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în condițiile reorganizării programului
de lucru pe schimburi și zile

PUTERNICĂ MOBILIZARE
PENTRU REALIZAREA

INTEGRALĂ A PLANULUI i

MARELUI FIU AL PATRIEI,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

sentimentele de înaltă prețuire 
profundă dragoste ale întregului popor
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MESAJE DE FELICITARE DE PESTE HOTARE 
ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

PRESTIGIOASE FAPTE DE MUNCA
Noi produse asimilate în fabricație 
în cadrul acțiunii de asimilare 

și fabricare a unor noi produse 
și de reducere pe această cale a 
importurilor, muncitorii și specia
liștii de la fabrica de materiale 
fotosensibile a combinatului de în
grășăminte șhimice „Azomureș" 
din Tirgu Mureș raportează că au 
produs în aceste zile noi tipuri 
de materiale fotosensibile. Este 
vorba de hirtia fototehnică cu de
velopare directă, utilizată în in-

dustria de prospecțiuni geologice, 
și- de filmul radiografie industrial 
tip Gamagraf G-l și G-3, care are 
o. largă Întrebuințare in industria 
construcțiilor de mașini. Cu aces
tea. numărul tipurilor de materia
le fotosensibile fabricate la „Azo- 
mureș" a ajuns la 54. din care 45 
sint fabricate exclusiv pe baza 
cercetărilor românești din ultimii 
doi ani. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scinteii").
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CONSILIUL DE STAT
a stabilit norma de reprezentare pentru
alegerea deputaților in Marea Adunare

Națională, circumscripțiile electorale
si a confirmat Comisia electorală centrală

Miine se încheie prima lună a 
«cestui an hotăritor pentru îndepli
nirea in cit mai bune condiții a pla
nului pe intregul cincinal. Nenumă
rate fapte de muncă ale colectivelor 
muncitorești de pe întreg cuprinsul 
tării ilustrează fermitatea cu care 
au acționat și acționează comuniștii, 
toți oamenii muncii pentru Înfăptui
rea neabătută a indicațiilor și ori
entărilor • tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a măsurilor stabilite prin 
programul adoptat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind asigurarea producției și fo
losirea rațională a energiei electrice, 
termice, a gazelor naturale, precum 
și regimul de lucru al unităților eco
nomice in perioada de iarnă.

Activitatea economică in această 
primă lună a anului s-a desfășurat 
în condiții mai grele, 
de dificultățile create 
iarnă aspră. De aceea, 
mult merită .să fie puse in evidentă 
abnegația, dăruirea și spiritul pa
triotic de care au dat dovadă oa
menii muncii din toate sectoarele 
economiei naționale pentru a de
păși aceste greutăți, pentru a asigu
ra desfășurarea normală a activității 
economice și realizarea in cit mai 
bune condiții, la toți indicatorii, a 
planului.

în mod deosebit se cuvine remar
cată munca fără preget desfășura
tă cu bărbăție și eroism de nume
roase colective de mineri. Răspun- 
zind chemărilor secretarului gene
ral al partidului, oamenii muncii din 
multe mine și cariere din 
lui, din bazinul Olteniei, 
mănești. Voivozi, Căpeni, 
altele au reușit să-și 
sarcinile de plan-, livrînd 
tralelor cantități mereu sporite de 
cărbune energetic. La rindul lor, 
energeticienii depun eforturi stărui
toare, zi și noapte, pentru funcțio
narea la parametri superiori a cen
tralelor electrice, astfel incit aces
tea să pulseze continuu o cantitate 
cit mai mare de energie electrică 
în sistemul energetic național. Bună
oară, ca urmare a unei mobilizări 
exemplare, energeticienii de la ter
mocentrala Mintia-Deva au livrat 
suplimentar, in primele două deca
de,'peste 32 milioane kWh energie 
electrică.

Cu dăruire, pasiune și înaltă răs
pundere se muncește în aceste zile 
și în unitățile din celelalte ramuri 
ale economiei naționale. Acționind 
cu fermitate pentru aplicarea rigu
roasă a măsurilor stabilite de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind reorganizarea regi
mului de lucru in întreprinderi, prin 
eșalonarea mai rațională a schim
burilor de producție, pentru orga
nizarea cit mai bună a întregii acti
vități productive și gospodărirea cit 
mai judicioasă a resurselor energe
tice, colectivele de oameni ai muncii 
din numeroase unități industriale au 
obținut în perioada care a trecut 
de Ia începutul anului rezultate de 
seamă in 
producția 
catorii de

Fiecare 
prețioasă 1 
plificarea ___
acum, pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan. De aceea, orga
nele și organizațiile de partid, con
siliile de conducere din întreprinderi 
au datoria să acționeze cu întreaga 
lor capacitate organizatorică, cu per
severență și exigență pentru buna 
organizare și desfășurare a activită
ții economice, trebuie să acționeze 
pentru mobilizarea puternică a co-

determinate 
de această 
cu atit mai

Valea Jiu- 
de la Co- 
Horezu și 

depășească 
tferftiocen-

realizarea planului la 
fizică și export, la indi- 
eficiență.
zi este insă deosebit de 
pentru consolidarea si am- 
rezultatelor obținute oină

t

muncii la 
in viață

lectivelor de oameni ai 
transpunerea neabătută 
a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și aplicarea strictă a mă
surilor de mare importanță adoptate 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., astfel ca pretutindeni, in 
fiecare unitate, să se obțină zi de 
zi realizări cit mai importante in în
deplinirea planului la toți indicatorii.

Care sint prioritățile majore ale 
acestor zile ? în spiritul indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, al 
recentelor măsuri adoptate de con
ducerea partidului nostrp. unul din 
obiectivele fundamentale ale acestor 
zile il constituie funcționarea la în
treaga capacitate a centralelor elec
trice, și îndeosebi a celor pe căr
bune, astfel incit acestea să pulseze 
o cantitate,cit mai mare de energie 
electrică in sistemul energetic na
țional. Este vorba de o sarcină de 
maximă răspundere muncitorească, 
sporirea continuă a producției de 
energie fiind o condiție esențială, 
vitală pentru bunul mers al activi
tății in toate sectoarele productive, 
pentru îndeplinirea riguroasă a sar
cinilor de plan din această perioadă 
și satisfacerea corespunzătoare a 
consumului public și. al populației, 
în acest sens, acum, mai mult ca 
oricînd, se impun măsuri hotărite 
pentru supravegherea neîntreruptă 
și întreținerea in perfectă stare teh
nică a fiecărui agregat, a fiecărei 
instalații, pentru exploatarea lor la 
parametrii optimi și sporirea conti
nuă a producției de energie, mai 
ales în centralele pe cărbune, astfel 
incit pretutindeni. în toate termo
centralele, să șe asigure livrarea de 
energie in conformitate cu prevede
rile planului. Răspunderi deosebite 
revin in această privință colective
lor de energeticieni din marile cen
trale electrice pe cărbune — Mintia. 
Ișajnița, Rovinari. Turceni. Doicești, 
Paroșeni, Oradea. Onești și altele — 
care in această perioadă trebuie să 
acționeze cu hotărire și stăruință 
pentru a contribui intr-o măsură tot 
mai mare lă creșterea producției de 
energie electrică.

în prezent, in toate centralele 
electrice pe cărbune este nevoie 
să se acorde in continuare o a- 
tenție deosebită descărcării rapide 
a vagoanelor. întreținerii riguroase 
a tunelurilor de dezghețare și 
funcționării corespunzătoare a linii
lor și utilajelor care alimentează in

stalațiile cu cărbune. De operativi
tatea și răspunderea cu care sint 
soluționate aceste probleme de
pinde in măsura hotăritoare funcțio
narea la întreaga capacitate a ter
mocentralelor. Iată de ce, pentru în
făptuirea sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului cu privire la 
creșterea producției de energie elec
trică trebuie mobilizate toate forțele 
existente in județe — muncitorii, 
tineretul, militarii — astfel ca toa
te, absolut toate problemele pe care 
le ridică asigurarea bunei funcțio
nări a termocentralelor să fie solu
ționate cu maximă promptitudine

Sarcini de cea mai marc impor
tanță revin în aceste zile și mine
rilor, care au înalta îndatorire pa
triotică de a acționa fără preget, cu 
abnegație și dăruire pentru a spori 
continuu producția și a livra ritmic, 
în cantitățile stabilite și de calitate 
corespunzătoare, cărbunele atit de 
necesar acum termocentralelor. Este 
pozitiv faptul că, datorită eforturi
lor stăruitoare depuse in ultima pe
rioadă, in numeroase unități miniere 
se obțin zi de zi cantități tot mai 
mari de - cărbune. Cu toate acestea, 
rezultatele nu se situează peste tot 
la nivelul prevederilor de plan, al 
cerințelor actuale. Ca atare, este 
imperios necesar ca bătălia mineri
lor pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan să se desfășoare 
cu intensitate sporită. Desigur, nu 
este ușor, mai sînt de depășit o se
rie de greutăți, dar, prin concentra
rea tuturor forțelor, printr-o orga
nizare și mai bună a producției și 
a muncii in fiecare unitate minieră, 
este pe deplin posibil să se asigure, 
extragerea și livrarea - cantitâjilor 
planificate de cărbune. Nici un mo
ment nu trebuie să se piardă din 
vedere importanta cu totul deose
bită pe care o are în aceste zile 
creșterea producției de cărbune pen
tru funcționarea termocentralelor si 
desfășurarea normală a activității 
economice și sociale. Iar pentru ca 
eforturile depuse 
situeze la nivelul 
este necesar, asa 
la recenta ședință 
litic Executiv al C.C.
Ministerul Minelor si toate comite
tele județene de partid pe teritoriul

Turboagregatele
capacitate

folosite Ia întreaga si comisiile electorale județene

de mineri să se 
cerințelor actuale 
cum s-a subliniat 
a Comitetului Po- 

al P.C.R.. ca

Depunînd eforturi susținute pen
tru înlăturarea efectelor negative 
ale acestei ierni geroase, oamenii 
muncii de la întreprinderea elec- 
trocentrale din Iași au reușit ca. 
printr-o supraveghere atentă și 
folosirea la întreaga capacitate a 
tuturor instalațiilor, să pulseze in 
sistemul energetic național energie 
electrică corespunzător prevederi
lor planului. Pentru depășirea 
greutăților provocate de temperatu
rile foarte scăzute au fost organi
zate echipe de intervenție care su
praveghează in permanentă între
gul flux de producere 
electrice și a agentului

a energiei 
termic, în-

lăturind operativ eventualele de
fecțiuni. Totodată, au fost dublate 
turcie la descărcarea combustibi
lului. s-au amenajat noi rampe 
pentru preîncălzirea păcurii din 
cisternele de cale ferată și au fost 
asigurate întreaga cantitate de 
reactivi chimici pentru tratarea 
apei, alte materiale necesare în 
exploatarea continuă a turboagre- 
gatelor. în amplul program al în
treprinderii se înscrie și pregătirea 
unui nou grup energetic de 5.0 MW 
aflat in rezervă, pentru a putea fi 
pus in funcțiune la apelul dispe-' 
ceratului energetic național. (Ma- 
nole Corcaci, corespondentul „Scin
teii").

In sprijinul automatizării producției
La întreprinderea „Electromotor" 

din Timișoara, unitate în care se 
desfășoară o susținută activitate de 
promovare a tehnicii de vîrf, baza
tă pe creația specialiștilor din 
producție, cercetare și invățămin- 
tul superior timișorean, s-a recep
ționat primul grup de trei roboți, 
cu un grad ridicat de funcționa
litate, ce urmează să fie livrați 
Întreprinderii de cinescoape Bucu
rești.

Din seria roboților industriali 
realizați la „Electromotor". Timi
șoara mai fac parte diferite echi
pamente cu celule flexibile, care 
deservesc agregate de tratamente 
termice și de sudură în industrie, 
precum și cei de tip „Rern,t" cu

performanțe superioare, aflați pe 
fluxul de prelucrare a unor repere 
de motoare electrice produse in 
intreprindere.

Programul de fabricație pe anul 
1985 al întreprinderii „Electromo
tor" Timișoara cuprinde și alte ti
puri de roboți și utilaje de auto
matizare, de o complexitate ridi
cată, menite să asigure creșterea 
productivității muncii, și a calității 
execuției produselor, sporirea efi
cienței activității productive, Îm
bunătățirea condițiilor de muncă în 
sectoare cu mare volum de lucrări, 
diminuarea consumurilor specifice 
de manoperă și energie. (Ager- 
pres).

și a municipiului București
în vederea alegerilor de deputați 

în Marea Adunare Națională și în 
consiliile populare, ce vor avea loc 
la data de 17 martie 1985, prin De
cretul nr. 25 din 28 ianuarie 1985 a - 
fost stabilită norma de reprezentare 
pentru alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională de Un depu
tat la 61 600 locuitori.

Prin Decretul nr. 27 din 29 ianua
rie 1985 au fost delimitate cele 369 de 
circumscripții electorale pentru ale
gerea deputaților in Marea Adunare 
Națională.

De asemenea, prin Decretul nr. 28 
din 29 ianuarie 1985 a fost stabilit 
numărul circumscripțiilor electorale 
pentru alegerea deputaților în consi
liile populare județene și al munici
piului București.

Pentru alegerile de deputați In 
Marea Adunare Națională, prin De
cretul nr. 29 din 29 ianuarie 1985 a 
fost confirmată Comisia electorală 
centrală în următoarea componență:

Președinte : Gheorghe Chivulescu, 
ministrul justiției ; vicepreședinte : 
Constantin Niță, secretar al Consi
liului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor ; secretar: Teodor 
Coman. președintele Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Populate;

Membri : Maria Bobu, vicepre
ședinte al Biroului Consiliului Națio
nal al Femeilor; Maria Asaftei, vice
președinte al Consiliului Uniunii Na
ționale a Co,operativelor Agricole de 
Producție ; Ilie Ceaușescu. general- 
locotenent. secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei ; Ion 
Catrinescu. prim-adjunct de șef de 
secție la Comitetul Central al P.C.R.; 
Dinu Drăgan, secretar al Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Comunist ; Iuliu Fejes, secretar al 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară; Ernest Breiten
stein, vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană ; Romul Opre, vicepre
ședinte al Consiliului Central al Aso
ciației juriștilor ; Gheorghe Bălăiță, 
vicepreședinte al Uniunii scriitorilor,; 
Mariana Beliș, vicepreședinte al Co
mitetului Central al Organizației De
mocrației și Unității Socialiste ; 
Ancuța-Daniela Sorea, vicepreședin
te al Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România; 
Constantin Mitea, vicepreședinte al 
Consiliului ziariștilor.

Totodată; prin Decretul nr. 30 din 
29 ianuarie 1985, Consiliul de Stat a 
confirmat comisiile electorale județe
ne și a municipiului' București.

• Zootehnia — în prim- 
planul preocupărilor în 
toate unitățile agricole 

gospodăriile popu
lației

ÎN PAGINA A II-A
(Continuare in pag. a II-a)
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Noi construcții de locuințe in municipiul Focșani

IN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL III-LEA AL F.D.U.S

ȘI A CELEI DE-A II-A CONFERINȚE PE ȚARĂ A O.D.U.S
EA-aceeași oare Sălăuța, pe malul 

căreia „se-mpletesc cărări ce duc 
la moară 7“ Dar locurile natale ale 
„bardului țărănimii" sint 
oare ?

— Aceleași, și nu chiar — 
punde. primarul comunei 
tovarășul loan Blidar. în

aceleași
ne răs- 
Coșbuc, 
primul 

rind, cărările ce duceau spre moară 
s-au „împletit" in șoseaua asfalta
tă ce ne străbate comuna și pe lingă 
care, șerpuind, chiar Sălăuța pare 
alta. în al doilea rind, zadarnic veți 
căuta „căscioara" cu „trei vreascuri 
rupte dintr-un gard" în vatra veche, 
unde „George nu mai vine". în sat 
n-o veți mai găsi. Mai bine de ju
mătate din comuna Coșbuc, cu peste 
4 000 locuitori, e din case noi. Iar 
cele vechi au fost cîndva, nu prea 
de mult, cele mai arătoase.

într-adevăr, aspectul comunei pare 
o autentică frescă a istoriei contem
porane. Casele noi, spațioase, cu 
balcon, mirosind încă a var proaspăt 
și a rășină, alternează cu căsuțe 
„scrobite", ce privesc 
geamurile mici, spre 
tinere.

— Toate' astea sînt 
decenii și ceva — comentează pri
marul,' arătind cu mina spre șirul de 
clădiri noi. Opera oamenilor.

Opera oamenilor, a consătenilor 
celui ce și-a inchinat opera între
gului neam !

— Dar zestrea acestor ani nu se 
încheie doar cu casele de oameni 
așa cum le vedeți — continuă in
terlocutorul. Mai puneți la socoteală

și dispensarul nou, și cele două 
școli generale, și complexul comer
cial cu etaj, și căminul cultural, si 
casa tineretului, și blocul cu 12 a- 
partamente pentru specialiști, și... 
Toate astea, și cite vor mai fi — 
operă a oamenilor.

ge Coșbuc" trebuie pusă acum, dacă 
vrem să o avem gata spre vară. 
(„Bine, dar cu apa ca gheata nu 
faci acum beton". „Ba intii om în
călzi-o in căldările cele mari și se 
va putea" — Grigore Cira) ; „Dacă 
tot scoatem gunoi de grajd pentru

In ritmul muncii se împlinesc
destine noi de oameni

ÎNSEMNĂRI DESPRE ACTIVITATEA O.D.U.S.
DIN COMUNA COȘBUC, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSAUD

mirate, prin 
suratele lor

opera a două

Deși e duminică — treburi multe, 
toate-"7,musai" pentru azi. Lupta cu 
zăpezile ? Da, desigur, dar nu nu
mai asta. Treburile „musai" fuse
seră stabilite în ajun, seara, ia adu
narea Organizației democrației șt 
unității socialiste. 
Izolarea bazinului 
apei potabile. („Cu ce ? Că doară 
materialul de izolare-i greu de găsit, 
și-i scump". „Cu folie de plastică 
și gunoi de grajd, că este destul" — 
George Moldovan) ; temelia pentru 
clădirea-anexă a muieului „Geor-

Citeva din ele ? 
de colectare a

bazin, ce-ar fi să ducem și pe pajiș
te. Acu’, cit e zăpada afinată, pină 
nu dă moina și se face crustă" 
(„Bine-bine, dar de unde atitia oa
meni intr-o zi, că e nevoie și de 
pirtie pe uliță și-n curți". „Ba toc
mai miine, că-i duminică și nave
tiștii rămîn acasă" — Hie Remus). 
„Ce-ar fi dacă am da o mină de a- 
jutor să construim pentru elevi o 
răsadniță ? Lemn avem, gunoi 
avem, geamuri, la fel. Ar deprinde 
și ei meșteșug în cultivarea legu
melor, am avea și noi răsaduri" —

Vasile Ținea). „Ce-ar fi dacă..." 
„Eu i cred câ...“ Au vorbit mulți, fie
care despre o anume treabă, „mu
sai", a tuturor. Dar, mai ales, fie
care chezășuindu-și 
gătirea de a 
de ceilalți.

— Alese cu 
propunerile 
O.D.U.S. sint 
de lucru al obștii — ne spune pri
marul, arătindu-ne voluminosul pro- 
ces-verbal, cu cerneala încă ne
uscată.

Dimineață de „iarnă pe uliță" în 
satul lui Coșbuc, cu forfotă mare. 
După ce și-au hrănit păsările, și-au 
adăpat vitele și au pus „oale pe foc", 
familii întregi au ieșit „la pirtie" pe 
partea carosabilă a străzii, pe tro
tuare. Printre care, familia lui Ma
ria și Ilie Remus. 18 (optsprezece) 
suflete, adică 16 prunci și prunce. 
Unii — la rindul lor cu prunci.

curtea, ci și strada 
comunei, ne spune 

totodată). Și ce-ar

trece
spusele de pre
ia faptă alături

grijă,
făcute
un adevărat program

puse cap la cap, 
la adunarea

— Nu doar 
face obrazul 
mama (bunică 
zice oarecine dac-ar vedea-o ne-n- 
grijită ? Că uite, mă, acolo, la 
Coșbuc...

