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RĂSPUNZÎND ÎNSUFLEȚITOARELOR CHEMĂRI ADRESATE
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ÎN MESAJUL DE ANUL NOU

Pentru înfăptuirea sarcinilor economice
din 1985, anul hotărîtor al cincinalului,

MUNCA, ORDINE, DISCIPLINA SI RESPONSABILITATE
„Sa acționăm neabătut pentru perfecționarea continuă a întregii
activități, pentru lărgirea democrației muncitorești revoluționare, pen
tru a pune în valoare inițiativa și capacitatea creatoare a oamenilor
muncii, pentru introducerea unui înalt spirit de ordine, disciplină și
responsabilitate în toate domeniile vieții economice și sociale".

NICOLAE CEAUȘESCU
bișnuim ca la Începutul fiecărui nou
drum — așa cum este și anul 1985 —
să străbatem mai intîi cu gindul di
mensiunile distantei pe care vrem să o par
curgem. De unde pornim și unde vrem să
ajungem ? Iată întrebarea care polarizează,
în mod firesc, acum, la început de an, gîndurile, aspirațiile, dorințele tuturor oameni
lor muncii — români, maghiari, germani și
de alte naționalități — din industrie, agri
cultură, de pe șantierele de investiții, din
unitățile de cercetare științifică și inginerie
tehnologică, din toate domeniile de activi
tate.
Mindri de tot ceea ce am Înfăptuit, putem
spune cu deplină satisfacție că ștafeta pe
care anul 1984 a predat-o noului an 1985 este
deosebit de bogată în realizări — temelie
sigură pentru continuarea grandioasei opere
de edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în țara noastră. Așa cum se
arată in Mesajul de Anul Nou adresat în
tregii națiuni de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în anul recent încheiat, cel de-al patrulea
din actualul cincinal — cind s-a sărbătorit
cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și in care a avut Ioc cel
de-al XlII-lea Congres al partidului — s-au
obținut succese de seamă in toate ramurile
economiei naționale, in dezvoltarea de an
samblu a patriei noastre socialiste. în anul
1984, in industrie s-a realizat un ritm de
creștere de circa 7 la sută, iar în agricul
tură s-a obținut cea mai mare producție de
cereale din istoria țârii, de peste o tonă pe
locuitor. 1984 va rămîne înscris în istorie ca
anul in care a fost dat în folosință Canalul
Dunăre — Marea Neagră, grandioasă reali
zare a acestei epoci, a geniului creator al
întregului nostru popor. Marile realizări din
acest an demonstrează, încă o dată, forța
economiei noastre naționale, superioritatea
orinduirii socialiste pe care o edificăm, ca
pacitatea poporului nostru de a infringe
orice greutăți și de a asigura — acționind
unit, sub conducerea partidului — mersul
ferm înainte al României pe calea progre
sului, bunăstării și civilizației.
Pășim, deci, in Noul An cu conștiința'
limpede a participării plenare la înfăptuirea
politicii clarvăzătoare a partidului nostru,
confirmată în mod strălucit de progresele
înregistrate in toate sectoarele economiei
naționale, de stima și respectul de care se
bucură pe plan internațional România so
cialistă. Dispunem, totodată, de o bază si
gură, științific fundamentată pentru înde
plinirea exemplară a prevederilor de plan
pe anul 1985, prevederi la elaborarea cărora
s-a ținut seama de rezultatele obținute, de
potențialul uman și material din fiecare uni
tate economică, de nivelul de dezvoltare a
forțelor de producție. Prin urmare, decisivă
pentru înfăptuirea obiectivelor pe care ni
le-am propus este acum munca neabătută,
plină de abnegație și elan revoluționar a
tuturor oamenilor muncii, a întregului

O

popor. Ne sînt încă proaspete în memorie
îndemnurile mobilizatoare cuprinse in Me
sajul de Anul Nou al tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al partidului,
de a acționa neabătut pentru perfecționarea
continuă a întregii activități, pentru lărgirea
democrației muncitorești revoluționare, pen
tru a pune în valoare inițiativa și capacita
tea creatoare a oamenilor muncii, pentru in
troducerea unui înalt spirit de ordine, disci
plină și responsabilitate în toate domeniile
vieții economico-sociale.
Profunda satisfacție, însuflețirea și unani
mitatea cu care a fost primit, la cumpăna
dintre ani, de toți cetățenii țării Mesajul de
Anul Nou constituie o elocventă și grăitoa
re dovadă a unității întregii noastre na
țiuni in jurul partidului, al secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel
mai iubit fiu al poporului, înflăcărat mili
tant revoluționar și patriot, care de peste
cinci decenii — din care de 20 de ani in
vestit cu supremele responsabilități in con
ducerea partidului și statului nostru — des
fășoară o amplă și neobosită activitate pen
tru continua prosperitate și ridicare a pa
triei pe noi culmi de progres, pentru creș
terea prestigiului României socialiste in în
treaga lume. ,
Consecventa politicii partidului nostru este
confirmată de obiectivele Înscrise în Direc
tivele Congresului al XlII-lea al partidului,
potrivit cărora va continua procesul de creș
tere în ritm înalt a economiei naționale,
urmînd ca România să intre într-o nouă
etapă de dezvoltare economico-socială. pe
drumul făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării spre comunism,
în concordanță cu aceste orientări de per
spectivă, așa cum se subliniază și în Mesajul
de Anul Nou, trăsăturile definitorii ale pla
nului pe anul 1985 constau în lărgirea bazei
energetice și de materii prime, infăptuirea
programelor speciale privind ridicarea nive
lului tehnic și al calității producției, crește
rea productivității muncii, reducerea consu
murilor materiale și energetice, aplicarea
fermă a principiilor noului mecanism economico-financiar, ale autoconducerii muncito
rești, sporirea mai puternică a eficientei în
tregii activități.
Așadar, în toate domeniile de activitate
se va pune un accent cu totul deosebit pe
factorii intensivi, calitativi ai dezvoltării
economice, pe utilizarea la maximum a pu
ternicului potențial productiv creat în anii
construcției socialiste și, cu deosebire, în
ultimele două decenii. Relevant, în acest
sens, este și faptul că, prin planul pe 1985,
se prevede accelerarea ritmului creșterii
economice față de primii ani ai cincinalu
lui. Iată de ce se impune ca, încă din aces
te prime zile ale anului, în toate unitățile
și sectoarele de activitate să se muncească
intens, bine organizat, cu elan revoluționar
pentru îndeplinirea ritmică, exemplară a
planului la toți indicatorii.
---------------------------------- -—, Prevederile de
(Continuare în pag. a Ii-a)

al Tineretului — „Participare, Dez
1985 ihtră și va rămîne în conști
voltare, Pace" — pun in lumină cu
ința colectivă a umanității, a popoa
toată claritatea statutul social activ
relor lumii prin multiple semnifica
al tinerei generații in societatea con
ții, între care un Ioc de seamă îl de
temporană și in perspectiva evoluției
ține aceea de a fi consacrat tinere
acesteia. După cum este cunoscut,
tului — generație a viitorului. încumai ales în ultimele decenii de pro
nunind o suită substanțială de iniția
funde mutații economice, sociale, po
tive ale României socialiste, marca
litice, participarea s-a consacrat tot
rea Anului Internațional al Tinere
mai evident ca o caracteristică de
tului răspunde, astfel, unor înalte
bază a tineretului. In contextul pro
comandamente contemporane, legate
blematic al A.I.T., participarea la
de rolul și contribuția tinerei gene
dezvoltare se imbină firesc și funda
rații in viața națiohală și interna
mentat cu participarea la pace, dind
țională.
expresie dorinței tinerei generații de
România socialistă, partidul nos
a lua parte activă la modelarea vii
tru au acordat și acordă, după cum
torului popoarelor și a propriului său
se știe, o atenție deosebită tinerei
viitor pașnic și prosper.
generații, prezenței sale active și
Deviza emblematică a A.I.T. — denemijlocite in viața societății, pre
gătirii sale corespunzătoare, pe mă i venită de-acum familiară pentru
sura responsabilităților ce-i vor re
veni pentru ziua de miine a patriei
și a umanității. Așa cum se sublinia
Nicu CEAUȘESCU
ză in documentele programatice ale
partidului și statului nostru, in cuMembru supleant al Comitetului
vintările președintelui Republicii, ti
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
neretul reprezintă un factor de im
Prim-secretar al C.C. al U.T.C.
portanță deosebită in lupta popoare
Președintele Comitetului Național
lor pentru împlinirea aspirațiilor de
Român pentru Anul Internațional
pace, independență și progres. Po
al Tineretului
trivit concepției românești, profund
umaniste și revoluționare, tînăra ge
nerație este vital interesată în în
făptuirea unor transformări înnoi
largi cercuri politice, pentru opinia
toare în societate, in organizarea pe
publică, precum și pentru mișcarea
baze mai echitabile a vieții sociale,
de tineret — este clară și mobiliza
in participarea tot mai activă la fău
toare, fiecare din termenii săi purirea propriului destin și, in pri
nind în valoare dinamismul tinerei
mul rind, în eliminarea primejdiei
generații, vocația sa spre acțiune.
nucleare și salvgardarea păcii. Apre
Se apreciază, de regulă, că tinere
ciind la valoarea sa contribuția ge
tul reprezintă viitorul fiecărui popor,
nerației tinere la procesele noi din
al fiecărei țări. Desigur, transforma
întreaga lume, Ia dezvoltarea eco
rea unui asemenea deziderat în reali
nomică și socială, la promovarea
tate depinde, în mod prioritar, de
păcii și înțelegerii internaționale,
acțiunea și influența practică a unui
partidul și statul nostru consideră că
ansamblu de factori obiectivi și su
în actuala conjunctură mondială, cit
biectivi
ce asigură participarea tine
și in perspectivă este necesar să se
rei generații atit la intreaga viață
intensifice preocuparea pentru a se
economică, social-politică și spiritu
asigura condiții optime de viață și
ală a popoarelor, cit și la viața in
pregătire pentru tineri, pentru edu
ternațională.
carea lor în spiritul prieteniei, al
colaborării și păcii.
Este cunoscut că, de-a lungul isto
Caracterul științific și realist al
riei, tineretul a făcut obiectul consi
politicii românești în domeniul ti
derațiilor de ordin teoretic, filosofic,
neretului este pe deplin demonstrat
sociologic, psihologic, intrind astfel
de marile înfăptuiri ale României
în perimetrul tematic al unor siste
socialiste — in care se regăsesc în
me de gindire ; perspectivele de tra
corporate și eforturile creatoare ale
tare a problematicii tineretului au
tuturor tinerilor din patria noastră ;
fost dintre cele mai diverse : tine
în statutul activ asigurat tinerelor
retul ca parte a populației ; tinere
vlăstare in viața societății — cit și
tul ca o grupă de vîrstă ; tineretul
de profundul ecou și largul interes
ca stare de spirit ; tineretul ca
pe care propunerile privind tinăra
generație între generații. Dincolo de
generație le au pe plan internațio
aceste variante interpretative, carac
nal. O expresie grăitoare a acestei
teristica principală a tinerei genera
înalte aprecieri o constituie con
ții, care a reținut și reține atentia
sensul realizat Ia O.N.U. la nume
unanimă a comunității internaționa
roasele inițiative ale României în
le, de la sociologi la factorii de de
legătură cu tineretul, inițiative căro
cizie politică, o constituie afirmarea
ra li s-au alăturat, în calitate de
tineretului ca un important factor
coautori, state de pe toate meridia
de acțiune socială, de progres.
nele și care au generat o stare de
Realitățile lumii contemporane in
spirit proprie abordării în context
dică fără echivoc faptul că tineretul
mondial a problematicii de tineret.
de azi pășește in viață într-o epocă
. - ri ...
extrerrt de complexă, caracterizată,
pe de o parte, prin consolidarea mu
Tineretul — factor activ tațiilor
progresiste, revoluționare de
pe arena mondială, întărirea inde
al istoriei
pendenței naționale a popoarelor,
iar, pe de altă parte, printr-o serie
Noțiunile-cheie sub auspiciile că
de acțiuni ale forțelor imperialiste,
rora va fi marcat Anul Internațional
reacționare, care nu se împacă încă

MINTIA-DEVA :
Suplimentar —
3 milioane kWh
energie electrică
Energeticienii de la termo
centrala Mintia-Deva, hotăriti
să continue succesele din anul
trecut, cind au livrat in siste
mul energetic național 7,226 mili;,.TP kWh energie electrică, cu
18(1 milioane kWh mai mult
decit s-a prevăzut, obțin și in
acest an succese deosebite in
creșterea producției de energie
electrică. Astfel, in primele trei
zile ale anului, energeticienii
do aici au livrat in sistemul
energetic național 61 milioane
kWh energie electrică, cu 3 mi
lioane mai mult decit s-a pre
văzut. (Sabin Cerbu, corespon
dentul „Scinteii").

(Continuare în pag. a IlI-a)

BUZĂU : Importante
depășiri de plan
la producția fizică

Prezentăm în pagina a 2-a
relatări ale reporterilor și
corespondenților „Scînteii“
prezenți ieri în mijlocul oa
menilor muncii din unități
industriale și agricole

Ca urmare a utilizării cu ran
dament ridicat a mașinilor,
utilajelor și instalațiilor tehno
logice, aprovizionării ritmice cu
materii prime și materiale a
locurilor de muncă, muncitorii,
inginerii și tehnicienii din uni
tățile industriale ale județului
Buzău au înregistrat importante
depășiri la producția fizică.
Astfel, în anul trecut au fost li
vrate suplimentar economiei na
ționale 3 817 tone țiței, 336 tone
utilaje tehnologice pentru in
dustria chimică, 461 tone piese
turnate din fontă, 240 tone
uleiuri minerale, 67 tone aparate
de cale și confecții textile în
valoare de 7,3 milioane lei.
(Stelian Chiper, corespondentul
„Scinteii").

