORUL (11 48 03) —
15; 18.30.
• Raidul vărgat : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,16; 19,30, COSMOS (27 54 95)
— 9.30; 11,30: 13.30; 15,30: 17.30: 19,30.
• Noaptea e scurtă : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30: 17,30; 19.30.
• Competiția : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; U.15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• sindromul s CAPITOL (16 29 17) —
9; 11.30; 14: 16.45: 19.15. GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19.45, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,30: 14,30: 
17; 19,30.
• Marea evadare : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 12,15: 16; 19,15. MO
DERN '23 71 01) — 9: 12,15; 15.30: 19. 
Q Călărețul electric : STUDIO 
(59 53 15) — 9,30; 11.30; 13,45; 16: 18,15;
20,30.
• Imperiul contraatacă s GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11.45: 14.30; 17,15: 20,
FLOREASCA (33 29 71) — 9: 11,30: 14; 
16,45; 19,30, TOMIS (21 49 46) — 8,45;
11.30: 14.15; 17: 19.45.
• Bunul meu vecin Sam : VICTORIA 
(16 28 79) — 0,30; 12,30; 16; 19.

gindire.de
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MESAJE DE OMAGIU DIN ÎNTREAGA LUME
PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu cele mai calde sentimente transmitem Excelenței Voastre, 
tovarășe președinte, din partea mea, a partidului, guvernului și 
poporului Zimbabwe, felicitările noastre cordiale cu ocazia celei 
de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Numele Nicolae Ceaușescu este asociat in Zimbabwe cu promo
varea dezinteresată a celor mai scumpe idealuri ale socialismului 
și solidarității socialiste.

Poporul Zimbabwe nu va uita niciodată că poporul român, sub 
conducerea dumneavoastră înțeleaptă, a acordat tot sprijinul luptei 
noastre pentru autodeterminare și independență.

Am urmărit cu viu interes și admirație eforturile dumneavoastră 
neobosite pentru promovarea păcii și progresului. Scrierile dum
neavoastră, cuvîntările și, mai ales, numeroasele acțiuni și inițiative 
concrete pe care le-ați Întreprins ca președinte al Republicii Socia
liste România ne-au impresionat și încurajat. Sîntem convinși, 
Excelență, că prietenia și cooperarea ce caracterizează relațiile din
tre cele două țări și popoare ale noastre vor continua că se adîn- 
cească. Sîntem foarte mîndri de această prietenie și convinși că ea 
va aduce o contribuție pozitivă la pacea și progresul lumii.

Permiteți-mi, tovarășe președinte, să vă felicit încă o dată cu 
ocazia zilei dumneavoastră de naștere și să vă doresc multă sănă
tate, mulți ani de prosperitate și succes în conducerea marelui popor 
al Republicii Socialiste România.

Vă rugăm să acceptați, Excelență, asigurarea celei mai înalte 
eonsiderațiuni.

ROBERT MUGABE
Prim-ministru al Republicii Zimbabwe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia Împlinirii a 65 de ani de viață și 50 de ani de activi
tate politică și revoluționară, rog pe Excelența Voastră, să pri
mească sincere felicitări, iar guvernului și poporului român cele 
mai bune urări.

Folosesc această ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre mul
țumirile mele personale și ale delegației care m-a Însoțit in re
centa vizită pe care am efectuat-o în interesanta dumneavoastră 
țară, pentru atenția ce ne-a fost acordată de guvernul român șl 
pentru dorința de cooperare ce s-a evidențiat cu acest prilej.

Folosesc această ocazie pentru a prezenta Excelenței Voastre 
asigurarea celei mal înalte și distinse eonsiderațiuni.

h

ALBERTO FAIT
Primul vicepreședinte 

al Republicii Costa Rica

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă exprim cele mai cordiale urări cu ocazia zilei dumneavoastră 
de naștere. Prezența dumneavoastră la conducerea poporului român 
constituie o garanție pentru dezvoltarea și prosperitatea sa, pen
tru pace în Balcani și în întreaga lume, și pentru crearea unei 
gone denuclearizate în Balcani.

. Cu salutări tovărășești,
ILIAS ILIOU

Președintele Partidului E.D.A.

Excelenței Sale I h Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
în numele tuturor tovarășilor mei din Partidul Național Social 

Sirian și al meu personal, vă prezint călduroase felicitări și cele 
mai bune urări cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere.

Rolul pe care-1 îndeplinește Partidul Comunist Român, sub con
ducerea dumneavoastră, pentru independența și progresul țării 
dumneavoastră, sprijinul pe care-1 acordați popoarelor ce luptă 
pentru libertate șl independența lor ne îndeamnă să accentuăm și 
adincim relațiile dintre partidele noastre in interesul celor două 
țări și popoare. s

Folosesc' această ocazie, domnule președinte, pentru a vă pre- 
«etf' • salutările mele și Întreaga mea stimă.

MOUSTAPHA EZEDINE
Președintele Consiliului Suprem 

al Partidului Național Social Sirian din Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

. Președintele Republicii Socialiste România

Dragă domnule Ceaușescu,
în numele Partidului Liberal Democrat, doresc să vă exprim 

■incerele mele felicitări cu ocazia celebrării celei de-a 65-a aniver
sări a zilei dumneavoastră de naștere-

Vă dorim multă fericire, la mulți ani, domnule Ceaușescu.
Vă urăm multă sănătate, spre binele țării și națiunii dumnea

voastră.
Al dumneavoastră cu sinceritate,

SUSUMU NIKAIDO
Secretar general 

al Partidului Liberal Democrat 
din Japonia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe,
Partidul Socialist din Sri Lanka vă adresează cele mai cordiale 

salutări cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere. Noi cunoaștem activitatea dumneavoastră revoluționară 
devotată desfășurată timp de 50 de ani. Acești 50 de ani stau măr
turie pentru capacitatea dumneavoastră de organizator, viziunea 
dumneavoastră ca teoretician, spiritul dumneavoastră de conducă
tor in luptă, curajul dumneavoastră in bătălii, înțelepciunea cu care 
conduceți destinele țării.

Felicităm poporul Republicii Socialiste România și Partidul Co
munist Român că au un astfel de conducător. Țara dumneavoastră 
a realizat mari pași înainte pe calea progresului ; dar mai există 
probleme de rezolvat. Europa și întreaga lume sint confruntate cu 
probleme foarte mari. Sperăm că partidul, țara și poporul dumnea
voastră vor continua să se bucure de conducerea dumneavoastră. 
Sperăm, totodată, că participarea dumneavoastră revoluționară va 
continua să-și aducă valoroasa contribuție la succesul luptei ome
nirii de abolire a exploatării și opresiunii.

Cu salutări tovărășești, _
BERNARD SOYSA

Secretar general 
al Partidului Socialist din Sri Lanka

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu pcazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez 
tele mai bune și frățești urări, dorindu-vă succese si mai mari în 
activitatea dumneavoastră pentru pace, progres social si solidaritate 
Intre popoare.

Primiți, vă rog, salutările mele cele mai călduroase.
ABDALLAH IBRAHIM

Secretar general al Uniunii Naționale 
a Forțelor Populare din Maroa

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere îmi oferă fericita ocazie de a vă adresa felicitările mele 
sincere și călduroase și cele mai bune urări de fericire și sănătate.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Secretariatul General al Partidului Progresist Socialist din Liban 
folosește ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere și a 
Împlinirii a 50 de ani de activitate in slujba țelurilor revoluției, so
cialismului și democrației, pentru a vă prezenta felicitările sale și 
cele mai bune urări și a adresa dumneavoastră personal și poporu
lui român salutul călduros a) poporului libanez. Noi vom continua 
alături de popoarele lumii lupta victorioasă pentru pace, progres, 
socialism și democrație.