— Acolo 
lui Remus

— Dară 
așa „bogați", îs alții mai tineri care 
ne-or și întrece. îi găsiți mai devale.

Laurențiu DUTĂ 
Gheorghe CRIȘAN

unde-s 17 familii de-ai
1...
că nu numai noi sintem

(Continuare în pag. a IV-a)

maistrul con- 
Ioan Cocean, 

de cinste, 
amintirile 

dragi de familie, se află o 
fotografie făcută pe șantie
rul Combinatului de utilaj 
greu din Cluj-Napoca, la 
18 iunie 1976 :

— Este o amintire scumpă 
a vieții mele. în acea zi 
am aVut marea cinste să 
pregătesc prima cupă- de 
beton pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a tur
nat-o la temelia combina
tului, cel mai important 
obiectiv de investiții din 
întregul județ. Țin foarte 
bine minte : după ce tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut simbolicul gest de 
ctitorire, a spus, cu lumi
na unui zimbet pe chip, 
că va mai veni să vadă ce 
realizăm. Și, intr-adevăr, 
așa a fost...

— Acum, tovarășe Co
cean, vă aflați aici, pe șan
tierul sistemului hidro
energetic de pe Someș, 
unde — în condițiile grele 
ale acestei ierni — conti
nuă să se desfășoare lucră
rile de instalații și montaj 
care nu necesită consum 
de energie.

— Da, am venit aici pen
tru că a fost nevoie de 
mine și — aș vrea să spun, 
fără să mă laud 
nevoie 
pentru că e foarte „ _ 
Congresul al XIII-lea al 
partidului a pus pe prim 
plan dezvoltarea bazei 
energetice a țării. Iar noi 
sintem hotăriți să ne înde
plinim angajamentul luat, 
și anume de a da in acest 
an in funcțiune centrala

printre

a fost 
de mine tocmai 

greu.

Florești II, la care lucrăm 
acum. Condițiile acestei 
ierni sînt grele, dar îmi dă 
imbold faptul că, oriunde 
m-aș afla, mi se pare că 
eu continuu acea întemeie
re dintr-un miez de zi de 
vară.

Chipul maistrului con-

Combinatul utilaj
greu este punctul terminus 
al uneia dintre cele patru 
vaste, moderne platforme 
industriale ale Clujului — 
platforma „Someș-Nord". 
în locuri unde odini
oară se aflau numeroase 
lutării, care au rănit adine

Timp
de istorie nouă
la Cluj-Napoca

este iluminat de 
unei atit de dragi
i Adesea am stat 

gindit că gestul 
al secretarului

structor 
bucuria 
amintiri

— Da
și m-am 
simbolic 
general al partidului se 
continuă și se multiplică 
de nenumărate ori : il re
găsesc pretutindeni in ati- 
tea alte locuri ale Clujului 
și ale 
vorba, 
ce se 
măreț 
Congresul al 
partidului...

întregii țări. Este 
de fapt, despre tot 

face bun, frumos și 
in România, după

dealurile de argilă, pe o 
stradă in preajma căreia, 
cîndva, oamenii au îndrăz
nit citeva firave plantații 
de vii, de unde și numele 
de strada Podgoriei, se află 
înșiruite : întreprinderea 
mecanică pentru utilaje a- 
gricole, întreprinderea
„Sinterom", care realizea
ză piese pentru mijloace 
auto și pentru industria 
electrotehnică, Fabrica de 
mașini de rectificat, Fabri
ca de utilaj textil a intre- 
prinderii „Unirea", filiala 
Institutului cercetări

pentru echipamente ener
getice, filiala Institutului 
de cercetări pentru mașini- 
unelte, Facultatea de me
canică a Institutului poli
tehnic și. in sfirșit. Com
binatul de utilaj greu. 
Acest combinat, la care lu
crează peste 7 500 de oa- 

' meni, este o înmănunche- 
re de fabrici ce produc 
mașini grele și utilaje pen
tru construcția de mașini, 
mașini termoenergetice de 
toate tipurile : și tot aici se 
află oțelării. turnătorii de 
fontă, forje de mare capa
citate.

— După ce a pus teme
liile combinatului nostru 
in 1976, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a, revenit in anii 
1978, 1980 și 1983 pentru a 
examina modul în care se 
realizează această însem
nată investiție, orientind 
activitatea noastră către 
obținerea unor înalte ran
damente, ne spune ing. 
Gheorghe Pardi, directorul 
acestei mari unități indus- ’ 
triale. De fiecare dată, in- 
tilnirile cu secretarul gene
ral al partidului au însem
nat noi etape in dezvolta-' 
rea combinatului, au con
stituit prilejul unor dialo
guri Vii, mobilizatoare.

într-adevăr, metalurgiș- 
tii clujeni muncesc cu 
hărnicie, făurind produse 
de înaltă tehnicitate, cu. 
mari performante. Sînt

Gh. ATANASIU
Marin OPREA 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare in pag. a IV-a)

Combinotul de utiloj greu din Cluj-Napoca, una dintre temeliile moderne ale dezvoltării străvechiului municipiu



PAGINA 2 SClNTEIA - miercuri 30 ianuarie 7985

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

EFORTURI SUSȚINUTE, AMPLĂ CONCENTRARE DE FORTE 
PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE ENERGIE ELECTRICA

în spiritul măsurilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., al indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, unul din obiecti
vele majore, fundamentale ale aces
tor zile 11 reprezintă sporirea con
tinuă a producției de energie elec
trică — condiție esențială pentru 
desfășurarea normală a activității 
productive în toate sectoarele econo
miei și pentru satisfacerea corespun
zătoare a consumului public și al 
populației. Cum a evoluat producția 
de energie electrică începînd din 
14 ianuarie și pînă în prezent ? Ce 
măsuri s-au luat și cum se acționea
ză în continuare pentru ca toate 
grupurile energetice, îndeosebi cele 
din termocentralele pe cărbune, să 
funcționeze la capacitate maximă ? 
Iată cîteva din întrebările pe care 
le-am adresat, pentru început, to
varășului ing. Vasile CApAȚÎNA, 
directorul general al Centralei in
dustriale pentru producerea energiei 
electrice și termice.

— Aș dori, în primul rînd, să fac 
o observație extrem de importantă 
și plină de Învățăminte pentru noi, 
energeticienii. Dacă centralele elec
trice pe cărbune ar funcționa zilnic 
la două treimi din întreaga lor ca
pacitate instalată, asigurarea cu 
energie electrică nu ar mai fi ,acum 
o problemă acută de producție, ci 
doar una de ordin gospodăresc, de 
utilizare rațională a energiei de 
către unitățile industriale. Din 
păcate, lucrurile stau altfel. Iarna 
neașteptat de grea, cu zăpadă multă, 
viscole și geruri deosebit de puter
nice, care s-au făc,ut simțite încă 
din primele zile ale anului, ne-a 
adus lntr-o situație deosebit de cri
tică, ce a culminat cu ziua de 14 ia
nuarie, cînd întregul sistem energe
tic nu putea oferi în orele de vîrf de 
consum de seară decît o putere de 
7 500 MW, la care termocentralele 
pe cărbune contribuiau doar eu 
1 500 MW. La toate acestea se adău
ga faptul că, la rîndul lor, hidrocen
tralele funcționau doar la un sfert 
din capacitatea totală instalată. 
Cauzele ? Ca urmare a secetei din 
ultima jumătate a anului trecut, cit 
și a înghețului puternic ce a blocat 
un mare volum de apă, nivelul ape
lor din lacurile de acumulare a scă
zut la limita de funcționare a hidro
centralelor. De exemplu, debitul 
afluent al Dunării a fost la ni
velul cel mai scăzut de cînd 
există construită hidrocentrala Por
țile de Fier I. Evident, o aseme
nea situație extremă, care depășea 
capacitățile tehnice și organizatorice 
ale sectorului de centrale electrice 
nu a putut fi contracarată decît prin 
măsurile stabilite de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., care 
a adoptat, din inițiativa secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Programul pri
vind asigurarea producției de ener
gie și folosirea rațională a energiei 
electrice, termice, a gazelor naturale, 
precum și regimul de lucru al unită
ților economice și sociale în perioa
da de iarnă.

— Care este situația funcționării 
centralelor electrice astăzi, după 15 
zile de la adoptarea acestui pro
gram ?

— Temperaturile scăzute au In
fluențat negativ asupra capacități
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CURBA DE CONSUM A SISTEMULUI
ENERGETIC

in ziua de 28
Asemenea grafice, care ilustrează 

evoluția orară a consumului de pu
tere pe ansamblul economiei națio
nale, se întocmesc zilnic de Dispe
cerul energetic național. De la 
bun început trebuie precizat că, pe 
data de 14 ianuarie, cînd s-au adop
tat măsurile stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
din cauza condițiilor meteorologice 
nefavorabile, intre curba planificată 
și •. cea realizată exista o diferență 
de peste 2 000 MW.

Dar să vedem ce relevă curba 
de consum de putere planificată și 
cea realizată în ziua de 28 ianuarie ? 
Apropierea lor, intr-un număr 
mare de ore ale zilei, demonstrează 
că, in prezent, există, in general, o 
bună concordanță intre consumul 
planificat și producția de energie 
electrică. Acest fapt relevă că, în 
întreaga țară, s-au, luat măsuri ju
dicioase pentru încadrarea in nor
mele de consum planificate și de 
economisire a energiei electrice. în 
spiritul programului stabilit de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Totuși, diferențele de nivel dintre 
cele două curbe, așa cum se ob
servă că există îndeosebi în jurul 
orelor 11. 14 și 20. pun în evidență 
un consum mai mare decît cel pla
nificat, care solicită sistemul ener1- 
getic cu un plus de putere ce se 
ridică pînă la 700 MW. Aceasta de
notă că nu peste tot se respectă cu 
strictețe normele de consum stabi
lite. Totodată, se vede că, între 
orele 0 și 6 dimineața, consumul 
este sub cel planificat, ceea ce în

Puternică mobilizare pentru realizarea integrală a planului
(Urmare din pag. I) 
cărora există mine de cărbune să ia 
măsuri energice pentru mobilizarea 
exemplară a tuturor forțelor și creș
terea continuă a producției de căr
bune, pentru livrarea operativă a 
acestuia către termocentrale.

Colectivele de oameni ai muncii 
din celelalte ramuri ale economiei 
naționale au acum datoria să acțio
neze cu maximă operativitate și 
eficiență pentru aplicarea și respec
tarea strictă a recentelor măsuri 
stabilite de conducerea partidului 
privind gospodărirea judicioasă, cu 
maximă răspundere, a resurselor 
energetice și reorganizarea activității 
întreprinderilor pe zile și schimburi. 
Cît privește sarcinile concrete ce re

lor de descărcare șl manipulare a 
cărbunelui la termocentrale, precum 
și asupra instalațiilor de preparare 
a prafului de cărbune pentru arde
rea in cazane. Acestea au constituit 
și mai sînt încă puncte nevralgice 
în procesul de producere a energiei 
electrice și, tocmai de aceea, ca ur
mare a măsurilor adoptate de Co
mitetul Politic Executiv, aici au fost 
concentrate cele mai mari forțe teh
nice și umane. S-a acționat și se 
acționează încă, fără nici un răgaz, 
zi și noapte, pentru a asigura ali
mentarea neîntreruptă cu cărbune a 
grupurilor energetice. Ca urmare a 
acestor eforturi, puterea medie fur
nizată de termocentralele pe căr-

Zile de muncă intensa, eforturi susținute la termocentrala Doicești pentru 
alimentarea ritmică cu cărbune și sporirea producției de energie electrică

bune a crescut în ultimele zile 
la peste 3 000 MW și se iau în 
continuare măsuri pentru a rea
liza puteri medii de peste 3 300 MW. 
Cît privește termocentralele pe hidro
carburi, nu se ridică nici un fel de 
probleme tehnice, producția lor de- 
pinzînd numai de livrarea ritmică a 
combustibilului. Asprimea iernii a 
influențat însă nefavorabil și func
ționarea unor termocentrale pe gaze 
naturale, frigul persistent determi- 
nînd scăderea presiunii gazelor, ceea 
ce face ca grupurile energetice ale 
acestor centrale să nu fie încărcate la 
capacitatea nominală. In momentul de 
față, puterea medie zilnică debitată 
de termocentralele pe hidrocarburi a 
ajuns la 4 400—4 500 MW. față de 
numai 3 800 MW cu 15 zile în urmă. 
Pe ansamblu, putem spune că prin 
măsurile ce s-au luat se asigură sis
temului energetic național o putere 
medie zilnică de 8 500 MW, conform 
sarcinilor de plan stabilite.

— Așa cum afirmați mai înainte, 
important este ca centralele pe căr
bune să contribuie cu o pondere cit 
mai mare la producția totală de 
energie. Observăm insă că termo
centralele Rovinari și Turceni nu 
funcționează la nivelul de putere 
planificat. Care este cauza ?

— Aceste două termocentrale au 
fost cele mai afectate de rigorile

seamnă că, în unele Întreprinderi, 
repartiția consumului de energie pe 
schimburi nu este suficient de echi
librată. Trebuie deci să se înțe
leagă că,’ deși temperaturile medii 
zilnice au înregistrat în ultimele 
zile o oarecare creștere, efectele 
condițiilor atmosferice deosebit de 
aspre de la începutul anului con
tinuă încă să se manifeste. Termo
centralele pe cărbune mai au incă 
greutăți in alimentarea cu cărbune, 
mari cantități, de lignit îndeosebi, 
fiind blocate, din cauza înghețării, 
în sute de vagoane de cale ferată, 
a căror descărcare se face ane
voios. în același timp, hidrocentra
lele și-au redus substanțial capaci
tatea de producție ca urmare a 
scăderii debitelor rîurilor și lacuri
lor de acumulare. în aceste condiții 
este evident că orice solicitare su
plimentară — chiar cu numai 700 
MW — a sistemului energetic se 
poate acoperi doar cu mari eforturi, 
prin folosirea unor cantități spo
rite de hidrocarburi, care — după 
cum se știe — la rîndul lop, se asi
gură deosebit de greu în această 
perioadă.

Așadar, respectarea cu strictețe a 
programului de lucru stabilit, evi
tarea oricărei forme de risipă, în
cadrarea strictă în normele de con
sum planificate, in așa fel încit să 
se evite consumurile mari de ener
gie în perioadele de virf, sint ce
rințe obligatorii pentru toate unită
țile industriale, pentru întreaga 
populație. Numai in acest fel se va 
putea asigura desfășurarea normală 
a activității în toate domeniile vie
ții economico-socîale. (R. Vlaicu).

vin în aceste zile fiecărui colectiv 
de oameni ai muncii, acestea vizea
ză : îndeplinirea prevederilor de 
plan și a angajamentelor la pro
ducția fizică, la toate sortimentele ; 
realizarea exemplară a planului la 
export : creșterea susținută a pro*-  
ductivității muncii ; ridicarea conti
nuă a calității produselor ; reducerea 
drastică a consumului de energie 
electrică, combustibil și carburanți, 
a consumurilor materiale in gene
ral ; sporirea gradului de recupera
re și refolosire a materialelor și sub- 
ansamblelor și a resurselor energe
tice de orice fel.

Acestea sint, desigur, numai cîte
va dintre obiectivele concrete care 
trebuie să polarizeze în aceste zile 
preocupările organizațiilor de partid, 

acestei ierni. Cu 15 zile în urmă, 
C.E.T. Turceni era pe zero, iar la Ro- 
vinari se realizau doar 80 MW. Da
torită greutăților în alimentarea cu 
cărbune și umidității cărbunelui, 
blocurile energetice nu au funcțio
nat la nivelul de putere planificat, 
în plus, variațiile mari de tempera
tură și opririle forțate au dus Ia 
apariția unor noi defecțiuni. în mo
mentul de față, situația este ceva 
mai bună, îndeosebi la C.E.T. Rovi- 
nari, care furnizează circa 600—800 
MW. Termocentrala de la Turceni 
realizează doar 130—150 MW, dato
rită dificultăților în alimentarea cu 
cărbune și unor defecțiuni în in
stalații.

— Deci alimentarea cu cărbune 
este la aceste .două termocentrale 
problema principală. Care este situa
ția rezervelor de cărbune de care 
dispun termocentralele ?

— De remarcat că în această iar
nă s-a intrat cu un stoc apreciabil 
de cărbune, mult superior anilor 
precedenți. La începutul lunii no
iembrie 1984, în depozitele tuturor 
termocentralelor se aflau în stoc 
4148 mii tone de cărbune, din care 
aproape jumătate la Turceni și Ro
vinari. Ca urmare a condițiilor grele 
de transport și descurcare a vagoa
nelor cu cărbune venite de la uni
tățile miniere, începind cu ultimele 
zile ale anului 1984 s-a consumat 
mult din depozitele proprii, stocul 
de cărbune diminuîndu-se la circa 
2 milioane tone. La Rovinari și Tur
ceni există în stoc circa 900 mii tone 
lignit. Alimentarea cu cărbune a aces
tor termocentrale, din depozitele pro
prii, este îngreunată din cauza defec
tării unor mașini și instalații din ca
drul gospodăriei de cărbune, a blocă
rii frecvente a buncărelor și pîlni- 
ilor de deversare. Pentru eliminarea 
acestor neajunsuri, in sprijinul colec
tivelor celor două termocentrale au 
venit specialiști din Ministerul Ener
giei Electrice și din alte ministere, 
constructori și montori de pe plat
formele industriale din județul Gorj, 
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ale tuturor oamenilor muncii. De 
fapt, prin întregul lor conținut, mă
surile adoptate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. ăl P.C.R. au drept 
obiectiv fundamental mobilizarea 
exemplară a tuturor comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, a tuturor 
forțelor pentru ca. prin organizarea 
optimă a lucrului pe schimburi și 
zile, prin repartizarea judicioasă și 
gospodărirea rațională a resurselor 
energetice, să se creeze condițiile 
necesare unei activități productive 
normale, în vederea îndeplinirii in
tegrale, la toți indicatorii, a planului. 
Acest obiectiv este pe deplin reali
zabil ; o demonstrează realitatea din 
numeroase unități economice, rezul
tatele obținute. 

militari, oameni din întreaga țară, 
în aceste zile s-a pus în funcțiune 
primul tunel de dezghețare de la 
termocentrala Turceni, cu o capaci
tate de 22 de vagoane pe ciclu.

Problema aprovizionării cu cărbu
ne a termocentralelor rămine în con- 
tihuare de primă importanță. Dacă 
avem în vedere că termocentralele 
consumă zilnic circa 90—100 mii tone 
de cărbune și descărcările de căr
bune în ultimele zile s-au îmbunătă
țit, ajungind la circa 100 mii tone pe 
zi, este absolut necesar ca unitățile 
miniere să livreze integral cantită
țile prevăzute în programul lunar. 
Situații dificile se mențin în conti
nuare la termocentralele de la 
Oradea, Ișalnița și Borzești, unde 
rezervele de cărbune pot asigura ali
mentarea doar pentru 3 pînă la 6 
zile.

— Ce măsuri se vor lua, în conti
nuare, pentru asigurarea funcționării 
neîntrerupte a termocentralelor ?

— După cum am mai spus, se lu
crează peste tot cu forțe sporite pen
tru a asigura fluxul neîntrerupt și în 
cantități cît mai mari al cărbunelui 
spre termocentrale. Mai sint încă 
blocate cu cărbune înghețat mai 
puțin de 1100 de vagoane conven
ționale. Ritmul de descărcare crește 
de la o zi la alta. Dacă acum 15 zile 
abia se descărcau circa 8 000 tone pe 
zi, astăzi s-a ajuns la 60 000 tone pe 
zi. Diferența este notabilă. Impor
tant este ca de-acum înainte tot căr
bunele livrat de mineri să fie curat 
și de bună calitate.