Din noua arhitectură a municipiului lași Foto : E. Dichiseanu

Cu neclintită încredere

OCNA MUREȘ: Toate
utilajele funcționează
ia parametrii prevăzuți
„Primele zile de muncă ne-au
adus și primele succese — ne-a
declarat ing. Vasile Mînăscurtâ,
directorul Combinatului de pro
duse sodice din Ocna Mureș.
Au fost realizate
integral
prevederile la producția fi
zică,
fiind
obținute
2 100
tone sodă calcinată, 620 tone
sodă caustică, 138 tone silicat
de sodiu solid, 82 tone bicarbo
nat de sodiu. Totodată, s-au
obținut'peste. prevederile planu
lui 21 tone sodă caustică gra
nulată. 28 tone bicarbonat de
sodiu, 11 tone sodă caustică, 9
tone silicat de sodiu solid.
Avind in vedere rigorile iernii,
am luat toate măsurile pentru
aprovizionarea ritmică a combi
natului". (Ștefan Dinică, cores
pondentul „Scinteii").

cu tendința obiectivă de dezvoltare
a umanității pe calea progresului.
In condițiile in care problema fun
damentală a zilelor noastre este
aceea a încetării cursei înarmărilor,
care a atins proporții fără precedent,
a eliminării pericolului unui război
nuclear nimicitor, tinerii de pe cele
mai diferite meridiane ale lumii se
află in primele rinduri ale forțelor
angajate in lupta pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru trecerea
la dezarmare, in primul rind la de
zarmare nucleară. Pentru tineretul
lumii contemporane, acum, cind s-a
ajuns la o agravare fără precedent
a situației internaționale, prin creș
terea pericolului unui nou război
mondial, care ar duce, inevitabil, la
o catastrofa nucleară, asigurarea pă
cii nu constituie o temă de interpre
tare abstractă, ci o problemă foarte
concretă, cu caracter vital, a cărei
soluționare îl vizează în mod direct.
Tineretul este, în fapt, acela asupra
căruia s-au răsfrînt și se răsfring,
in primul rind, stările de lucruri
anacronice de ordin economic, poli
tic, social, cultural. Oamenii politici
pot hotărî asupra declanșării unor
confruntări armate, dar pe cîmpurile
de luptă sînt întotdeauna trimiși
în primul rind tinerii, fiind nevoiți să plătească — așa cum
a dovedit-o in repetate rinduri
istoria — cel mai greu tribut
de vieți omenești, în contradicție fla
grantă cu propriile lor năzuințe. Dar
chiar și fără ca tunurile să tragă,
situația a zeci și zeci de milioane
de tineri de pe diferite meridiane
este grav amenințată, în condițiile
în care sumele imense cheltuite la
ora actuală pentru înarmare afectea
ză profund posibilitățile de rezolva
re a unor grave probleme de ordin
social cum ar fi : șomajul, analfabe
tismul, subdezvoltarea, starea preca
ră de sănătate, subnutriția și multe
altele.
Pe de altă parte, efectele negative
ale actualei crize economice mondi
ale, care influențează intr-un fel sau
altul toate' statele lumii, accentuînd
instabilitatea politică, decalajul și
contradicțiile dintre țările bogate și
țările sărace, agravează continuu
destinul a numeroși tineri, ducind la
șomaj in proporție de masă in sta
tele industrializate, neștiință de car
te și lipsă de calificare profesională
în numeroase țări în curs de dez
voltare.
Situațiilor respective li se adaugă
și alte fenomene cu efecte negative
asupra tineretului, precum marginalizarea socială, violența, toxicomania,
pornografia, terorismul, deosebit de
frecvente în diferite țări ale lumii.
Intr-un asemenea context, asistăm
la mutații de substanță in mentali
tatea și pozițiile tinerei generații, în
locul și rolul ei în viața societăților
naționale. Tineretul dorește cu ar
doare să-și spună -cuvintul asupra
problemelor majore cate confruntă
astăzi umanitatea, să participe ne
mijlocit la conturarea și punerea in
valoare a căilor de făurire a viito
rului în care acesta este chemat să

Țara face pași mari către viitor. îndeplinind stră
lucitele prevederi ale programului de necontenită dez
voltare elaborat de cel de-al XlII-lea Congres al parti
dului, România își construiește prin muncă, prin efor
turi, prin tot mai însemnate realizări, ziua de miine.
Vastul, impresionantul șantier al acestei neasemuite
construcții este puternic iluminat de cuceririle științei
și ale tehnicii înaintate. Documentele Congresului al
XlII-lea atribuie un rol deosebit electronicii și meca
nicii fine în promovarea puternică a progresului teh

Cluj-Napoca. Platforma
electronicii. întemeiată in
coasta Dealului Feleacului,
această nouă și puternic
înzestrată platformă inte
grată cuprinde întreprin
derea pentru electronică
industrială și automatizări.
Centrul teritorial de calcul
electronic,
laboratoarele
Facultății de electrotehnică,
trei filiale ale unor insti
tute de cercetări in dome
niile electronicii, automati
zării și tehnicii de calcul,
precum și un liceu de in
formatică. în temeiul unui
program de colaborare co
mun — toate se constituie
intr-o puternică bază de
producție, de cercetare și
de pregătire a cadrelor în
aceste domenii de mare
viitor ale științei și tehni
cii moderne.
Prima noastră gazdă este
prof. univ. dr. ing. Marius
Hăngănuț. șeful Filialei
Cluj-Napoca a Institutului
de cercetare științifică și
inginerie tehnologică pen

tru automatizări, care ne
spune :
— Existența platformei
noastre electronice este re-

nic în întreaga economie națională : pină în 1990
producția industriei electronice, inclusiv a mijloacelor
tehnicii de calcul va crește cu 62-67 la sută, iar
producția industriei de mecanică fină cu 48-55 la
sută. Cercetarea științifică va accelera procesul de
automatizare, electronizare și robotizare a producției
și a altor activități economico-sociale, asigurînd ast
fel ca progresul tehnic să dețină principala pondere
in creșterea productivității muncii. Perspective minu
nate. îndemn inalt către acțiunea modernă, eficientă.

în cel mai înalt grad crea
tivitatea și inteligența teh
nică, valorifică superior
materiile prime și energia.

treaga dezvoltare a științei
românești. Filiala institu
tului nostru și-a profilat
activitatea pe cercetarea,

ELECTRONICA - rampă
de lansare a progresului
zultatul concepției revolu
ționare
a
președintelui
Nicolae Ceaușescu, ctitorul
acestui nou edificiu al ști
inței și tehnicii românești.
Am putea spune că odată
cu amplasarea armonioasă
în teritoriu a forțelor de
producție a apărut și ne
cesitatea repartizării terito
riale a electronicii. Este
cunoscut faptul că indus
tria electronică înglobează

— Așadar, ne aflăm pe
o platformă a parametrilor
înalți.
— Acestea sînt cotele că
tre care năzuim, bucurindu-ne de condiții admira
bile, avind permanent spri
jinul și îndrumarea de înal
tă competență din partea
tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu,
căreia ii sintem profund
recunoscători pentru în-

construcția și introducerea
în producție a tehnologii
lor și echipamentelor de
testare automată. Aseme
nea echipamente, care se
află deja in dotarea mul
tor întreprinderi din in
dustria electronică și elec
trotehnică din București și
din țară, automatizează de
fapt procesul controlului
de calitate. Operația aceas
ta nici nu se poate imagi

na, a fi realizată manual :
sute de cadre de înaltă
specialitate ar trebui să lu
creze la ceea ce rezolvă
calculatorul doar în cîteva
minute. Noi cercetăm și
producem asemenea echi
pamente unicat pe țară și
asigurăm prototipuri de noi
produse pentru vecinii noș
tri, întreprinderea pentru
electronică industrială și
automatizări.
— Performanțe ?
— Echipamentele noastre
au fost bine apreciate in
țară, precum și la nume
roase expoziții internațio
nale printre care cele de
la Brighton, Paris, Wiesba
den, Moscova, Beijing, Hanovra, Brno, Leipzig. Men
ționez că, totodată, pre
luăm numeroase probleme
de automatizare pentru în
treprinderile din zonă, în
deosebi pentru industria
constructoare de mașini,
contribuind la creșterea
performanțelor tehnice ale
produselor, făcîndu-le mai
folositoare in țară, mai
competitive pentru export.

O hartă ne stîrnește
curiozitatea. Nu e o hartă
obișnuită : nu-i nici fizică,
nici economică, nici admi-

Gh. ATANASIU
Marin OPREA

corespondentul „Scinteii"

(Continuare in pag. a III-a)

Așternută bogat pe
drumul dintre anul
cel trecut și anul cel
proaspăt, puritatea ză
pezii a caligrafiat în
sufletul și in arături
le țării nădejdea bel
șugului.
Sub mantia de lumi
nă a primei ninsori se
găsesc urmele pașilor
tuturor celor care au
sărbătorit prin neodihna și munca lor cin
stită marile evenimen
te ale anului trecut,
anul celei de a 40-a
aniversări a Augustu
lui demnității și deve
nirii noastre și al is
toricului Congres al
XlII-lea al Partidului
Comunist Român
—
evenimente evocate in
vibrantul Mesaj de
An Nou al tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
în zăpada proaspătă
a începutului de an
s-au întipărit de pe
acum urmele pașilor
tuturor celor care se
pregătesc să cinsteas
că în același fel, adică
prin neodihna și mun
ca lor cinstită, împli
nirea a două decenii
de la Congresul al
IX-lea al Partidului
Comunist Român, mo
ment de înaltă semni
ficație în cartea de
aur a istoriei partidu
lui și a țării.
Direcțiile de acțiune,
orientările și obiecti
vele stabilite de Con
gresul
al
XlII-lea
poartă pecetea tine

rească și îndrăzneață
a concepției revolu
ționare a marelui om
politic,
strălucitului
conducător al națiunii
noastre socialiste,
secretarul general al
Partidului
Comunist
Român,
președintele
țării, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Este
acesta
cel
dinții semn de recu-

EESnZEEl
de Teofil BĂLAJ
noaștere, marele semn
de recunoaștere a jus
teței opțiunilor unui
întreg popor și a unui
intreg
partid, mai
unit ca oricind — cu
întregul său potențial
material, uman și mo
ral — în marea operă
de scriere a noului
destin de progres și
civilizație pe pămîntul românesc.
In Mesajul de Anul
Nou adresat tuturor
fiilor patriei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu
ne-a reamintit fiecă
ruia dintre noi și tu
turor la un loc că ne
așteaptă un an de
muncă intensă și res
ponsabilă pentru îm
plinirea nădejdilor de
bine ale fiecăruia din

tre noi și ale tuturor
la un loc.
Să ne dorim, sincer,
tocmai de aceea, mul
tă sănătate și putere
de muncă, așa cum i-a
urat națiunii noastre
președintele țării
și
cum ii dorim și noi,
un intreg popor, strins
unit. în jurul marelui
fiu al patriei. Și să ne
dorim pace, înțelegere
și prietenie între po
poarele planetei.
într-o republică a
muncii, cum este Re
publica Socialistă
România, pacea în
seamnă în primul rind
creație, iar tot ce în
seamnă creație ne îm
bogățește cu fiecare zi
mai mult zestrea de
suflet și nu numai de
suflet. Să fie pace
între oameni și între
țările lumii și fiecare
să-și
dorească bi
nele pentru țara lui
și pentru familia lui,
fără nici un gînd ne
prieten pentru oame
nii care trăiesc in altă
țară. „La mulți ani !“
— tocmai de aceea,
tuturor
gindurilor
bune și tuturor oame
nilor de bine de pre
tutindeni.
Adică tuturor oame
nilor — oameni.
„La multi ani !“ —
bucuriei de a trăi acum și aici, sub ma
rele semn al încrede
rii în ziua de miine
a mai binelui și mai
temeinicului, a progre
sului și păcii.
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Pentru înfăptuirea sarcinilor economice din 1985, anul hotărîtor al cincinalului,

MUNCĂ, ORDINE, DISCIPLINĂ Șl RESPONSABILITATE
(Urmare din pag. I)

plan pe acest an au fost dezbătute pe larg In adu
nările generale ale oamenilor muncii din ultimul
trimestru al anului trecut, stabilindu-se programe
concrete de măsuri menite să asigure Înfăptuirea
întocmai a obiectivelor stabilite. Acum a sosit
momentul ca toate aceste programe să fie traduse
in fapte.
Ținînd seama de ritmurile In care urmează să
crească produsul social si venitul național, pro
ducția industrială și agricolă, de volumul investi
țiilor ce se vor efectua, locul centrai acordat
dezvoltării susținute a bazei proprii de materii pri
me și resurse energetice apare cit se poate de
firesc și necesar. Numai prin Îndeplinirea rit
mică, integrală a planului la producția de cărbune,
țiței, minereuri, energie electrică se vor asigura
condițiile necesare pentru desfășurarea normală a
proceselor de fabricație în toate celelalte sectoare
de activitate. Pornind tocmai de la această core
lație de bază Intre diferitele ramuri ale economiei
naționale se impune ca în industria extractivă și
energetică să se aplice ferm indicațiile conducerii
partidului privind mai buna folosire a utilajelor,
a întregului potențial tehnic și uman disponibil,
astfel Incit producția de materii prime și resurse
energetice să satisfacă cerințele economiei na
ționale.
Totodată, este necesar ca, în celelalte ramuri și
sectoare de activitate, să se ia măsuri ferme, Încă
din aceste zile pentru reducerea mai accentuată
a consumurilor de materii prime și energie. De
altfel, in etapa actuală, aceasta este o cerință izvorîtă din însuși caracterul intensiv al dezvoltării
economice și care impune promovarea rapidă In
producție a tehnologiilor moderne, de mare ran
dament și eficiență, astfel incit odată cu diminua
rea consumurilor materiale și de energie să se
asigure valorificarea superioară a materiilor prime.
O sarcină esențială a activității din acest an,
subliniată în Mesajul de Anul Nou, se referă la
continuarea procesului de dezvoltare și moderni
zare a agriculturii, de infăptuire a noii revoluții
agrare, de transformare a modului de muncă, de
viață și de gindire a țărănimii. Dovada cea mai
convingătoare a marilor posibilități ale agricultu
rii noastre socialiste o constituie nivelul produc
țiilor realizate de unitățile fruntașe. în multe
cooperative agricole și întreprinderi agricole de
stat s-au obținut, încă de anul trecut, producții
cu mult mai mari decît cele prevăzute atît pentru
acest an, cit și pentru viitorul cincinal. Pornind
de la asemenea rezultate, una din cerințele de
prim ordin ce se pune in fața tuturor lucrătorilor
de pe ogoare este ca experiența fruntașilor să fie
extinsă și generalizată in toate unitățile agricole.
Practica dovedește că printre fruntași nu se nu
mără numai cei care dispun de terenuri deosebit
de fertile sau de alte condiții naturale favorabile.
De aici și concluzia că hotărâtoare pentru sporirea
producțiilor agricole sint munca oamenilor, modul
de organizare a activității, respectarea riguroasă
a tehnologiilor specifice fiecărei culturi și specii
de animale, spiritul de ordine și disciplină — adi
că tocmai acele elemente care stau la lndemina
tuturor lucrătorilor din agricultură.
Accentuarea dezvoltării intensive a întregii eco
nomii naționale are ca trăsătură distinctivă și in
acest ultim an al actualului cincinal promovarea
rapidă, pe scară largă a cuceririlor științei și teh
nicii, in conformitate cu programele de cercetare
științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere
a progresului tehnic, elaborate sub conducerea to
varășei
academician
doctor
inginer
Elena
Ceaușcscu, prim viceprim-minlstru al guvernului,
președintele Consiliului Național pentru Știință și
Tehnologie, savant de largă recunoaștere și pre
țuire internațională, prin a cărei prodigioasă acti
vitate știința și tehnologia românească se înscriu
printre factorii esențiali, de cea mai mare impor
tantă pentru desfășurarea cu succes a întregii
opere de construcție socialistă din patria noastrâ.
Stim bine că tot ceea ce am înfăptuit, toate
succesele obținute in marea epopee de edificare
a socialismului se datoresc muncii neabătute a în
tregului popor, care s-a călăuzit după politica În
țeleaptă, clarvăzătoare, consecventă a partidului
nostru. Iată de ce. strins uniți in jurul partidului,
al secretarului său general, tovarășul Nicolae
Ceausescu, să acționăm și în continuare în așa fel
incit 1985 să reprezinte o nouă treaptă, cit mai
înaltă pe drumul prosperității patriei noastre so
cialiste. Răspunzînd prin fapte mobilizatoarelor
chemări adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu
în Mesajul de Anul Nou, să muncim mai cu spor,
să facem țara mai bogată și mai Înfloritoare, să
realizăm exemplar planul pe acest an și pe între
gul cincinal, asigurînd trecerea cu succes la înfăp
tuirea viitorului cincinal, în lumina istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului,
spre binele și fericirea întregului popor.

Ion TEODOR

OAMENI Al MUNCII

DIN ECONOMIE!
Răspunzînd însuflețitoarelor
chemări

adresate

Nicolae

Ceaușescu,

fermitate,

cu

de

tovarășul

acționați

dăruire

și

Anul 1985, on hotărîtor pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelot
economice deosebit de mobilizatoare și complexe ale întregului cincinal,
a debutat - așa cum menționam in ziarul de ieri - cu o serie de succese
de prestigiu In unitățile unde activitatea se desfășoară neîntrerupt, cu
„foc continuu". Toți oamenii muncii sint insă pe deplin angajați in am
plul efort făcut pe ansamblul economiei naționale pentru înfăptuirea
neabătută a planului pe acest an și pe întregul cincinal, răspunzînd astfel
însuflețitoarelor îndemnuri adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, in Mesajul de Anul Nou.
Prezenți ieri, 3 ianuarie, în unități industriale, agricole, pe șantiere
de investiții, reporteri și corespondenți ai „Scinteii" au consemnat noi
fapte de muncă, noi succese in realizarea și depășirea planului de pro
ducție „Io zi".