FUAD SALMAN
Secretar general al Partidului 
Progresist Socialist din biban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe,
O viață ca a dumneavoastră, consacrată cauzei revoluționare a 

poporului român, strîns împletită cu destinul mișcării comuniste 
internaționale și prin aceasta cu dezvoltarea istorică a «umanității, 
reunește aprecierea tuturor acelora care, intr-un mod sau altul, 
luptăm împotriva imperialismului, pentru eliberare națională și so
cialism.

De aceea, sărbătorirea celei de-a 65-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere este o ocazie potrivită pentru a vă reînnoi since
ritatea respectului nostru și a vă adresa urări fierbinți de sănătate 
dumneavoastră și distinsei dumneavoastră soții, împreună cu do
rința ca relațiile de prietenie între popoarele din Peru și România 
să se dezvolte continuu.

Vă rog să primiți, tovarășe președinte, in această zi, felicitările 
noastre cele mai afectuoase.

ALFONSO BARRANTES LINGAN
Președintele Stingii Unite din Peru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă urăm sănătate, 
fericire șl succes deplin în continuarea eforturilor dumneavoastră 
rodnice, in fruntea poporului român, pentru întărirea prieteniei 
eleno-române, a colaborării fructuoase intre popoarele din Balcani, 
pentru consolidarea păcii internaționale.

In numele Biroului Politie 
al Partidului Socialismului Democratic (KODISO) 

din Grecia

HARALAMROS protopapas
Stfrfretar general

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
Partidul Muncitoresc Socialist Luxemburghez prezintă felicitări 

președintelui Nicolae Ceaușescu cu ocazia aniversării a 50 de ani 
de activitate revoluționară.

ROBERT KRIEPS
Președintele Partidului 

Muncitoresc Socialist Luxemburghez

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, am onoarea și plăcerea ca, în numele „Grupului 77“ din 
Viena, să felicit pe Excelența Voastră în acest moment epocal. 
Activitatea remarcabilă a Excelenței Voastre in folosul poporului 
român și contribuția valoroasă la realizarea păcii mondiale, desfă-< 
șurate de-a lungul a 18 ani,. sînt toarte mult apreciate. Aportul 
mereu crescînd al țării dumneavoastră la activitatea „Grupului 77“ 
mă încurajează să cred că există posibilitatea întăririi cooperării 
pe planuri multiple intre toate țările în curs de dezvoltare. Am 
tncrederea că pe viitor această cooperare se va menține și se 
va întări,

Dorindu-vă ani mulți da viață, vă rog să acceptați, Excelența 
Voastră, asigurarea înaltei mele eonsiderațiuni.

JONATHAN KABO UMAR
Ambasador, 

Reprezentant permanent al Nigeriei 
pe lingă organizațiile internaționale 

cu sediul la Viena, 
Președintele „Grupului 77“ 

din Viena

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
Cu ocazia împlinirii a 65 de ani de viață, din care 50 de ani 

dedicați activității revoluționare, vă rog să primiți din partea în
tregii conduceri și a tuturor membrilor partidului nostru cala mai 
călduroase și frățești felicitări.

Condiția dumneavoastră de om dedicat complet luptei pentru 
socialism, fapt dovedit prin aceea că ați dedicat și continuați să 
vă dedicați viața și capacitățile dumneavoastră intelectuale de mai 
bine de o jumătate de secol acestei sarcini, ne permite să apre
ciem că o felicitare și un salut adresate persoanei dumneavoastră 
constituie un salut adresat prietenilor și tovarășilor noștri din 
partidul și poporul român. Din această cauză, vă rugăm ca, prin 
Intermediul dumneavoastră, să adresați întregului popor și guver
nului României expresia noastră sinceră de bucurie pentru succe
sele dobîndite pînă în prezent în construcția patriei comuniste.

Ne permitem, de asemenea, să felicităm pe toți membrii Parti
dului Comunist Român pentru fericita desfășurare a lucrărilor 
Conferinței Naționale care a avut loc la sfîrșitul anului trecut și 
ale cărei hotărîri și rezoluții vin să contribuie la consolidarea succe
selor obținute și la intensificarea eforturilor pentru construirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate, prin intermediul reali
zării unei noi calități a muncii și vieții in toate domeniile activi
tății creatoare a poporului român.

Folosim acest prilej pentru a saluta cu entuziasm recenta ani
versare a proclamării Republicii.

Cu salutări frățești,
RAFAEL AGUILAR TALAMANTES

Președintele Partidului Socialist 
al Oamenilor Muncii din Mexic

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmit calde felicitări cu ocazia zilei dumneavoastră de 
naștere.

Vă exprim .respectul meu pentru toate eforturile și contribuțiile 
dumneavoastră la pacea lumii. •

RYOSAKU SASAKI
Președinte

al Partidului democrat-socialist japonez 

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Sînt foarte fericit să vă adresez cu ocazia celei de-a 65-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și a 50 de ani de 
activitate revoluționară, in numele poporului din Mali, al Parti
dului de Uniune Democratică a Poporului Malian, al guvernului, 
precum și al meu personal, felicitările noastre cele mai vii și 
călduroase și cele mai bune urări. Dorindu-vă viață lungă și sănă
tate. vă reînnoiesc dorința noastră de a acționa pentru întărirea 
legăturilor de prietenie și cooperare fructuoasă existente între cele 
două țări ale noastre. Adresez, totodată, sincere urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului 
român prieten.

General de armată MOUSSA TRAORE
Secretar general al Uniunii Democratice a Poporului Malian, 

Președintele Republicii Mali

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere și a 50 de ani de activitate revoluționară, Comitetul Central 
al Partidului Socialist Unificat Mexican vă adresează felicitările 
sale și un afectuos salut personal. Vă dorim multă sănătate și acti
vitate rodnică in favoarea cauzei socialismului în România și a 
păcii intre popoarele lumii.

Pentru democrație și socialism,
PABLO GOMEZ

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unificat Mexican

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU.
Președintele Republicii Socialiste România

Ilustre președinte, v

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere, care 
coincide cu 50 de ani de angajantă activitate politică, permiteți-mi 
să vă adresez cele mai vii felicitări, împreună cu cele mai 
călduroase și sincere urări pentru rodnica dumneavoastră activitate 
in rezolvarea problemelor țării dumneavoastră, precum și pentru 
multiplele dumneavoastră inițiative în domeniul vieții internațio
nale, care, de pe poziții diferențiate și autonome, au dat o contri
buție de preț la eforturile atîtor țări ale lumii pentru întărirea 
păcii și pentru destindere, sprijinind aspirațiile universale și pro
funde ale oamenilor de bună credință.

îmi este plăcut prilejul de a adăuga cordialelor urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală și cele pentru un constant și 
sigur progres al țării dumneavoastră, al poporului român, de care 
ne leagă atit de înrădăcinate tradiții de istorie și de cultură comună.

ODDO BIASINI
Coordonator al Secretariatului 
Partidului Republican Italian

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați, Excelență, sincerele mele felicitări șl cele 
mai bune urări cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dumnea
voastră de naștere.

Contribuția dumneavoastră de seamă la cauza păcii mondiale și 
la înțelegerea internațională se bucură de admirația tntregii lumi.

Fie ca poporul român să beneficieze de conducerea dumneavoas
tră înțeleaptă și clarvăzătoare pentru mulți ani în viitor.