Experiența acestor zile de grea în
cercare a impus factorilor de răs
pundere din unitățile noastre, din 
centrala industrială și Ministerul 
Energiei Electrice o reevaluare a 
măsurilor ce se impun a fi luate pen
tru a face față cu mai multă efica
citate situațiilor extreme de genul 
celor cu care ne-am confruntat în 
această iarnă. Accentul principal va 
trebui să-1 punem, evident, pe func
ționalitatea sistemului de aprovizio
nare cu combustibil și a gospodă
riilor de cărbune din centralele ter
moelectrice. Or, acest lucru nu se 
poate face decît prin îmbunătățirea 
și extinderea mecanizării lucrărilor, 
care trebuie să cuprindă practic 
toate verigile din acest proces : va
goane de transportat cărbuni, conca- 
soare, buncăre, mașini de scos și de
pozitat, benzi transportoare, mori de 
cărbune, buldozere, screpere etc.

Totodată, este necesar să se ma
nifeste o exigență mult sporită față 
de calitatea lucrărilor de întreținere 
și reparații la utilajele din gospodă
riile de cărbune și asigurarea pieselor 
de schimb. Colectivele din unitățile 
noastre, din centrala industrială, din 
institutele de proiectare și cercetare 
sînt mobilizate in această acțiune, 
care — departe de a avea lin carac
ter de campanie — poartă amprenta 
unei preocupări permanente. Deși 
situații ca cele din această' iarnă se 
produc o dată la 10—12 ani, oame
nii muncii din sectorul de centrale 
electrice au tras învățămintele ne
cesare și vor acționa cu toate forțele 
și capacitatea lor profesională pentru 
a se achita în condiții cît mai bune 
de sarcinile ce le revin.

Convorbire realizată de 
Vlaicu RADU

Abnegația, hărnicia și spiritul de 
inițiativă de care dau dovadă in 
aceste zile minerii, energeticienii și 
colectivele de oameni ai muncii din 
celelalte unități economice sint tot 
atitea argumente puternice care dau 
garanția că. in perioada următoare, 
realizările în producție, cantitative 
și calitative, vor fi amplificate con
tinuu. Muncind cu dăruire și abne
gație, sub semnul acestor imperati
ve economice, fiecare colectiv este 
Chemat să-și facă un titlu de cinste 
și răspundere din obținerea unor 
rezultate cit mai bune in îndeplini
rea planului încă din primele luni 
ale acestui an hotărîtor al cincinalu
lui actual — așa cum o cer intere
sele economiei naționale, ale noas
tre, ale tuturor.

ZOOTEHNIA
- în prim-planul preocupărilor in țoale unitățile

agricole si gospodăriile populației
Anul trecut, în unitățile agricole 

din județul Galați au fost înregis
trate progrese însemnate in ce pri
vește dezvoltarea zootehniei. Un in
dicator al eficientei activității des
fășurate în zootehnia județului este 
nivelul producției de lapte, care in 
1984 a crescut cu peste 250 litri pe 
vacă furajată față de anul prece
dent. Dar. în acest domeniu, așa cum 
arată analizele efectuate de organele 
județene de partid și agricole, există 
multiple rezerve încă insuficient fo
losite. Ele sînt demonstrate de dife
rentele mari care există între unități 
agricole cu condiții asemănătoare în 
ce privește nivelul producției de 
lapte. Semnificative in această pri
vință sînt rezultatele unităților agri
cole jdin consiliul agroindustrial

C.A.P. Număr 
de vaci

Lapte pe vacă 
furajată 

— litri —
Lapte rfiarfă 

— hectolitri —

pian realizat plan realizat
Schela 475 3 900 4 261 9 910 15 450
Braniștea 920 1 600 1 570 7 970 9 855

Rezultă că, de la un număr mult 
mai mic de vaci, cooperativa agricolă 
din Schela a livrat statului cu 5 595 
hectolitri mai 
mult lapte decît 
cooperativa agri
colă Braniștea. 
Iată de ce am 
urmărit la fața 
locului ce factori 
contribuie ca la 
prima unitate să 
fie obținute ran
damente mari la 
producția de lap
te și cauzele care 
determină rezul
tatele nesatisfă
cătoare. la cea 
de-a doua. La 
prima vedere s-ar 
putea crede că 
numărul mare de 
vaci pe care îl 
are C.A.P. Bra
niștea ar consti
tui un impedi
ment în ce pri
vește îngrijirea și 
furajarea lor ra
țională. Nicide
cum. în această unitate, cum vom 
vedea, există multe posibilități pen
tru a obține mai mult lapte.

CINE ȘI CUM LUCREAZĂ ÎN 
ZOOTEHNIE. La C.A.P. Schela, deși 
vremea este geroasă, activitatea "în 
ferma zootehnică se desfășoară nor
mal. Președintele unitatii, Petrache 
Botezatu, pe care l-am găsit la ferma 
zootehnică, ne spune : „Printr-o bună 
furajare și îngrijire, noi realizăm 
producții la fel de mari atît iarna, cît 
și vara. Cît a ținut viscolul, n-am 
mai dat pe acasă. Alături de mine 
au rămas cooperatorii cei mai des
toinici. împreună urmărim functio
narea normală a instalațiilor de me
canizare, menținerea căldurii în 
grajduri, lărgirea pîrtiilor pentru 
transportul furajelor. Și in zilele cu 
viscol Îngrijitorii au venit devreme 
la program. Nu admitem nici o 
abatere. Ca atare, în timpul viscolu
lui producția de lapte a rămas con
stantă — 12 litri pe vacă furajată".

Dimineața și seara, la mulsul 
vacilor — cele două „vîrfuri" de lu
crări ale zilei — alături de îngrijitori 
participă 25 de femei, în marea lor 
majoritate soțiile acestora. Un mod 
de organizare caracterizat prin or
dine, disciplină și punctualitate, vă
dite mai pregnant in zilele cu viscol 
și nămeți de zăpadă, cînd programul 
a decurs normal, așa cum decurge 
în toate cele 365 de zile ale anului, 
indiferent de starea vremii.

„Zootehnia este meseria celor ce 
o îndrăgesc și o pricep, spune pre
ședintele. Lâ noi, vîrsta medie a 
îngrijitorilor nu depășește 35 de 
ani". Aflăm că fiecare lot de vaci e 
dat în primire pe bază de concurs, 
la care cîștigă cei mai bine pregătiți, 
cei capabili să aplice metode si 
norme științifice de creștere, a ani-

MICROFERMELE ZOOTEHNICE
- sursă de

De aproape două decenii, Stațiu
nea de cercetare și producție pomi
colă Strejești-Simburești din jude
țul Olt obține, an de an, produc
ții mari și de calitate tot mai 
bună. Și in condițiile climatice 
mai jăuțin favorabile din 1984, sta
țiunea a realizat o producție globală 
cu 8 milioane lei peste plan, produc- 
ția-marfă a fost .depășită cu 10 la 
sută, iar numai din activitatea la ex
port s-au incasat 14 milioane lei, cu 
75 la sută mai mult decit se prevă
zuse inițial. Se cunoaște însă mai 
puțin — ceea ce ne propunem să 
arătăm in cele ce urmează — că aici, 
in cadrul fermelor de producție ve
getală. au fost create șj dezvoltate 
mai multe microferme zootehnice. 
Ele constituie surse suplimentare de 
venituri, iar produsele obținute sa
tisfac nevoile unității și creează dis
ponibilități de livrare la fondul de 
stat.

„în scopul folosirii cit mai bune a 
pămintului și a forței de muncă, de 
mai mulți ani noi am organizat 
creșterea animalelor în cadrul fer
melor vegetale — ne spune ingine
rul lonită Nicolaescu, directorul sta
țiunii. Ca urmare, la fiecare fermă 
pomicolă, viticolă sau industrială se 
asigură produse animaliere necesare 
autoaprovizionării, iar unele canti
tăți sint livrate Ia fondul de stat. Nu
meric, efectivele nu sînt prea mari : 
125 vaci cu lapte și 93 capete tineret 
taurin pentru prăsilă, 500 porci, din 
care 45 scroafe pentru prăsilă, 300 de 
iepuri de casă, 50 familii de albine, 
iar în vara anului trecut au fost 
crescuți 30 000 de pui pentru carne. 
De asemenea, în patru ferme au fost 
amenajate eleștee pentru pește în 
suprafață de aproape 35 000 metri 
pătrați. Această activitate a făcut 
cu putință ca la cantinele noastre 
să se pregătească hrană îndestulă
toare pentru muncitori, chiar în pe
rioadele de vîrf de lucrări. De exem
plu, în timpul recoltării fructelor, 
cantinele noastre asigură hrană con

Schela, situat în zona de aprovizio
nare a municipiului Galați.

Din datele furnizate de inginerul- 
șef al consiliului agroindustrial, Radu 
Ștefan, rezultă că producția totală 
de lapte obținută anul trecut a fost 
de 45 374 hl — cu peste 5 400 hl mai 
mare fată de prevederile din plan. 
Datorită utilizării inlavitului în hrana 
vițeilor, cantitatea de lapte marfă 
livrată statului a fost cu peste 
10 000 hl superioară planului anual. 
Dar între cele patru cooperative 
agricole din acest consiliu există di
ferente mari in ce privește producția 
de lapte. între C.A.P. Schela și 
C.A.P. Braniștea, această diferență 
este de 2 691 litri. Rezultatele dife
rite intre cele două cooperative agri
cole rezultă cu claritate din datele 
cuprinse în tabelul următor :

malelor. Dealtfel, producția medie 
de lapte realizată anul trecut este 
considerată un punct de plecare spre

PRODUCȚIA DE LAPTE 
POATE CREȘTE MAI MULT 
- o dovedesc rezultatele a două 
cooperative agricole din consiliul 

agroindustrial Schela - Galați
obiectivul acestui an : 4 500 litri
lapte. îngrijitorul Marin Nicu a ob
ținut anul trecut 5 000 litri lapte, în 
medie, de la 27 vaci, iar Mihai 
Stoian — 4 500 litri, ceea ce arată că 
se poate realiza mai mult. Lotizarea 
vacilor asigură furajarea lor dife
rențiată, in raport cu starea fiziolo
gică și nivelul producției de lapte. 
Vacile gestante, cu două luni Înainte 
de fătare, sint lotizate într-un grajd 
pentru a putea fi hrănite separat, cu 
furaje de cea mai bună calitate : fin 
de lucernă, sfeclă și morcovi furajeri, 
care înlocuiesc în totalitate nutrețu
rile însilozate.

C.A.P. Braniștea. Urmărind să 
aflăm cauzele care determină pro
ducția scăzută de lapte, am analizat, 
în primul rînd, cine lucrează in 
zootehnie. Rezultă că și aici există 
îngrijitori permanentizați — Maria 
Manoliu, Ion Pricop — care au obținut 
cu 1 000 litri lapte de la fiecare vacă 
mai mult decît ceilalți. Se distinge 
prin competentă, și conștiinciozitate 
operatoarea Lenuța Mocanu, care cu
noaște starea fiziologică a fiecăreia 
din cele 920 vaci însămînțate artifi
cial, reușind să obțină un procent de 
natalitate de 83 la sută„ superior ani
lor precedenți. Totuși, în ultimii ani 
s-au schimbat multi îngrijitori, iar 
gradul lor de calificare și rezultatele 
concrete diferă mult. Ordinea și dis
ciplina în fermă lasă de dorit. în 
perioada sărbătorilor de iarnă s-au 
semnalat dese abateri de la pro
gram, întîrzieri în ceea ce privește 
furajarea și mulsul vacilor. înlo
cuirea unor îngrijitori cu alții tem
porari, ceea ce a determinat redu
cerea producției de lapte pe fermă 
cu 600 litri față de perioada anteri
oară.

FURAJAREA VACILOR este cel

producții și venituri mari
sistentă și la prețuri accesibile unui 
număr de pină la 3 500 de persoane, 
la cit ajunge forța de muncă nece
sară pentru a stringe în timp scurt 
și fără pierderi rodul strădaniilor 
noastre dintr-un an întreg. Ce pri
sosește valorificăm prin unitățile 
de stat. Astfel, pînă acum am 
livrat 75 capete tineret bovin în
grășat. Ținind seama de aceste a- 
vantaje, ne preocupă îndeaproape 
mărirea efectivelor de vaci cu lapte

Din experiența Stațiunii 
de cercetare și producție 

pomicolă Strejești- 
Simburești,' județul Olt

și porci, a numărului familiilor de 
albine, creșterea altor specii de pă
sări— gîște. rațe, curci—astfel incit 
fiecare metru pătrat din incinta fer
melor să fie folosit productiv, efici
ent. Agricultorii adevărați știu bine 
că nu se poate face agricultură fără 
să crești animale, fără să dezvolți 
zootehnia. Trebuie să începi prin a 
dori acest lucru, iar treptat, în timp, 
se ajunge Ia microferme zootehnice, 
care răsplătesc din plin efortul 
depus".

Directorul stațiunii ne-a propus să 
vedem, la fața locului, cum este or- 

s ganizată creșterea animalelor la fer
ma din localitatea Iancu Jianu, spe
cializată in cultivarea mărului. A- 
ceastă "fermă are o livadă de 174 
hectare în sistem intensiv și a obți
nut. anul trecut, 4 000 tone fructe. 
Șeful acesteia, inginerul Nicolae 
Gheorghiu, ne-a condus la „punctul 
zootehnic", cum denumește el micro- 

mai important element care determi
nă producția zootehnică. La Schela 
s-au asigurat 800 tone fin vitaminic 
de lucernă și borceag și 4 000 tone 
nutrețuri suculente — siloz, sfeclă și 
morcovi furajeri, peste 3 500 tone 
nutrețuri grosiere, pleavă și capitule 
de floarea-soarelui. Pentru a îmbu
nătăți calitatea furajelor, suprafața 
destinată sfeclei furajere este cul
tivată in amestec cu sfecla de zahăr, 
iar o parte — cu morcovi furajeri. 
Să notăm că întreaga cantitate de fin 
și nutrețuri grosiere este pusă în 
finare și șoproane, evitîndu-se orice 
pierderi de substanțe nutritive.

La C.A.P. Braniștea, deși s-au pro
dus mai multe furaje decît In anii 
trecuti. acestea nu sint suficiente. Ca 
atare, rațiile întocmite nu asigură 
punerea in valoare a potențialului 
productiv al animalelor. Cantitatea și 
calitatea necorespunzătoare a fura
jelor au determinat ca, în această 
perioadă, să se asigure in medie, 
pe vacă, numai 7 unități nutritive si 
350 g proteină. Din această cauză, 
vacile care in cursul verii dădeau 
10 litri lapte pe zi nu mai dau decît 
doi litri. Una din consecințele caren
țelor în furajare o constituie și 
dereglarea procesului de reproducție 
și. in consecință, neeșalonarea fătări- 
lor, din care cauză și producția 

de lapte are un 
pronunțat carac
ter sezonier : mai 
mare în cursul 
verii și foarte re
dusă iarna. Și în 
acest an, în ia
nuarie au fătat 37 
vaci, în februarie 
vor făta 45, iar în 
aprilie-mai 178.

ASIGURAREA 
MATERIALULUI 
BIOLOGIC. La 
C.A.P. Schela, e- 
fectivele de vaci 
se bazează pe 
creșterea vițeilor 
din prăsilă pro
prie si selecția e- 
fectuată cu ma
ximă exigență. 
Unitatea livrea
ză tăurași ame- 
lioratori. Se a- 
plică „testul per
formantei" ; va-

, , „ cile se selecțio
nează după prima lactație, cind se 
reformează toate cele ce dau mai 
puțin de zece litri lapte zilnic.
i S? a^fel se Prezintă situația Ia C.A.P. Braniștea. Materialul biolo
gic e de calitate inferioară. Coopera
tiva își procură vaci din alte unități, 
fără a se face eforturi pentru ame
liorarea cirezii. Mai grav este că se 
întrețin multe vaci cu potențial pro
ductiv redus, intre care 137 sint 
sterpe. O discuție avută cu șeful de 
fermă Marcel Grigoraș atestă că este 
posibilă creșterea vițelelor de prăsilă 
sănătoase în toate cele trei ferme 
vegetale, așa cum se și procedează 
în una dintre acestea. A cumpăra și 
a crește vițele de prăsilă sănătoase în 
Ioc de a aduce vaci reformate din 
alte unități este calea sigură de ame
liorare a efectivelor.

Desigur, ne-am referit la elemen
tele principale care determină nive
lul diferit al rezultatelor. Esențial 
este ca experiența bună de la C.A.P. 
Schela, dealtfel cunoscută la Bra
niștea, să fie realmente pusă în va
loare. Ceea ce se cere să se schimbe 
radical este, înainte de toate, atitu
dinea față de zootehnie a consiliului 
de conducere din această unitate. 
Cu mai multă hotărîre și perseve
rentă se cer soluționate problemele 
referitoare la asigurarea furajelor, 
calificarea și permanentizarea îngri
jitorilor, întronarea ordinii și disci
plinei în activitatea fermei zooteh
nice pentru realizarea de producții 
mai mari de lapte, de venituri spo
rite din zootehnie.

C. BORDEIANU

ferma, amenajat Ia confluența a două 
pante, cu mult in afara perimetru
lui livezii. Grajdurile sint simple, 
dar bine întreținute, albe ca neaua 
din jur. Ele sint prevăzute cu finar, 
camere pentru furaje și adăpători 
mecanice. Cu ce forte ați făcut aces
te construcții și ce efective creșteți ? 
— l-am întrebat pe șeful fermei. 
„Am valorificat un teren neproduc
tiv. lăsat in paragină, întrucit niște 
canale de scurgere îl făceau impro
priu cultivării lui. Prin lucrări sim
ple l-am ciștigat pentru agricultură. 
Cit despre adăposturi, am refolosit 
niște construcții vechi. Totul a fost 
realizat din resurse proprii, cu pu
ține cheltuieli. La îngrijirea anima
lelor sînt trei muncitori permanenți 
care cultivă și grădina de legume 
din incintă, dar în perioadele de virf 
lucrează și in livadă. în prezent 
avem 25 vaci cu»lapte, 16 capete ti
neret bovin. 45 porci Ia îngrășat, 6 
scroafe pentru prăsilă și 30 iepuri 
de casă".

Si alte ferme pomicole și viticole 
cresc animale. Tovarășul Florea Ste- 
lea, inginerul-șe.f al stațiunii, ne spu
ne că la ferma viticolă de la Coli- 
bași, invecinată cu o livadă in sistem 
clasic, există 16 vaci cu lapte, 12 ca
pete tineret taurin, 56 iepuri, 40 
porci, 10 colonii de albine și se află 
patru eleștee cu pește. în general, 
sint folosite pentru furajare subpro
dusele vegetale — paie, coceni — fi
nul strins de pe aleile din plantații, 
culturile intercalate din plantațiile 
tinere. Totodată, sint utilizate și 
unele fructe care cad la sortare.

Așadar, și în marile unități specia
lizate, prin inițiativă și preocupare 
susținută pot fi obținute rezultate 
deosebite și în dezvoltarea zootehni
ei. Iar aceasta înseamnă o bună au- 
toaprovizionare și, totodată, o sursă 
sigură de venituri suplimentare.

Mihal GRIGOROSCUTA 
corespondentul „Scinteii"
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MARELUI FIU AL PATRIEI, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

sentimentele de înaltă prețuire și profundă dragoste ale întregului popor

Mesaje adresate de pe întreg cuprinsul țării tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul aniversării 
zilei de naștere și împlinirii a peste 50 de ani de activitate revoluționară

In acest an, sărbătorirea zilei dum
neavoastră de naștere coincide in 
chip fericit cu împlinirea a două 
decenii de cind Congresul al IX-lea 
v-a ales să conduceți partidul și 
poporul, inaugurind o nouă eră în 
istoria contemporană a patriei, anii 
cei mai luminoși și mai rodnici pe 
care, cu indreptățită mindrie patrio
tică și recunoștință nețărmurită, ii 
numim „Epoca Ceaușescu", simbol 
al măreței epopei a construcției so
cialiste, care a înscris și pe plaiu
rile Albei puternice transformări 
înnoitoare în toate sferele vieții so- 
cial-economice — se arată în tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. ȘI CON
SILIUL POPULAR JUDEȚEAN.