LA ÎNTREPRINDEREA „SEMĂNĂTOAREA"

DIN CAPITALA

Din prima zi — producția realizată

la nivelul graficelor
întreprinderea „Semănătoarea” din
Capitală, cea mai importantă unitate
constructoare de mașini agricola din
țara noastră, trebuie să realizeze în
anul 1985, ultimul an al actualului
cincinal, o gamă largă de combine
noi și modernizate, necesare agricul
turii noastre socialiste. Din acest
considerent, reporterul nostru Gheorghe loniță a ținut să fie încă din
prima zi de muncă a acestui an în
mijlocul oamenilor muncii de la
binecunoscuta întreprindere bucureșteană.
In secțiile de fabricație, în toate
atelierele de producție domnește
atmosfera obișnuită a unei zile de
muncă, în care activitatea a fost
pregătită temeinic și decurge intr-un
ritm de metronom reglat la pulsul
anului 1985. „Din prima zi, întreaga
producție realizată conform grafice
lor" — sub această deviză își desfă
șoară activitatea toți oamenii muncii
din întreprindere.
— începem noul an cu optimism șl
încredere — ne spune tovarășul
Nedelcu Ciocianu, directorul gene
ral al întreprinderii. In anul 1985
avem sarcini deosebite. In acest
sens, aș menționa că întreprinderea
noastră va cunoaște in acest an o
puternică dezvoltare și modernizare,
prin construirea unor noi hale, care
vor fi dotate cu utilaje de ultimă
oră, fapt ce va face ca întreprin
derea „Semănătoarea" să fie una
dintre modernele unități construc
toare de mașini agricole din Europa.
Odată cu această dezvoltare, în 1985,
pe lingă diversificarea familiei de
combine necesare agriculturii, prin
cipala noastră sarcină trasată perso
nal de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu
prilejul vizitei pe care a efectuat-o
în aprilie 1984 in întreprinderea
noastră, o constituie modernizarea
in continuare a combinei de recoltat
porumb C.P. 6, în sensul creșterii
fiabilității și reducerii greutății.
...Da. Din prima zi, întreaga pro
ducție este realizată conform grafi
celor. Aveam să ne convingem și noi,
trecind prin două importante secții

de fabricație. In secția a II-a pre
lucrări mecanice, primele repere au
și fost finalizate : 50 semiaxe plane
tare, 100 axe de precizie forță și 30
de discuri variatoare. Inginerul Du
mitru Stan, șeful secției, ne preci
zează : „Aceste repere principale,
care echipează combina C. 12. M., vor
pleca la montaj în maximum o oră".
Notăm acest prim succes la care o
contribuție deosebită și-au adus
muncitorii Aristide Tunsu, Gheorghe
Sivii, Constantin Păunescu, Dumitru
Trocan din formațiile conduse de
maiștrii Gheorghe Cruceanu și Sandu
Constantin.
în secția montaj general, în diverse
stadii de execuție se află un număr
important de combine C. 12. M.
Numărăm. Sint 20. La fiecare loc
de lucru se muncește în ritm intens.
Subansamblele. se află rinduite lingă
fiecare mașină. La fel dispozitivele
și aparatele de măsură. Totul este
pregătit cu precizie de ceasornic.
Lingă una dintre combine, pe care
citim numărul 20, îl intîlnim pe in
ginerul Nicolae Boțea, șeful secției,
care ne spune :
— Pentru prima zi de lucru ne-am
luat un singur angajament : să rea
lizăm 20 de combine C. 12. M., deci
cu două mai mult decît se prevede
prin plan. Pină la sfîrșitul celui de-al
treilea schimb acest angajament va
fi cu siguranță îndeplinit. Acest
lucru este posibil ca urmare a pre
gătirii judicioase a fabricației. Ast
fel, pentru sectoarele calde, secțiile
de prelucrare și montajul general
s-au întocmit grafice de lucru cu
termene precise, in așa tel incit „în1tilnirea" reperelor să aibă loc la
montaj la ora stabilită și pe cît
posibil chiar mai devreme.
Iată, redate pe scurt, cîteva sec
vențe din această mare unitate con
structoare de mașini, unde in prima
zi de muncă a anului 1985 activita
tea a decurs, cum de obicei ne-am
obișnuit să spunem, normal. Normal,
adică din prima zi a anului au fost
realizate peste plan două combine
C. 12. M.

LA COMBINATUL METALURGIC TULCEA

Sub semnul înaltelor exigențe
pentru creșterea productivității

muncii
însuflețiți de mobilizatoarele în
demnuri
adresate
de tovarășul
Nicolae-Ceaușescu
in Mesajul de
Anul Nou, oamenii muncii din cadrul
Combinatului metalurgic Tulcea au
pășit in acest an cu hotărîrea fermă
de a livra ritmic economiei naționale
întreaga cantitate prevăzută de fe
roaliaje și produse magneziene, in
structura
sortimentală
solicitată.
După cum ne precizează corespon
dentul nostru Neculai Amihulesei,
capacitățile de producție
puse in
funcțiune in ultimii ani, la care se
adaugă încă trei cuptoare racordate
la circuitul productiv in anul 1984,
creează posibilitatea realizării in
țară a întregii cantități de feroaliaje
solicitată de combinatele siderurgice
românești. Astfel, producția realizată

de metalurgiștii tulceni tn acest an
va fi cu aproape 10 Ia sută mai mare
decît nivelul atins anul trecut.
In primele zile din anul 1985 s-a
muncit sub semnul unei înalte exi
gențe față de calitatea feroaliajelor
realizate. în acest context se cuvine
remarcat faptul că, in primele trei
zile ale anului, declarate de oamenii
muncii din combinat zile record, s-au
produs peste plan 120 tone de fero
aliaje, 75 tone produse magneziene
și 15 tone siliciu tehnic. Și un alt
fapt semnificativ pentru activitatea
din aceste zile : întregul spor de pro
ducție a fost obținut pe seama creș
terii productivității muncii. La cup
toarele din secția nr. 1 de feroaliaje,
de exemplu, timpul de turnare a
unei șarje a fost redus cu 15 minute.

In prima zi a anului, metalurgiștii
din Tulcea au raportat incă două
realizări deosebite. Au început pro
bele tehnologice la cald la cel de-al
treilea cuptor
de siliciu
tehnic,
urmind ca, in următoarele zile, cu
această nouă capacitate de produc
ție să se elaboreze prima șarjă.
Aplicind noi soluții tehnologice pen-

A
tru elaborarea feroaliajelor de înaltă
valoare metalurgică, muncitorii și
specialiștii din combinat au scurtat
substanțial timpul de atingere a
parametrilor proiectați la noile ca
pacități de producție. Astfel, la cup
torul nr. 2 de feromangan afinat
s-au atins parametrii proiectați cu
4 luni înainte de termen.

Sporirea valorii producției-marfă
industriale
- IN PROCENTE -

IN UNITĂȚI DIN ZOOTEHNIE

Cu gindul și cu fapta la viitoarele

producții record
Primele ore ale anului au găsit pe
îngrijitorii fermei de vaci de la
C.A.P. Amara, județul Ialomița, la
datorie, ne comunică corespondentul
nostru Mihai Vișoiu. leslele vacilor,
junincilor și vițeilor erau pline de
furaje. Adăpătorile cu nivel constant
și instalațiile de muls funcționau din
plin în grajduri, la maternitate și
creșa de viței — cald și așternu
turi curate.
De ce am făcut primul nostru
popas la Amara ? Așa era normal.
Ferma a reușit, în 1984, să se claseze
pe primul loc pe județ la producția
de lapte, realizînd de la fiecare vacă
furajată 4 280 litri. Cooperativa agricolă a livrat la fondul de stat
22 615 hectolitri de lapte, față de
12 900 hectolitri cît contractase ini
țial. Nu trebuie omis faptul că ferma
are 570 de vaci și peste 1 100 juninci
și viței. In aceste prime zile ale
anului se aflau la datorie Îngrijito
rii Stela și Constantin Ivan, Ioana
și Vasile Neacșu, Dumitru și Nicolae
Radu, Ana și Nicolae Anton la
grajdurile cu vaci, Dumitru Sava la
maternitate, Vasilica Tacrit și Arghira Preda la creșa de viței, Scarlat
Trandafir și Gheorghe loniță, la
baza furajeră, Leon Anton, Toma
Soare și Dragomir Neagu, conducă
tori de atelaje la transportul furaje
lor. Au fost prezenți șeful de fermă
Ștefan Budu, primarul comunei
Amara. Vasile Iacov, și președintele
unității, Vasile Dumitru. Fiecare
avea responsabilități precise. Șeful
fermei ne spunea : „Sîntem frun
tași datorită muncii desfășurate, dar
și sprijinului acordat de comitetul
județean de partid, care ne-a ajutat
să punem ordine in ceea ce facem.
Din punct de vedere economic, față
de venitul planificat de 6,3 milioane
lei, am obținut 7,8 milioane lei. Un
pluș de 1,5 milioane lei, la care se
adaugă 2,5 milioane prima pentru
depășirea, producției de lapte și
100 000 lei pentru depășirea natali
tății. Cum s-ar spune, intr-un an am

obținut 4,1 milioane lei peste plan,
cîștig ce s-a făcut simțit din plin
și in veniturile îngrijitorilor, ale
noastre. In acest an sintem hotărîți
să realizăm peste 4 500 litri lapte de
la fiecare vacă".
Chiar in prima zl a anului, ferma
Amara a livrat la fondul de stat
5 570 litri lapte. Și munca îngrijito
rilor nu încetează nici o clipă. Pen
tru că numai prin muncă harnică
poate fi menținut, în continuare,
titlul de unitate fruntașă în produc
ție.
Un alt popas la început de an,
intr-o unitate agricolă din județul
Olt. în cele două ferme zootehnice
ale cooperativei agricole Teslui,
aflate una în satul de reședință al
comunei cu același nume și cealaltă
Ia Comănița, ritm de lucru intens,
incă din zorii primei zile a noului an
1985, ne relatează corespondentul
nostru Mihai Grigoroșcuță. La ferma
de la Teslui l-am lnttlnit pe Con
stantin Tudose, vicepreședinte al
consiliului popular comunal, care
ne-a spus : „Și intr-0 gospodărie
personală
cele cîteva animale nu
lasă răgaz pentru odihnă, așa că e
de la sine înțeles ca gospodarii din
zootehnia unei puternice unități, ca
a noastră, cu 1 150 de bovine, să
desfășoare o activitate continuă.
Zăpada, atît de așteptată pentru cul
turile din cimp, care la noi măsoară
acum 60 cm, ne-a dat mult de lucru.
S-a muncit fără încetare la deszăpe
zirea bazei furajere. Inimoșii noștri
crescători de animale au muncit cu
multă dăruire, astfel că pe lingă
activitatea curentă — furajare, îngri
jire, muls ș.a. — au dislocat sute de
metri cubi da zăpadă, au etanșat
grajdurile și au asigurat stocuri su
plimentare de furaje pentru orice
eventualitate". Cooperatorii, dar mai
cu seamă comuriiștiț Maria Popa,
Maria Momete, Constantin Badea,
Ion Nicu și Vasilica Constantinescu,
au muncit cu hărnicie oriunde a fost
mai greu.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
• Folosirea la maximum a potențialului
productiv al întreprinderilor, prin creșterea
gradului de utilizare a mașinilor, utilajelor,
instalațiilor ți suprafețelor construite
• Asigurarea la timp a materiilor prime și
materialelor, in structura sortimentală nece
sară
• Funcționarea in condiții de siguranță a
instalațiilor, mașinilor ți utilajelor, respectindu-se riguros programele de întreținere,
revizii ți reparații
• Realizarea integrală a prevederilor din
programele de cooperare intre întreprinderi,
centrale, ministere ți județe

Dinamica productivității muncii
în industria republicană
(Calculată pe baza valorii producției-marfă)
- IN PROCENTE -

LA COMBINATUL DE LIANȚI Șl AZBOCIMENT
DIN BICAZ

Ieri s-au realizat suplimentar
250 tone ciment
In momentul cind ne pregăteam să
încheiem primirea relatărilor trans
mise practic din întreaga țară —
evident, mult mai numeroase decit
cele cuprinse in această pagină de
ziar — din județul Neamț, Constan
tin Blagovici a ținut, totuși, să ne
comunice incă un succes in produc
ție. în ziua de 3 ianuarie, oamenii
muncii de la Combinatul de lianți
și azbociment Bicaz au produs su
plimentar 250 tone de ciment din
mărci superioare, tn total, construc
torilor de hidrocentrale de la Răcăciuni, Sascut și Siriu li s-au expe
diat peste 800 tone de ciment din
mărcile H-35 și HZ-35, cu calități
speciale pentru izolații hidrotehnice,
iar întreprinderilor de materiale de
construcții de la Roman, Odobești și
Buzău — 1 500 tone ciment din măr
cile P-40 și P-45, destinate turnării
și finisării panourilor prefabricate
pentru locuințe.
între succesele înregistrate tn
această zi se înscrie și o însemnată
economie de energie electrică. Ast
fel, numai în cariera de calcar, fo-

losindu-se un ingenios procedeu de
evitare a trecerii prin concasoare a
materialului mărunt s-au economi
sit 6 000 kWh energie electrică.
O altă latură importantă a activi
tății din această perioadă a colecti
vului combinatului se referă Ia efec
tuarea lucrărilor de revizii și repa
rații. Acționindu-se in spiritul indi
cațiilor secretarului general al parti
dului, potrivit cărora reviziile și re
parațiile trebuie să se efectueze in
sezonul rece, s-a hotărît ca revizia
anuală la linia a doua de 3 000 tone
pe zi a fabricii de la Tașca să se
facă acum. Organizate exemplar,
desfășurate sub conducerea nemij
locită a șefului secției mecano-energetice, inginerul Mircea Marinovici,
lucrările se desfășoară intr-un ritm
superior celui prevăzut în grafic.
Mai mult chiar decît atît, odată cu
lucrările de revizii se efectuează și
o serie de modificări .a utilajele și
instalațiile din dotare, asigurîndu-se
astfel îmbunătățirea parametrilor
lor de funcționare.

DIRECȚII DE ACȚIUNE
• Extinderea progresului tehnic pe seama
asimilării de noi produse, introducerea mași
nilor și liniilor automate complexe, perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație
• Creșterea gradului de mecanizare ți
automatizare a proceselor de producție, în
deosebi a celor cu consumuri mari de mano
peră ți condiții grele de muncă
• Perfecționarea organizării producției ți
a muncii in întreprinderi, secții ți ateliere,
îmbunătățirea fluxurilor tehnologice ți a nor
melor de muncă, extinderea lucrului la mai
multe mașini
• Ridicarea calificării și nivelului de pre
gătire profesională a personalului muncitor

Creșterea producției globale
agricole
- IN PROCENTE -

UN NOU AGREGAT TEHNOLOGIC DE MARE TEHNICITATE
PENTRU PRELUCRAREA METALELOR

cu

înaltă

răspundere pentru înfăptuirea exem

plară a programului de dezvoltare

economico-socială a patriei în anul
1985,

an

decisiv

al

actualului

cincinal, pentru realizarea neabătută

a istoricelor hotărîri adoptate de
Congresul al XIII-lea al Partidului

Comunist Român!

La întreprinderea de scule și ele
mente hidraulice din Focșani, noul
an de producție a debutat, printre al
tele, cu punerea in funcțiune, la în
treaga capacitate, a liniei de prelu
crat corpuri distribuitoare hidraulice.
Este vorba de un agregat tehnologic
de mare tehnicitate și productivitate,

care constituie. In același timp, o
premieră tehnică in industria prelu
crătoare a metalelor din țară. Pro
iectul noului agregat a fost elaborat
de Institutul de cercetare științifică
și inginerie tehnologică pentru mașini-unelte și agregate „Titan"
București, iar execuția lui a revenit

colectivului de la întreprinderea de
mașini-agregat șl mașini-unelte spe
ciale din lași. Noua realizare tehnică
— in fotografie — de care benefi
ciază întreprinderea din Focșani, în
cadrul acțiunii de modernizare conti
nuă a producției, are 18 posturi de
lucru, automat programabil și apa

rate de control dimensional tn ciclu
automat. Funcționarea agregatului
este asigurată numai de trei oameni
și efectuează un complex de operații
pentru care înainte erau necesari 51
de muncitori calificați. (Dan Drăgulescu, corespondentul „Scinteii").