A. C. S. HAMEED
Ministrul afacerilor externe 

al R. D. S. Sri Lanka

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit 
cele mai cordiale felicitări, in numele meu personal și al Secreta
riatului Național al Mișcării Democratice Portugheze. Vă adresez, 
totodată, urări de multă sănătate și mulți ani de viață, pentru a 
continua munca neobosită în vederea dezvoltării României Socia
liste și consolidării idealurilor de pace și cooperare intre toate po
poarele lumii. 4

jos! tengarrinha
Președintele Mișcării Democratice 

Portugheze

Mult stimatului tovarăș 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Sînt fericit ca, in numele Comandamentului Național al Parti
dului Baas Arab Socialist și al meu personal, să vă transmit din 
inimă cele mai calde felicitări cu ocazia implinirii virstei de 65 de 
ani și a 50 ani de activitate revoluționară, dorindu-vă multă să
nătate pe calea realizării In continuare a măreței misiuni care vă 
revine dumneavoastră in calitate de secretar general al Partidului 
Comunist Român și în fruntea statului român prieten, pe calea edi
ficării societății socialiste dezvoltate.

Cu această ocazie vă asigurăm de acțiunea noastră comună 
pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie șl cooperare existente 
intre partidele și țările noastre prietene. Aceste relații au fost 
fondate de către tovarășul militant Hafez Al-Assad, secretarul 
general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, și de către dumneavoastră, ele reflectindu-se pozitiv 
și eficient in consolidarea și adincirea raporturilor de prietenie și 
colaborare Intre țările și popoarele noastre.

Vă asigurăm de dorința noastră de a întări aceste relații spre 
binele celor două popoare prietene și pentru lupta lor comună 
împotriva imperialismului, sionismului și a reacțiuniî.

Vă dorim, dragă tovarășe, viață lungă și multă sănătate.

ABDALLAH AL AHMAR
Secretar general adjunct 

al Partidului Baas Arab Socialist

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Cu ocazia fericită a celei de-a 65-a aniversări a zilei dumnea

voastră de naștere, vă transmitem cele mai călduroase felicitări tn 
numele membrilor organizației noastre.

Contribuția dumneavoastră la construirea unei lumi a păcii și 
dezarmării va râmîne permanent in memoria noastră, iar omenirea 
va fi întotdeauna recunoscătoare Excelenței Voastre pentru această 
contribuție.

Noi, indienii, vă datorăm recunoștință pentru relațiile cordiale 
și armonioase pe care le promovați cu țara noastră și dorim ca 
aceste relații strinse dintre cele două țări să devină, an de an, tot 
mai apropiate.

Vă urăm viață lungă pentru asigurarea păcii în lume.
Cu deosebit respect,

MAULANA SYED ASRARUL HAQUE
Președintele Comitetului Indian 

pentrp Unitate Națională

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei de naștere, vă 
adresez cele mai calde felicitări și urări de viață lungă pentru 
binele partidului, statului și poporului român.

UMBERTO BARULLI
Secretar general 

al Partidului Comunist Sanmarinei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Am avut marea onoare ca președinte al Columbiei de a mă 
Intilni cu Excelența Voastră in cadrul vizitei pe care ați făcut-o 
in patria noastră, cu ocazia deplasării în America Latină. Acest 
prilej mi-a permis să apreciez dorința statornicirii unui climat de 
pace intre popoare și a acordării unui tratament mai just națiu
nilor care formează lumea a treia, ca preocupări esențiale ale 
Excelenței Voastre.

Prietenia care de atunci mă unește de Excelența Voastră mă 
determină să vă reînnoiesc, cu prilejul implinirii la 26 ianuarie a.c, 
a 65 de ani de nobilă existență, asigurarea sentimentelor de admira
ție și apreciere și să urez Excelenței Voastre ani mulți în slujba 
marii dumneavoastră națiuni și a mărețelor cauze ale umanității.

Al dumneavoastră cordial,
MISAEL PASTRANA BORRERO

Fost președinte 
al Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez felicitări și cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 
65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, cu încrederea că 
veți continua să acționați pentru pace.

JAMES CALLAGHAN
Fost prim-ministru 

al Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Felicitări din inimă cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere. Vă doresc continuă sănătate deplină, iar 
României multă prosperitate sub conducerea dumneavoastră.

TAKEO MIKI
Fost prim-ministru al Japoniei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Este pentru mine o mare onoare să vă pot felicita, alături de 
poporul român, cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, împli
nirea a 65 de ani de viață și, de asemenea, să vă felicit pentru cei 
50 de.ani de-activitate revoluționară.

Poporul român pe care l-am cunoscut personal cu diferite pri
lejuri a fost și rămîne un popor curajos în lupta sa pentru elibe
rare, pentru dreptate, libertate. în mod firesc un popor care se 
pronunță în favoarea păcii este un popor demn de a avea un pre
ședinte ca dumneavoastră.

Folosesc această ocazie pentru ■ vă adresa urările mele cela 
mai bune de sănătate și de continuare a activității dumneavoastră 
multi ani In viitor.

ADRIANA SIQUEIROS
Fiica omului de artă mexican 

David Alfaro Siqueiros, 
fost secretar general 

al Partidului Comunist Mexican

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 1 i 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu salutări tovărășești,

Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a fericitei dumneavoastră 
zile de naștere și a împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară, 
am plăcerea să vă adresez dumneavoastră și Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, in numele conducerii Organizației 
Avangărzilor Războiului Popular de Eliberare (Forțele Saika) și al 
meu personal, cele mai calde felicitări și cele mai sincere speranțe 
pentru adincirea cooperării dintre cele două popoare ale noastre, în 
vederea realizării bazelor unei păci juste, pentru care ați promovat 
o cooperare strînsă și fermă cU lupta poporului palestinian împo
triva imperialismului.

Vă urez viață îndelungată pentru obținerea de noi victorii pa 
calea bunăstării poporului român prieten sub înțeleaptă dumnea
voastră conducere.

Folosind aceste două importante prilejuri din istoria poporului 
român, doresc prietenie Intre popoarele noastre, existență pașnică 
și cooperare continuă între Organizația Saika și Partidul Comu
nist Român.

Primiți, vă rog, salutul și aprecierea mea deosebită,
ISSAM AL-KADI

Secretar general 
al Organizației Saika

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Am deosebita plăcere șl onoare de a adresa Excelentei Voastre, 
cu ocazia fericită a aniversării zilei dumneavoastră de naștere, cele 
mai inalte sentimente de stimă, impreună cu urările de sănătate 
și fericire personală.

îmi este plăcut, cu acest prilej fericit, să dau expresie mulțu
mirii și recunoștinței pentru primirea plină de căldură de care 
m-am bucurat in timpul vizitei mele in țara dumneavoastră mi
nunată.

Am urmărit cu profundă admirație realizările Înregistrate de 
poporul român in toate domeniile de activitate și mai ales in dome
niu) locuințelor și construcțiilor.

Ing. HASSABALLAH MOHAMED EL KAFRAWY
Ministrul reconstrucției, 

ministru de stat al 
locuințelor și îmbunătățirilor funciare 

al Republicii Arabe Egipt

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă rugăm. 
Excelență, să binevoiți a primi, din partea Colectivului Centrului 
European UNESCO pentru invățămîntul superior și al meu personal, 
cele mai sincere urări de sănătate, fericire, viață îndelungată, multă 
putere de muncă și noi succese în nobila activitate de înaltă răs
pundere pe care o desfășurați pentru înflorirea și prosperitatea 
Republicii Socialiste România, pentru pace și înțelegere in lumea 

. întreagă.
Vă rugăm să primiți. Excelență, odată cu urarea de «La mulți 

ani !“, expresia celei mai înalte eonsiderațiuni.