Puternic însuflețiți de istoricele 
hotăriri ale Congresului al Xlll-lea 
al partidului, de ideile novatoare cu
prinse în magistralul Raport pe care 
l-ați prezentat înaltului forum, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județul Alba vă asigură pe dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
îndrăgit și stimat fiu al poporului, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane că, urmind exemplul 
dumneavoastră de viață și activita
te revoluționară, vor munci fără 
preget, cu abnegație sporită și adînc 
devotament pentru a ridica la cote 
superioare de calitate și eficiență 
întreaga activitate din industrie și 
agricultură, din celelalte sectoare de 
creație materială și spirituală, pen
tru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan și a angajamentelor 
asumate pe acest an și pe cincina
lul 1981—1985, înscriind astfel o nouă 
și importantă contribuție la înălța
rea socialistă a scumpei noastre 
patrii.

Pentru noi, ca și pentru întreaga 
țară, viața și activitatea dumnea
voastră, consacrate, încă din cea mai 
fragedă tinerețe, slujirii cu nesecată 
energie și pasiune revoluționară, cu 
nețărmurită credință cauzei nobile a 
partidului și poporului nostru, con
stituie un înălțător exemplu, o pil
dă vie și mobilizatoare în activita
tea ce o desfășurăm, pentru ridicarea 
necontenită a țării pe noi culmi de 
progres și civilizație — se relevă in 
telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN BACAU AL P.C.R.

Vă exprimăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, re
cunoștința fierbinte pentru grija 
permanentă pe care o purtați dezvol
tării și înfloririi necontenite a jude
țului Bacău și dorim să vă asigur 
râm că orientările și indicațiile dum
neavoastră constituie pentru noi o 
călăuză sigură, un program mobili
zator în întreaga noastră activitate. 
Dorindu»vă din toată inima să trăiți 
ani mulți, îndelungați, eu sănătate 
și multă putere de muncă pentru a 
ne conduce partidul, țara și poporul 
pe drumul glorios al comunismului, 
vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că, urmind exemplul 
dumneavoastră minunat de muncă 
neobosită și înalt devotament pen
tru destinele patriei, vom munci cu 
abnegație și răspundere, în spirit re
voluționar, pentru transpunerea 
exemplară în viață a istoricelor 
hotăriri adoptate de Congresul al 
XIH-lea al partidului, pentru în
florirea scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.

Acum, cind întregul nostru popor 
sărbătorește în deplină unitate, cu 
entuziasm și căldură, cu cele mai 
alese sentimente de prețuire ziua 

. dumneavoastră de naștere și cei 
peste 50 de ani de rodnică activita
te revoluționară pusă în slujba no
bilelor idealuri ale socialismului, 
ale păcii' și progresului, nu este 
bucurie mai de preț pentru comu
niști, pentru toți oamenii muncii de 
pe înfloritoarele meleaguri ale Bis
triței și Năsăudului decît exprima
rea gîndurilor de cea mai profun
dă stimă, nețărmurită dragoste, 
adine respect și profundă recunoș
tință față de dumneavoastră, fiu 
strălucit al eroicului nostru popor, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane — se spune în tele
grama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
AL P.C.R.

De numele și activitatea dumnea
voastră strălucită in fruntea parti
dului și statului se leagă indestruc
tibil cea mai rodnică perioadă din 
istoria țării, inaugurată acum 20 de 
ani de Congresul al IX-lea al par
tidului, pe care o numim în semn 
de recunoștință „Epoca Ceaușescu". 
Nu vom uita niciodată că județul 
Bistrița-Năsăud înfloritor de astăzi, 
puternic înscris pe orbita progresu
lui și civilizației, datorează totul 
inițiativei, faptei și cutezanței dum
neavoastră revoluționare, grijii 
dumneavoastră ca toate zonele pa
triei să cunoască o puternică dez

voltare economico-socială și spi
rituală. Permiteți-ne. mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă aducem astăzi su
premul nostru omagiu, exprimind 
angajamentul ferm și unanim al 
tuturor oamenilor muncii de pe cu
prinsul județului Bistrița-Năsăud 
de a înfăptui exemplar hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui. de a vă urma neabătut strălu
citul dumneavoastră exemplu de 
dăruire, patos și curaj pe drumul 
care a dat și dă acestei epoci atita 
măreție, strălucire și frumusețe, 
deschizînd porțile de aur ale viito
rului1 comunist.

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere oferă CONSILIULUI 
UNIUNII NAȚIONALE A COOPE
RATIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE minunatul prilej ca, în nu
mele milioanelor de țărani coopera
tori, al tuturor lucrătorilor ogoarelor 
patriei — români, maghiari, germani 

_și de alte naționalități — intr-o de- 
"plină unitate de gînduri și simțămin
te cu întregul popor, să vă adreseze 
din toată inima, cu profunde senti
mente de înaltă prețuire și deosebită 
stimă, un fierbinte și. vibrant oma
giu, calde și respectuoase felicitări, 
împreună cu urarea strămoșească de 
ani mulți și fericiți. în deplină sănă
tate și putere de muncă, pentru ca, 
în fruntea gloriosului nostru partid, 
să conduceți pe mai departe, cu 
aceeași strălucire și înțelepciune, 
destinele patriei spre culmi tot mai 

înalte de progres și civilizație socia
listă.

Puternic . însuflețită de minunatul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
neobosită și devotament nemărginit 
față de destinele poporului român, 
țărănimea se angajează solemn și vă 
asigură, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că va acționa 
cu hotărire și abnegație pentru a asi
gura creșterea rodniciei ogoarelor, 
pentru ca agricultura noastră socia
listă. să contribuie la sporirea avuției 
naționale — temelia de granit a in
dependenței și suveranității patriei.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN se ara
tă : Dind expresie sentimentelor 
profunde de înaltă stimă, prețuirii 
și dragostei nemărginite cu care co
muniștii, toți oamenii muncii din 
Caraș-Severin omagiază aniversarea 
zilei dumneavoastră de naștere și 
îndelungata activitate revoluționară 
închinată libertății și fericirii patriei 
— sărbătoare scumpă întregului nos
tru popor, comitetul județean de 
partid vă adresează cele mai calde 
felicitări, precum și urări de viață 
lungă, în deplină sănătate și putere 
de muncă, pentru a conduce desti
nele României spre inaltele culmi 
ale civilizației socialiste și comu
niste.

• Anii de rodnice împliniri revoluționare, perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, au pus in evidență, cu forța de granit a faptelor, gindirea 
creatoare, profund științifică, remarcabila dumneavoastră capacitate politică și 
organizatorică cu care acționați pentru dezvoltarea multilaterală a patriei socialiste

• înaltă apreciere demersurilor și inițiativelor de larg răsunet internațional 
pe care le consacrați făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, fără arme și fără 
războaie, unei lumi a păcii și ințelegerii intre toate națiunile

• însuflețiți de îndemnurile și orientările dumneavoastră, ne angajăm să muncim 
cu abnegație și responsabilitate pentru realizarea exemplară a sarcinilor dezvoltării 
economico-sociale a țării pe anul 1985 și pe intregul cincinal, pentru înfăptuirea 
hotăririlor adoptate de Congresul al Xlll-lea al partidului

Dorim să vă adresăm profunda și 
via noastră gratitudine pentru gri
ja și sprijinul permanent pe care 
le-ați acordat în toți acești ani dez
voltării multilaterale a județului 
Caraș-Severin șl vă asigurăm că vom 
acționa cu energie și răspundere 
sporită in vederea realizării cu 
succes a sarcinilor încredințate de 
dumneavoastră organizației județene 
de partid. Puternic însuflețiți de pil
duitorul model al activității de mi
litant revoluționar și înflăcărat pa
triot pe care o desfășurați pentru , bi
nele și prosperitatea patriei, aplicind 
neabătut hotărîrile'celui de-al XIII- 
lea Congres al gloriosului nostru 
partid ce poartă, adine încrustată, 
pecetea inconfundabilă a gindirii și 
faptei dumneavoastră cutezătoare —, 
reinnoim și în aceste emoționante 
momente sărbătorești legâmintul 
solemn de a acționa în strinsă uni
tate cu intregul partid și popor pen
tru progresul și inflorirea continuă 
a patriei, pentru triumful idealuri
lor de pace, securitate și colaborare 
pe planeta noastră, pe dare le afir
mați cu neasemuită ardoare și con
secvență.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R. 
se spune : Intr-o deplină unitate de 
gind și' faptă cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe străvechile meleaguri clujene, 
cu prilejul aniversării a peste 50 de 
ani de neobosită activitate revolu
ționară și a zilei dumneavoastră de 
naștere, vă roagă, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să primiți omagiul lor fierbinte, 
aleasa prețuire și admirație pentru 
excepționala activitate teoretică și 
practică ce o desfășurați in fruntea 
partidului și țării, pentru clarviziu
nea, fermitatea și consecvența revo
luționară cu care conduceți poporul 
român in vasta și multilaterala as
censiune socialistă și comunistă a 
patriei. Intruchipînd virtuțile cele 
mai alese ale poporului român — 
înțelepciunea întemeiată pe clarvi
ziunea științifică și cutezanța revo
luționară, spiritul de dreptate și 
profundă omenie, patriotismul mili
tant și internaționalismul consecvent, 
manifestate plenar intr-o eroică ac
tivitate creatoare, excepționala dum
neavoastră personalitate a ridicat 
pe cele mai înalte trepte ale con
sacrării istorice modelul conducăto
rului comunist, ale cărui muncă și 
voință se identifică pe deplin cu nă
zuințele și idealurile de independen
ță, suveranitate, pace și libertate ale 
națiunii, cu aspirațiile de prosperi
tate și progres ale poporului.

Puternic însuflețiți de luminoase
le perspective deschise de hotărîri
le Congresului al XIII-lea al parti
dului, de orientările, indicațiile șl 
îndemnurile date de dumneavoastră 
la Plenara comună a Comitetului 
Central al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale, precum și la celelalte forumuri 
ale democrației muncitorești, socia
liste care au avut loc in decembrie 
anul trecut, comuniștii, toți locuito
rii județului Cluj, fără deosebire de 
naționalitate,. vă încredințează, mult 
stimate și iubite tovgrășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărîrea și voința lor 
unanimă de a vă urma neabătut, 
cu înalt devotament, de a munci cu 
dăruire și responsabilitate comunis

tă pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor economico-sociale ce le re
vin pe anul 1985 și pe intregul cin
cinal, sporindu-și, astfel, contribuția 
la înflorirea și prosperitatea scum
pei noastre patrii, România socia
listă.

La aniversarea zilei dumneavoas
tră de naștere — sărbătoare scum
pă tuturor fiilor țării — armata 
română, unită in cuget, simțire și 
faptă, cu întreaga națiune, îndepli
nește o datorie de conștiință rugîn- 
du-vă respectuos să primiți urările 
sale fierbinți de viața îndelungată, 
în deplină sănătate și forță crea
toare, pentru a călăuzi cu aceeași 
înțelepciune, clarviziune și cutezan
ță destinele revoluționare ale patriei 
noastre socialiste — se spune in te
legrama adresată de MINISTERUL 
APĂRĂRII naționale.

Mîndri de prezentul și viitorul lu
minos al patriei, animați de exem
plara pildă de patos comunist, re
voluționar, patriotic pe care ne-o 
oferiți, vă raportăm, mult stimate 
tovarășe comandant suprem, că ne 
vom concentra în continuare toate 
eforturile pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii interne și externe a 
partidului și. statului nostru, a tu
turor sarcinilor ce ne revin din ma
gistralul Raport pe care l-ați pre

I

*

*
*

Erou intre eroi
Ne este Ceaușescu Erou între eroi 
El, ctitorul de geniu al României noi, 
Alesul comunist de-aleasă omenie 
Ctitor de mîndră țară durind în veșnicie, 
înconjurat de-atiția contemporani eroi 
Ctitori, cu El în frunte, ai vieții noastre noi 
Cu inimă fierbinte, românească, 
Poporul ii urează slâvitului Erou,

Mulți ani cu sănătate, mulți ani să ne trăiască! 
Și-n fruntea țării dragi Eroul să ne fie
Alături cu ai țării viteji și mîndri fii 
Și plini de sănătate și plini de bucurie 
Să trecem împreună de anul două mii! 
Irăiască Ceaușescu! Trăiască Românial 
Sub nobil tricolor, poporul să trăiască! 
Trăiască unitatea românească!

Ion BUJOREANU 
comuna Delești, județul Vaslui

Urmind partidul
El a venit ducînd cu El lumina 
Peste pămintul aspru, singerind, 
Avînd în trupul țării rădăcina 
Și-un dor nestins in inima-i arzind.

E| a venit cu zorile albastre,
In toiul milenarelor nevoi, 
Purtînd pe steag și visurile noastre 
Și-ncrederea în soarele din noi.

Era un dor născut din suferință, 
Un dor de libertate, pururi viu, 
Ce l-a purtat mereu spre biruință 
Pe-al țării ne-nfricat și nobil fiu.

Cu gindul către clipele supreme,
Visate pentru neamul său străbun,
L-a inălțat iubirea unei steme, 
Urmind PARTIDUL COMUNIST ROMAN.

zentat Ia Congresul al XIII-lea al 
gloriosului Partid Comunist Ro
mân, din celelalte documente ale ma
relui forum al comuniștilor, a obiec
tivelor stabilite in Directiva dum
neavoastră privind pregătirea mili
tară și politică a armatei. în pos
turile datoriei vom milita cu răs
pundere și exigență pentru ca ar
mata să fie gata oricind ca, Ia che
marea patriei, poporului și partidu
lui, la ordinul dumneavoastră, să-și 
îndeplinească, cu demnitate și onoa
re, misiunea sacră de a apăra, îm
preună cu unitățile Ministerului de 
Interne, gărzile patriotice și cele
lalte formațiuni populare, cu întrea
ga colectivitate națională, cuceririle 
revoluționare, independența, suvera
nitatea și integritatea teritorială a 
patriei scumpe, Republica Socialis
tă România.

Cu profunde sentimente de dra
goste și recunoștință,, vă adresăm, 
in numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor județului Dîmbovița, cu 
prilejul zilei dumneavoastră de1 
naștere, un respectuos omagiu, cele 
mai calde felicitări și urarea de 
multă sănătate, viață îndelungată, 
aceeași nesecată putere de muncă 
pentru fericirea poporului român și 
gloria României socialiste — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL 
P.C.R.

Aducem, Ia această minunată 
sărbătoare a națiunii noastre, un 
suprem elogiu activității dumnea
voastră de neînfricat luptător co

munist, ce s-a dăruit cu întreaga fi
ință, din anii cei mai tineri, luptei 
pentru eliberare socială și naționa
lă, mobilizării maselor în marile 
bătălii de clasă ale revoluției, in în
făptuirea măreței opere de con
strucție a socialismului, ilustrului 
ctitor de țară nouă, liberă și înflo
ritoare.

Militant neobosit, strălucit arhi
tect al păcii, colaborării și înțelege
rii între state, promotor consecvent 
al unei noi ordini politice și econo
mice internaționale, întemeiată pe 
echitate și justiție, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați cîștigat sti
ma și prețuirea popoarelor și ați 
adus României socialiste un bine
meritat prestigiu in lume. Pentru 
toate acestea, pentru înțelepciunea 
și realismul cu care ați prefigurat 
și la Congresul al XIII-lea al parti
dului drumul nostru spre culmile 
civilizației și progresului, vă mul
țumim cu toată puterea dragostei și 
recunoștinței ce vi le purtăm și ne 
angajăm solemn să înfăptuim nea
bătut Programul partidului de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

In aceste momente sărbătorești. în 
care întregul nostru popor vă adu

ce un vibrant omagiu la aniversa
rea zilei dumneavoastră de naștere, 
îngăduiți-ne să vă adresăm, in 
numele UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN 
ROMANIA, al tuturor studenților pa
triei, fără deosebire de naționalita
te, cele mai fierbinți simțăminte de 
recunoștință, de nețărmurită dragos
te și înaltă prețuire față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, priete
nul drag și apropiat al tinerei ge
nerații, cea mai ilustră personalita
te a istoriei noastre naționale, ma
rele bărbat de stat al lumii contem
porane, strategul genial al gran
dioasei opere de făurire a socialis
mului și comunismului pe pămintul 
României.

Sintem hotărîți, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general al 
partidului, să învățăm și să muncim 
fără preget, să ne sporim neîncetat 
eforturile de pregătire temeinică, de 
însușire a celor mai noi cunoștințe 
în toate domeniile de activitate, să 
dovedim prin fapte de muncă și în
vățătură că tinăra generație univer
sitară a țării este conștientă de fap
tul că cea mai înaltă datorie a sa 
este aceea de a fi la înălțimea im
perativelor epocii istorice in care 
trăim, a marilor sarcini Impuse de 
dinamismul economiei, științei și 
culturii românești, de revoluția 
științifico-tehnică contemporană, de 
a contribui cu întreaga energie, cu 

entuziasmul și competența proprii 
tinerilor revoluționari la înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de cel 
de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, obiective sin
tetizate cu strălucire în impunătorul 
Raport prezentat de dumneavoastră 
la marele forum al comuniștilor.

Dind glas gîndurilor și sentimen
telor noastre de aleasă stimă și 
înaltă prețuire, de caldă recunoș
tință pentru activitatea neobosită pe 
care o desfășurați cu exemplară dă
ruire și pasiune revoluționară în 
fruntea partidului și statului, pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a comunismului 
in patria noastră, spre binele și feri
cirea poporului român, pentru creș
terea prestigiului României pe plan 
mondial, pentru pace, înțelegere și 
colaborare intre toate popoarele 
lumii, COMISIA CENTRALA DE 
REVIZIE A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN vă adresează din 
adincul inimii, cu prilejul aniver
sării zilei dumneavoastră de naștere 
călduroase felicitări și cele mai bune 
urări de. viață indelungată, mereu 
reînnoită putere de muncă, multă 
sănătate și fericire.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
totala adeziune la întreaga politică 
internă și internațională a partidului

—i
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Constantin TÂNASE
Timișoara

șl statului nostru, ne angajăm ca, 
împreună cu toți comuniștii, cu în
tregul popor, să înfăptuim neabătut 
istoricele hotăriri ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, indicațiile 
și orientările date de dumneavoastră 
în magistralul Raport prezentat la 
Congres, precum și la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R., pentru con
tinua înălțare a patriei noastre spre 
noi culmi de progres și civilizație.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GIURGIU AL P.C.R. se 
arată : în această zi de sărbătoare 
scumpă întregului popor român, ne 
exprimăm adinca recunoștință pen
tru dirzenia revoluționară, curajul și 
spiritul de sacrificiu cu care v-ați 
dăruit de la cea mai fragedă vîrstă, 
sub steagul partidului, marilor bă
tălii de clasă împotriva exploatării 
burghezo-moșiereșt'i și a fascismu
lui, pentru apărarea drepturilor și 
libertăților democratice, pentru în
făptuirea revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, pentru împlinirea 
visului de aur al națiunii noastre — 
făurirea socialismului și comunismu
lui pe pămintul românesc. Bucuria 
acestei luminoase sărbători are pen
tru noi toți o semnificație și mai 
înaltă în anul in care se împlinesc 
două decenii de la Congresul al IX- 
lea al partidului, eveniment de im
portanță covîrșitoare din istoria pa
triei ce a inaugurat, prin alegerea 

dumneavoastră în fruntea partidului, 
cea mai glorioasă perioadă din în
treaga existență a României, numi
tă cu cele mai înflăcărate sentimen
te patriotice de toți fiii străbunului 
pămînt românesc „Epoca Ceaușescu". 

însuflețiți de luminoasele perspec
tive deschise de Congresul al XIII- 
lea al partidului, mindri de a trăi 
și munci in glorioasa „Epocă 
Ceaușescu", timpul grandioaselor 
prefaceri revoluționare și al celor 
mai mari împliniri din milenara 
noastră istorie, strîns uniți în jurul 
partidului, al dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne reafirmăm astăzi 
nestrămutata credință in victoria so
cialismului și comunismului pentru 
care v-ați consacrat întreaga viața 
și vă asigurăm solemn că vom mi
lita neabătut pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a Partidului 
Comunist Român, pentru realizarea 
exemplară a tuturor sarcinilor ce ne 
revin din istoricele documente adop
tate la Congres, din indicațiile și 
orientările pe care le-ați formulat 
recent în forumurile democrației 
noastre socialiste și in Mesajul de 
Anul Nou 1985.