DIRECȚII DE ACȚIUNE
• Folosirea completă ți intensivă a pămîntului, creșterea suprafeței agricole ți, îndeo
sebi, a celei arabile prin efectuarea de lucrări
hidroameliorative, mai buna organizare ți sis
tematizare a teritoriului
• Utilizarea deplină ți la randamentele
prevăzute in plan a suprafețelor amenajate
pentru irigații
• Creșterea efectivelor de animale ji a
producțiilor medii ți totale de produse ani
maliere, îmbunătățirea selecției ți ameliorarea
materialului biologic
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TINERETUL VIITORULUI ȘI VIITORUL TINERETULUI
(Urmare din pag. I)
trăiască, să muncească și să se dez
volte.
Mutațiile în statutul tineretului re
liefează un grad crescînd de maturi
tate atins de mișcarea de tineret.
Activitatea intensă a organizațiilor
cu profil politic, unele datînd încă
din secolul trecut, a celor profesio
nale, ecologice, atit in procesul lup
tei pentru pace, cit și pe un plan
mai larg, pentru rezolvarea unor
probleme specifice — educație, for
mare profesională, lupta împotriva
șomajului — demonstrează, în mod
Jocvent, atit dorința, cit și capaci
tatea efectivă a tinerei generații de
a avea un aport concret la identifi
carea unor soluții corespunzătoare
pentru problemele prioritar politice
ale prezentului, la modelarea viito
rului popoarelor și a propriului lor
viitor.
Neîndoielnic, tineretul este așadar
o realitate complexă și dinamică și
apare pe deplin firesc ca abordarea
problematicii sale să se realizeze prin
luarea în considerare a unei multi
tudini de parametri sociali, de com
ponente ale societății ; de asemenea,
se impune o evaluare obiectivă, re
alistă atit a aspectelor actuale, cit și
a celor prospective. Tineretul este,
prin definiție, o existență în viitor,
Ihai exact o legătură funcțională în
tre prezent și viitor. Să remarcăm,
din această perspectivă, faptul că
deviza Anului Internațional al Tine
retului
„Participare,
Dezvoltare,
Pace“ are menirea de a reliefa în
tregul potențial de care tineretul lu
mii dispune în calitate de însemnat
factor al acțiunii sociale, transfor
matoare. Și aceasta cu atît mai mult
cu cit participarea, dezvoltarea și
pacea nu reprezintă obiective limi
tate în timp, ci vor constitui teme de
preocupare practică permanentă pen
tru întreaga istorie viitoare a ome
nirii.

Pregătirea A. I. T.
— rodnic bilanț
al eficienței politice
Declanșat încă în 1981, procesul de
pregătire, la diferite niveluri, a Anului Internațional al Tineretului nu
a fost un scop în sine, ci s-a con
stituit intr-o premisă esențială pen
tru înscrierea sa ca atare în coordo
nate superioare de eficiență practică.
Pregătirile pentru marcarea A.I.T.
au demonstrat cu multiple argumen
te faptul că participarea, dezvoltarea
și pacea — domenii esențiale pentru
acțiunea politică a tinerei generații
— se pot obiectiva in adevărate linii
directoare ale unor programe, poli
tici și strategii substanțiale elabora
te de factori guvernamentali, de
O.N.U., de instituțiile sale speciali
zate și alte organizații și organisme
interstatale la nivel internațional.
Acționîndu-se, pentru prima dată in
istoria raporturilor internaționale, ’pe
baza unei strategii mondiale privind
tineretul, se poate aprecia acum, la
Începerea calendaristică a marcării
universale a Anului Internațional al
Tineretului, că acest eveniment a
izbutit să focalizeze atenția factori
lor de decizie, a opiniei publice asu
pra nevoilor și cerințelor specifice
ale tinerei generații, precum și a ne
cesității de a șe întreprinde măsuri
sistematice pentru soluționarea lor
adecvată.
Amplu proces pregătitor, desfășu
rat la nivel național, regional și in
ternațional, dincolo de deosebirile și
prioritățile inerente care caracteri
zează politicile naționale în materie
de tineret, a oferit tuturor statelor
largi și inedite posibilități de acțitr .e în scopul intensificării preocupărișbr pentru rezolvarea unor proble
me concrete cu care se confruntă ti
neretul, in funcție de realitățile șl
obiectivele dezvoltării economico-sociale ale fiecărei țări, de evoluțiile
și tendințele din viața internațională.
A fost validat astfel un bogat fond
de experiență, atît prin maniera
responsabilă și realistă de abordare
a problematicii tineretului, cit și prin
componenta prospectivă a preocupă
rilor în acest domeniu, din partea
factorilor de decizie politică. La ni
vel național s-ati constituit, în peste
125 de țări, comitete de coordonare
pentru A.I.T. ca factori de bază în
promovarea unor politici și progra
me relevante, destinate tineretului.
La nivel regional, anul 1983 a con
semnat organizarea cu succes a cinci
reuniuni — pentru Africa, Asia și
Pacific, Europa, America Latină,
Asia de Vest — care, pe baza unor
analize aprofundate asupra situației
globale a tineretului din fiecare zonă
geografică, au procedat la elabora
rea și adoptarea unor substanțiale
planuri regionale de acțiuni pentru
marcarea A.I.T. La nivel mondial,
se cuvin a fi evocate multiple aspec
te, între care : activitatea și reco
mandările emise de Comitetul Con
sultativ al O.N.U. pentru A.I.T. —
organism interguvernamental compus
din 24 de state, constituit în 1931,
înscrierea permanentă pe agenda de
lucru a Adunării Generale a O.N.U.
ă temelor legate de pregătirea și
marcarea A.I.T., constituirea Secre
tariatului Executiv pentru A.I.T.,
lansarea unor acțiuni de amplă cu
prindere de genul Campaniei mon
diale de plantare a arborilor, impli
carea a numeroase instituții și orga
nisme din sistemul Națiunilor Unite
în dezbaterea problemelor referitoa
re la tineret și adoptarea, în conse
cință, a unor programe corespunză
toare de acțiune în acest domeniu.
Intr-un asemenea context se situea
ză și rezultatele recentei sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U., poziți
ile exprimate de state, precum și
documentele adoptate cu această oca
zie reliefind largul ecou național și
mondial pe care l-au avut inițiativa
proclamării Anului, multitudinea și
varietatea acțiunilor întreprinse la
toate nivelurile pentru aplicarea Pro

cinema
• Cireșarii : PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15,45: 18; MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20. GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15 13,30;
15,45; 18; 20
• Rug și flacără: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20
• Nemuritorii — 17; 19. Program de
depene animate — 9,30; 11,30; 13,30:
DOINA (16 35 38)
e,'Zorea : FERENTARI (80 49 85) —
14,30; 17; 19.30
•
Mitică
Popescu :
GIULEȘT1
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20
> Acordați circumstanțe atenuante 7:
COTROCENI
(49 48 48) - 15; 17,15;
19,30
0 Raliul: AURORA (35 04 66) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. CULTURAL
(83 50 13) — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
• Tinerețe fără bătrinețe : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15, 19,30
• Amintirea unei mari iubiri : SCA

gramului de măsuri și activități pri
vind A.I.T. aprobat de Adunarea
Generală a O.N.U. în 1981.
După cum este cunoscut, sesiunea
din acest an a Adunării Generale a
O.N.U. a adoptat, prin consens, de
cizia de a se prevedea un număr adecvat de ședințe plenare, la sesiunea
din 1985, pentru examinarea politi
cilor și programelor privind tinere
tul ; desemnarea acestor ședințe
drept Conferința Mondială a Națiu
nilor Unite pentru Anul Internațio
nal al Tineretului, precum și fixarea
ca sarcină pentru Comitetul Consul
tativ al O.N.U. pentru A.I.T. ca, la
viitoarea sa sesiune, din primăvara
anului 1985, să elaboreze linii direc
toare pentru programe de viitor pe
termen lung în domeniul tineretului
și urmărirea punerii lor în aplicare
reflectă, fără îndoială, voința poli
tică reală a statelor lumii de a con
feri manifestării eficiența și impor
tanța cuvenite, pe măsura așteptări
lor tinerei generații. In același timp,
realitatea ultimilor ani a dovedit
ampla aderență de care se bucură
inițiativele destinate tineretului, în
cadrul procesului pregătirii A.I.T.,
fapt relevat prin inițiativele pe care
organizații naționale, regionale și in
ternaționale de diferite orientări și
convingeri politice le-au lansat in
acest context profund stimulativ.
Se poate, așadar, afirma că Pro
gramul concret de măsuri și activi
tăți ce urmează a fi întreprinse îna
intea și in timpul A.I.T. s-a conso
lidat în practică drept o utilă și
realistă platformă de acțiune in di
recția inițierii unor programe și stra
tegii adecvate, menite să mobilizeze
tineretul, guvernele, toți factorii cu
competențe decizionale în intensifi
carea eforturilor pentru ameliorarea
radicală a condiției contemporane a
tinerei generații, pentru sporirea aportului acesteia la procesul dezvol
tării naționale, la viața interna
țională.

Tineretul roman
— in perspectiva A.I.T.
Generația tînără a României so
cialiste, care a salutat cu legitimă
satisfacție decizia O.N.U. de a mar
ca, în însuși anul aniversării celor
patru decenii ale biografiei sale,
Anul Internațional al Tineretului,
s-a implicat cu spirit de inițiativă
și înaltă responsabilitate în procesul
de pregătire a acestei ample mani
festări, în promovarea obiectivelor
A.I.T.
In acest sens, Planul de măsuri și
acțiuni elaborat de Comitetul Națio
nal Român pentru A.I.T. ca organism
guvernamental, larg reprezentativ,
creat încă în 1981, și-a fixat — cu
titlu de periodicitate — obiective le
gate, în primul rînd, de participarea
tineretului la procesul
dezvoltării
economico-sociale. Este un adevăr
generator de mîndrie patriotică și,
deopotrivă, de responsabilitate faptul
că marile realizări obținute de po
porul nostru în cele patru decenii
de dezvoltare liberă și independentă
conțin și contribuția importantă,
multilaterală a tinerilor țării, ca răs
puns prin fapte la chemările și în
demnurile adresate, în repetate rinduri, tinerei generații de secretarul
general al partidului, președintele
Republicii. Dealtfel, organizația re
voluționară de tineret a dobîndit o
autentică tradiție de a participa, sub
forme specifice, la amplul proces de
dezvoltare economico-socială.
In spiritul hotărîrilor adoptate de
Înaltul forum al comuniștilor — cel
de-al XIII-lea Congres al partidului
— U.T.C. se va preocupa de partici
parea activă a tuturor categoriilor de
tineri din industrie, agricultură, con
strucții, transporturi și sfera servicii
lor la îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de producție ce le revin din
planul pe anul 1985, din prevederile
cincinalului 1986—1990.
In cadrul întrecerii uteciste „Ti
neretul — factor activ în realizarea
obiectivelor deceniului științei, teh
nicii, calității și eficienței", tineretul
își va asuma angajamente concrete de
îndeplinire a sarcinilor de producție,
pentru creșterea calității produselor
și realizarea prevederilor la export ;
și în 1985 urmează a fi extinse acțiu
nile de muncă patriotică în sprijinul
producției, constituirea de brigăzi și
linii de fabricație ale tineretului.
Tineretul patriei este activ impli
cat in eforturile consacrate sporirii
contribuției științei și tehnologiei în
realizarea programului dezvoltării
economico-sociale, asigurarea bazei
de materii prime și energetice a ță
rii, realizarea unei noi revoluții in
agricultură, introducerea pe scară
largă a automatizării, cibernetizării și
robotizării proceselor tehnologice.
Noi acțiuni în această direcție vor
fi inițiate in anul 1985, in cadrul
mișcării „Știință, Tehnică, Produc
ție". al concursurilor „Start spre vi
itor" și „Atelier 2000“.
Pe baza Programului privind parti
ciparea tinerei generații la realiza
rea unor obiective de dezvoltare
economico-socială a țării, organizați
ile comuniste, revoluționare de tine
ret se vor preocupa, în continuare,
de mobilizarea tinerilor la realizarea
ritmică a planului de investiții, pen
tru punerea in funcțiune a noilor ca
pacități de producție, cu deosebire
în industria extractivă și energetică,
în agricultură și construcția de locu
ințe.
în 1985 vor fi organizate 16 șan
tiere naționale, 12 județene și 161 lo
cale ale tineretului, în care se vor
realiza lucrări în valoare totală de
peste 3 miliarde lei. Tineretul patriei
s-a angajat ca în 1985 — an cu pro
funde semnificații pentru însăși con
diția sa ca generație — să realizeze,
prin muncă patriotică, lucrări în va
loare de peste 19 miliarde lei, cu 15
la sută mai mult decit în anul 1984.
După cum se cunoaște, garantarea
și promovarea dreptului și capacității
tineretului de participare la procesul
de luare a deciziilor, beneficiind de

LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20
• Amurgul
fintînilor :
FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Moara lui Călifar : PROGRESUL
(23 94 10) — 15.30; 17,30; 19.30
• Domn pentru o zi :
VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18;
20
•
Gară
pentru
doi :
LUMINA
(14 74 16) — 9; 12: 16; 19
• Program pentru vacanță — 9; 11;
13,15, Șerpii roșii - 15,30; 17,45; 20;
TIMPURI NOI (15 61 10)
• O lumină la etajul zece : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,15; 15; 17; 19
• Hangar 18 ; SALA PALATULUI —
16,30: 20
• Pasărea de foc spațială :
SALA
MICA A PALATULUI — 17,15 ; 20
• Sezon de pace Ia Paris : BUZEȘTI
(50 43 58) - 15; 17: 19
$ Povestea unei orchestre :
DRU
MUL SĂRII (3128 13) ~ 15: 17; 19
• Marynia : VIITORUL (10 67 40) —
15,30; 17.30: 19,30
0 Imperiul contraatacă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9: 11,30; 14; 16.45;
19,15 COSMOS (27 54 95) — 9,30; 12;
14,15: 16,45: 19
• Iubirea are multe fețe : BUCU