FRANZ EBERHARD
Director al Centrului European UNESCO 

pentru invățămîntul superior
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„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
un mare om de stat, un promotor neobosit

Stal cauzei păcii și colaborării între popoare
Omagierea a 50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu și aniversarea zilei sale de naștere continuă să 
își găsească un amplu ecou in mijloacele de informare din diferite 
țări ole lumii, in semn de înaltă stimă și considerație față de condu
cătorul partidului și statului nostru. Presa de peste hotare exprimă 
profunda prețuire pentru atașamentul ferm al președintelui Nicolae 
Ceaușescu la cauza păcii, colaborării și înțelegerii între popoare, edi
ficării unei Lumi mai bune și mai drepte.

Primul număr din acest an al re
vistei „VIESTi — VEȘTI" a Aso
ciației de prietenie Finlanda— 
România cuprinde articole care 
prezintă gindirea social-politică a 
președintelui României, bogata sa 
activitate pe plan intern și pe arena 
internațională, Sint evidențiate 
contribuția majoră a șefului statu
lui român la soluționarea principa
lelor probleme care confruntă ome
nirea, inițiativele sale vizind creș
terea rolului statelor mici și mij
locii în viata internațională, demo
cratizarea acesteia, promovarea 
unui climat de pace, destindere și 
dezarmare în Europa și m lume.

Șub semnătura lui Seppo Siren, 
secretarul asociației, este inserat 
un amplu articol, însoțit de o pre
zentare biografică a conducătorului 
partidului și statului român, in 
care se evidențiază prestigiu, de 
care se bucură președintele Nicolae 
Ceaușescu pe plan international, 
rolul său activ in promovarea rela
țiilor de prietenie și cooperare intre 
țări și popoare.

Presa libaneză de limbă arabă, 
franceză și engleză a publicat in 
aceste zile numeroase articole con
sacrate personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, marilor reali
zări ale tării noastre in ultimii 18 
ani.

„Dezvoltarea susținută a indus
triei, care a devenit ramura condu
cătoare a economiei, sporirea con
tinuă a producției agricole — rele
vă „REVUE DE LIBAN" — au de
terminat o creștere considerabilă a 
venitului național. Producția pe 
locuitor la un anumit număr de 
produse — otel, ciment, tractoare, 
camioane, automobile, îngrășămin
te chimice, materiale plastice, cau
ciuc sintetic, frigidere, televizoare, 
țesături, produse alimentare — se 
apropie sau chiar depășește cifrele 
realizate in țările cele mai dezvol
tate".

La rindul ei, publicația „MAGA
ZINE" arată că. „prin vocea cea 
mai autorizată a națiunii, cea a 
președintelui tării. România și-a 
făcut de nenumărate ori cunoscute 
in întreaga lume opțiunile ei în 
favoarea păcii, dezarmării, de re
nunțare la forță și la amenințarea 
cu forța, de neintervenție in trebu
rile interne ale altor state, de re
zolvare pe calea politică a diver
gentelor. Militînd pentru aplicarea 
acestor principii șl opțiuni. Româ
nia se bucura de o deosebită sti
mă, încredere, simpatie și adeziu
ne internațională".

Aprecieri elogioase la adresa to
varășului Nicolae Ceaușescu, a con
tribuției sale determinante la ela
borarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului șl 
statului nostru au fost publicate și 
în cotidianele „AN-NAHAR", „AS- 
SHAFIR", „AL-BAIRAQ", „LE 
REVEIL", „AN-NIDA", „L’-O- 
RIENT-LE JOUR". „ACH CHARQ".

Un amplu articol a fost publicat 
de săntămînalul irakian ..AL 
RASSID", încadrind portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Sint 
evocate marile realizări obținute de 
poporul român in ultimii 18 ani, 
importanta acestei perioade pentru 
dezvoltarea economică accelerată a 
țării, întărirea independentei și su
veranității naționale. afirmarea 
României pe plan Internațional.

Evidențiind contribuția președin
telui Nicolae Ceaușescu la îmbogă
țirea teoriei și practicii revoluțio
nare, ziarul menționează „gindirea 
președintelui Nicolae Ceaușescd, 
care exclude deopotrivă dogmatis
mul mecanic și arbitrarul politic, 
reprezintă prin conținutul și di
mensiunile ei un minunat exem
plu de cunoaștere și utilizare a le
gilor obiective ale evoluției socia
le și de fundamentare științifică a 
politicii de edificare a socialismu
lui și de transformare a României 
Intr-o tară independentă, stăpină 
pe destinele și viitorul său".

Articolul subliniază contribuția 
președintelui României la eforțuri-

le depuse pentru reglementarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a con
flictului arabo-israelian, a pro
blemei poporului palestinian și a 
altor situații conflictuale din dife
rite regiuni ale lumii, inclusiv zona 
Golfului.

în cadrul unei emisiuni de 30 de 
minute,. POSTUL DE RADIO DIN 
GUINEEA a prezentat date din 
viața și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și a- 
precieri privind personalitatea re
marcabilă a președintelui României 
pe plan internațional, rolul și con
tribuția sa la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie între țara noastră și 
Guineea.

„Cu cele peste 120 de volume 
consacrate operei și personalității 
președintelui Republicii Socialiste 
România, conducătorul partidului și 
statului român este fără îndoială 
unul din șefii de stat contemporani

România a obținut succese însem
nate in edificarea societății socia
liste".

în ultimul său număr, revista po
loneză „PERSPEKTYWY" a publi
cat un amplu articol consacrat vie
ții și activității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. „în cei aproape 18 ani 
de cînd se află la conducerea par
tidului și statului român, arată 
săptămînalul polonez, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a devenit unul 
dintre cei mai cunoscuți oameni de 
stat din Europa, expunînd cu ab
negație punctul de vedere al țării' 
sale in numeroase probleme fun
damentale ale continentului euro
pean". ftevista poloneză evidenția
ză succesele obținute in această 
perioadă de România în dezvolta
rea ei social-economică

Organul C.C. al P.C. din Cuba, 
ziarul „GRANMA", a informat des
pre adunarea solemnă de la Bucu
rești si medalia omagială conferită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
hotărirea comună a Comitetului 
Politic Executiv al C.C: al P.C.R. 
și Consiliului de Stat.

Agenția PRENSA LATINA, zia
rul „LOS TRABAJADORES" și 
POSTURILE DE RADIO CUBA
NEZE au relatat, de asemenea, 
despre amplele acțiuni organizate

Presa și radioteleviziunea din numeroase țări 
ale lumii elogiază personalitatea proeminentă 

a președintelui României, contribup'a sa 
la soluționarea problemelor fundamentale 

ale contemporaneității

cei mai prezențl in conștiința opi
niei publice internaționale. Autorii 
de volume, editorii operelor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sînt 
unanimi în a recunoaște că pre
ședintele României este o persona
litate ilustră, de un înalt prestigiu 
mondial. Doar o țară condusă de 
un asemenea om de stat cum este 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
care îmbină in personalitatea sa in
teresele naționale cu cele ale în
tregii umanități, poate să aibă ati- 
ția prieteni din toate punctele de 
vedere", conchide comentariul pos
tului de radio guineez.

Momente și secvențe din Intîlni- 
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu conducătorii Republicii Zimbab
we, președintele Canaan Banana și 
primul ministru Robert Mugabe, 
au fost redate de TELEVIZIUNEA 

• NAȚIONALA DIN ZIMBABWE 
într-o emisiune consacrată vieții și 
activității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

In comentariul! emisiunii s-a 
arătat : „Președintele Nicolae
Ceaușescu este un campion al lup
tei pentru dezarmare totală și ge
nerală, un ardent luptător pentru 
pace, iar activitatea și numeroasele 
sale intîlniri cu diverși șefi de stat 
au drept țel să conștientizeze facto
rii responsabili șt opinia publică 
asupra pericolului unui nou război 
mondial, asupra necesității dezar
mării. a instituirii unei noi or
dini economice internaționale, în 
cadrul căreia țările sărace să poată 
participa echitabil la schimburile' 
economice mondiale, să poată dis
cuta de pe poziții egale cu 
bogate".