In aceste momente de nețărmuri
tă bucurie, cind întregul popor ro
mân vă sărbătorește cu prilejul ani

versării zilei de naștere, comuniștii, 
toți cei ce trăiesc și muncesc în ju
dețul Ialomița iși reafirmă înalta 
prețuire și profunda recunoștință 
față de activitatea dumneavoastră 
revoluționară de peste cinci decenii, 
dind strălucire și măreție istoriei 
noastre contemporane și viitoare și 
vă aducem un vibrant omagiu, cele 
mai alese sentimente de dragoste 
dumneavoastră — fiul cel mai iubit 
al poporului nostru, ctitorul Româ
niei moderne, strălucitul militant re
voluționar și patriot înflăcărat, 
personalitate de frunte a mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, erou al păcii mondiale — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN.

Prin gîndirea dumneavoastră rea
listă și cutezătoare, prin spiritul 
științific cu care imprimați dina
mism evoluției multilaterale a so
cietății noastre, prin grija nemărgi
nită pe care partidul, dumneavoastră 
personal, o manifestați față de des
tinele poporului nostru, față de pre
zentul și viitorul țării, ne dați noi 
tării brațelor și minților noastre în 
grandioasa operă de făurire a obiec
tivelor Programului partidului și ale 
celui de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R.

îngăduiți-ne, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
vă mulțumim din adincul ini/nii pen
tru sprijinul permanent pe care-1 
acordați dezvoltării impetuoase a 
județului nostru și ne angajăm 
solemn să urmăm cu aceeași credin
ță partidul și conducătorul său, să 
nu precupețim nici un efort ca Ia
lomița să-și îndeplinească exemplar 
sarcinile ce-i revin în anul 1985 și 
întregul cincinal, sporindu-și con
tribuția la inflorirea multilaterală a 
țării.

Cu nemărginită dragoste și cel mai 
ales respect, comuniștii, oamenii 
muncii din MINISTERUL EDUCA
ȚIEI ȘI INVĂȚAMÎNTULUI, perso
nalul didactic, elevii și studenții din 
România socialistă, asemenea între
gului popor, folosesc minunatul pri
lej oferit de ziua dumneavoastră de 
naștere — 26 ianuarie, zi simbol a 
întregii națiuni — pentru a vă trans
mite, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, prinosul gindurilor 
și sentimentelor noastre de admira
ție, dragoste, respect. împreună cu 
tradiționala urare „La mulți ani", 
sănătate și fericire, putere de mun
că, noi și depline împliniri în nobila 
activitate pe care, de două decenii, 
o desfășurați in fruntea Partidului 
Comunist Român șl a tării, in slujba 
fericirii poporului român, a socialis
mului și comunismului in România, 
a cauzei păcii. înțelegerii și colabo
rării internaționale.

Slujitorii școlii românești, tinăra 
generație, asemenea tuturor fiilor 
acestui pămint, fără deosebire de 
naționalitate, sînt pe deplin con- 
știenți de uriașa contribuție pe care 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, o aveți în realizarea 
grandioaselor izbînzi obținute de po
porul român în deceniile deschise 
spre istorie de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului în domeniile dez
voltării economiei, învățămîntului. 

științei și culturii, ale perfecționării 
relațiilor de producție, ale modelă
rii conștiinței omului nou, ale ridi
cării nivelului de civilizație mate
rială și spirituală a intregului popor. 
Inimile noastre vibrează de mindrie 
patriotică și vie recunoștință pentru 
laborioasa dumneavoastră activitate 
dedicată afirmării și creșterii presti
giului României in lume, pentru con
secvența și optimismul lucid cu care 
promovați idealurile de pace și pro
gres social ale omenirii, principiile 
unei noi ordini internaționale.

Alături de Întregul nostru popor, 
oamenii muncii din Maramureș dau 
o înaltă apreciere rolului hotăritor 
pe care l-ați avut și-1 aveți in ela
borarea și înfăptuirea politicii par
tidului și statului nostru, la promo
varea celor mai viabile căi și solu
ții pentru rezolvarea problemelor 
complexe menite să asigure mersul 
ferm inainte al țării pe calea socia
lismului și comunismului, progre
sul material și spiritual al socie
tății românești — se arată in tele
grama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN.

Cu profundă dragoste, vă adu
cem, mult stimate tovarășe secretar 
general, un fierbinte omagiu pen
tru remarcabila dumneavoastră con
tribuție la soluționarea marilor 
probleme cu care se confruntă ome
nirea, la salvgardarea păcii, la rea
lizarea dezarmării generale, la asi
gurarea dreptului sacru al tuturor 
popoarelor de a se dezvolta liber, de 
sine stătător, la cauza socialismului 
și comunismului. Vă asigurăm și cu 
acest prilej, iubite conducător, că, 
urmind insuflețitorul dumneavoas
tră exemplu de muncă și viață, de 
totală dăruire și nemărginit devota
ment față de patrie și popor, vom 
munci fără preget pentru traduce
rea în viată a hotăririlor adoptate 
de cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului, a întregii politici interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, sporind contribuția Maramu
reșului la accelerarea dezvoltării 
economice și sociale a României, la 
ridicarea ei in rindul țărilor dezvol
tate ale lumii, pe noi trepte de pro
gres și civilizație. Vă dorim, din 
toată inima, multă sănătate și feri
cire, deplină putere de muncă pen
tru a putea ctitori, alături de mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
pe mai departe destinele minunatu
lui nostru popor.

Pentru noi, cei ce lucrăm in in
dustria chimică, ramură de vîrf a 
economiei noastre naționale, rod al 
politicii înțelepte a Partidului Co
munist Român, al cărei ilustru 
promotor sinteți, sărbătoarea de azi 
este încă o posibilitate de a vă 
transmite mulțumirile fierbinți pen
tru grija ce o manifestați pentru 
noi, pentru prezența dumneavoastră 
nemijlocită în rindul chimiștilor, 
pentru sfaturile ți îndemnurile de 
inestimabilă valoare ce ni le dați — 
se arată în telegrama trimisă de 
MINISTERUL INDUSTRIEI CHI
MICE.

Aniversarea zilei dumneavoastră 
de naștere reprezintă, totodată, cea 
mai bună ocazie de a vă adresa, din 
adincul inimilor noastre, urarea de 
a trăi ani mulți și fericiți, in depli
nă sănătate și putere de muncă, 
pentru a conduce România cu ace
eași mină fermă și inimă generoasă 
către culmile progresului și civiliza
ției. Fie ca gindurile curate, pline 
de devotament ale întregii nații, 
căreia și noi ne. alăturăm azi, să vă 
însoțească în tot ce întreprindeți, să 
vă aducă noi și tot mai însemnate 
succese în atotcuprinzătoarea dum
neavoastră activitate. Exprimin- 
du-ne din nou întregul nostru ata
șament la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, chi- 
miștii țării vă asigură, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, mobilizați de însu- 
fletitoarele dumneavoastră îndem
nuri, adresate de la înalta tribună 
a Congresului al XIII-lea al parti
dului, nu vor precupeți nici un 
efort pentru ca, intr-un spirit de 
deplină ordine și disciplină, să-și 
îndeplinească indicatorii de plan ai 
acestui an, să dea produse de cali
tate superioară, competitive la ex
port, in stare să sporească astfel 
tot mai mult avuția noastră națio
nală.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Vrancea vă exprimă, alături 
de întregul nostru partid și popor, 
cele mai alese și calde felicitări cu 
prilejul aniversării zilei dumnea
voastră de naștere, cele mai res
pectuoase urări de viață indelungată 
și deplină sănătate pentru a ne con
duce pe calea înfăptuirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, a 
progresului și bunăstării pe pămtn- 
tul scump al patriei — se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VRANCEA AL P.C.R.

Vă rugăm să ne permiteți să dăm 
expresie și în aceste momente sărbă
torești puternicelor sentimente de 
mindrie patriotică, atașamentului 
fierbinte Ia întreaga politică Internă 
și externă, a partidului și statului, 
recunoștinței nețărmurite și celor 
mai înflăcărate simțăminte de stimă 
și prețuire față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, ctitorul României moderne.

Vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, în
făptuind orientările și sarcinile sta
bilite de dumneavoastră, colectivele 
de oameni ai muncii din -.județul 
Vrancea — acționind sub conducerea 
nemijlocită a organelor și organiza
țiilor de partid — au realizat în de- 
vans sarcinile principalilor indicatori 
de plan pe cei patru ani ai cincina
lului actual și pe anul 1984, asigurind 
condiții mai bune pentru desfășura
rea corespunzătoare a activității în 
toate sectoarele. ■ In prezent, comu
niștii, toți oamenii muncii acțio
nează cu hotărire pentru transpune
rea in viață a obiectivelor și cerin
țelor formulate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, pentru reducerea consumurilor 
energetice, de combustibil, materii 
prime și materiale, pentru valorifi
carea superioară a acestora și reor
ganizarea activității economico-so
ciale în spiritul hotărîrii Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
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hotărît să realizăm importante eco
nomii de materiale, nu am așteptat 
să constatăm unde se face risipă și 
apoi să acționăm pentru înlăturarea 
acesteia. Controlul efectuat la fiecare 
loc de muncă a dus la descoperirea 
posibilității recuperării și refolosirii 
unor materiale, la înlocuirea unor 
materiale din import. Pentru că așa 
cum ne cere secretarul general al 
partidului, o trăsătură a unui con
trol exigent, competent este capaci
tatea acestuia de a preveni, de a se
siza orice tendință dăunătoare, de a 
acționa cu prevedere, din timp, 
atunci cind lipsurile sint intr-o stare 
incipientă și nu cind au luat pro- 
porții**. S-au mai făcut, de aseme
nea, referiri și la alte aspecte : 
la practica folosită in toate organi
zațiile de partid ca periodic fiecare 
comunist, conform prevederii din 
Statutul partidului, să raporteze in 
fața biroului sau adunării generale 
asupra felului în care și-a îndeplinit 
sarcinile și atribuțiile încredințate 
pentru aplicarea în viață a hotăriri
lor de partid și de stat, precum și la 
faptul că o dată pe trimestru, atunci 
cind stabilesc planurile de muncă, 
birourile organizațiilor de bază ana- . 
lizează și felul cum s-au indeplinit 
hotăririle adoptate anterior**.

2. UN CONTROL CUPRINZĂTOR, 
RIGUROS. COMPETENT. în legătu
ră cu întrebarea : Ce domenii cu
prinde și cine, participă la acțiunea 
de control ?, Marin Nicola, secretarul 
biroului organizației de bază nr. 4 
din cadrul uzinei de utilaj metalur
gic și piese de schimb, a relatat ur
mătorul exemplu. într-o adunare ge
nerală, subinginerul Gheorghe Pir- 
nog a propus — în vederea realiză-*

„amănuntul" pentru viitorime. Iar pe 
alături trec în sănii oamenii care tre
buie să izoleze „musai azi“ bazinul 
de colectare de sus. Bazin de colec
tare din care apa vine în robine
tele din case — operă a oameni
lor comunei, edificii de sănătate, 
invățămint și cultură ca la oraș — 
operă a oamenilor comunei, căsuța 
in care s-a născut marele poet al 
neamului devine complex muzeistic
— operă a oamenilor comunei... To
tul in ani numărați. Explicația ?

— Simplă și omenească — ne răs
punde primarul. Simplă, ca orice 
mare adevăr, omenească, pentru că 
așa e firea partidului nostru. Se 
cheamă politica de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor țărir*. elabo
rată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Ea a dus la avintul fără seamăn al 
economiei județului. Iar în „vadul" 
acestei dezvoltări e prinsă și co
muna noastră.

Notăm : .aproape o mie de cetă
țeni ai comunei cu foste „căscioare** 
bintuite de nostalgia că „George nu 
mai vine" și-au însușit meserii noi 
in Năsăudul aflat „la doi pași", la 
Baia Borșa și-n alte unități apro
piate, unde fac naveta. De unde 
aduc în sat. în afară de ciștigurile 
obținute, noua civilizație orășeneas
că, însușiri specifice muncii indus
triale, ca disciplina, unitatea de ac
țiune, străduința spre autoperfecțio- 
nare. Ceea ce nu înseamnă o dimi
nuare a producției agrozootehnice a 
comunei. Ba. dimpotrivă. Notăm : 
anul trecut, numărul oilor a crescut 
cu 350 față de anul precedent, al 
bovinelor — cu 157, al porcinelor
— cu 247.

Da aici, o altă sursă importantă de 
cîștiguri pentru gospodarii comunei. 
Anul trecut ei au predat statului, 
pe bază de contracte, 130 000 kg carne 
(față de 122 000, cit iși propuseseră 
inițial), 3100 hl lapte (față de 3 000 
hl), 255 capete bovine (in loc de 250) 
etc.

...A trecut de miezul zilei, „fumul

• Vraciul: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11.30: 14; 16.30; 19. GRIVITA (17 08 58)
— 9; 11,30: 14; 16.30; 19.
• Cursa infernală : Bambi : SALA 
MICA A PALATULUI — 11; 16: 19,30.
• Pe urmele șoimului : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,15; 10,15; 12,30; 14,45;
17; 19,15, FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 
15; 17; 19,15, FEROVIAR (50 51 40) — 
9: 11: 13: 15: 17; 19.
• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia : VICTORIA (16 28 79)
— 9,15: 11,30: 13,45; 16,15; 19.
• Secretul Iui Bachus : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Dragele noastre bunicuțe : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Amintirea unei mari iubiri : STU
DIO (59 53 15) — 10; 12.15; 15; 17; 19, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11 ; 13; 15; 
17: 19.
• Chemarea mării înghețate : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19.
• Domn pentru o zi : FLACÂRA 
(20 33 40) — 15: 17; 19.
• Afacerea Pigot ; SCALA (11 03 72)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 14: A douăsprezecea noapte 
—■ 18.30; (sala Atelier) : Farul și dom
nul Valentino — 18,30: (sala din Pia
ța Cosmonauților, 11 07 57) : Papa do
lar — 18.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Prime au
diții de muzică românească „MUSI- 
CA NOVA" — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Lacul le
bedelor — 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Sil
via — 18.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 18; (sala Grădi
na Icoanei, 11 95 44) : Intr-un parc pe 
o bancă — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
ti to area — 10.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata —■ 18.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Viena — 18.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 18.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 10.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport aduce la cunoștința 
participanților că duminică 3 fe
bruarie organizează prima tra
gere multiplă Loto a acestui an, 
care oferă noi posibilități celor 
interesați să obțină importante 
cîștiguri în autoturisme „Dacia 
1300". mari sume de bani și 
excursii in R.P. Polonă.

Simbătă 2 februarie este ulti
ma zi de participare!

Intr-o scrisoare adresată redacției, 
Victor Nichita, secretarul comitetu
lui de partid din secția a IV-a a în
treprinderii de pompe „Aversa**  din 
Capitală, ne scria următoarele : ..Am 
citit cu interes noua rubrică a Haru
lui -Tribuna activității de partid-. 
Pentru mine, ca și pentru ceilalți 
secretari ai birourilor organizațiilor 
de bază din întreprindere nou aleși 
in această funcție, ea constituie un 
mijloc util de cunoaștere practică a 
unor metode și experiențe ale mun
cii de partid. Iată, spre exemplu, o 
problemă care ne preocupă și in le
gătură cu care am vrea să cunoaștem 
mai in detaliu experiența altor orga
nizații de partid : organizarea con
trolului îndeplinirii hotăririlor orga
nelor superioare și a propriilor hotă
riri. Vă propunem deci ca intr-unui 
din materialele viitoare să abordați 
și această problemă, răspunzind Ia 
citeva intrebări : 1. Cind și cum tre
buie organizat, controlul, îndeplinirii 
hotăririlor ? 2. Ce domenii cuprinde 
și cine participă la această acțiune ? 
3. Care sint cerințele asigurării unei 
eficiente maxime controlului

Dirid curs acestei propuneri, ne-am 
oprit — la sugestia tovarășei Elena 
Mitreanu, prim-secretar al Comite
tului municipal Slatina al P.C.R. — 
la întreprinderea de aluminiu Sla
tina. Tn cadrul dezbaterii organizate 
la comitetul de partid din întreprin
dere, am solicitat unor secretari ai’ 
birourilor organizațiilor de bază ca 
— asemănător unui dialog la distan
ță — să răspundă întrebărilor cu
prinse in scrisoarea secretarului co
mitetului de partid din secția a IV-a 
a intreprinderii „Aversa**.

1. ESENȚIAL : O ACTIVITATE 
PERMANENTA, cuprinzătoare. 
Referindu-se la prima întrebare pusă 
în discuție — Cind și ran; se orga
nizează controlul indeplinirii hotări
rilor ? — Alexandru Albii, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere, a ținut să înceapă cu un 
exemplu : „întreprinderea noastră 
este cea mai mare consumatoare de 
energie electrică din țară. Pentru a 
aplica indicațiile conducerii partidu
lui, plenara coinitetului nostru de 
partid a adoptat la începutul anului 
1984 hotărîrea desfășurării unor am
ple acțiuni organizatorice și poli
tico-educative pentru reducerea con
sumului de energie electrică. Nu am 
așteptat sfirșitul anului pentru a 
constata cum s-a îndeplinit hotărîrea 
noastră. în fiecare trimestru au fost 
întreprinse acțiuni de control urmă
rind felul în care se acționează in 
fiecare organizație de bază, în fie
care secție pentru economisirea 
energiei electrice. Concluziile des
prinse. măsurile noi care se impu
neau in funcție de realitățile consta
tate au fost dezbătute în ședințele 
de birou. Vreau să arăt că propria 
experiență ne-a demonstrat că numai 
prin efectuarea controlului la scurtă 
vreme după .luarea hotăririlor, prin 
exercitarea lui permanentă, siste
matică, pe tot parcursul aplicării ho- 
tărîrilor, pînă la finalizarea lor, se 
pot crea premisele indeplinirii aces
tora cu eficiență maximă, se pot 
preveni unele neajunsuri și inter
veni operativ pentru ameliorarea și 
înlăturarea altora, se asigură ordi
nea, disciplina. Pentru că, trebuie să 
recunosc, au existat,. în urmă cu o 
vreme, și in activitatea comitetului

■ ■■■■■■■■■■ BBBBBBBBBBB BBSS

în ritmul muncii se împlinesc destine noi de oameni vremea
(Urmare din pag. I)

îi găsim. Floarea și Ștefan Balaș. ■ 
Amindoi in jur de 30 de ani. Nu
mărăm „pruncii**.  Sint zece.

— Apăi nu-s toți. Cei doi mai 
micuți au rămas acasă — ne corec
tează tatăl.

— Deci, doisprezece.
.— Da, și toți ni-s mai dragi decit 

orice bogăție, adaugă mama. îi și 
văd de pe acum oameni de treabă, 
la casele lor. De lucru or avea cit 
or pofti, pe aproape, carte — doar 
să vrei să-nveți, căci școala de zece 
ani e ca și cele din oraș.

...După ce au curățat zăpada de 
pe grămezile de pietriș, după ce au 
aprins focuri sub căldările cu apă 
pentru beton, cineva a dat chiot : 
„Gata, dați-i drumul". Iar cele a- 
proape o sută de lopeți au prins să 
încarce pietrișul, să-l amestece cu 
ciment, pentru clădirea-anexă a mu
zeului „George Coșbuc".

Erau aici și Măriuca Cira, și Ioa- 
ehirn Cibaru, și Ana Moldovan, și 
Rodovica Tiron și... La vară, și apoi 
tot timpul, cind călători din toată 
țara vor poposi la muzeul „George 
Coșbuc", pe lingă prețioasele relicve 
despre viața marelui poet, ghizii vor 
povesti, desigur, și despre opera 
consătenilor lui : arena pentru festi
valuri. clădirea-anexă. pomii din 
jur. Deocamdată, o mică neînțele
gere : cum arăta gardul casei în care 
s-a născut poetul ? Un strănepot al 
lui,,născut in aceeași Casă, nu-și 
amintește. îl știe însă moș Timoftei 
Pecariu. care apropie 90 de ani.