un larg cadru democratic în cele mai
unor politici și programe în domeniul
diferite domenii ale vieții economice
tineretului, menite să asigure promo
și sociale, reprezintă o componentă
varea și exercitarea nestingherită a
majoră a politicii promovate de
drepturilor fundamentale ale tineri
România socialistă în domeniul tine
lor la educație, la muncă, la cultură
retului, o expresie elocventă in care
și informație, la decizie etc. In ace
generația viitorului ia parte nemijlo
lași timp, A.I.T. dispune de resursele
cit și conștient la făurirea propriului
politice necesare pentru a conduce la
sporirea substanțială a aportului ti
destin, prin determinarea obiective
lor și priorităților de acțiune in toa
nerei generații la eforturile popoare
te domeniile vieții economice, poli
lor în direcția dezvoltării naționale,
tice, sociale și culturale.
la dezbaterea și soluționarea cores
Dînd expresie riguroasă, inclusiv
punzătoare a problemelor vitale ale
în plan instituțional, comandamente
vieții internaționale — încetarea
lor înscrise în deviza centrală a Anu
cursei înarmărilor și trecerea hotărîtă
lui Internațional al Tineretului, pro
Ia dezarmare, promovarea și consoli
cesul participativ al tinerei generații
darea păcii mondiale, democratizarea
la dezvoltarea multilaterală a socie
relațiilor interstatale, instaurarea
tății românești, la luarea deciziilor
unei noi ordini economice și politice
care privesc prezentul și viitorul țării
internaționale.
este amplu și convingător ilustrat de
Prin aceste două aspecte esențiale,
prezența activă a tinerilor în toate
A.I.T. trebuie să se afirme ca o ma
forurile de decizie politică, în forul
nifestare preponderent politică, în
legislativ al țării, Marea Adunare
care accentul să se pună, in mod
Națională, precum și la toate nivelu
obiectiv, pe relația — posibilă și ne
rile mecanismului și organelor pu
cesară — între tinăra generație și
terii și administrației de stat. In lu
contemporaneitate. Din acest punct
mina măsurilor întreprinse în direc
de vedere, sint de salutat inițiativele
ția autoconducerii și autogestiunii
lansate de numeroase țări de a or
economice, rolul și ponderea tinere
ganiza sau găzdui manifestări cu
tului au crescut considerabil, reflecparticipare regională și internațio
tind aportul lor real la procesul de
nală, a căror agendă de lucru va fi
producere a valorilor materiale și
nemijlocit consacrată problematicii
spirituale ale societății românești,
Anului Internațional al Tineretului,
comunitatea de interese și aspirații
participării active a tineretului la
ale întregului popor, ale tuturor ti
dezvoltare, la lupta pentru pace.
nerilor țării.
Desigur, A.I.T. nu trebuie să răAcționînd în spiritul devizei A.I.T.,
mînă la stadiul evaluărilor de ordin
tineretul român se pronunță și mili
teoretic, al declarațiilor de principiu,
tează cu toată energia pentru pace
ci are menirea de a se finaliza —
și dezarmare, convins fiind că per
mai exact, de a deschide perspec
spectivele sale de pregătire și afir
tive — pentru adoptarea unor pro
mare, de muncă și viață depind
grame naționale corespunzătoare in
nemijlocit de modul in care sînt
domeniul tineretului, precum și a
abordate și soluționate problemele
unor strategii globale, prin implica
grave ale epocii contemporane. In
rea directă a factorilor de decizie ia
toți acești ani de pregătire în ve
nivel mondial. Practic, Programul
derea marcării A.I.T., genericul „Ti
O.N.U. de măsuri și activități ce ur
neretul României dorește pacea" a
mează a fi întreprinse înaintea și în
caracterizat un larg ansamblu de ac
timpul A.I.T. reprezintă o semnifi
țiuni desfășurate în rîndul și cu par
cativă sursă de inspirație politică
ticiparea tineretului din întreaga
pentru guverne, pentru instituții și
țară, dînd expresie voinței acestuia
organisme de diferite niveluri, avînd
de a se implica, împreună cu între
preocupări în domeniul tineretului ;
gul popor, în făurirea unui viitor de
nu este, totodată, mai puțin adevărat
pace, securitate, înțelegere și colabo
faptul că acest document programa
rare între națiuni, din care să dis
tic reprezintă doar o bază minimală
pară, irevocabil, spectrul amenințător
care se cere a fi amplificată prin noi
al confruntărilor armate, al stărilor
eforturi și inițiative.
de tensiune și conflict.
După cum este cunoscut, tineretul
Ca o contribuție efectivă la im
României socialiste se pronunță cu
pulsionarea pregătirilor pentru Anul
consecvență pentru adoptarea, la ni
Internațional al Tineretului, în
vel mondial, a unor inițiative cu
România au fost organizate în ulti
titlu permanent, al căror scop ar fi
mii ani un ansamblu de acțiuni in
menținerea in atenția opiniei publice
ternaționale, cum ar fi : masa ro
și, în principal, a multitudinii facto
tundă „Tineretul anilor ’80“ (1982),
rilor decizionali, a problematicii ti
Seminarul internațional ATSRNU —
neretului, a statutului său in socie
ISMUN „Tineretul și studenții — so
tate. Avem în vedere, între altele,
lidaritate pentru pace, dreptate
convocarea periodică, sub egida
socială, o nouă ordine economică in
O.N.U., a unor reuniuni mondiale
ternațională" (1983), Reuniunea regio
privind tineretul ; adoptarea unui
nală pentru Europa (1983). Anul pre
instrument internațional unitar refe
mergător A.I.T. — 1984 — a consem
ritor la drepturile și responsabilită
nat o bogată agendă de acțiuni cu
țile tinerei generații ; stabilirea unui
participare regională și internațio
organism de legătură între O.N.U. și
nală pe linie de tineret și studenți —
tineret, pe baza experienței acumu
seminarul „Tineretul și dezvoltarea",
late in domeniul canalelor de comu
reuniunea de experți pe problemele
nicare dintre acești termeni ai rela
cercetării științifice a tineretului,
ției ;
imprimarea
unei
viziuni
intilnirea redactorilor șefi de la pu
coerente, inclusiv pe plan instituțio
blicațiile de știință și tehnică pentru
nal, de abordare de către O.N.U. a
tineret din țări socialiste, vizita de
problemelor
tineretului ;
crearea
documentare a ziariștilor de la presa
unui Centru internațional de cerce
de tineret și studenți, Conferința eu
tare și documentare asupra tineretu
ropeană a Crucii Roșii de tineret, înlui și altele.
tîlnirea tineretului și studenților din
Fără îndoială, buna desfășurare a
Balcani și altele. Pentru perioada
manifestărilor de nivel mondial con
următoare. Planul național de măsuri
sacrate Anului Internațional al Tine
și acțiuni prevede organizarea, în
retului va depinde de voința politică
România, a unor manifestări demar
a statelor membre ale Națiunilor
care a Anului Internațional al Tine
Unite de a da întregul lor concurs
retului, cu participarea amplă a re
organizațiilor de tineret care doresc
prezentanților comitetelor naționale
să aibă o contribuție cît mai activă
pentru A.I.T., a tinerilor ziariști,
la transpunerea in viață a obiective
parlamentari, creatori, cercetători in
lor generoase ale Anului. In acest
domeniul tineretului etc.
sens, Adunarea Generală a Națiuni
Comitetul Național Român pentru
lor Unite, in cadrul celei de-a 39-a
A.I.T. s-a implicat activ in extin
sesiuni, a dovedit că ea poate fi in
derea schimbului de informații și ex
terpretul colectiv al voinței politice
periență la nivelul comitetelor de
pozitive a statelor lumii de a face
coordonare, existente în cvasitotalidin Anul Internațional al Tineretu
tatea țărilor lumii. De asemenea, a
lui un eveniment major, cu un
fost reprezentat, aducîndu-și o con
amplu și profund impact asupra con
tribuție substanțială la o serie de
diției tinerei generații de astăzi și de
acțiuni pregătitoare, ca de exemplu :
miine. Hotăririle finale pe care le-a
cele trei reuniuni ale Comitetului
adoptat, pe bază de consens — in
Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.,
rîndul cărora Conferința Mondială a
sesiunile Adunării Generale a O.N.U.,
Națiunilor Unite deține un loc im
diferite alte reuniuni organizate sub
portant — constituie un criteriu de
egida unor instituții specializate din
finitoriu de apreciere a gradului de
sistemul Națiunilor Unite.
angajare reală a organizației mon
în același context de preocupări se
diale in promovarea cooperării in do
înscrie și ancheta „Anul tinerei ge
meniul tineretului. în pragul celei
nerații — o viziune internațională"
de-a 40-a ^aniversări a organizației
lansată în rîndul unor personalități
mondiale, create pentru a izbăvi ge
ale vieții publice mondiale, lideri de
nerațiile prezente și viitoare de fla
partide politice, savanți de prestigiu,
gelul războiului, o asemenea anga
conducători ai unor organizații de
jare va fi un semn probant al capa
tineret etc.
cității sale de a fi la înălțimea co
Printr-o fericită coincidență, în în
mandamentelor prezentului și viito
săși perioada marcării Anului Inter
rului.
național al Tineretului se va reuni
Se înțelege că Anul Internațional
Forumul tinerei generații din Repu
al Tineretului trebuie să depășească
blica Socialistă România, la momen
rigorile calendaristice, tocmai pentru
tul de răscruce dintre două cincinale,
faptul că este consacrat tinerei gene
în plin proces de traducere în viață
rații care va trăi și se va afirma in
a hotărîrilor și orientărilor trasate de
permanență. Iată de ce apare ca
cel de-al XIII-lea Congres al parti
esențială angajarea — in climatul de
dului. Va fi un nou și semnificativ
emulație politică generat de A.I.T. —
prilej pentru tineretul român de a da
a intregii comunități internaționale
expresie nemijlocită, in termenii
in elaborarea unor strategii pe ter
practicii, opțiunilor sale fundamen
men lung în domeniul tineretului, cu
tale, aflate în consens cu cele cu
atit mai mult cu cit, oricit de bine
prinse în deviza centrală a Anului • și de eficient ar fi marcat A.I.T., el
Internațional al Tineretului — „Par
nu va putea soluționa integral și de
ticipare, Dezvoltare, Pace “.
finitiv problemele complexe de or
din economic, politic, social, cultural
care privesc tinăra generație.
Anul Internațional
Stă in puterea factorilor de decizie
politică la nivel național, regional,
internațional
să se gîndească și să
al Tineretului—priorități
acționeze în termeni programatici,
pentru viitorul tineretului și, în ace
și perspective
iași timp, pentru tineretul viitorului.
Tinerii și copiii de astăzi vor fi
In contextul pregătirii Anului
adulții care vor deschide mileniul al
Internațional al Tineretului s-a vor
treilea — și de aici responsabilita
bit mult despre vocația necesară a
tea inaltă, întreaga atenție și preo
acestei manifestări de referință. Do
cuparea perseverentă căreia societa
minanta judecăților de valoare a
tea contemporană trebuie să le-o
constituit-o faptul că A.I.T. trebuie
acorde.
să fie nu doar un an despre tineret,
ci în primul rînd pentru tineret.
„Participare, Dezvoltare, Pace" —
Abordarea, cu realism și simț de
teme majore, prioritare care vor da,
răspundere, a problemelor complexe
în acest an consacrat tineretului și
cu care se confruntă tinăra generație
in deceniile ce vor urma, sens și
substanță rolului tinerei generații —
in diferite țări și la nivel mondial
însemnată forță a progresului și în
trebuie ,să determine elaborarea —
noirii.
acolo unde aceasta se impune — a

REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 16; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 16; 19,
MODERN (23 71 01) — 9; 12; 16: 19
• Ana Pavlova : ARTA (21 31 86) —
9: 12; 16; 19
• Rocky II j FESTIVAL (15 63 84) —
9: 11.15: 13,30; 15,45: 18: 20,15. FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,43;
18; 20
*
•
Undeva,
cindva :
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18:20
< Legenda călărețului singuratic :
DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20

teatre
• Teatru] Național
(14 71 71, sala
mică) : Titanic vals
(pentru elevi)
— 15; A douăsprezecea noapte — 20;
(sala
din
Piața
Cosmonauților,
11 07 57) : Papa dolar — 19,30
• Opera Română (13 18 57) : Nunta
lui Figaro — 18
C Teatrul de operetă (14 80 11) : Se
cretul Iui Marco Polo — 19
• Teatru] „Lucia Sturdza Bulandra*

(sala Schitu Măgureanu.
14 75 46) :
Romeo și Julieta Ia sfîrșit de noiem
brie — 19;
(sala Grădina Icoanei,
11 95 44): lntr-un parc pe o bancă —
19
• Teatrul Mic (14 70 81): Cerul în
stelat deasupra noastră
(premieră)
— 19
• Teatru] Foarte Mic (14 09 05): Poli
tica — 19,30
• Teatru] de comedie (16 64 60): Tur
nul de fildeș — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru): Insomnie — 18,30;
(sala
Studio): EX — 19
6 Teatrul Ciulești
(sala Majestic,
14 72 34): Haina cu două fețe — 19,30;
(sala Giulești. 18 04 85): Arta conver
sației — 19
• Teatru] satiric-muzicaJ „C. Tuna
se* (sala Savoy, 15 56 78): Nimic des
pre elefanți — 19;
(sala
Victoria..
50 58 65): Frumosul di» pădurea ză
păcită — 19,38
• Ansamblu) „Rapsodia Română*
(13 13 00): Fata moșului cea harnică
— 10,30; Concert în... ha2 majoi — 19
• Teatrul „Ion Creangă*
(50 26 35):
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 18
• CircuJ București (10 65 90): Parada
circului — 19

ZIUA

SUCEAVA
Concursul de creație
tehnico-științifică
pentru tineret

A

Concursul de creație tehnico-știin
țifică pentru tineret, desfășurat în
cursul anului 1984 in întreprinderile
industriale și unitățile economice și
de învățămînt din județul Suceava,
și-a desemnat cîștigătorii. La aceas
tă amplă manifestare destinată afir
mării inteligenței tehnice și spiritu
lui creator au fost înscrise peste 900
de propuneri pe teme cu aplicabili
tate practică.
Dintre creațiile care au întrunit
cel mai mare punctaj s-au detașat
cele ale inginerului Călin Turtureanu de la Combinatul de celuloză și
hirtie Suceava, pe baza cărora poate
fi recuperată căldura din aburul
uzat, degajat de mașina de hirtie și
dispozitivul de prelucrare a cremalierelor de precizie aparținînd ingi
nerului Virgil Chiriță de la între
prinderea de mașini-unelte din Su
ceava. Cele mai valoroase lucrări au
fost reunite, la încheierea concursu
lui, intr-o expoziție de creație tehni
co-științifică.
(Agerpres)

tv
15,05 Televacanța școlară : Citindu-1 pe
Eminescu
15,25 Ecran de vacanță (color) S Dese
ne animate
15.35 Emisiune in limba germană (par
țial color) — Din sumar : • Râspunzind chemărilor tovarășului
Nloolae Ceaușescu, secretarul ge
nera! al partidului • Comentariu
• Deplină angajare revoluționară
pentru îndeplinirea hotărîrilor ce
lui de-al
xm-lea
Congres a)
P.C.R. • început de an în între
prinderi sighișorene • Urări de
Anul Nou • Reportaj • Muzică
veche fn interpretarea formației
de suflători a Filarmonicii de stat
din Sibiu
16,05 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
16,15 Viața culturală
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie : 1985 —
prag între cincinale. Răspunzînd
chemărilor
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului :
din primele zile —
amplă mobilizare pentru realiza
rea
exemplară a
sarcinilor de
plan 1
20.35 Țară mlndră. Românie 1 (color)
Melodii populare
20.50 Cadran mondial : România socia
listă — promotoare activă a păcii
Si colaborării internaționale
21,10 Film, artistic (color) :
„Cabana
de carton"
21.50 Telejurnal (partial color)

Electronica
(Urmare din pag. I)
nistrativă, nici climatică.
Este o hartă pe care am
denumi-o a dezvoltării sis
temului informatic națio
nal. Fără îndoială, este una
dintre cele mai noi hărți
care se alcătuiesc astăzi în
România. O comentăm dintr-o perspectivă... clujeană
impreună cu doctorul in
matematici Vasile Peteanu, directorul Centrului te
ritorial de calcul elec
tronic :
— Care este locul jude
țului și al municipiului
dumneavoastră în acest
sistem ?
— Pe de o parte, după
cum se vede, sintem co
nectați la sistemul infor
matic național, alcătuim o
parte a lui. Pe de altă
parte, aș vrea să mențio
nez că unitatea noastră a
contribuit la dezvoltarea
acestui sistem, înființîhd
unele centre de calcul în
județe ale Transilvaniei.
La rindul lor, aceste cen
tre au creat alte asemenea
unități.
— Așadar, am putea spu
ne că — deși încă tînără
— electronica clujeană are
și fii și nepoți...
— Chiar dacă ar fi să
ne limităm numai la jude
țul Cluj, cîteva date sint
edificatoare, punind in evi
dență ritmurile acestei dez
voltări. Iată cum se pre
zintă prin comparație anii
1970 și 1984 : centre de cal
cul 2—5, oficii de calcul
0—57, minicalculatoare 0—
85, calculatoare Felix C de
capacitate medie 0—23. în
aceeași perioadă, la centrul
nostru au fost pregătiți
peste 2 800 de specialiști
trimiși aici, pe bază de
contract, de către între
prinderi din toată Transil
vania.
— O adevărată avalanșă
de noutăți...
— Da, și fiind vorba de
noutăți aș vrea să mențio
nez înființarea Ia noi a atelierului de informatică
industrială.
Aceasta ne
permite ca, pe lingă abor
darea problemelor dp con
ducere și contabilitate, să
utilizăm tot mai mult cal-

NAȚIONALĂ A

REPUBLIC^ ȘOCIAUSȚE

UNIUNII BIRMANE

Excelenței Sale U SAN YU
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

RANGOON
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste a Uniunii Birmane,
doresc să vă transmit cordiale felicitări și cele mai sincere urări de sănătate
și fericire personală, de bunăstare și progres poporului birmanez.
Exprim convingerea că bunele relații de colaborare și prietenie existente
între tarile noastre se vor dezvolta în continuare, în interesul popoarelor
român și birmanez, al cauzei păcii, independenței și cooperării in întreaga
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis
primului ministru al Republicii So