„Deși o țară cu dimensiuni 
tențial mediu, angrenată în 
turile necesitate de propria 
voltare. România sodialistă a con
tribuit in mod sincer și dezintere
sat la sprijinirea luptei poporului 
Zimbabwe pentru libertate și inde
pendentă națională. Acest sacrifi
ciu făcut de România va dăinui în 
recunoștința și in sufletul ponorului 
Zimbabwe" — s-a relevat, de ase
menea. in comentariu.

O emisiune specială omagială a 
fost transmisă și de TELEVIZIU
NEA ANGOLEZĂ. Au fost prezen
tate momente din viața și activita
tea președintelui. Nicolae Ceaușescu, 
sublinilndu-se că. „sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu,

țările

și po- 
efor- 
dez-

in țara noastră cu ocazia acestui 
eveniment

Despre 
București, 
grama de 
varășului .
președintele Kenneth Kaunda, au 
informat ziarele zambiene „DAILY 
MAIL" și „TIMES OF ZAMBIA".

Comentarii privind bunele relații 
dintre România și Zambia, dintre 
președinții celor două țări au fost 
transmise și de TELEVIZIUNEA 
ZAMBIANÂ, care a subliniat dez
voltarea continuă a relațiilor co
merciale bilaterale. A fost, totodată, 
prezentat filmul „România, țara 
mea".

Săptămînalul iordanian „AL 
LIWA". difuzat șl in țările arabe 
din regiunea Golfului, a publicat 
un articol care evocă pe larg ac
tivitatea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, multiplele do
menii în care și-â adus o contri
buție hotărâtoare fa dezvoltarea e- 
conomico-socială a tării. „Pre
ședintele României și-a clștigat 
— scrie ziarul — uri renume mon
dial, prețuirea și admirația tuturor 
celor ce iubesc pacea, buna con
lucrare intre state, care militează 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, fără războaie, foamete și 
exoloatare".

Presa din Sri Lanka a publicat 
ample articole cu prilejul sărbăto
rii poporului român, însoțite de 
portretul tovarășului Nicolae

„CEYLON DAILY NEWS" pre
zintă marile realizări ale poporu
lui român, apreciind că ,jn perioa
da de cînd Nicolae Ceaușescu con
duce Partidul Comunist Român 
țâră a înregistrat salturi remar
cabile în nivelul de trai material 
și sniritual al poporului".

„DAILY MIRROR", face o pre
zentare detaliată a concepției to
varășului Nicolae Ceaușescu pri
vind soluționarea problemelor ma
jore ale lumii contemporane, men
ținerea și consolidarea păcii, a în
țelegerii șl colaborării î.nțre na
țiuni, „aspirații care au găsit în 
președintele Nicolae Ceauseșcu un 
promotor proeminent și un apără
tor neobosit". „Această poziție a 
șefulu'l statului român . — arată 
ziarul — este cunoscută și apre
ciată de către toate popoarele care

marea sărbătoare de la 
precum și despre tele- 
felicitare adresată to- 
Nicolae Ceaușescu de

văd în România o țară demnă de 
a ocupa un loc adecvat in concertul 
națiunilor, iar in personalitatea 
proeminentă a președintelui său — 
un dîrz apărător al păcii".

Sub titlul „Președintele Nicolae 
Ceaușescu — contribuții decisive la 
dezvoltarea economică și săcială a 
României", cotidianul „CAPITAL 
NEWS", din Bangladesh, scrie : 
„înaltul ritm de dezvoltare a 
economiei românești, concomitent 
:u extinderea schimburilor comer
ciale și tehnico-științifice, a de
monstrat pe deplin valabilitatea 
orientărilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu, bazate pe analiza știin
țifică, în deplină concordantă cu 
realitățile concrete ale tării, a fac
torilor' de creștere economică și a 
fenomenelor din viața internă și in
ternațională".

într-un supliment special, un alt 
ziar din Bangladesh, „SAMACHAR", 
relevă : „Pornind de Ia dezideratele 
stringente ale lumii contemporane, 
este firesc ca politica României, 
conceptul ei asupra păcii, exprimat 
prin gindirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, să găsească un larg ecou 
și o largă adeziune in lume, nu 
numai in cuvinte, dar și in fapte, in 
stima și admirația tuturor popoare
lor care cred intr-o lume mai bună 
și mai dreaptă, mai prosperă pen
tru toți și pentru fiecare în parte, 
o lume a păcii și a 
legeri între națiuni".

„Nicolae Ceaușescu. președintele 
României, un neobosit apărător al 
păcii mondiale" este titlul unui 
amplu articol publicat de, ziarul 
mexican „EL DIA". In concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu — 
relevă ziarul — principala cale de 
materializare a colaborării con
structive și d conviețuirii pașnice 
intre toate națiunile constă in re
structurarea relațiilor politice și 
economise internaționale, in adap
tarea la noile realități și așezarea 
lor pe principii de echitate și 
justiție.

„CORREIO BRASILIENSE", după 
ce reia aprecieri elogioase ale unor 
personalități politice Ia adresa to
varășului Nicolae Ceaușescu, arată: 
„In cei 18 ani de cind președintele 
Nicolae Ceaușescu șe află în frun
tea partidului și statului, societa
tea românească a cunoscut un pro
ces de profunde transformări în
noitoare, care au ridicat la un fnait 
nivel întregul sistem al relațiilor 
sociale de producție, precum și 
viața politică și spirituală a țării, 
întreaga strategie a dezvoltării 
economiei românești poartă am
prenta gîndirii și acțiunii curajoase 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
fondate pe realități, și care dau o 
amplă perspectivă viitorului po
porului român".

TELEVIZIUNEA EGIPTEANA a 
consacrat un amplu program marii 
Sărbători ide' la 26 ianuarie a po
porului român. Programul a cuprins 
aspecte din viața și activitatea pre
ședintelui României, dedicate bună
stării și fericirii poporului român, 
promovării pe plan internațional a 
idealurilor de cooperare și pace 
intre toate națiunile lumii.

In comentariul transmis de POS
TURILE DE RADIO ȘI TELEVI
ZIUNE PAKISTANEZE au fost 
subliniate amplele „recunoașteri 
internaționale ale remarcabilei con
tribuții aduse de președintele 
României, Nicolae Ceaușescu, per
sonalitate proeminentă a vieții 
internaționale contemporane, la 
cauza destinderii și instaurării unui 
nou tip de relații intre state, bazate 
pe egalitate, pe respectarea inde
pendenței și suveranității naționa
le, pe neamestecul in treburile in
terne":

La rindul el, TELEVIZIUNEA 
CABONEZA a transmis o emisiu
ne omagială în care s-a relevat, în
tre altele, că România întreține 
relații cu toate țările africane inde
pendente, iar .
NEGALEZA a prezentat două fil
me documentare cuprinzînd aspec
te din viața economico-socială a 
țării noastre, precum și momente 
ale activității interne și internațio
nale a președintelui României.

De asemenea, RADIODIFUZIU
NEA SENEGALEZĂ a prezentat o 
emisiune de 40 de minute dedicată 
României, președintelui ei.