Dacă ne-am apucat de-o treabă, 
să limpezim acum cu toată obștea și 
problema — e de ■-părere custodele 
muzeului. Constantin Catalano. Peste*  
puțin timp apare și bătrinul Timof
tei. Nu singur insă, ci cu un „leat" 
al lui. Vasile Hordouan. Tot de a- 
ceeași virstă. Povestesc și zgirie ceva 
cu bastoanele pe zăpadă. Ei da, așa 
erau șipcile. Custodele muzeului no
tează atent, face schițe, restabilind

cinema
• Mitică Popescu î BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19, PACEA (60 30 85) — 15; 
17; 19.
• Raliul : FERENTARI (80 49 85) —
15; 17; 19. MUNCA (21 50 97) — 15;
17; 19.
• Cireșarii : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 
11; 13: 15; 17: 19.
• Fapt divers: MELODIA (11 13 49)
— 9: 11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA 
(85 77 12) — 12: 14.15: 16.30; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer; Moar
tea lui Joe Indianul : AURORA 
(35 04 66) — 8,45; 12: 15.15; 18.30.
• Acordați circumstanțe atenuante ? 
PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17; 19.
• O lumină Ia etajul zece — 17; 19, 
Lovitură fulgerătoare — 11; 13; 15 : 
VIITORUL (10 67 40).
• Romeo și Julieta la sat — 13; 15; 
17; 19, Program de vacanță — 9; 11 : 
TIMPURI NOI (15 61 10).

de partid, a unor organizații de 
bază de la noi, situații asemănă
toare celor asupra cărora atrăgea 
atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de la Mangalia. Se 
adoptau unele hotăriri, se stabileau 
măsuri bune pentru îndeplinirea 
acestora, dar intervenind alte sarcini, 
alte probleme, pe cele vechi le ui
tam, nu mai urmăream înfăptuirea 
ior“. „Pentru a evita asemenea si
tuații — a intervenit maistrul Ion 
Nadelescu, secretarul biroului or
ganizației de bază de la atelierul ter- 
mohidroenergetic — noi obișnuim ca 
odată cu adoptarea unei hotăriri să 
stabilim și modalitățile in care se va 
exercita controlul, perioadele și cine 
urmează să-l efectueze. In acest fel 
evităm tergiversarea indeplinirii ho- 
tărîrii respective, atitudinea de ex
pectativă. Spre exemplu, cind am 

Control sistematic, 
riguros și exigent asupra 

îndeplinirii hotăririlor

rii unor economii de energie elec
trică — secționarea iluminatului uzi
nal din hale pe zone restrinse. Con
ducerea secției și-a însușit propu
nerea și a stabilit grupul de electri
cieni care să o rezolve. Biroul orga
nizației de bază a stabilit la rindu-i 
ca subinginerul Gh. Pirnog sâ con
troleze efectuarea acestei lucrări și 
să raporteze adunării generale des
pre realizarea ei. așa cum s-a și în- 
timplat. „Vreau să arăt prin acest 
exemplu — spunea Marin Nicola — 
că la exercitarea controlului unei ho
tăriri. unei măsuri, noi antrenăm cu 
precădere și pe cei cârje au sugerat 
adoptarea măsurii respective. Desi
gur. de regulă, controlul este înfăp
tuit de secretarul biroului organiza1 2 * *- 
ției de bază, de membrii biroului 
care răspund de domeniul respectiv, 
împreună cu alți comuniști cu expe

riență. muncitori, maiștri, cadre 
din conducerea secției sau a organi
zațiilor de masă și obștești, oa
meni temeinic pregătiți politic și 
profesional, competenți, capabili să 
exercite un control exigent, să depis
teze cauzele anumitor neajunsuri, să 
intervină operativ, ajutind concret 
la rezolvarea problemelor. Cind dis
cutăm domeniul si obiectivele con
crete ale controlului le cerem celor 
care participă la această acțiune să 
manifeste spirit combativ, o poziție 
critică, să ofere, totodată, și soluții 
optime pentru înlăturarea neajunsu
rilor". Ion Moșină, secretarul birou
lui organizației de bază din atelierul 
de întreținere al secției turnătorie, 
uzina de anozi, s-a referit la unele 
exemple concrete privind domeniile 

.controlate în ultima perioadă : cum 
este folosit timpul de muncă de că
tre fiecare lucrător, stadiul realiză
rii angajamentului privind livrarea 
în avans a produselor destinate ex
portului. desfășurarea invățămîntului 
politico-ideologic, activitatea politi- 
co-educativă desfășurată de organi
zația U.T.C. etc, „Prin aceste exem
ple țin să remarc — a spus Ion Ma
șină. că in activitatea de control noi 
cuprindem toate domeniile și laturile 
activității economice, organizatorice, 
politice, activitatea organizațiilor de 
masă și obștești etc.**.

3. CREȘTEREA CONTINUA A E- 
FICIENȚEI CONTROLULUI. La.în
trebarea privind cerințele asigurării 
unei eficiente maxime a controlului, 
Emil Laurcnțiu, secretarul biroului 
organizației de bază de la secția e- 
lectroliză 1, schimbul C, a ținut să 
sublinieze următoarele : „Noi con

alb alene iese din cămin**,  mirosu
rile mincărurilor împinzesc satul 
imbiind. Se-ntorc și cei de „sus", 
de la bazinul de acumulare cu „trea
ba gătată", zăpada-i aliniată pe mar
gine, grămezile de pietriș au fost 
mistuite-n betonul temeliei. Oame- 
nii-și duc lopețile in magazie, dar 
incă nu pleacă. Se anunță : „Comi
tetul O.D.U.S. organizează diseară, 
după horă, șezătoarea «Fire de tort», 
la casa tineretului. cu concursul : 
cele mai bune torcătoare**.  Iar acum 
o altă festivitate aici, in casa me- 
morială ..George Coșbuc**  : sint pri
miți copii in. rîndul pionierilor. Sint 
cinci. Roșii de emoție. „Intîiul m6u 
cuvint De pionier..„Sint suflet 
din sufletului neamului meu...**.  
Mame, tați, bunici, imbrăcați in 
haine de lucru. ascultă și aprobă 
dind din cap. „Da, intră și-al meu 
în rîndul oamenilor". Trainic liant 
intre generații ! Iar după masă — 
hora. Pășim spre casa tineretului, 
pe trotuarul cu pirtie proaspătă, as- 
cultindu-1 pe primar : „Știați că in 
comună există 12 «coșbuci», descen- 
denți ai poetului ? Că unul din stră
nepoți, loan Coșbuc, e secretarul bi
roului executiv al consiliului popu
lar ?“. „Că pentru modernizarea și. 
întreținerea trotuarelor cetățenii au 
efectuat anul trecut lucrări de 130 000 
lei ?“. „Că valoarea totală a lucrări
lor efectuate de cetățeni pentru co
mună a însumat 9 000 000 lei. in loc 
de 5 700 000 lei, cit era prevăzut?**.  
„Că instrumentele muzicale și mo
bilierul casei tineretului au fost 
cumpărate de tinerii înșiși din su
mele obținute prin munca patrioti
că?**.  „Dar că...“.

Siminele, Zamfirele, Lixăndrii și 
Sorinii lui Coșbuc dansează-n sală 
nouă. în haine noi. Și vals, și tango 
și... Dar n-au uitat nici jocul bătrî- 
nesc : ,„Trei pași la stingă linișor...**.

E-aceeași apa Sălăuței, aceleași 
locurile marelui bard, dar atit de
altfel ! Aceiași și oamenii acestor 
locuri... Dar atît de alții !

• Marele premiu : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8.45: 11,45: 15; 18.15.
• Castanele sint bune : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11: 13; 15; 17; 19.
0 Jandarmul si extraterestrii : FES
TIVAL (15 63 84) — 9: 11 : 13; 15; 17; 
19, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 
13; 15: 17: 19. CULTURAL (83 50 13)
— 9: 11; 13: 15; 17; 19.
0 Avertismentul : LUMINA (14 74 16)
— 9: 12; 15; 18.
• Prieteni fără grai — 9; 11: 13. Ba
lada cavalerului Ivanhoe — 15; 17;
19 : DOINA (16 35 38).
• Iubirea are multe fețe : DACIA 
(50 35 94) — 9: 12; 15.30; 18,30; GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9: 12: 15; 18, VOL
GA (79 71 26) — 9: 12; 15,30; 18,30.
• Salamandra: UNION (13 49 04) •— 
9: 11.30; 14; 16,30; 19.
• Rocky II : LIRA (317171) — 15; 
17; 19. COSMOS (27 54 95) — 9: 11 : 
13; 15; 17: 19, ARTA (213186) — 9; 
11: 13; 15; 17: 19.
• Ghețuri pe înălțimi : FLOREASCA 
(33 29 71) — 11 ; 13: 15: 17: 19, MO
DERN (23 71 01) — 9: 11 ; 13; 13; 
17,15; 19,30. 

■

cepem controlul nu ca un act în sine, 
ei ca o modalitate de soluționare e- 
fectivă a problemelor, de asigura
re a îndeplinirii hotăririlor luate. De 
aici și grija pentru ca in fiecare ac
țiune de control să se insiste pină 
cind orice lucru este lămurit și re
zolvat pină la capăl. Controlind 
felul cum se. îndeplinește hotărîrea 
privind sporirea randamentului uti
lajelor, am constatat, printre altele, 
că nu întotdeauna există o bună .și 
operativă colaborare intre cei ce ex
ploatează utilajele și cei ce asigură 
întreținerea lor — electricieni, lăcă
tuși — aceștia din urmă aparținind 
altei secții. După discuții și analize 
s-a stabilit ca de activitatea echipe
lor de întreținere să răspundă direct 
maistrul principal de schimb din 
fiecare, secție de. electroliză. De 
atunci operativitatea în înlăturarea 
defecțiunilor a crescut și, evident, 
și randamentul utilajelor**.  „De fapt 
— a intervenit. Marin Nicola — se 
poate spune că orice control conți
ne în sine, ca un element intrinsec, 
îndrumarea, sprijinul, ajutorul. Iată, 
maistrul Cristea Ștefan a primit sar
cina să se ocupe de recondiționarea 
și refolosirea unor piese și suban- 
samble pentru eliminarea unor im
porturi. Controlind modul cum *■  se 
achită, de această sarcină, am consta
tat că el întimpină unele greutăți le
gate de procurarea unor materiale. 
Am intervenit, am discutat cu co
muniști din conducerea secției și din 
alte secții pînă ce i-au fost asigura
te toate materialele de care ’ avea 
nevoie și sarcina primită a fost re
zolvată cu bine**.  „Eficiența este con
diționată — arăta de asemenea Ale
xandru Albu, și de modul în care se 
exercită controlul. Controlul intim- 
plător, efectuat în fugă, superficial, 
nu face altceva decit să aducă dau
ne. Din practica activității noastre 
ne-am convins că este nevoie să re
venim după o .perioadă asupra unor 
aspecte controlate spre a vedea ce s-a 
făcut și ce mai trebuie întreprins in 
vederea continuei îmbunătățiri a ac- 
tivițății. Bineînțeles, insistăm asupra 
felului cum au fost îndeplinite măsu
rile stabilite cu prilejul controlului 
anterior. Pentru că. de regulă, in 
timp, apar noi cerințe, noi necesi
tăți. Revenirea asupra problemelor 
controlate este determinată apoi și 
de faptul că mai sint și unii oameni 
care ș-au cam obișnuit cu justifică
rile. cu critica și, mai ales, cu auto
critica, adică cu tergiversarea înde
plinirii unor hotăriri. In asemenea 
cazuri este nevoie, firește, ca atitudi
nea de intransigență să fie însoțită de 
măsuri energice, disciplinare, statu
tare, de sancționare a celor delăsă- 
tori“. în timpul dezbaterii s-au făcut, 
desigur, referiri și la alte aspecte 
determinante în asigurarea unei ma
xime eficiente a controlului. Dintre 
acestea amintim doar citeva : nece
sitatea ca orice control să fie profund, 
să nu se limiteze doar la înregis
trarea unor rezultate bune sau a 
unor lipsuri, cum din păcate se ■mai 
întîmplă. ci să dezvăluie cauzele 
neajunsurilor pînă la detalii, sta
bilind cu claritate căile înlăturării a- 
cestora ; întărirea controlului prin 
permanentizarea rapoartelor din adu
nările generale cu privire la stadiul 
îndeplinirii hotăririlor, a satftinilor 
și prevederilor din planurile de mă
suri.

Al. PINTEA

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 ianuarie, ora 20 — 2 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi rece la începutul intervalului, apoi 
se va încălzi, incepind din regiunile 
vestice, iar cerul se vâ înnora treptat. 
Se vor semnala precipitații locale, sub 
forma de ploaje, lapoviță și ninsoare 
în. vestul, centrul și nordul țării și cu 
caracter izolat în rest. Vintul va sufla 
slab pină Ia moderat, cu intensificări 
in a doua parte a intervalului la mun
te. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 10 și zero grade, 
mai coborîte in primele nopți, iar cele 
maxime intre minus 3 și plus 4 grade. 
Local se va produce ceață și, izolăt, 
polei. în București : Vremea va fi rece 
la început, apoi se va încălzi ușor, iar 
cerul va fi variabil. Nu se vor semna
la precipitații. Vintul va sufla slab pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 8 și minus 4 grade, 
iar cele maxime intre minus 1 și plus 
3 grade.

teatre

Cronica zilei
Marți, ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a primit pe Kibily 
Demba Diallo, noul ambasadei*  ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Mali in țara noastră, in vederea 
prezentării scrisorilor de acreditare.

tv
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Tribuna TV. Emisiune de dezba

teri politico-ideologice. Partid — 
stat — democrație muncitorească, 
revoluționară

20,35 Revista literar-artistică TV (co
lor). In lumina mărețelor coman
damente ale Congresului al XIII- 
lea al P.C.R. Epopeea construc
ției socialiste — substanță a .lite
raturii și artei noastre

21.00 Film artistic (color). „Cererea în 
. căsătorie"

21.50 Telejurnal (parțial color)

0 concepție științifică revoluționară 
despre misiunea invățămîntului românesc

Ii este specifică gîndirii secretaru
lui general al partidului nostru cu*;  
prinderea și reliefarea cu pregnanță 
a factorilor definitorii, de esență, 
pentru orice domeniu al activității 
sociale. In acest sens, analiza proble
melor invățămîntului, realizată sis
tematic in opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se sprijină pe evidenție
rea a două coordonate axiomatice ale 
vieții sociale, ale strategiei invăță- 
nnntului integrat : omul, ca ființă 
socială complexă, perfectibilă, și 
munca, drept forță vitală a societății 
și teren fundamental al modelării 
personalității umane. Raportînd ast
fel, cu firească necesitate, direcțiile 
și mijloacele formării profilului mul
tilateral al personalității umane la 
exigentele mari ale revoluției ști- 
ințifico-tehnice contemporane, ale 
dezvoltării țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Forța 
principală a făuririi socialismului și 
comunismului este omul ! Cu cit 
omul va li mai stăpin pe mașini, pe 
tot ceea ce a creat omenirea mai 
bun in toate sectoarele de activitate, 
cu cit va avea un nivel de pregătire 
mai ridicat, cu atit el iși va făuri 
intr-un timp mai scurt viitorul său 
fericit...**  Cu aceeași acuratețe și lim
pezime a analizei, cu deplină trăini
cie a argumentării, secretarul general 
al partidului surprinde elementele 
radical înnoitoare ce intervin pe te
renul afirmării omului prin muncă : 
„...munca se transformă și ca conti
nuu, de la munca simplă la munca 
complexă, bazată pe o tehnică înaltă, 
care trebuie cunoscută și stăpînită, 
pe înaltele tehnologii și cunoștințe 
profesionale și tehnice. Deci trebuie 
să punem la baza intregii societăți 
munca complexă, cu tot ce se cu
prinde în aceasta, unind munca cu 
știința...**.

In optica partidului nostru, a 
secretarului nostru general, realiza
rea progresului tehnico-științific, 
magistrală a dezvoltării economico- 
sociale a României — teză reintărită 
și prin Directivele Congresului ăl 
XlII-lea al P.C.R. — necesită cu 
obligativitate unirea științei cu 
munca, formarea si dezvoltarea crea
tivității, educarea creativității în 
gindire și acțiune a tuturor oameni
lor muncii, comandament social ce 
angajează în prim planul acțiunii 
practice totalitatea proceselor in- 
structiv-educative, întregul învăță- 
mînt și, cu deosebire, am putea 
spune, invățămîntul tehnic superior ; 
cu atit mai mult se impune această 
idee cu cit sporirea eficienței acu
mulării, a eficientei tuturor inves
tițiilor. creșterea rentabilității eco
nomice — ca obiective fundamentale 
ale politicii partidului în etapa ac
tuală — presupun nu numai un ritm 
și cote inalte ale acumulării mate
riale, ci și intensificarea ritmului 
acumulării in competență profesio- 
nal-științifică și în hărnicie.

Misiunea fundamentală a tnvăț.ă- 
mintului tehnic superior — a subli
niat adeseori tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — rezidă in necesitatea.

Timp de istorie nouă la Cluj-Napoca
(Urmare din pag. I)
performanțe ale tehnicii, 
dar — fără îndoială — în 
primul rind ale oamenilor. 
Cine și-ar închipui că 
miinile gingașe ale Anuței 
Goia sau ale Marinei Șom- 
lea pot contribui la făuri
rea unor asemenea coloși 
cum sint presele hidraulice 
de 1 000 tone-forță sau 
maxlpresefe de 2 500 tone 
forță ? Sint produse unicat 
pe țară, la realizarea că
rora aceste fete harnice, la 
fel ca și loan Conțiu, Hat- 
nagy Francisc, Florea Mă- 
cicășan, Gheorghe Zold și 
mulți alții au făcut din 
plin mărturia priceperii și 
hărniciei lor.

Ne aflăm in alt loc al 
combinatului și anume la 
forja grea tocmai in mo
mentul in care incepe pre
lucrarea unui lingou în 
greutate de 60 de tone. 
Echipa maistrului forjor 
Ioan Stoica acționează cu 
indeminare, cu precizie. 
Cu precizie, da, deoarece, 
chiar și la asemenea di
mensiuni, toleranțele sînt 
minime. Maistrul este deo
sebit de ferm in această 
privință :

— La noi, calitatea se 
află tot timpul pe primul 
plan. îndemnul acesta pen
tru o inaltă calitate ni-1 dă 
mereu și mereu .secretarul 
general al partidului. Noi 
cei care lucrăm aici, la 
presa de G 000 tone-forță, 
ne aducem intruna amin
te cu adîncă emoție, cu 
muR drag, că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pornit 
pentru prima oară de Ia 
pupitrul de comandă acest 
puternic utilaj. în fiecare 
zi avem sentimentul că 
noi continuăm, prin mun
ca noastră, incepiltul de 
drum evocat, că ni se în
credințează, de fiecare • 
dată, o misiune pe care 
avem îndatorirea s-o înde
plinim exemplar.

Pentru locuitorii aces
tor meleaguri, Mă- 
nășturul a fost întot
deauna și rămine si 

astăzi un loc al legendei. 
Odinioară, sat străvechi — 
pe teritoriul său. așa cum 
indică acad. Ștefan Pasca 
în „Istoria Clujului**,  omul

Vizita in țara noastră a unei delegații a Organizației 
de Tineret a Partidului Muncii din Israel

Tn perioada 23—29 ianuarie a.c. s-a 
aflat in vizită in țara noastră, la in
vitația Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, o delegație 
a Organizației de Tineret a Partidu
lui Muncii din Israel; condusă de 
Efraim Singer, membru al Biroului 
Politic și al Secretariatului Comitetu
lui Central al Partidului Muncii, 
secretar general al organizației.