La 4 ianuarie se
Împlinesc 37 de ani
de la proclamarea in
dependentei
Birmaniei, eveniment me
morabil in zbuciuma
ta istorie a tării, care
a încununat lupta în
delungată a poporu
lui birmanez împotri
va dominației colonia
le. pentru înfăptuirea
aspirațiilor la liber
tate, la o existență de
sine stătătoare.
în perioada care
a trecut de atunci,
poporul birmanez a
depus eforturi susți
nute pentru lichidarea
grelei moșteniri a tre
cutului colonial, pen
tru modernizarea eco
nomiei, pentru o via
tă mai bună. Pro
clamarea, la 1 ianua
rie 1974. a Republicii
Socialiste a Uniunii
Birmane a reprezen
tat un nou și semnifi
cativ fnoment in dez
voltarea pe mai de
parte a statului și po
porului birmanez pe
calea progresului eco
nomic și social, a unor
transformări structu
rale ale societății. în
urma
naționalizării
industriei, băncilor și
comerțului a luat fi

cialiste a Uniunii Birmane, U Maung
Maung Kha, o telegramă de felicitare
cu prilejul Zilei naționale a acestei
țări.

ință un puternic sec
tor de stat.
Dispunînd de va
loroase resurse natu
rale, ca și de condiții
propice dezvoltării agriculturii, Birmania
a înregistrat un șir de
realizări notabile in
dezvoltarea sa eco
nomică. Pe harta tă
rii au apărut o serie
de întreprinderi in
dustriale, in ramurile
chimiei, metalurgiei,
textilelor și industriei
alimentare, care asi
gură valorificarea su
perioară a resurselor
solului și subsolului,
în planul de per
spectivă, pînă în 1995,
se prevăd noi acțiuni
pentru dezvoltarea in
continuare a sectoru
lui industrial. Tot
odată. se acordă o atenție deosebită agri
culturii.
înfăptuirea
reformei agrare și în
ființarea unei largi
rețele de cooperative
au creat condițiile
pentru creșterea pro
ducției agricole, ex
tinderea
mecanizării
și a sistemelor de
irigație. In același
timp, pe planul politi
cii internaționale, Bir
mania a jucat un rol

de seamă în cadrul
mișcării de nealiniere,
încă de la începuturile
acesteia.
în spiritul solidari
tății militante cu toa
te națiunile care pă
șesc pe calea dezvol
tării de sine stătătoa
re, poporul român ur
mărește cu simpatie
eforturile
poporului
birmanez
îndreptate
spre consolidarea in
dependenței naționale,
spre înfăptuirea aspi
rațiilor sale de progres
și pace. între România
și Birmania s-au sta
bilit și s-au dezvoltat
relații de prietenie și
cooperare în domeniul
economic și tehnicoștiințific.
Totodată,
cele două țări colabo
rează în cadrul O.N.U.
și altor organisme in
ternaționale
pentru
promovarea unei po
litici de înțelegere și
conlucrare pașnică în
tre toate popoarele.
Intensificarea in con
tinuare a raporturilor
dintre
România
și
Birmania corespunde
pe deplin intereselor
celor două țări și po
poare, ale cauzei pă
cii și înțelegerii inter
naționale.

rampă de lansare a progresului
culatorul In domenii tehnico-inginerești,
inclusiv
în proiectarea și cercetarea
cu ajutorul tehnicilor de
calcul.
Pătrundem în sala ter
minalelor, aparținind ate
lierului de informatică in
dustrială. Se lucrează cu
concentrare, cu calm, cu
precizie, sînt rezolvate pro
bleme de proiectare asis
tată de calculator.

Obișnuita larmă tinereas
că, studențească. Sint mi
nutele pauzei. Fete și bă
ieți cu chipuri frumoase,
cu priviri deschise, încre
zătoare. Discuții, glume.
Clipele de destindere alun
gă osteneala orelor lungi
de studiu, de cercetare.
într-unul din cele 40 de
noi laboratoare ale Facul
tății de electrotehnică il
abordăm pe prof. univ. dr.
ing. Arpad Kelemen :
— Cum se împacă tine
rețea cu electronica ?
— Minunat. Aș spune
chiar că electronica, aceas
tă știință atit de dinamică
și de ‘întreprinzătoare, acest teritoriu al viitorului,
care revoluționează nenu
mărate domenii, antrenea
ză o stare de spirit tine
rească, pasiune, capacitate
de prospecție, romantism
revoluționar. Cea mai bună
dovadă e faptul că unele
dintre realizările noastre
de seamă le-am obținut
impreună cu studenții, îndrumindu-i și cercetând
laolaltă cu ei.
— Exemple ?
— Microroboții. Au o în
semnătate excepțională în
industria de mașini-unelte,
in tehnica nucleară, în
energetică. Un robot creat
de noi, pe care l-am de
numit „Robopas", care re
glează automat poziția mașinilor-unelte, l-am realizat
împreună cu un colectiv
format din conf. dr. ing.
Mircea Crlvii, dr. ing. Vio
rel Trifa și unii dintre cei
mai buni studenți, care
de-a lungul anilor și-au adus prețioasa lor contribu
ție.
— Știm că aceasta este
doar una din cele 30 de
invenții pe care Ie aveți

Informații sportive

RVGBI
Primul meci dintre echipele Româ
niei și Angliei va avea loc miine,
la Londra.
Selecționerul gazdelor l-a desem
nat căpitan al formației pe cunos
cutul jucător P. Dodge de la Lei
cester, de 25 de ori internațional.
Totodată își vor face debutul cinci
rugbiști englezi : Simon Smith și
Kevin Sims în linia de trei sferturi,
mijlocașul la deschidere Rob An
drew, mijlocașul la grămadă Ri
chard Harding și Wade Dooley în
linia a doua. Iată alcătuirea comple
tă a „15-lui“ englez : Stringer —
Smith. Sims, Dodge, Underwood —
Harding, Andrew — Hall, Hesfogd,
Rees — Syddall, Dooley — Pearce,
Brain. Blakeway. Antrenorul V. Irimescu va anunța formația României
în cursul zilei de azi.

TENIS
„Turneu] campionilor" la tenis se
va desfășura intre 8 și 13 ianuarie
la „Madison Square Garden" din
New York.
In primul tur se vor disputa ur
mătoarele
partide :
Sundstroem
(Suedia) — Jarryd (Suedia) ; Krickstein (S.U.A.) - Kriek (S.U.A.) ;
Nystroem
(Suedia) — Gerulaitis
(S.U.A.) ;
Teltscher
(S.U.A.) Smid (Cehoslovacia). învingătorii vor
juca in sferturile de finală, in care
sint calificați direct americanii John
McEnroe, Jimmy Connors, cehoslo
vacul Ivan Lendl și suedezul Mats
Wilander.

brevetate. Preocupări de
perspectivă ?
— Realizarea, Împreună
cu întreprinderea de cal
culatoare electronice Bucu
rești, a „ploterului" care
va fi folosit pentru proiec
tarea asistată de calcula
tor ; fabricarea la Cugir a
unor echipamente practice
destinate pregătirii elevi
lor și a studenților în uti
lizarea largă a tehnicii de
calcul și a roboților,..
Un fir nevăzut, dar trai
nic de strădanii și creativi
tate leagă dealurile Morenilor de Dealul Feleacului.
De curînd, sondele schelei
Moreni au fost dotate cu
echipament electronic pen
tru supravegherea și co
manda de la distanță.
Echipamentul a fost reali
zat la întreprinderea de
electronică industrială și
de automatizări din ClujNapoca de către un colec
tiv de cercetare și produc
ție condus de ing. Vladu
Dan. Rezultatele — urmă
rite cu deosebit interes la
Moreni, așteptate cu nerăb
dare și emoție la Cluj-Napoca — sint bune. Electro
nica vine temeinic in spri
jinul omului: supraveghea
ză funcționarea sondelor,
furnizează informații la
un dispecerat unde se pot
conecta date de la un foar
te mare număr de insta
lații și poate transmite co
menzi acolo unde este ne
voie de o intervenție. în
orice condiții de climă, la
temperaturi de minus 20
de grade sau de peste plus
40, pe furtuni și pe viscole,
prin ochiul atent al elec
tronicii, cite un om se află
zi și noapte de veghe :
acolo — chiar la sonde, acolo — in oricit de multe
locuri, acolo — pe orice fel
de vreme.
Echipamentul
„Telerom dipet" este un
unicat pe țară, proiectat și
executat de întreprinderea
clujeană de pe platforma
electronică.
— Sperăm că e vorba de
un unicat care... nu e uni
cul, ne adresăm inginerurului Mlhai Breazu, direc
torul întreprinderii.
— Nicidecum. Chiar în

vremea
Institutul de meteorologie ți hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 4 ianuarie, ora 20 — 7 ianua
rie, ora 20. In țară :
Vremea va fi
rece, geroasă
noaptea, la început în
centrul, nordul și nord-vestul
țării,
unde cerul va fi variabil, apoi și în
celelalte regiuni, unde cerul va fi mai
mult noros în prima parte a interva
lului. Vor cădea precipitații locale sub
formă de ninsoare în sudul și estul
țării, îndeosebi în prima parte a in
tervalului, și izolate in rest. Vîntul va

acest trimestru am mai
realizat echipamente pen
tru controlul funcționării
conductelor magistrale de
gaz metan. De asemenea,
este gata o comandă pen
tru „Unio" Satu Mare constînd din echipament elec
tronic pentru controlul
benzilor transportoare de
cărbune. Așteptăm vești de
la Petrila unde urmează să
fie pusă in funcțiune in
stalația.
— După, cite vedem, pri
miți vești bune din toată
țara.
— Din toată țara și în
primul rînd din industrie.
Orientarea intr-o tot mai
mare măsură a electronicii
către electronica industria
lă este una dintre direcții
le noastre majore de ac
țiune. Totodată, realizăm
aparataje și pentru alte
domenii. Iată, de pil
dă, producem numeroase
aparate electronice pentru
medicină : bisturiu electro
nic care realizează opera
ția și coagularea sîngelui
prin impuls electric, eleetrostimulator complex pen
tru acupunctura, termome
tru electronic cu afișaj nu
meric, electrocardiograf și
defibrilator portabile, pre
cum și numeroase aparate
de terapie cu unde scurte
și ultrascurte, cu curenți
diadinamici și interferențiali, toate unicate pe țară.
Aici, la noi, oamenii au o
bună pregătire tehnică, se
materializează numeroase
cercetări științifice, și tot
aici fac practică studenții
Institutului politehnic.
Intrăm în atelierele de
producție ale acestei uni
tăți despre care aflăm că
e cea mai nouă întreprin
dere de echipamente elec
tronice din țară. Aspectul
atelierelor ne duce cu gindul la laboratoarele de cer
cetări. Ne gîndim cu emo
ție că și acesta este unul
din locurile în care prind
viață încă de pe acum
orientările de perspectivă
ale Congresului al XIII-lea
pînă în zorii mileniului III.
Ca pretutindeni în țară,
din România de azi se
naște România de miine.

sufla slab pînă la moderat, eu inten
sificări locale în sud-est și estul ță
rii, unde în primele zile va mai vis
coli zăpada. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între minus 18 și minus
8 grade în vestul, centrul șl nordul
țării și între
minus 12 și minus 2
grade in celelalte regiuni, iar maxime
le intre minus 7 și 3 grade. în Bucu
rești : Vremea va fi
rece, geroasă
noaptea, în a doua parte a intervalu
lui. Cerul va fi variabil, mai mult no
ros la început, cînd temporar va nin
ge. Vîntul va sufla in
general slab.
Temperatura
minimă va fi cuprinsă
intre minus 10 și minus 6 grade, iar
maxima între
minus 5 și minus 1
grade.

ÎN ATENȚIA AUTOMOBILIȘTILOR
Deținătorii de autoturisme proprie
tate personală sînt informați că in
duminicile lunii ianuarie 1985 pot să
circule după cum urmează :
6 și 20 ianuarie, autoturismele cu
număr de Înmatriculare cu soț ;
13 și 27 ianuarie, autoturismele
avînd număr de înmatriculare fără
soț.
Ținind seama de condițiile meteorutiere, care fac deosebit de dificilă
deplasarea pe drumurile publice
afectate de ninsori, se recomandă
automobiiiștilor amatori ca, pină la
ameliorarea vremii și degajarea șo
selelor de zăpadă, să renunțe la de
plasările în localități, dar mai ales
in afara acestora pentru a preveni
riscul derapării și chiar al înzăpezirii
lor.

/

Șoferilor profesioniști li se reco
mandă să ruleze cu deosebită pru
dență în limitele unor viteze mo
derate și să folosească pentru opri
rea autovehiculului frina de motor.
Pentru deplasările în afara localită
ților, autovehiculele să fie dotate cu
lanțuri antiderapante, lopeți și nisip.
La plecarea de pe loc, Înainte de
viraje și la schimbarea benzii de cir
culație
să ss acționeze cu finețe
comenzile mașinii. Deosebită aten
ție trebuie să se acorde la apropie
rea de intersecții și curbe, în zona
stațiilor mijloacelor de transport în
comun, precum și în apropierea tre
cerilor pentru pietoni, pentru a pre
veni coliziunile cu alte vehicule și
accidentarea pietonilor.

-

-

-\

România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu
reafirmă, la început de An Nou, încrederea

în primatul rațiunii, in forța popoarelor:

Plffl EFORTURILE UNITE ALE NAȚIUNILOR
LUMII, SOARELE PĂCII POATE ÎNSENINA
ORIZONTUL POLITIC!
„Intrăm în Noul An avînd convingerea că po
poarele, mișcările pentru pace și dezarmare de pretu
tindeni - cărora poporul român li se alătură cu toată
forța - au capacitatea de a-și impune voința și de a
da un nou curs evenimentelor, de a asigura triumful
politicii de colaborare și pace, de independență, de
afirmare liberă și suverană a tuturor națiunilor, într-o
lume mai bună și mai dreaptă".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Mesajul de Anul Nou)

Pacea, înțelegerea, co
laborarea — aceste deziderate
scumpe poporului român, ca și po
poarelor de pretutindeni,
aceste
mari imperative ale epocii, care,
în momentele solemne ale trecerii
în Noul An, au polarizat gîndurile
oamenilor de bine din întreaga
lume, și-au găsit o strălucită ex
presie în tradiționalul Mesaj adre
sat la posturile de radio și tele
viziune întregii noastre națiuni so
cialiste de secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. înfățișînd pe larg marile realizări ale
anului care s-a încheiat, obținute
în toate domeniile activității economico-sociale, progresele remar
cabile înregistrate în edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și evocînd, totodată, per
spectivele de înflorire continuă a
patriei deschise de istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a
făcut, în același timp, în Mesajul
de Anul Nou, ca și în cuvintarea
rostită cu prilejul primirii șefilor
misiunilor diplomatice acreditați la
București, o analiză aprofundată a
evoluțiilor vieții internaționale, din
care rezultă aprecierea, riguros
fundamentată, că, în pofida încor
dării actuale, există premise de
speranță și încredere într-un viitor
de pace al întregii planete. Spe
ranță și încredere izvorîte din con
vingerea că, în ciuda primejdiilor
mari care persistă, în ciuda cursei
nesăbuite a înarmărilor nucleare,
a conflictelor militare și a multi
plelor probleme complexe ce nu
și-au aflat soluționarea, stă în pu
terea popoarelor, adevăratele făuri
toare ale istoriei, să înfrunte aceste
pericole și amenințări, să asigure,
prin acțiunea lor fermă și unitară,
risipirea norilor întunecați ce s-au
adunat la orizontul politic mondial,
să salvgardeze bunul cel mai de
preț al omenirii — pacea.
Bun care, nu o dată, s-a găsit
serios periclitat in cursul anului
încheiat, cind încă din primele zile
s-a trecut la amplasarea noilor ra
chete americane in unele țări vesteuropene, ceea ce a dus la aplicarea
măsurilor de răspuns din partea
U.R.S.S., înregistrindu-se o spirală
tot mai pronunțată a înarmărilor
nucleare. Anul 1984 a cunoscut o
marcantă creștere a pericolului
unui nou război — ultimul pe care
l-ar cunoaște istoria, pentru că
în flăcările exploziilor nucleare
ar dispărea întreaga umanitate, ar
dispărea viața însăși. Popoarele nu
au putut și nu pot însă să se
inipace cu asemenea perspective,
marile mișcări pentru dezarmare
și pace, pentru rezolvarea intr-un
mod democratic a marilor proble
me ale contemporaneității s-au
amplificat continuu,
cuprinzind,
practic, întreg globul. Și tocmai
datorită, în primul rînd, luptei lor,
așa cum arăta atît de expresiv
secretarul general al partidului
nostru, spre sfîrșitul anului au
apărut semne ale unei anumite
slăbiri a încordării, au început să
se ivească, timid, primii zori ai
soarelui păcii. Și, desigur, nu poate
exista sarcină mai importantă,
obiectiv mai măreț pentru toți cei
care iubesc pacea și viața ca acest
început de înseninare să se inten
sifice și să se extindă, să se trans
forme într-o realitate durabilă,
astfel ca, sub razele generoase ale
păcii, statele lumii să conlucreze
fructuos, spre binele fiecăruia și al
omenirii în ansamblu.
In lumina acestui comandament
primordial, România socialistă, prin
glasul președintelui ei, și-a reafir
mat speranța, nutrită de toate po
poarele, ca tratativele sovieto-americane ce vor începe peste cîteva
zile la Geneva să deschidă calea
unor înțelegeri corespunzătoare în
problema armamentelor nucleare
și a neutilizării Cosmosului în sco
puri militare, să marcheze inceputul unei etape de reluare a politicii
de destindere, de negocieri temei
nice, îndreptate spre pace și de
zarmare. Desigur, așa cum sub
linia, pe bună dreptate, președin
tele țării noastre, nimeni nu aș
teaptă minuni de la o întîlnire de
două zile, nimeni nu crede că ea
ar putea avea ca rezultat soluțio
narea problemelor atit de com
plexe, de grave și complicate care
s-au acumulat. Pentru aceasta este