(Agerpres)

Convorbiri economice 
româno-irakiene

BAGDAD 1 (Agerpres). — în con
tinuarea vizitei pe care o efectuează 
la Bagdad, tovarășul Ion M. Nico
lae, viceprim-ministru al guvernului 
român, a avut o întrevedere cu Taha 
YaSsin Ramadhăn, prim-viceprim- 
ministru al guvernului irakian. Cu 
acest prilej s-a procedat la o exa
minare detaliată a, stadiului realiză
rii obiectivelor de cooperare econo
mică, precum și a modalităților de 
dezvoltare în continuare a volumu
lui schimburilor comerciale și a con
lucrării pe plan economic, în spiri
tul hotărîrilor adoptate la cel mai 
înalt nivel, pe baze reciproc avanta
joase. Au fost, totodată, convenite. 
măsurile de pregătire a viitoarei se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-irakiene de cooperare 
economică, tehnică, științifică și co
merț.

La Tîrgul internațional anual

al turismului de la Madrid

bunei înțe-

8 tarile africane inde- 
TșLEVIZIUNEA SE-

revoluționar al poporului mongol

In sprijinul edificării 
noii ordini economice 

internaționale

Pavilionul României — 
vizitat de președintele 

guvernului spaniol
MADRID 1 (Agerpres). — La Ma

drid s-a deschis, la 1 februarie, Tir- 
gul internațional anual al turismului 
— FITUR 83 — la care expun aproa
pe 2 OOQ de firme și agenții speciali
zate din 56 de țări.

Țara noastră participă cu un stand 
reprezentativ, in care sint expuse 
frumusețile turistice ale României. 
Prezent la deschiderea oficială, Fe
lipe Gonzalez, președintele guvernu
lui spaniol, a vizitat standul româ
nesc, unde a fost intimpinat de Va- 
sile Șandru, ambasadorul țării noas
tre in Spănia.

Situația din Salvador
SAN SALVADOR 1 (Agerpres). — 

Forțele Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) 
din Salvador, care, luni după-amiază, 
au ocupat localitatea Berlin din de
partamentul Usulutan din sud-estul 
țării, și-au consolidat pozițiile, a 
anunțat postul de radio al F.M.L.N. 
„Radio Venceremos", preluat de 
agenția -Prensa Latina. Localitatea a 
fost ocupată după lupte grele, care 
au durat peste 36 de ore și în cursul 
cărora s-a înregistrat un mare nu
măr de morți și răniți, mai ales in 
rindul armatei salvadoriene. Forțele 
insurgente au luat, totodată, un mare 
număr de prizonieri.

Oamenii muncii din Mongolia prie
tenă marchează astăzi împlinirea a 
90 de ani de la nașterea eminentului 
revoluționar și patriot Suhe-Bator, 
de lupta căruia sînt legate Înfăptui
rea revoluției populare și trecerea 
Mongoliei la făurirea noii orinduiri 
sociale, societatea socialistă.

Născut intr-o familie de arați 
săraci, Suhe-Bator a cunoscut din 
fragedă tinerețe viața grea a păsto
rilor nomazi, Încă în 1914, pe cind 
era în armată, s-a situat in fruntea 
acțiunilor de protest ale ostașilor îm
potriva cadrelor reacționare, aservi
te intereselor străine.

In condițiile avintului revoluționar 
generat de victoria Revoluției din 
Octombrie. Suhe- 
Bator a avut un 
rol important in 
organizarea și 
conducerea luptei 
maselor populare 
împotriva rîndu- 
ielilor feudale, în 
constituirea Ia 
Congresul din
martie 1921 a Partidului Popular Re
voluționar Mongol, care și-a stabilit 
ca principal obiectiv înfăptuirea re
voluției.

Perioada imediat următoare a fost 
folosită de Suhe-Bator pentru unirea 
forțelor progresiste și patriotice ale 
țării și organizarea luptei de elibe
rare socială. în guvernul revoluțio
nar provizoriu care a fost constituit, 
lui Suhe-Bator i-a fost încredințat 
postul de ministru al apărării și co
mandant suprem al armatei. Insu
recția armată declanșată a repurtat 
o strălucită victorie Ia 11 iulie 1921 
prin preluarea întregii puteri de că
tre guvernul popular, eveniment is
toric în lupta pentru Înfăptuirea 
năzuințelor de independență și pro
gres ale poporului mongol. După 
cîteva luni, la 26 noiembrie, puterea 
populară a fost consolidată prin 
abolirea monarhiei și proclamarea 
republicii.

Suhe-Bator a avut un mare rol în 
elaborarea primelor măsuri econo
mice și sociale, aplicate de guvernul 
revoluționar, cum au fost naționali
zarea pămînturilor, desființarea io- 
băgiei și a privilegiilor feudale, crea
rea primelor organisme ale noului 
stat mongol. Activitatea sa a fost în
treruptă prin stingerea prematură 
din viață — în februarie 1923, la 
virsta de numai 30 da ani — a aces
tui remarcabil revoluționar.

Cauza măreață căreia Suhe-Bator 
și-a consacrat viața a fost dusă mai 
departe de partidul și statul popu
lar. Sub conducerea Partidului Popu
lar Revoluționar, poporul mongol a 
obținut succese de seamă în înlătu
rarea înapoierii economice și în dez-

voltarea multilaterală a tării. S-au 
asigurat stabilitatea populației, crea
rea de noi așezări angajate pe calea 
modernizării, importante progrese în 
construcția urbană. Pe baza valorifi
cării crescînde a bogatelor resurse 
ale subsolului a fost construită o 
industrie, ale cărei ramuri — minie
ră, energetică, ușoară, alimentară 
ș.a. — contribuie in prezent cu pes
te 40 la sută la produsul social glo
bal. Totodată, s-au obfinut realizări 
de seamă in zootehnie, in agricultu
ra socialistă în general, ca și în do
meniile educației, științei și culturii, 
în prezent, poporul mongol își con
centrează eforturile în vederea tra
ducerii in viată a

90 de ani de la nașterea 
lui Suhe-Bator

obiectivelor stabi
lite de cel de-al 
18-lea Congres al 
partidului privind 
construirea 
continuare a 
cialismului.

Aniversarea

in
»o-

a 
nouă decenii1 de la 
nașterea lui Suhe- 
Bator prilejuiește 

în țara noastră evocarea cu satisfac
ție a cursului ascendent al relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și P.P.R.M., dintre România 
și Mongolia pe multiple planuri. In 
această evoluție, o însemnătate de
terminantă au avut intîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialista 
România, și Jumjaaghifa ’Tadenbal, 
secretar general al C.C. s. . "P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R. P. Mongole.

O semnificativă extindere a cunos
cut colaborarea în domeniul econo
mic, în R.P. Mongolă fiind cbnstrui- 
te, prin cooperare cu țara noastră, o 
serie de importante obiective econo- 
mico-sociale. Totodată, schimburile 
de bunuri materiale urmează să 
crească, în actualul cincinal, cu 
peste 50 la sută, față de perioada 
precedentă de 5 ani. De asemenea, 
se dezvoltă colaborarea pe’ tărîmul 
științei, culturii, invățâmîntului șl in 
alte domenii de interes reciproc. 
Fără îndoială că extinderea în con
tinuare a relațiilor de conlucrare 
dintre cele două țări, partide și po
poare corespunde pe deplin intere
selor reciproce, cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Cu prilejul aniversării de astăzi, 
poporul român adresează poporului 
mongol un cald salut prietenesc și 
urarea de a dobîndi noi și însem
nate realizări pe calea deschisă de 
victoria revoluției populare. - in ve
derea înfloririi continue a patriei 
sale.

AI. CAMPEANU

Acțiuni și luări de pozifie 
împotriva cursei înarmărilor

„NU" amplasării de noi 
rachete în R. F. Germania !