Delegația a fost primită in cursul 
zilei de marți de. către tovarășul Ion 
Stoian. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. Cu acest prilej a fost 
subliniat rolul care * revine tinerei 
generații de diferite orientări și con
vingeri in lupta popoarelor pentru 
pace, securitate, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

In aceeași zi. delegația s-a întilnit 
cu tovarășul Nicu Ceaușescu. mem

de extremă importanță, a trimiterii 
către producție a unor tineri spe
cialiști. capabili de a se conecta fertil 
și prompt, creator, la acțiunea de 
promovare a progresului tehnic in 
economia' națională. în acest sens, 
învătămintul tehnic superior, ca' 
totalitate de procese și modalități de 
educare â viitorilor specialiști, relevă 
un dublu plan al formării creativi
tății tehnice. Astfel, instrucția știin
țifică generală vizează făurirea 
fundamentului științific al înțelegerii 
principiilor și utilizării adecvate a 
tehnologiilor, postulind atit necesita
tea informării studenților in concor
danță cu realizările de vîrf ale ști
inței și tehnicii, pe plan național și 
mondial, cit și necesitatea constitui
rii institutelor de invățămint tehnic 
superior ca sursă activă de emitere 
a informației tehnice, de înalt nivel 
științific.' De asemenea, educarea 
tehnico-formativă urmărește poten-

Prof. univ. dr. ing. Voicu TACHE 
rector al Institutului politehnic 

din București

tarea capacității creatoare a viitorilor 
ingineri, pregătirea lor pentru a 
utiliza creator tehnica și de a crea 
tehnică nouă.

O asemenea concepție revoluționa
ră,. complexă, unitară despre pregăti
rea specialiștilor se articulează armo
nios prin însumarea unor analize 
profunde, operate pentru fiecare ve
rigă a sistemului invățămîntului in
tegrat, insistindu-se asupra dezidera
tului, multidisciplinarității. pregătirii 
specialiștilor in profile largi, asupja 
imperativului permanentei corelări 
între nivelul instrucției didactice și 
nivelul mereu în creștere al solicită
rilor producției. „Cercetătorul, pro
fesorul, conferențiarul, asistentul, 
împreună și cu studenții — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — tre
buie să alcătuiască un tot unitar, 
asigurind soluționarea mai rapidă a 
problemelor ridicate de dezvoltarea 
industriei, a intregii economii'*.

Beneficiind de o zestre tehnică im
presionantă. a cărei expresie finan- 
ciar-valorică atinge două miliarde 
lei, încadrind in perimetrul său 
efortul de muncă tenace a 27 000 stu- 
denți, 1 500 cadre didactice și 500 
ingineri și cercetători, Politehnica din 
Capitala țării înregistrează, în ultima 
perioadă, acțiuni complexe, coordo
nate, îndrumate de către Senatul 
institutului și consiliile profesorale 
ale facultăților și controlate de co
mitetul de partid, acțiuni , vizind 
perfecționarea fiecărui element al 
triadei „Invățămint—cercetare—pro- 
ducție**  și sporirea funcționalității 
raporturilor dintre acestea. Din an
samblul inițiativelor și măsurilor în
treprinse menționăm acțiunea de 
modificare în conținut a planurilor 
de învățămînt la Facultatea de ener
getică și la secția de autovehicule 
rutiere a Facultății de transporturi; 
ne concentrăm, de asemenea, atenția 
spre creșterea calitativă a nivelului 

există de 120 000 de ani ! 
— acest loc a devenit, cu 
o rapiditate legendară, cel 
mai nou cartier al mu
nicipiului. Alcătuit din 
blocuri arătoase, moderne, 
cu O arhitectură frumoasă, 
inspirată și cuprinzind o 
populație de peste 100 000 
de locuitori, Mănășturul 
are toate dotările necesare 
unui intreg oraș, consti
tuind o ambianță . plăcută, 
îmbietoare.

— Cartierul Mănăștur 
este emblematic pentru 
marele avint al construc
ției de locuințe din între
gul nostru județ, argumen
tează ing. Sliculae Beuran, 
vicepreședinte al consiliu
lui popular județean. A- 
ceasta, mai cu seamă in 
ultimii 20 de ani. Astfel, 
dacă in perioada 1945—1965 
s-au construit 13 979 apar
tamente. incepind din 1965 
și pină în prezent, numărul 
acestora a sporit cu peste 
92 000. Ținind seama și de 
construcțiile din mediul 
rural, rezultă că mai bine 
de 85 la sută din populația 
județului s-a mutat in case 
noi. Bineînțeles, trebuie să 
adăugăm marile edificii 
ale sănătății, ale științei și 
culturii, precum și tot ce 
s-ă construit in toate ora
șele și satele. județului in 
acești ani de însemnate 
eforturi, dar și de mindre 
infăptuiri.

Multe din noile edificii 
ale municipiului sint 
destinate instituțiilor 
de invățămint. Âlma 

Mater Napocensis s-a dez
voltat spectaculos, cuprin
zind astăzi 20 000 de stu- 
denț.i și peste 2 000 de ca
dre didactice.

— In centrul nostru uni
versitar se materializează 
temeinic concepția înain
tată. modernă, de înal
tă eficiență a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind 
integrarea învățămintului 
cu cercetarea și producția, 
ne spune prof. univ. dr. 
Arpad Pall, prorector al 
Universității clujene. Chiar 
și faptul că noile și excep
țional de bine dotatele se
dii ale unităților de invă- 
țămînt au fost amplasate 
în imediata apropiere a 
unor puternice întreprin

deri sau instituții, de care 
sint terheinic legate prin 
activități de cercetare și 
producție, este semnifica
tiv in această privință.

Așa cum prevăd docu
mentele celui de-al XlII- 
lea Congres al partidului, 
în cincinalul viitor, cerce
tarea științifică trebuie să 
asigure creșterea substan
țială a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor. Tn 
această privință și nouă, 
clujenilor, ne revin sarcini 
mari, pe care sintem ho- 
tăriți să le îndeplinim așa 
cum trebuie. Un singur 
exemplu : producția mij
loacelor de automatizare și 
electronice — domenii de 
mare importanță, legate 
direct de realizări de virf 
ale științei și tehnicii — va 
crește în județul Cluj de 
două ori și jumătate pină 
în 1990.

Ca om de știință și ca 
dascăl, consider importantă 
fiecare cercetare, fiecare 
formulă a științei care, a- 
plicată în fabrică sau pe 
ogor, sporește rodnicia 
muncii, face mai bună via
ța omului.

Ții aceste zile de. ia- 
j_nuarie, în această 
* iarnă deosebit de 

aspră, organizația de 
partid a municipiului Cluj- 
Napoca acționează cu ho- 
tărire pentru mobilizarea 
tuturor energiilor în ve
derea desfășurării normale 
a activității în toate do
meniile. între două dru
muri, făcute acolo unde-1 
cheamă intruna îndatori
rile, primul secretar al co
mitetului municipal de 
partid. Constantin Crișan, 
iși găsește un scurt răgaz 
să ne spună :

— Sintem hotărîți să de
pășim condițiile grele ale 
iernii dedsebit de aspre 
printr-o muncă temeinic 
organizată, îndeplinind în
tocmai sarcinile trasate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în 1985 avem 
de realizat o creștere cu 
13.9 la sută a producției 
industriale marfă ; de a*  
semenea, productivitatea 
muncii va spori cu 23 la 
sută. îndeosebi prin extin
derea mecanizării, automa
tizării, robotizării. Sînt

bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului Central al 
U.T.C. Cu această ocazie s-a îwli- 
zat un schimb de informații și opinii 
cu privire la activitatea tinerei ge
nerații din cele două țări, precum și 
la acțiunile organizate la nivel na
țional. regional și internațional în 
contextul marcării Anului Interna
țional al Tineretului : „Participare, 
Dezvoltare, Pace**.

Programul vizitei realizate în țara 
noastră de delegația Organizației de 
Tineret a Partidului Muncii din 
Israel a cuprins convorbiri la C.C. 
al U.T.C. și Consiliul U.A.S.C.R., 
M.A.E.. Consiliul Central al U.G.S.R., 
intilniri cu tineri și cadre ale U.T.C. 
de la unități economice, social-cul- 
turale și de invățămint din Capitală 
și județele Prahova și Brașov.

de informații transmis studenților in 
concordanță cu nevoile economiei 
naționale, acordăm tot mai multă 
importanță însușirii de către fiecare 
viitor inginer, indiferent de speciali
tate, a metodelor de dialog cu mij
loacele moderne de calcul.

In spirit autocritic, trebuie să ară
tăm că munca noastră este încă 
grevată de formalism, mai ales 
in direcția realizării unui conținut 
mai adecvat, eficient în activitățile 
de cercetare și proiectare (A.C.P.), 
pentru toate seriile anilor IV și V, in 
activitatea productivă a tuturor ani
lor de studii. In raport cu aceasta, 
factorii educaționali din institut ex
primă ferma lor hotarire de a acționa 
cu mai multă intensitate pentru a de
păși inerția și, uneori, dezinteresul 
unor catedre sau întreprinderi, pentru 
a depăși tendința de mulțumire doar 
cu rezultatele cantitative. Profesori
lor. tuturor cadrelor didactice le re
vine rolul de a polariza, cataliza și 
stimula inițiativa studenților, tendin
ța acestora spre inovare, spre asimi
lare rapidă a noului.

Secretarul general al partidului so
licită cadrelor didactice să acționeze 
întotdeauna ele insele in spirit revo
luționar pentru educarea tineretului , 
in cultul muncii, al dorinței de a se 
angaja cu toată energia lui specifică 
in însușirea noilor cunoștințe tehnî- 
co-științifice, in cercetarea tainelor 
nedezlegate încă ale naturii, împle
tind armonios învățătura cu studiul 
prospectiv, menținindu-și puterea 
creatoare în rezolvarea unor proble
me concrete, ridicate de producție, de 
dezvoltarea industriei și economiei 
românești. In Institutul politehnic 
din București, cadrele didactice, per
sonalul muncitor din laboratoare și 
ateliere, implicîndu-se concret în nu
meroase din cele peste 1 300 de pro
grame de măsuri pe ramuri și secții 
ce concretizează prevederile Progra
mului național de creștere a produc5 *- 
tivității muncii, se află efectiv anga
jate în soluționarea unor probleme 
prioritare ale economiei naționale. 
Participarea entuziastă a studenților 
pe șantierele muncii patriotice, pre-, 
zența unor. importante detașamente 
de student; politehhiști în „amfitea
trele" recoltei, ale toamnei, vocea 
limpede, distinctă a artei studențești 
percepută în armonioasă consonanță 
cu glasul creației întregului tineret al 
țării în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" constituie, toate 
acestea și încă altele, dovezi certe ale 
prezenței în școala de azi și în uzina 
de mîine a unor tineri revoluționari, 
a unor avintați patrioți. oameni cu o 
înaltă cultură profesională și gene
rală. personalități armonioase ale 
timpului comunist ce-1 trăim.

Avem datoria de a educa un tine
ret eroic, gata să facă totul pentru 
a cuceri cele mai inalte culmi ale 
progresului, ale științei si tehnicii, 
pentru a aplica cunoștințele In prac
tică, in viață, partlciplnd activ la 
înfăptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XlII-lea al parti
dului.

convins că — așa cum s-a 
întimplat de fiecare dată 

■— vom raporta conducerii 
partidului realizarea exem
plară a tuturor sarcinilor.

Pornind de Ia o afir
mație a scriitorului 
clujean Vasile Sălă- 
jan, am putea spune 

că, așa cum fiecare pagină 
frumoasă de carte e un 
zbor inalt, la fel cele două 
dealuri — Feleacul și Ce- 
tățuia — ce străjuiesc mu
nicipiul Cluj-Napoca sint 
puncte obligatorii ale unui 
imposibil de modificat sce
nariu despre bimilenara a- 
șezare.

Da ! Se vede frumos ora
șul de pe fiecare din înăl
țimile sale 1 Iată, aici, in 
coasta Feleacului, marea 
platformă a electronicii, cu 
industriile ultramoderne, 
cu institutele sale de in
vățămint și de cercetare. 
Chiar și cadrul în care 
este amplasată platforma 
prefigurează viitorul : mari 
blocuri cu panouri solare, 
noul sediu al Observatoru
lui astronomic, dotat cu o 
stație de urmărire a sate
liților artificiali ai Terre* , 
la care se întreprind cer
cetări de interes mondial 
și — tot aici — punctul de 
început al unui alt mare 
cartier al orașului, cu 
nume și el simbolic : „Zo
rile**.

Dar cea mai frumoasă și 
mai semnificativă imagine 
a acestui municipiu și a 
acestui județ Erou al Mun
cii Socialiste o dau faptele 
oamenilor și înălțimea gir 
durilor lor în feluritele 
distinctele lor exprimăr

— Fiecare din realiz* ’ 
noastre e un crimpe*'  
împlinirea unui vis..

— Fiecare formul? 
inței face mai bur 
omului...

— Fiecare pa 
moașă, de carte 
către înalt...

Toate sint îr 
dau trăinicie 
ctitoriilor ac 
mare înfl <
pentru totr' /
lucire ir /
cu nume' /
hitect: I
CEAUȘ' I
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MESAJE DE FELICITARE DE PEȘTE HOTARE 
ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit cele mal 

cordiale salutări șl urări de multă sănătate, fericire și noi succese 
In construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în Româ
nia frățească.

Doresc să-mi exprim din nou convingerea că convorbirile fruc
tuoase, pe care le-am purtat cu dumneavoastră acum 6 lună, în 
timpul vizitei oficiale de prietenie in Republica Socialistă România 
a delegației de partid și de stat bulgare, vor contribui Ia dezvoltarea 
In continuare a prieteniei și colaborării multilaterale dintre po
poarele, partidele și țările noastre.

Sînt convins că relațiile bulgaro-române se vor extinde și 
aprofunda în continuare, in interesul popoarelor bulgar și român, al 
unității comunității socialiste, al cauzei păcii și socialismului.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării a 67 de ani, doresc să vă exprim, domnu
le președinte, cele mai călduroase felicitări și urări de prosperi
tate și fericire personală, precum și de succese tot mai mari în 
Îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni, spre binele poporului 
român, al progresului și al păcii.

Vă rog să primiți, domnule președinte, expresia celei mal Înalte 
considerați uni.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Fericitul eveniment al celei de-a 67-a aniversări a zilei de 
naștere a Excelenței Voastre îmi oferă prilejul deosebit de plăcut 
de a vă adresa felicitările cele mai călduroase, precum și urările 
cele mai sincere de sănătate și fericire personală, de prosperitate 
mereu crescîndâ poporului României.

Folosesc această ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre ex- 
resia celei mai înalte censiderațiuni.

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
I

Vă adresez cele mal cordiale urări cu ocazia zilei dumneavoastră 
de naștere și vă doresc să aveți un an plin de realizări și fericire. 

Cu salutări cordiale.

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele

Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEA UȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere vă adresez 
Urări de sănătate, fericire și depline succese.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă felicităm din inimă cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere. 
Vă urăm succes In dezvoltarea construcției socialiste in România 
și dorim să întărim solidaritatea noastră in lupta pentru pace și 
progres social.

Cu cele mai >une urări,

MASASHI ISHIBASHI
Președintele C C. .Executiv 

al Partidului Socialist din Japonia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă transmitem cele 
mai bune urări. împreună cu recunoștința noastră cea mai cordială 
față de eforturile ce le depuneți pentru fericirea țării dumnea
voastră. pentru menținerea păcii mondiale, pentru lărgirea relați
ilor dintre Austria și România.

Vă dorim multă sănătate.

ALFRED TESCHL
Președinte

STEPHAN KUKLA
Secretar general

ai Asociației de prietenie Austria — România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia aniversării 
zilei dumneavoastră de naștere, cele mai alese ginduri și calde 
felicitări, in numele membrilor Asociației de prietenie Egipt- 
România și al meu personal, împreună cu urări de viață îndelun
gată, sănătate și fericire personală.

Vă asigur și pe această cale că eforturile _ dumneavoastră 
neobosite, consacrate dezvoltării relațiilor romano-egiptene și 
soluționării juste și durabile a problemalicii Orientului Mijlociu 
s-au bucurat și se bucură de o largă și binemeritată apreciere din 
partea poporului egiptean. în acest cadru, doresc să evidențiez-cu 
satisfacție că raporturile personale de prietenie și stimă reciprocă 
statornicite intre dumneavoastră și președintele Hosni Mubarak au 
constituit o bază trainică pentru dezvoltarea activității Asociației 
de prietenie Egipt-România, pentru diversificarea și amplifica
rea cooperării intre țările și popoarele noastre.

SAYED ZAKI
Membru al Secretariatului General 

al Partidului Național Democrat din R. A. Egipt, 
Președintele

Asociației de prietenie Egipt-România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
în numele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

și al meu personal, vă adresez felicitări cordiale cu prilejul aniver
sării zilei de naștere și vă doresc multă sănătate, fericire și noi suc-, 
cese în activitate.

îmi exprim satisfacția pentru apropiata noastră întîlnire și pen
tru vizita pe care o voi face în România vecină și prietenă.

VESELIN GIURANOVICI
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia
I ----------------------------------------------

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului mozambican, al Partidului FRELIMO, 
al guvernului și al meu personal, vă adresez, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde felicitări frățești cu ocazia celei de-a 
67-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționar consecvent, luptător 
neobosit pentru libertatea popoarelor și mare prieten al poporului 
mozambican. se bucură întotdeauna de admirația noastră.

Sub conducerea s/ clarvăzătoare, poporul român frate, obținînd 
noi și maț-i victorii, a reușit să-și edifice o patrie socialistă 
avansată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este astăzi o mare personalitate, 
o mindrie pentru poporul român și pentru popoarele care luptă 
împotriva imperialismului, colonialismului, fascismului și aparthei
dului.

Cu prilejul fericit al aniversării dumneavoastră, vă adresez sin
cerele noastre urări de sănătate și viață îndelungată.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma încă o dată sincera 
noastră dorință de a adinei continuu relațiile de prietenie fră
țească, de solidaritate militantă și de cooperare exemplară, care să 
întărească legăturile tradiționale ce unesc de multă vreme po
poarele, partidele și statele noastre.

Lupta continuă !
Cu Înaltă considerație,

SAMORA MOISES MACHEL
Mareșal al Republicii, 

Președintele Partidului FRELIMO, 
Președintele Republicii Populare Mozambic

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, dorim să vă adresăm, 

In numele Partidului Comunist din Spania și in numele nostru 
personal, sincere felicitări și vă urăm viață îndelungată și multe 
succese in activitatea dumneavoastră de conducere a statului ro
mân și a Partidului Comunist Român.

DOLORES IBARRURI
Președintele Partidului Comunist din Spania

GERARDO IGLESIAS
Secretar general

al Partidului Comunist din Spania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog. Excelență, să primiți, In numele meu personal și al 
Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, 
felicitările și urările pe care vi le adresez cu ocazia aniversării 
zilei dumneavoastră de naștere, precum și dorința de pace și bună
stare pentru dumneavoastră, România și poporul său.

Cu cea mai înaltă considerație,

EDOUARD SAOUMA
Director general 

al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.)

Excelenței Sale )
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți felicitări cu ocazia zilei dumneavoastră de 
naștere. Așteptăm cu încredere noi contribuții din partea dum
neavoastră la cauza destinderii și păcii.

RYOSAKU SASAKI
Președintele C.C. Executiv

al Partidului Socialist Democratic Japonez

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Conducerea Asociației de prietenie Filipine—România mi se 
alătură in a adresa Excelenței Voastre cele mai bune uiări cu 
ocazia zilei dumneavoastră de naștere.

Cu înaltă considerație,
FRED J. ELIZALDE

Președintele
Asociației de prietenie Filipine — România

F vcelrntei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării dumneavoastră, vă rog să acceptați ură
rile mele cele mai călduroase de sănătate și ds noi succese.

LOUIS NAGEL
Editor — Franța

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, dorim să vă transmi

tem felicitări din inimă și sincere urări pentru sănătate deplină, 
iar poporului român multă fericire.

Folosim această ocazie pentru a exprima convingerea noastră 
că prietenia existentă intre cele două țări ale noastre se va dez
volta, in continuare, spre binele nostru reciproc.

Cu mult respect,

OSAMU INABA
Președintele Grupului parlamentar 

de prietenie Japoyia — România

SETSU SHIGA
Secretar general al Grupului 

parlamentar de prietenie 
Japonia — România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 67-a aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, doresc să vă adresez, dragă prietene, în numele Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din Coreea, al Guvernului Republi
cii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean, precum și al 
meu personal, cele mai calde felicitări și salutări tovărășești.

Poporul coreean se bucură mult și dă o înaltă apreciere faptului 
că poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, in 
frunte cu dumneavoastră, a transformat țara sa, altădată înapoiată, 
într-un stat industrial-agrar cu o industrie modernă și o agricultură 
socialistă.