nevoie de timp, de eforturi susți
nute din partea celor în cauză și
a tuturor popoarelor.
Odată cu
trecerea la amplasarea noilor ra
chete s-a ajuns la o situație de
tensiune fără precedent, multe
punți ale dialogului s-au întrerupt,
locul discuțiilor constructive l-a
luat, în mare măsură, imobilismul
politic. în asemenea împrejurări,
această primă întîlnire ar putea
aduce o contribuție de seamă la
depășirea situației care s-a creat,
la deschiderea drumului unor ne
gocieri reale și eficiente între cele
două mari puteri.
Punînd în evidență acest adevăr,
conducătorul partidului și statului
nostru a atras, in același timp,
atenția asupra nocivității acelor
poziții care, pornind de la faptul
că nu se pot aștepta minuni de la
intîlnirea sovieto-americană, în
cearcă să-i minimalizeze rolul, susținînd, de pildă, că nu ar fi de
așteptat trecerea la măsuri de sis
tare a producerii și amplasării noi
lor arme nucleare. în modul cel
mai categoric, președintele Nicolae
Ceaușescu a arătat că o asemenea
abordare nu corespunde intereselor
Europei, nici ale popoarelor din
acele state care dispun de arma
ment nuclear, nici ale întregii lumi.
Nu de tratative în spatele cărora
să se continue cursa înarmărilor
nucleare au nevoie popoarele —
aceasta ar echivala cu folosirea
tratativelor ca un paravan pentru
a se diminua preocupările și lupta
pentru dezarmare și pace a opi
niei publice — ci de negocieri
concrete și constructive, care să
ducă la oprirea înarmărilor nu
cleare, la reducerea și eliminarea
armamentului atomic.
Cu deosebită forță de convin
gere s-a accentuat în cuvintarea
rostită în fața șefilor misiunilor
diplomatice că pentru popoarele
europene aceste probleme nu sint
teorii abstracte, nu reprezintă lu
cruri îndepărtate ; armele atomice
se găsesc, practic, efectiv, în Euro
pa— așa cum există practic, efec
tiv posibilitatea ca prin declanșarea
acestora continentul nostru, ca și
celelalte continente, să dispară de
pe fața planetei. Tocmai de aceea,
marea problemă a popoarelor eu
ropene in 1985 este de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a de
termina oprirea amplasării rache
telor americane și a aplicării contramăsurilor sovietice, desfășura
rea de tratative care să ducă la
retragerea rachetelor și apoi a tu
turor armamentelor nucleare de pe
continentul european. Și tocmai
pentru că problema rachetelor pri
vește nemijlocit viața și existenta
popoarelor europene, toate țările
continentului, și in primul rînd cele
din N.A.T.O. și din Tratatul de la
Varșovia — secretarul general al
partidului a reafirmat cu toată
limpezimea acest lucru — nu pot
rămine deoparte, ci, dimpotrivă,
trebuie să participe în forme _ co
respunzătoare, să contribuie direct
la realizarea acordurilor necesare.
Nu trebuie uitat că de aici, din
Europa, au izbucnit cele două con
flagrații mondiale care au însîngerat omenirea în prima jumătate
a acestui secol. Cu atît mai puter
nic se impune tuturor conștiințe
lor europene apelul adresat de
conducătorul unei țări care a dat
mari jertfe de singe in ambele con
flagrații ca împlinirea în acest an
a patru decenii de la încheierea
celui de-al doilea război mondial
și înfrîngerea fascismului să con
stituie un prilej de a se trage în
vățămintele cuvenite din lecțiile
tragice ale istoriei și de a se rea
liza o largă conlucrare pentru
crearea, pe deasupra oricăror deo
sebiri de orinduire socială, a unei
Europe unite, a păcii, înțelegerii
și colaborării, fără arme și fără
războaie.
în acest început de an, glasul
tunurilor nu a amuțit, din păcate,
în numeroase regiuni ale lumii.
Chiar din primele zile, agențiile de
presă au adus noi vești despre
ciocniri militare, despre desfășu
rarea unor lupte — din Orientul
Apropiat și Mijlociu pînă în Asia
și din Africa australă pînă în Ame
rica Centrală. De aceea, este de
o arzătoare actualitate apelul in
sistent, neobosit, al președintelui
României să se renunțe la forță ca
mijloc de soluționare a probleme

lor litigioase, să se facă totul pen
tru încetarea conflictelor existente
și rezolvarea lor pe cale pașnică,
la masa tratativelor — infinit pre
ferabile, oricît de îndelungate și
spinoase ar fi, vărsărilor de sînge
și distrugerilor pricinuite de poli
tica forței.
Reafirmind poziția consecventă a
României de repudiere a forței și
amenințării cu forța, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a scos, încă o
dată, in evidență necesitatea res
pectării neabătute a dreptului
fiecărui popor de a-și făuri
orinduirea socială pe care o do
rește și pe care o consideră mai
bună pentru el. Nimeni nu poate
să considere că felul propriu de a
gîndi sau organizarea dintr-un stat
sau altul trebuie neapărat să fie
însușite sau aplicate și de alte po
poare, la asemenea pretenții tre
buie să se renunțe cu desăvirșire :
aceste cuvinte ale președintelui
țării oferă, fără îndoială, însăși
cheia unei politici de înțelegere și
largă conlucrare internațională.
Soluționarea constructivă a pro
blemelor economiei mondiale, in
condițiile în care dificultățile exis
tente nu s-au atenuat in cursul
anului trecut — în ce privește ță
rile în curs de dezvoltare, situația
a continuat chiar să se agrave
ze — constituie un alt imperativ
presant pe agenda anului 1985. Cu
deplină îndreptățire releva to
varășul Nicolae Ceaușescu că, la
fel ca apărarea păcii, lichidarea
subdezvoltării, instaurarea noii or
dini economice internaționale au
o importanță vitală pentru toate
popoarele. Rezolvarea problemei
datoriilor externe ale țărilor in curs
de dezvoltare, înlăturarea bariere
lor vamale, realizarea unor relații
noi, bazate pe echitate și avantaj
reciproc, sint cerințe fundamentale
ale edificării noii ordini economice,
reafirmate cu toată claritatea de
România socialistă la acest început
de an, cerințe a căror transpunere
în fapt nu mai poate suferi amînare.
Toate mările probleme, fie ele de
ordin politic, militar sau economic,
care confruntă omenirea în epoca
noastră iși pot găsi rezolvare echi
tabilă numai printr-o conlucrare
largă, egală în drepturi între toa
te țările și popoarele. Călăuzinduse după acest postulat în întreaga
sa activitate internațională, Româ
nia socialistă și-a reafirmat, și de
această dată, hotărîrea de a întări
continuu conlucrarea cu țările so
cialiste, cu țările în curs de dez
voltare și nealiniate, cu statele ca
pitaliste dezvoltate, cu toate po
poarele lumii, fără deosebire de
orinduire socială, promovind ferm
principiile deplinei egalități în
drepturi, independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în
treburile interne și avantajului re
ciproc, respectării dreptului fiecă
rui popor de a-și decide singur
destinele, fără nici un amestec din
afară. Este convingerea nestrămu
tată a României, subliniată încă o
dată cu toată vigoarea de pre
ședintele tării, că, acționîndu-se in
spiritul unei asemenea colaborări,
aplicîndu-se ferm principiile noi de
relații între state, este pe deplin
posibil să se găsească căile asi
gurării păcii, . înțelegerii și pro
gresului în lume.
Prin pozițiile raționale și con
structive pe care le promovează,
prin concluziile mobilizatoare pe
care le afirmă, prin deschiderile
îndrăznețe pe care le proiectează,
mesajul României socialiste la
acest început de an, așa cum a fost
formulat de strălucitul său con
ducător, se constituie într-un me
saj al optimismului și speranței.
Pășind în anul 1985, cînd pe plan
intern vom sărbători două decenii
de la Congresul al IX-lea al parti
dului. eveniment măreț, care a
inaugurat perioada cea mai dina
mică și mai bogată în împliniri
din întreaga noastră istorie, po
porul român, prin glasul președin
telui țării, iși exprimă încrede
rea că noul an va marca un mo
ment important în lupta pentru
pace, destindere și înțelegere între
națiuni, țeluri însuflețitoare la a
căror înfăptuire iși va aduce în
treaga sa contribuție constructivă,
atit de prețuită și de larg recunos
cută pe plan mondial.

Romulus CAPLESCU

MESAJE DE ANUL NOU
sub semnul cerinței de a se înlătura pericolul
nuclear, de a se asigura progresul
tuturor popoarelor
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — Polo
nia luptă activ pentru relații de pace
între toate popoarele, poporul polo
nez dorind — la fel ca toți oamenii de
bună credință din lume — ca pacea
să devină cit mai curind o realitate
trainică — se spune în mesajul de
Anul Nou adresat poporului polonez
de Henryk Jablonski, președintele
Consiliului de Stat al R. P. Polone,
în bilanțul pozitiv al anului 1984 po
porul polonez a înscris noi realizări,
cu semnificații majore pentru pre->
zent, și mai ales pentru viitorul țării.
Progresul normalizării s-a exprimat,
între altele, în îmbunătățirea în con
tinuare a funcționării economiei
naționale, a dezvoltării vieții sociale
— relevă mesajul.

PRAGA 3 (Agerpres). — Republica
Socialistă Cehoslovacă intră în anul
1985 cu importante succese în dezvol
tarea economică și socială — se
spune în mesajul adresat, cu prilejul
Anului Nou, poporului cehoslovac de
Către Gustav Husak, secretar general
al C.C. al P.C.C., președintele R. S.
Cehoslovace. Anul ce începe — ulti
mul din cel de-al șaptelea cincinal
— va fi marcat de pregătirile pentru
cel de-al XVII-lea Congres al P.C.
din Cehoslovacia, programat să se
desfășoare în 1986, forum ce va
elabora programul de dezvoltare in
continuare a economiei și a întregii
societăți cehoslovace pînă in 1990 și
planul de dezvoltare pînă în anul
2000.

BUDAPESTA 3 (Agerpres). —
R. P. Ungară va acționa, alături de
celelalte țări socialiste, cu consec
vență pentru cauza păcii și progre
sului social — a subliniat, în mesajul
de Anul Nou, președintele Consiliului
Prezidențial al R.P.U., Pal Losonczi.
Se relevă, totodată, necesitatea înde
plinirii sarcinilor trasate de ultimul
congres al P.M.S.U., pentru dezvol
tarea economiei naționale, asigurarea
condițiilor materiale privind sporirea
nivelului de trai, înfăptuirea echității
sociale — informează agenția M.T.I.

PHENIAN 3 (Agerpres). — Anul
1984 a marcat obținerea de către
R. P. D. Coreeană a unor noi și sem
nificative victorii în toate sectoarele
activității, economice și sociale, între
gul popor pregătindu-se să întîmpine
cu realizări prestigioase cea de-a
40-a aniversare a eliberării patriei —
se arată în mesajul adresat țării cu
prilejul Anului Nou de Kim Ir Sen,
secretar general al C.C. al Partidului
Muncii din Coreea, președintele
R. P. D. Coreene. în prezent, cea mai
urgentă sarcină pentru întregul nos
tru popor — a subliniat Kim Ir Sen,
— este încetarea divizării națiunii și
reunificarea țârii. Președintele Kim
Ir Sen a arătat că dialogul activ și
realizarea cooperării și a schimbu
rilor largi între Nordul_ și Sudul
Coreei vor oferi celor două părți po
sibilitatea conjugării eforturilor pen
tru dezvoltarea economiei naționale
în mod coordonat și a realiza pros
peritatea națiunii pe toate planurile.

ULAN BATOR 3 (Agerpres). — Po
porul mongol pășește plin de opti
mism, cu forțe creatoare și cu ener
gie, in anul 1985 — se arată în me
sajul adresat de Anul Nou de C.C. al
P.P.R.M., Prezidiul Marelui Hural
Popular și Consiliul de Miniștri ale
R. P. Mongole. în anul care s-a în
cheiat, prin munca plină de abnegație
a întregului popor, a crescut potenția
lul economic al țării, fiind realizat
un pas important in înfăptuirea cu
succes a hotărîrilor celui de-al
XVIII-lea Congres al P.P.R.M., a
prevederilor celui de-al șaptelea cin
cinal.

ROMA (Agerpres). — In mesajul
său de Anul Nou, președintele Ita
liei, Alessandro Pertini, a arătat că
toate popoarele sînt interesate să se
ajungă la un acord în domeniul ar
mamentelor nucleare, deoarece un
război atomic ar însemna sfîrșitul
omenirii. Nu va exista un învingător,
doar moartea nucleară poate învinge,
a subliniat șeful statului italian. Referindu-se la apropiata intilnire de
la Geneva a miniștrilor afacerilor
externe ai U.R.S.S. și S.U.A., pre
ședintele Italiei și-a exprimat spe
ranța că în cadrul acestor convorbiri
se va ajunge la un acord asupra pro
blemelor abordate. Pe de altă parte,
președintele Italiei s-a referit în
mesajul său la pericolul pe care il
reprezintă terorismul.
HELSINKI 3 (Agerpres). — In alo
cuțiunea radiotelevizată rostită cu
prilejul Anului Nou, președintele
Finlandei, Mauno Koivisto, a subli
niat actualitatea stringentă a trans
formării nordului Europei intr-o zonă
liberă de arme nucleare și a mențio
nat că, in esență, crearea unei ase
menea zone ar fi un mijloc de slăbire
a încordării, de întărire a securității
statelor din această regiune. Pre
ședintele Finlandei și-a exprimat, de
asemenea, speranța că apropiatele
convorbiri sovieto-americane de la
Geneva în problemele dezarmării vor
avea rezultate pozitive. Scopul lor —
a relevat președintele — trebuie
să-1 constituie reducerea cantității de
armament nuclear, precum și iniție
rea de acțiuni spre realizarea de pro
grese în domeniul securității.

LONDRA (Agerpres). — Crearea
de noi locuri de muncă a fost defi
nită de premierul britanic Margaret
Thatcher — in mesajul de Anul
Nou — ca fiind unul dintre prin
cipalele obiective ale guvernului său
pentru anul 1985. Premierul a subli
niat, totodată, că una dintre cele
mai serioase probleme cu care a
fost confruntată Marea Britanie în
ultimele 12 yuni a constituit-o greva
de peste 30u de zile a minerilor. Referindu-se la obiectivele de politică
externă ale Marii Britanii in anul
care a trecut, Margaret Thatcher a
menționat semnarea declarației co
mune cu R. P. Chineză privind pro
blema teritoriului Hong-Kong și so
luționarea disputei din cadrul C.E.E.
cu privire la contribuția britanică la
bugetul Pieței comune.