BONN. — Tinerii Socialiști — orga
nizația de tineret a Partidului So
cial-Democrat din R.F.G. - „vor 
să-și aducă contribuția la împiedi
carea staționării de noi rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul vest-german”, a 
declaiat președintele organizației, 
Rudolf Hartung, la o conferință de 
presă la Bonn. El a subliniat că 
trebuie să se depună eforturi pen
tru convingerea unui număr cît mai 
mare de cetățeni că „staționarea de 
noi rachete in R.F.G. nu înseamnă 
cîtuși de puțin mai multă securitate, 
ci, dimpotrivă, mai multă nesigu
ranță".

privește teoria așa-zisului „război 
nuclear limitat", omul de știință 
american a spus că aceasta este o 
nebunie care ar duce omenirea 
la o catastrofă termonucleară.

Asociația istoricilor din S.U.A. a 
dat publicității o declarație in care 
condamnă dezvoltarea și producerea 
de noi sisteme de arme nucleare, 
arătind că acestea sînt in contra
dicție cu interesele naționale ale 
S.U.A. Declarația subliniază nece
sitatea de a se diminua, pe calea 
tratativelor, numărul armelor nu
cleare existente in lume.

„O intolerabilă risipă 
de resurse"

Pentru reducerea 
pericolului unei conflagrații 

termonucleare
WASHINGTON. — „Trebuie, lua

te măsuri urgente pentru oprirea 
fabricării de noi tipuri de arme și 
reducerea pericolului unui război, 
nuclear", a declarat savantul a- 
merican Linus Pauling, de două 
ori laureat al Premiului Nobel. 
Consider, a spus el, că noi, oamenii 
de știință, nu avem dreptul să fim 
liniștiți șl sintem obligați să atra
gem atenția oamenilor asupra pe- 

, ricolelor unui război nuclear, tn ce

LONDRA. — „S-a calculat că, 
dacă s-ar opri Cursa înarmărilor 
doar pentru șase ore, mijloacele fi
nanciare astfel economisite ar fi 
suficiente pentru rezolvarea tuturor 
problemelor care se află in prezent 
in fața Organizației Mondiale a Să
nătății", a declarat cunoscutul fi
zician britanic Joseph Rotblat. As
tăzi, a spus el, in țările in curs de 
dezvoltare nu sint suficiente spita
le, nu există suficiente cadre me
dicale sau medicamente. De aceea, 
este imperios necesar să înceteze 
această irosire zadarnică de fon
duri. în Anglia a luat amploare 
mișcarea Împotriva pericolului nu
clear, a subliniat el. mențioriind in 
acest sens marea demonstrație or
ganizată in zona bazei militare 
americane de la Graham-Common^

PHENLXN 1 (Agerpres). — După 
cum transmițe agenția coreeană de 
presă A.C.T.C., Comandamentul su
prem al Armatei populare coreene 
a emis, marți, un ordin privind asi
gurarea unei capacități depline de 
luptă a unităților Armatei populara 
coreene, a forțelor populare de secu
ritate, a gărzilor roșii ale muncito
rilor și țăranilor și ale tineretului, 
în legătură cu desfășurarea, pe în
treg teritoriul Coreei de sud, a ma
nevrelor militare comune america
no—sud-coreene, denumite codificat 
„Țeam Spirit ’83“ și apreciate ca 
fiind de o amploare fără precedent.

în această situație serioasă, cind 
au loc provocări militare foarte gra
ve — se arată in ordip — poporul 
coreean are dreptul legitim de a-șî 
lua măsuri de autoapărare 1iT*»tri-r  ...... .f ,(<pe_

pa
ca

va pericolului unei agresiv 
riăliste. Poporul coreean iubește 
cea. dar nu va admite niciodată 
țara sa să fie cotropită.

YAOUNDE 1 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat ziarului ’ ..Camerun 
Tribune", președintele Republicii 
Unite Camerun. Paul Biya, a arătat 
că politica externă a țării sale este 
Îndreptată spre întărirea unității și 
solidarității țărilor africane, ca o 
condiție obligatorie pentru dezvolta
rea continentului. Ne pronunțăm 
pentru o luptă hotărîtă și fără com
promisuri imootriva ultimelor bas
tioane ale colonialismului și a poli
ticii criminale de apartheid, a spus 
el. Președintele camerunez șf-a ex
primat, totodată. îngrijorarea față de 
creșterea încordării internaționale si 
fată de menținerea unor situații con- 
fllctuale in diferite regiuni ale lumii. 
EI a arătat, de asemenea, că recesiu
nea și inflația au o influență nefas
tă asupra economiilor țărilor în curs 
de dezvoltare, determină apariția 
tmor dificultăți de ordin valutar și 
introducerea unor măsuri protectio
nist®.

După ce a relevat creșterea influ
entei țărilor în curs de dezvoltare pe 
arena internațională. Paul Biya 
pronunțat pentru edificarea unei 
ordini economice internaționale.

I
GEMTIILE DE PRESA

e scurt

TURNEU. Vicepreședintele 
S.U.A.. George Bush, a sosit marți 
la Hagă intr-o vizită oficială de 24 
de ore. El va conferi cu primul mi- ' 
nistru al Olandei. Ruud Lubbers, și 
Va fi primit de către regina 
Beatrix. Haga este cea de-a doua 
etapă a turneului vest-european al 
vicepreședintelui Bush.

Proiectul de buget al S.U.A. prezentat Congresului

s-a 
noi

LaISLAMABAD 1 (Agerpres). 
încheierea convorbirilor purtate la 
Islamabad intre președintele pakista
nez, Mohammad Zia-ul Haq, și pre
ședintele Nigeriei, Shehu Shagari, 
care a efectuat o vizită oficială în 
Pakistan, a fost dat publicității un 
comunicat comun in care se sublinia-' 
ză că o ordine internațională stabilă 
si justă va putea fi menținută în 
lume numai prin respectarea princi
piilor Cartei Națiunilor Unite de 
către toate țările lumii, transmite 
agenția LN.A.

I

PROTOCOL ROMĂNO-SOVIE- 
T1C ÎN DOMENIUL RADIOTELE- 
VIZIUNIL La Moscova a fost sem
nat protocolul de lucru privind co
laborarea in domeniul radiotele- 
viziunii intre România și Uniunea 
Sovietică pe anii 1983—1985. Docu
mentul a fost semnat de Ili.e Rădu- 
lescu, director general al Radio- 
televiziunii române, și S. G. Lapin, 
președintele Comitetului 
U.R.S.S. pentru radio 
viziune.

de Stat al 
și tele

LA GENEVA a avut 
o nouă ședință plenară a 
lor U.R.S.S. și S.U.A. la tratativele 
de limitare a armamentelor nu
cleare in Europa, informează agen
ția T.A.S.S.

toc marți
delegații-

SECRETARUL GENERAL AD
JUNCT AL O.N.U. PENTRU PRO
BLEME POLITICE SPECIALE, 
Diego Cordovez, și-a încheiat vizi
ta în Afganistan — relatează agen
ția T.A.S.S. Intr-un interviu acor
dat agenției Bakhtar, Diego Cordo
vez a arătat că. in cadrul convor
birilor. au fost discutate posibilită
țile reglementării situației privind 
Afganistanul. El a subliniat că 
există posibilitatea ca problemele 
legate de aceasta 
tate prin metode 
negocierilor.

să fie regiemen- 
politice, pe calea

PLENARA C.C
BURGHEZ, care _ . ____.___ __
sfirșitul săptămînii trecute, a hotărît

AL P.C. LUXEM- 
s-a desfășurat la

convocarea celui de-al XXTV-lea 
Congres al partidulqi pentru ianua
rie 1984. într-o rezoluție se preci
zează că- congresul va examina 
sarcinile și obiectivele comuniști
lor luxemburghezi pentru perioada 
următoare. Totodată, se reafirmă 

■ respingerea de către P.C. Luxem
burghez a hotăririi N.A.T.O. de sta
ționare a noi 
cu rază medie 
pa occidentală.