OTTAWA 3 (Agerpres). — Primul
ministru al Canadei, Brian Mulroney,
și-a exprimat. în mesajul de Anul
Nou, satisfacția în legătură cu apro
piatele convorbiri sovieto-americane
în problemele dezarmării, de Ia Ge
neva, considerînd că acestea oferă o
nouă șansă asigurării păcii în lume.
El a subliniat, în același timp, dispo
nibilitatea țării sale de a contribui la
asigurarea unei atmosfere „noi. și po
zitive" în promovarea dialogului
Est-Vest.

LISABONA (Agerpres). — în me
sajul de Anul Nou. președintele
Portugaliei, Antonio Ramalho Eanes,
a subliniat necesitatea adoptării în
țară a unei „strategii de reînnoire
politică", Referindu-se la politica
economică a guvernului — relatează
agenția E.F.E. — președintele Eanes
a arătat că anul trecut aceasta a
avut drept consecințe „reducerea
puterii de cumpărare, a investițiilor
și a proâucției“, ceea ce a dus la „o
puternică agravare a injustițiilor so
ciale". El a apreciat, de asemenea,
ca „inadmisibilă din punct de vedere
social" existenta a zeci de mii de
oameni ai muncii cu retribuții insu
ficiente pentru a face față cerințe
lor vieții.
BERNA 3 (Agerpres). — Președin
tele Elveției, Kurt Furgler, a salutat,
în mesajul de Anul Nou. negocierile
ce vor începe la Geneva între
U.R.S.S. și S.U.A. Fie ca in cadrul
lor să se manifeste capacitate crea
toare, curaj și înțelepciune de a lua
hotărîri spre binele întregii umanități
— a subliniat șeful statului elvețian,
potrivit agenției Associated Press.

LA PAZ 3 (Agerpres). — In mesa
jul de Anul Nou adresat națiunii,
președintele Boliviei, Hernan Sites
Zuazo, a evidențiat dorința de a con
tinua procesul de transformări demo
cratice în curs de desfășurare in țară.
El a arătat, totodată, că dificultățile
cu care s-a confruntat Bolivia în 1984
au fost determinate de criza econo
miei mondiale, de datoria externă a
țării, precum și de calamitățile na
turale. Șeful statului bolivian și-a
exprimat speranța că după scrutinul
de la 16 iunie se vor adopta măsuri
care să permită diminuarea efectelor
crizei ce afectează în prezent țara.
GEORGETOWN 3 (Agerpres). —
într-un mesaj rostit cu prilejul Anu
lui Nou, președintele Republicii Coo
peratiste Guyana, Forbes Burnham, a
menționat că, în pofida dificultăților
cu care se va confrunta economia
națională și în acest an, există totuși
perspective ca în 1985 să se înregis
treze unele progrese pe plan socialeconomic — transmite agenția Prensa
Latina. El a ținut să arate că pro
cesul guyanez de transformări demo
cratice structurale va fi continuat
consecvent și că vor fi respinse ferm
încercările de amestec străin în tre
burile interne, ca și cele care urmă
resc deturnarea de pe făgașul său
normal a acestui proces național an
corat în. realitățile concrete, specifice
țării.
NAIROBI (Agerpres). — Președin
tele Kenyei, Daniel Arap Moi, a
chemat populația țării să sporească
producția agricolă astfel incit să
poată fi realizat obiectivul final de
asigurare a necesarului de alimente
din surse interne. In mesajul de
Anul NOu, șeful statului kenyan a
arătat că deși țara sa a cunoscut
una din cele mai grave secete din
istorie, a fost posibilă, totuși, obți
nerea unor creșteri în unele sectoa
re vitale ale economiei.
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HOTARlRE. Ziarul „Pravda" a
publicat Hotărîrea C.C. al P.C.U.S.
cu prilejul împlinirii a 80 de ani
de la revoluția din 1905—1907 din
Rusia. Documentul prevede acțiuni
largi de marcare a acestui eveni
ment, ca o dată importantă în is
toria partidului și a țării.
REALEGERE. Lars Werner, pre
ședintele Partidului de Stingă —
Comuniștii din Suedia, a fost reales
în această funcție în cadrul celui
de-al 27-lea Congres al partidului,
care se desfășoară la Stockholm.
El va deține această funcție pen
tru încă o perioadă de trei ani.

LA MADRID s-a anunțat oficial
că. la 5 februarie, vor fi ridicate
restricțiile în domeniul traficului
de mărfuri și circulației persoane
lor la frontiera dintre Spania și
Gibraltar — transmite agenția de
presă spaniolă E.F.E. S-a precizat
că în zilele de 10 și 11 ianuarie
vă avea loc o reuniune a autorită
ților vamale din Spania și Gibral
tar pentru perfectarea detaliilor.
COMUNITATEA INTERNAȚIO
NALA trebuie să impună sancțiuni
economice drastice împotriva Re

publicii Sud-Africane, dacă regi
mul de la Pretoria nu pune capăt
sistemului de apartheid într-un
interval de 18—24 luni — a esti
mat, la Johannesburg, laureatul
Premiului Nobel pentru pace pe
anul 1984, Desmond Tutu. Presiu
nile politice, diplomatice și, în
principal, economice împotriva re
gimului minoritar rasist de la Pre
toria - constituie „ultima șansă de
a evita o baie de sînge" în R.S.A.
„Nu vor exista niciodată stabili
tate, securitate și pace în Repu
blica Sud-Africană atîta vreme cit
sistemul de apartheid nu va fi
abolit", a subliniat Desmond Tutu.

GROENLANDA
VA PARAȘI
PIAȚA COMUNA la 1 februarie —
cu o lună mai tîrziu decît se pro
iectase, s-a anunțat oficial la Co
penhaga. Decizia în acest sens —
relevă agenția Reuter — a fost aprobată în cadrul unui referen
dum, organizat in anul 1982, în
Groenlanda — Cea mai mare insulă
din lume, care are statut de re
giune cu autonomie internă în ca
drul regatului danez.

R. P. BULGARIA Șl R. A. EGIPT
au hotărît să reia relațiile diplo-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Permiteți-mi să vă exprim dumneavoastră și, în persoana dumneavoas
tră, poporului român frate sincere mulțumiri pentru călduroasele felicitări
și bunele urări cu ocazia alegerii mele în funcția de președinte al Prezi
diului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole.
Partea mongoleză este, de asemenea, convinsă că relațiile de prietenie
și strînsă colaborare dintre țările și popoarele noastre se vor dezvolta și
în viitor spre binele popoarelor noastre, în interesul unității țârilor comu
nității socialiste, al cauzei păcii și socialismului.
Folosesc prilejul pentru a vă ura din toată inima multă sănătate și mari,
succese în activitatea dumneavoastră consacrată realizării hotărîrilor celui
de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, întăririi cauzei păcii
și colaborării intre popoare.

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al C.C. al P.P.R.M.,
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular
al Republicii Populare Mongole

Manifestări consacrate României
HAVANA 3 (Agerpres). — în ca
drul unor adunări organizate in
orașul cubanez Guantanamo și la
fabrica de ciment „Jose Merceron",
din Santiago de Cuba, au fost audia
te conferințe consacrate realizărilor
obținute de poporul român în ultimii
40 de ani și perspectivelor luminoa
se deschise de Congresul al XIII-lea
al Partidului Comunist Român. A
fost vizionată, totodată, o expoziție
de artă românească deschisă sub ge
nericul „40 de ani de grandioase rea
lizări". Au luat parte reprezentanți
ai organelor locale de partid și de
stat, ai Ministerului cubanez al Re
lațiilor Externe. Institutului cubanez
de prietenie cu popoarele, un nu
meros public.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — în ora
șul israelian Givataim a avut loc o
manifestare consacrată aniversării
proclamării Republicii în România,
în alocuțiunile rostite de primarul
orașului. Yitzhak Y-aron, și de alți
Vorbitori s-au reliețfat importantele

realizări obținute de poporul român
în dezvoltarea sa pe multiple pla
nuri, eforturile depuse de România,
de președintele Nicolae Ceaușescu
pentru soluționarea conflictului din
Orientul Mijlociu. A avut loc, tot
odată, vernisajul expoziției „Româ
nia 1984“, urmat de un program ar
tistic.
RABAT 3 (Agerpres). — La exploa
tarea cupriferă Ouansimi. din pro
vincia Goulimin, a avut loc o adu
nare în cadrul căreia s-au eviden
țiat realizările industriei miniere din
România, precum și rezultatele pozi
tive ale cooperării româno-marocane
in domeniul mineritului. Au vorbit
directorul general al Societății mixte
„SOMIMA" și directorul exploatării,
care au relevat contribuția specia
liștilor români la punerea în valoare
a acestui important obiectiv econo
mic. Au luat parte oficialități locale,
ingineri, tehnicieni și mineri din ca
drul exploatării.

Convocarea Congresului al Ill-lea al P.C. din Cuba
HAVANA 3 (Agerpres). — Intr-un
discurs, pronunțat la Havana, Fidel
■Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al
P. C. din Cuba, președintele Consiliu
lui de Stat și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba, a anunțat
convocarea celui de-al IlI-lea Con
gres al partidului pentru luna de
cembrie 1985 — transmite agenția cu
baneză de presă Prensa Latina.
S-a precizat că la congres se vor

dezbate Raportul C.C. al P.C. din
Cuba privind îndeplinirea obiective
lor politice, economice, sociale și cul
turale aprobate la precedentul con
gres, direcțiile de dezvoltare a țării in
următoarea etapă și sarcinile comu
niștilor cubanezi în această perspec
tivă. Totodată, va fi dezbătut și su
pus aprobării proiectul Programului
Partidului Comunist din Cuba.

ITALIA: NU — amplasării rachetelor în Europa !
ROMA 3 (Agerpres). — Modali
tățile de intensificare a luptei îm
potriva rachetelor nucleare sint
examinate la o intilnire ce se des
fășoară în orașul italian Vittoria
(Sicilia), aflat la numai cițiva ki
lometri de Comiso, unde, după cum
se știe, au fost instalate recent ra-

chete de croazieră. Participă re
prezentanți ai organelor locale și ai
militantilor unor organizații anti
războinice. Participanta la intilnire
au cerut încetarea amplasării ra
chetelor la Comiso și au relevat
necesitatea reducerii arsenalelor
nucleare pe întregul continent eu
ropean.

AUSTRALIA: „Să fie interzisă amplasarea
de arme nucleare 1"
CANBERRA 3 (Agerpres). —
Candidatul Partidului Dezarmării
Nucleare din Australia, Jo Valen
tine, a fost ales in Senatul foru
lui legislativ federal, ca reprezen
tant al Australiei occidentale,
transmite agenfia Associated Press.
Această victorie constituie confir
marea preocupării opiniei publice
din tară în legătură cu ameninta-

rea pe care o reprezintă aberanta
cursă a înarmărilor nucleare pen
tru soarta omenirii. Constituit în
vara anului 1984, Partidul Dezarmă
rii Nucleare se pronunță, între
altele, pentru încetarea legăturilor
militare cu Statele Unite și inter
zicerea amplasării de arme nuclea
re pe teritoriul Australiei.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 3 (Agerpres). — Aplica
rea planului de securitate vizind
jextinderea autorității guvernului li
banez la sud de Beirut a intrat, joi,
în faza sa activă. Acest plan — cu
care toate milițiile libaneze și-au dat
acordul — prevede ca, duminică sau
luni, două brigăzi ale armatei să fie
amplasate de-a lungul șoselei de
coastă pînă la rîul Awali și pe înăl
țimile Kharroub.
în același timp, la Beirut au conti
nuat demonstrațiile de protest ale lo
cuitorilor libanezi, în special femei,
în legătură cu soarta persoanelor
date dispărute după izbucnirea crizei
din Liban, în 1975.

BEIRUT 3 (Agerpres). — într-o
declarație politică adoptată la în
cheierea unei plenare lărgite, C.C.
al P.C. Libanez subliniază că sarci
na primordială a forțelor progresiste
naționale din Liban o constituie
lupta pentru retragerea forțelor
israeliene,
intensificarea
ripostei
armate împotriva acestora. Declara
ția relevă că o necesitate stringentă
o constituie restabilirea unității Li
banului. extinderea legăturilor sale
cu țările arabe, înfăptuirea de re
forme politice și social-economice,
promovarea unei politici externe
independente bazate pe principiile
nealinierii.

Plenara C.C. al P.P.R. Laoțian
VIENTIANE 3 (Agerpres). — La
Vientiane s-a desfășurat plenara
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, în cadrul căreia au
fost analizate rezultatele obținute în
dezvoltarea social-economică a tării
în cursul anului care a trecut și au
fost stabilite sarcinile pe perioada
următoare. Raportul prezentat de
secretarul general al C.C. al P.P.R.L.,

matice la nivel de ambasadă —
anunță agenția B.T.A.
EXTINDEREA APELOR TERITORIALE ALE R.D.G. Potrivit
unui decret al Consiliului de Miniștri a) R. D. Germane, cu înce
pere de la 1 ianuarie 1985, apele
teritoriale ale tării au fost extinse
de la 3 la 12 mile marine — anunță
agenția A.D.N.

TUNISIA ȘI JAMAHIRIA ARA
BA LIBIANÂ au convenit să reia
cooperarea economică și culturală,
se arată într-un comunicat comun
tunisiano-libian dat publicității la
Tunis. Documentul cheamă, totodată, ia instaurarea unui climat
de Înțelegere și încredere între
țările arabe și la întărirea cooperării dintre ele.

CONVORBIRI
AMERICANO—
JAPONEZE. Președintele S.U.A.,
Ronald Reagan, a cerut din nou
premierului japonez, Yasuhiro Nakasone — în cadrul convorbirilor
de la Los Angeles — deschiderea
piețelor japoneze pentru produ
sele industriei americane. în vede
rea reechilibrării deficitului-record
al balanței comerciale, care afec
tează profund relațiile dintre cele
două țări. Agenția France Presse
subliniază că șeful administrației
americane nu este înclinat, totuși,
să adopte o poziție „dură" și ire
conciliabilă, fiind conștient că. Ia
rîndul lor. Statele Unite promo
vează o politică restrictivă în ce
privește accesul produselor din
străinătate pe piața americană.

Kaysone Phomvihane, a relevat
succesele obținute de poporul lao
țian în ultimii ani în dezvoltarea sa.
fiind subliniată larga participare a
maselor la transpunerea în viață a
hotărîrilor adoptate de P.P.R.L. Ple
nara a dezbătut, de asemenea, pro
bleme actuale ale situației interna
ționale.

MAGISTRATURA DIN ORAȘUL
ITALIAN PALMI, situat la 50 km
nord de Reggio Calabria, a deferit tribunalelor 117 persoane acu
zate de apartenență la „N’Drangheta", organizație criminală calabreză. Cei 117 acuzați vor trebui
să răspundă în fața justiției pentru
18 omucideri săvîrșite în ultimii
ani în regiune, 4 răpiri, trafic de
stupefiante și o lungă serie de
estorcări de diverse sume.
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FORȚELE ISRAELIENE de ocu
pație au efectuat o serie de per
cheziții și au arestat 16 persoane în
zona orașelor Tyr și Saida, din su
dul Libanului — informează agen
ția France Presse. In timpul opera
țiunilor, o unitate blindată israeliană a încercuit localitatea Bedias (în
apropiere de Tyr) unde au fost
arestate nouă persoane.
COMUNICAT. în cursul anului
1984, „Escadroanele morții" —
grupări paramilitare de extremă
dreaptă din Salvador — au asasinat
1 973 de civili.

TEMPERATURI SCĂZUTE. In
estul Kazahstanului, în localitatea
Orlovski, temperatura a coborit la
minus 59 grade Celsius. Geruri pu
ternice se înregistrează și în '. e
zone ale Kazahstanului, notează
agenția T.A.S.S. La rîndul său, agenția indiană U.N.I. anunță că
temperaturi deosebit de scăzute,
ninsorile puternice și o ceață, deasă
au. provocat, pe parcursul ultime
lor trei zile, moartea a 210 per
soane în partea de nord a Indiei.
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