EXTRACȚIA DE CĂRBUNE ÎN 
ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE s-a di
minuat în 1982 cu 1,8 _!a sută față 
de anul 
numărul 
la sută, 
numărul 
8 300 in 1982.

precedent. Concomitent, 
minerilor a scăzut cu 3.2 
Numai in Marea Britanie 
minerilor s-a redus CU

I

rachete americane 
dș acțiune in Euro-

*
ȘOMAJULUI ÎNCREȘTEREA

R.F.G. Numărul șomerilor în R. F. 
Germania a crescut cu peste 12 la 
sută în ianuarie, ridicindu-se la 
aproape 2.5 milioane de persoane 
la sfirșitul lunii, față de 2,2 milioa
ne la finele lui decembrie -- scrie 
ziarul „Die Welt", care citează sur
se apropiate de Oficiul federal al 
muncii de la Niirnberg. Este pentru 
prima dată cînd în R.F.G. rata șo
majului urcă la 9,1 la sută din 
populația activă.

MANEVRELE MILITARE „CON- 
TEX 831“. Unități ale marinei mi
litare și ale forțelor aeriene ale 
S.U.A., Marii Britanii și Portuga
liei participă la manevrele denu
mite codificat „Contex 831", care 
se desfășoară in largul coastelor 
portugheze in perioada 1—11 fe
bruarie, informează agenția France 
Presse.

de 
in

Capriciile vremii
O puternică furtună însoțită 

descărcări electrice s-a abătut, 
noaptea de luni spre marți, asupra
capitalei Austriei. Ploile au fost în
soțite de grindină, iar vintul a 
atins 90 km/h. Potrivit meteprolo- 
gilor, anul acesta luna ianuarie a 
fost cea mai călduroasă in Austria 
din ultimit 200 de ani. temperatura 
medie fiind de plus cinci prade — 
cu 7 grade peste norma obișnuită 
in ianuarie.

In această iarnă, in zona capita
lei R.P. Chineze au căzut puține 
precipitații, prima zăpadă a sezo
nului inregistrîndu-se marți, 1 fe
bruarie. Totodată, temperatura me
die a fost mai ridicată ca de obicei. 
Deoarece și in ultimii doi ani pre
cipitațiile au fost sub nivelul nor
mal, principalul rezervor de apă 
din zona Beijing, cel de la Miyun, 
dispune, potrivit estimărilor, nu
mai de aproximativ o treime din 
capacitatea totală a acestuia.

Creșterea cheltuielilor militare șt reducerea drastică 
a fondurilor social-economice

WASHINGTON I (Agerpres). — 
Guvernul Statelor Unite a înaintat 
Congresului proiectul de buget fe
deral pe anul fiscal 1984, care incepe 
1a 1 octombrie a.c.

In proiectul de buget pe anul vii
tor se prevede la capitolul cheltu
ieli suma de 848,5 miliarde dolari, 
dintre care 238,6 miliarde dolari in 
scopuri militare — singurul capitol 
la care se anticipează o creștere (29.7 
miliarde dolari) fată de anul curent. 
Se prevede, de asemenea, pe anul 
fiscal 1984, un deficit planificat de 
188,7 miliarde dolari. Concomitent,

sînt cerute reduceri drastice ale 
cheltuielilor social-economice fede
rale.

In documentul remis Congresului, 
administrația a prezentat și liniile 
directoare ale politicii bugetare pen
tru următorii cinci ani. Acestea con
țin, printre altele, potrivit agenției 
U.P.I., „reducerea cheltuielilor gu
vernamentale cu 558 miliarde dolari 
in următorii cinci ani, cea mai mare 
parte a economiilor urmind să fie 
realizate prin diminuarea programe
lor de asigurări sociale, sanitare și 
a altor alocații sociale".

• Intensă activitate diplo
matică • Represiuni israe
liene împotriva populației din 

Cisiordania
TUNIS 1 (Agerpres) — Președin

tele Tunisiei, Habib Bourguiba. l-a 
primit pe primul ministru libanez, 
Shafic AI-Wazzan, care face o vizi
tă oficială la Tunis. Au fost discu
tate situația din Liban și stadiul ne
gocierilor libanezo-israeliano-ameri- 
cane, problema palestiniană și rela
țiile bilaterale. Premierul libanez a 
avut, de asemenea, convorbiri cu prel- 
rnietul tunisian, Mohamed Mzali, 
precum și cu Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.

BRUXELLES 1 (Agerpres). — Re
gele Hussein al Iordaniei s-a întîlnit. 
Ia Bruxelles, cu Piet Dankert, pre
ședintele Parlamentului vest-euro
pean — organul consultativ al C.E.E. — 
cu care a avut un schimb de vederi 
cu privire la ultimele evoluții din 
Orientul Mijlociu și atitudinea țărilor 
vest-europene in această problemă, 
informează agenția iordaniană de 
presă — Petra.

Suveranul hașemit a' făcut apel Ia 
o acțiune rapidă pentru găsirea unei 
soluții juste și globale crizei din 
Orientul Mijlociu, adaugă agenția.„Soluționarea problemei namibiene — o necesitate 

pentru
Declarațiile secretarului general al O.N.U.

LUANDA 1 (Agerpres). — Secreta
rul general al Națiunilor Unite, Ja
vier Perez de Cuellar, aflat la Luan
da in cadrul unui turneu efectuat 
într-o serie de state africane, a avut 
convorbiri cu președintele Angolei, 
Eduardo dos Santos, și cu alți condu
cători angolezi, cu care a examinat 
probleme legate de accesul Namibiei 
Ia independentă in conformitate cu 
prevederile Rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate și instaurarea 
unei păci trainice in Africa austra
lă. Secretarul general al O.N.U. s-a 
întîlnit. de asemenea, cu reprezen
tanți ai Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și 
Congresului Național African, orga
nizație care luată împotriva politicii 
de apartheid promovate de autorită
țile rasiale din Republica Sud-Afri- 
cană.

Soluționarea problemei namibiene
— a declarat Javier Perez de Cuellar
— este o problemă vitală pentru 
toate statele din sudul continentului 
african. înlăturarea tuturor dificul? 
tătilor din calea decolonizării Nami
biei necesită unirea eforturilor tutu
ror statelor. Organizația Națiunilor 
Unite — a continuat el — se pro
nunță cu fermitate pentru asigurarea 
suveranității și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din această parte 
a Africii. Javier Perez de Cuellar s-a 
pronunțat pentru creșterea rolului 
O.N.U. în soluționarea principalelor 
probleme internaționale și a adresat 
un apel tuturor statelor membre ale 
comunității internaționale, cerindu-le 
să acorde ajutor efectiv statelor afri
cane în scopul realizării unei adevă
rate independențe politice și econo
micei

DAMASC 1 (Agerpres). — După 
cum informează agenția palestiniană 
de presă WAFA, Bassam Al-Shakaa, 
primarul orașului Nablus, din teri
toriul de pe malul de vest al Ior
danului, aflat sub ocupația israe- 
liană, a adresat un apel Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Edu
cație, Știință și Cultură (UNESCO) 
de a interveni spre a pune capăt 
menținerii in detenție a studenților 
palestinieni de către forțele israe- 
liene. Potrivit agenției, autoritățile 
israeliene de ocupație aplică o poli
tică de arestări arbitrare în rîndul 
studenților palestinieni și de amenzi 
grele, in Încercarea de a combate 
spiritul generalizat de rezistentă de 
pe malul de vest al Iordanului. Auto
ritățile de ocupație israeliene conti
nuă să rețină în detenție 27 student? 
de la Universitatea din Hebron, ares
tați la 13 ianuarie sub acuzația că au 
participat la un miting consacrat 
marcării celei de-a 18-a aniversări a 
revoluției palestiniene.
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