în prezent, călăuzit de hotărîrile celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, poporul român acționează energic pen
tru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru 
salvgardarea păcii și securității în Europa și în lume.

Exprimîndu-mi convingerea că relațiile tradiționale de prietenie 
și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor ex
tinde și dezvolta continuu in toate -domeniile, vă adresez cu acest 
prilej sincere urări de succese tot mai mari in nobila dumneavoastră 
activitate, precum și de multă sănătate și fericire personală.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte'și drag prieten,
Este pentru mine o adevărată plăcere și o imensă bucurie să vă 

adresez cele mai vii și calde felicitări cu prilejul celei de-a 67-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de naștere și a peste cincizeci de 
ani de activitate revoluționară.

în această împrejurare sărbătorească. Comitetul Central al Parti
dului Revoluției Populare din Benin, Consiliul Executiv Național și 
tntregul popor beninez mi se alătură pentru a vă ura viață înde
lungată, succese, sănătate și pace pentru fericirea dumneavoastră 
personală și a familiei dumneavoastră.

Doresc ca, prin intensificarea cooperării, excelentele raporturi 
care leagă țările noastre să cunoască o dezvoltare tot mai mare spre 
binele celor două popoare.

Vă rog să primiți, domnule președinte și drag prieten, asigurările 
Înaltei mele considerațiuni.

MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare 
din Benin, 

Președintele Republicii, 
Șef al statului, 

Președintele Consiliului Executiv Național

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere ne face 
plăcere să vă transmitem cele mai calde felicitări și urări.

Privim cu încredere spre întărirea și adincirea relațiilor de 
prietenie dintre țările și popoarele noastre.

Cu deosebită considerațiune,

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, țin să vă 
transmit, domnule președinte, felicitările mele cele mai călduroase, 
împreună cu cele mai sincere urări de fericire personală.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mal 
înalte considerațiuni.

MARIO SOARES
Prim-ministru 

al Republicii Portugheze

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cea de-a 67-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere și a 
peste 50 de ani de activitate politică îmi oferă plăcutul prilej de 
a vă adresă cele mai sincere urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate poporului român prieten.

Folosesc această ocazie pentru a exprima aprecierea noastră 
deosebită față de politica internă și externă a României, politică 
elaborată și aplicată sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, 
fată de marile realizări obținute de poporul român prieten în dez
voltarea sa economico-socială.

Vă exprim, totodată, mulțumirile noastre deosebite pentru pozi
ția realistă constructivă a României, pentru inițiativele și marea 
dumneavoastră contribuție vizind reglementarea crizei din Orien
tul Mijlociu și a celei' din Liban.

Folosim această importantă aniversare pentru a vă adresa încă 
o dată urările noastre de sănătate și fericire personală, de suc
cese deosebite fn activitatea de mare importanță ce o desfășurau, 
pusă tn slujba cauzei păcii, înțelegerii și colaborării intre toate 
popoarele lumii.

Cu deosebită stimă,
HUSSEIN HUSSEINI

Președintele Camerei Deputaților 
a Republicii Liban

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă domnule Ceaușescu,
In numele Partidului Liberal Democrat din Japonia, doresc să 

vă adresez sincere felicitări cu ocazia celei de-a 67-a aniversări 
a zilei dumneavoastră de naștere. La mulți și fericiți ani !

Vă urez sănătate deplină, spre binele țării și poporului român. 
Cu sinceritate, al dumneavoastră,

SHIN KANEMARU
Secretar general 

al Partidului Liberal Democrat
, (de guvernământ) din Japonia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazis celei de-i 67-i aniversări i zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez, cu deosebită plăcere, tn numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Libanez și al meu personal, 
călduroase și cordiale felicitări, precum și urări de sănătate, feri
cire șl viață lungă.

Vă doresc, dragă tovarășe, noi succese In construcția societății 
socialiste In România prietenă și in lupta dusă, alături de țările 
socialiste și toate forțele revoluționare, pentru menținerea păcii 
In lume, pentru libertate și socialism.

Cu salutări comuniste,
GEORGE HAWI

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Libanez

' Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Sînt deosebit de bucuros să vă adresez, la aniversarea zilei dum
neavoastră de naștere, cele mai sincere și calde felicitări, dorindu-vă 
deplină sănătate și fericire personală.

Exprim și cu acest prilej înaltul nostru respect față de eforturile 
dumneavoastră dezinteresate pentru întărirea posibilității de instau
rare a păcii juste și globale în Orientul Mijlociu.

Exprim, totodată, satisfacția noastră față de relațiile strînse de 
prietenie și colaborare dintre popoarele egiptean și român, relații 
care se dezvoltă și se adincesc continuu, in interesul lor reciproc, 
al păcii și securității internaționale.

Odată cu cele mai sincere urări pentru dumneavoastră personal, 
doresc poporului român prieten noi progrese și bunăstare.

Cu deosebită considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 67-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, imi face plăcere ca, în numele poporului arab palestinian, 
al membrilor Comitetului Executiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei și al meu personal, să vă transmit cele mai calde 
felicitări și urări frățești de sănătate deplină și fericire, de noi suc
cese in conducerea poporului român prieten pe calea realizării- 
mărețelor obiective de progres economic și bunăstare socială.

V-ați consacrat, stimate tovarășe președinte, întreaga viață slu
jirii poporului și atingerii țelurilor României, ciștigîndu-vă astfel 
încrederea, respectul și recunoștința concetățenilor dumneavoastră.

Vă felicit din inimă cu ocazia fericitei aniversări și vă exprim 
deosebita noastră recunoștință și înaltul nostru respect pentru 
poziția de sprijin pe care ați-adoptat-o in fruntea țării dumnea
voastră față de lupta justă a poporului palestinian pentru liber
tate, suveranitate și redobîndirea drepturilor sale naționale ina
lienabile la reîntoarcere, autodeterminare și crearea statului pales
tinian independent.

Vă doresc deplină sănătate și fericire personală, progres șl 
prosperitate pentru poporul român prieten sub conducerea dum
neavoastră înțeleaptă.

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandantul general

al Forțelor Revoluției Palestiniene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre slnt 
fericit să vă adresez viile mele felicitări și urări sincere de fericire, 
sănătate și viață îndelungată, de prosperitate poporului român.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresăm cele mai respectuoase felicitări cu ocazia celei de-a 
67-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere. Sînt convins că 
bunele relații existente între partidele și țările noastre se vor dez
volta continuu spre binele celor două popoare ale noastre.

YOSHIKATSU TAKEIRI
Președintele

Comitetului Executiv Central 
al Partidului Komeito

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Cu ocazia zilei de naștere a Excelenței Voastre, vă rog să pri

miți din partea Centrului de Informare al Națiunilor Unite și a 
Reprezentanței Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
la București cele mai calde felicitări și sincere urări de sănătate, 
viață lungă, noi tmpliniri în activitatea neobosită a Excelenței 
Voastre, dedicată progresului României și prosperității poporului 
român, cauzei păcii și cooperării internaționale.

Ne alăturăm, de asemenea, întregului popor român urîndu-vă 
„La mulți ani !“.

NOEL EICHHORN
Coordonator rezident al Activităților Operaționale 

ale Sistemului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare in România,

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

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, din partea 
Partidului Socialist EDEK din Cipru și a mea personal, vă adresez 
urări de viață îndelungată și fericire.

Aportul dumneavoastră, atît la progresul țării dumneavoastră, cit 
și la viața internațională se bucură de o înaltă apreciere.

Vă adresăm dumneavoastră și poporului român prieten succese 
pe mai departe și exprimăm dorința continuării relațiilor noastre 
prietenești;

Dr. VASSOS LYSSARIDES
Președintele Partidului Socialist 

din Cipru — EDEK

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm cele mai sincere feli
citări cu. ocazia celei de-a 67-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere, precum și urări din inimă de sănătate și prosperitate, 
spre a contribui in continuare la cauza păcii și stabilității în lume.

Al dumneavoastră cu sinceritate,
TAKEO MIKI

Fost prim-ministru al Japoniei, 
Membru al Camerei Reprezentanților 

a Parlamentului Japoniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate domnule președinte,
tn timpul unei vizite oficiale In Iugoslavia mi-am amintit de 

ziua dumneavoastră de naștere. Permiteți-mi să vă urez sănătate, 
fericire și succese în activitatea dumneavoastră, dedicată păcii și 
ințelegerii internaționale.

Cu cele mai bune urări dumneavoastră și doamnei Ceaușescu,
Rabinul ARTHUR SCHNEIER

Președintele Fundației
„Apelul pentru Conștiință" din S.U.A.
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Stockholm: Reluarea lucrărilor Conferinței 
pentru măsuri de încredere și securitate 

și pentru dezarmare in Europa

-r

STOCKHOLM 29 (Agerpres). — 
Conferința pentru măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare in Europa și-a reluat lucrările 
la Stockholm. Din intervențiile 
rostite în ședința plenară de deschi
dere s-a desprins dorința țărilor 
participante ca la această etapă a 
conferinței să se treacă la o nouă 
fază, la negocieri concrete și apro
fundate. folosindu-se plenar noua 
structură de lucru a conferinței, 
creață la sfîrșitul anului 1984, pre- 
zentîndu-se mai detaliat pozițiile și 
propunerile exprimate pînă acum, 
!n vederea găsirii elementelor comu
ne apte să întrunească consensul și 
să ducă la adoptarea de măsuri 
semnificative pentru dezvoltarea pro
cesului de întărire a încrederii și 
securității tuturor statelor partici
pante.

Delegația U.R.S.S. a prezentat un 
document de lucru intitulat'..Preve
deri de bază pentru un tratat cu pri
vire la nefolosirea reciprocă a for
ței militare și menținerea unor re
lații pașnice intre state".

Delegațiile au exprimat, de aseme
nea, dorința ca, folosind actualul 
climat internațional, să se depună 
noi eforturi pentru ca reuniunea de 
Ia Stockholm să-și ducă la îndepli
nire mandatul său în cadrul proce
sului de edificare a securității și 
dezvoltare a cooperării europene ini
țiat. la Helsinki.

Poziția României, propunerile și 
considerentele președintelui Nicolae 
Ceaușescu in domeniul securității și 
cooperării în. Europa vor fi promo
vate in continuare de delegația tării 
noastre, în vederea ajungerii la re
zultate concrete, substanțiale încă 
din acest an.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri siriano-libaneze • Președintele Comitetului 

Executiv ai O.E.P. în vizită la Sanaa
DAMASC 29 (Agerpres). .— Pre

ședintele Siriei. Hafez Al-Assad, l-a 
primit, la Damasc, pe Rashid Kara- 
me, primul ministru libanez, sosit in 
capitala.siriană nentru convorbiri cu 
oficialitățile țării-gazdă asupra ulti
melor evoluții ale situației din Li
ban.

Intr-o declarație, premierul liba
nez a precizat că agenda convorbiri
lor a cuprins probleme privind re
tragerea trupelor israeliene din su
dul Libanului și situația economică 
a țării sale. El a afirmat că atît Li
banul, cit și Siria se opun amplasă
rii elementelor armate separatiste li

baneze create și înarmate de Israel 
in sudul țării după retragerea trupe-, 
lor israeliene, ca și desfășurării u- 
nităților UNIFIL la nord de riul Li- 
tani.

SANAA 29 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.), a sosit 
ieri la Sanaa, într-o vizită oficială 
în Republica Arabă Yemen. El va 
discuta cu oficialități ale acestei țări 
asupra ultimelor evoluții din lumea 
arabă și a problemei palestiniene.

Situația din Africa australă pe agenda Comitetului 
de eliberare al O.U.A.

ACCRA 29 (Agerpres). — La Accra 
au început lucrările sesiunii Comite
tului de eliberare al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), consacra
tă, în principal, problemei Namibiei 
și situației din Africa australă, in
formează agenția G.N.A.

Luind cuvintul in cadrul lucrărilor 
Comitetului permanent pentru pro
bleme politice, de apărare și infor
mare, președintele acestui organism, 
Anthonio Madeira (Mozambic), a ce
rut ca regimul rasist de la Pretoria 
să pună capăt cererilor sale ilogice 
de a se stabili o legătură între in
dependența Namibiei și cauze exter
ne. ..In pofida așa-zisei bunăvoințe 
manifestate de R.S.A. și aliații săi, 
independenta Namibiei nu a avan
sat nici cu un milimetru, in vreme 
ce se insistă asupra unor legături 
externe lipsite de sens", a spus 
Anthonio Madeira.

Arătînd că țările din prima linie, 
alte țări africane și state de pe alte 
continente au acordat sprijin mate
rial, moral și diplomatic Comitetului 
de Eliberare al O.U.A., Anthonio 
Madeira a chemat la intensificarea 
presiunilor asupra regimului rasist 
sud-african in vederea acordării 
neîntîrziate a independentei Nami
biei, aflată .sub ocupația ilegală a 
R.S.A.

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
In Capitala Etiopiei s-a deschis un 
seminar internațional consacrat aju
torării refugiaților proveniți din Re
publica Sud-Africană și Namibia. 
Inaugurînd lucrările. Paul Etiang, 
secretar general adjunct al Orga
nizației Unității Africane, a relevat 
că populația din lagărele de refugiați 
situate in statele „din prima linie" 
are nevoie de protecția și ajutorul 
comunității internaționale.

Critici la adresa programului de înarmări spațiale al S.U.A.
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Programul de apărare spațială preco
nizat de președintele Statelor Unite, 
Ronald Reagan, este „de o valoare 
discutabilă și de un cost .stupefiant", 
se arată intr-un studiu realizat de o 
organizație privată din S.U.A. — 
Consiliul asupra priorităților econo
mice.

Documentul estimează că progra

mul total ar putea costa intre 400 și 
800 miliarde de dolari, dacă se intră 
direct într-o dezvoltare pe scară 
largă, după faza actuală, de cinci ani, 
a cercetărilor.

Potrivit cifrelor oficiale americane, 
Pentagonul dorește să obțină credite 
in valoare de 25 miliarde dolari pen
tru următorii cinci ani, cit urmează 
să dureze cercetările.
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VOINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR: 

să se pună capăt cursei Înarmărilor, 
SĂ FIE APĂRA TĂ Șl CONSOLIDA TĂ PACEA I

„Guvernul Greciei este deplin hotârît sa elimine • 
armele nucleare de pe teritoriul țării"

DELHI 29 (Agerpres). —Guver
nul Greciei este pe deplin hotărit 
să elimine armele nucleare de pe 
teritoriul său, a declarat, Ia Delhi, 
primul ministru, Andreas Pa
pa ndreu.

El a condamnat cursa „frenetică, 
ilogică" a înarmărilor nucleare, 
care amenință să se termine prin- 
tr-un „holocaust pe planeta noas
tră", și a reafirmat dorința Greciei 
de a coopera cu celelalte țări din 
zonă pentru denuclearizarea Balcanilor.

Reamintind că armele nucleare 
au fost instalate în Grecia cu de
cenii în urmă fără aprobarea parla
mentului și că ele sint controlate 
de guvernul S.U.A., și nu de cel

elen, Andreas Papandreu a arătat 
că a informat oficial S.U.A. in le
gătură cu decizia Greciei de a ac
ționa pentru eliminarea acestor 
arme.

Pe de altă parte, primul ministru 
elen a precizat că la 31 ianuarie a.c. 
ia Atena va incepc o reuniune in 
cadrul căreia peste 50 de persona
lități politice marcante din diferite 
țări vor dezbate și adinei aspecte 
ale „Declarației de la Delhi", adop
tată in capitala indiană de un grup 
de șase tari neposesoare de arme 
nucleare, document care cheamă la 
realizarea dezarmării generale și 
complete și interzicerea cursei înar
mărilor în spațiul cosmic — infor
mează agenția Taniug.

„Cea mai urgentă sarcină a contemporaneității: 
eliminarea primejdiei nucleare"

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
„încetarea cursei înarmărilor, 
eliminarea pericolului izbucnirii 
unui război nuclear și, in final, 
lichidarea armelor nucleare repre
zintă cea mai urgenta sarcină a 
contemporaneității- O etapă im
portantă in eforturile pentru atin
gerea acestui obiectiv trebuie să o 
constituie noile negocieri sovieto- 
americane de la Geneva privind

armamentele nucleare și cosmice" 
— a declarat W. Coo, membru al 
conducerii organizației obștești a- 
mericane intitulate „Coaliția păcii". 
El a apreciat că in fata creșterii 
pericolului nuclear opinia publică 
din intreaga lume trebuie să-și in
tensifice eforturile pentru oprirea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, pentru menținerea și 
consolidarea păcii mondiale.

Sprijin propunerilor privind crearea 
de zone denuclearizate în Europa

HELSINKI 29 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc o plenară a 
C.C. al P.C. Finlandez. Plenara a 
adoptat o rezoluție prin care comu
niștii finlandezi își exprimă spriji

nul deplin față de propunerile pri
vind crearea de zone denucleariza
te în Europa, inclusiv în nordul 
continentului. Plenara C.C. al P.C. 
Finlandez a condamnat, totodată, 
intensificarea cursei înarmărilor.

La Copenhaga s-a desfășurat recent o amplă demonstrație in cursul 
căreia participanții s-au pronunțat pentru adoptarea de măsuri eficiente 

menite să ducă la înlăturarea primejdiei nucleare

Necesitatea 
unirii eforturilor 

pentru salvgardarea păcii
VIENA 29 (Agerpres). — La 

Viena s-au încheiat iucrările celei 
de-a treia conferințe internaționale 
cu tema „Dialogul asupra proble
melor dezarmării și destinderii", la 
care au .participat reprezentanți ai 
unor organizații obștești din mai 
multe țări ale lumii, între care și 
România. Timp de patru zile, în 
cadrul, unor ședințe plenare și pe 
grupe de lucru, au avut loc dezba
teri privind necesitatea întreprin
derii de măsuri pentru încetarea 
amplasării rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune in Europa, 
înghețarea arsenalelor nucleare, 
crearea de zone denuclearise, in
terzicerea militarizării Cosmosului, 
renunțarea de către puterile nu
cleare de a folosi primele arma 
nucleară.

Conferința a adoptat documente 
In problemele discutate și un co
municat final în care se subliniază' 
necesitatea unirii eforturilor forțe
lor iubitoare de pace în lupta pen
tru pace in lumea întreagă.

Simpozion internațional 
consacrat promovării 

politicii de dezarmare
CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager

pres). — în capitala Mexicului ur
mează să se desfășoare, în perioa
da 28—-31 mai, lucrările unui sim
pozion internațional consacrat pro
movării politicii de dezarmare pe 
plan mondial — transmite agenția 
Prensa Latina, citind un comunicat 
oficial apărut la Ciudad de Mexico.. 
La lucrări vor lua parte reprezen
tanți ai parlamentelor din 113 țâri 
ale lumii, precum și o serie de in
vitați, militanți pentru pace, perso
nalități politice cunoscute pentru 
activitatea lor în favoarea dezar
mării.

Reuniunea va fi inaugurată de 
președintele Mexicului, Miguel de 
la Madrid Hurtado.

împotriva extinderii 
înarmărilor 

în spațiul cosmic
TOKIO 29 (Agerpres). — Partidul 

Socialist din Japonia a cerut pri
mului ministru, Yasuhiro Nakasone, 
să-și retragă sprijinul acordat pro
gramului de înarmare spațială al 
guvernului Statelor Unite.

Masashi Ishibashi, președintele 
Comitetului Central Executiv al 
P.S.J., a formulat această cerere în 
cadrul unei sesiuni mixte, a ambe
lor camere ale parlamentului japo
nez. El a cerut, de asemenea, ca 
primul ministru să-și ia angajamen
tul ca bugetul apărării naționale să 
nu depășească actualul plafon de 
1 la sută din produsul național 
brut.
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In favoarea soluționării echitabile a problemei 
datoriilor externe ale țărilor latino-americane
SANTO DOMINGO 29 (Agerpres). 

— Intr-o declarație făcută la Santo 
Domingo, ministrul de externe do
minican, Jose Augusto Vega Imbert, 
s-a pronunțat pentru intensificarea 
cooperării statelor din zonă, in. ve
derea depășirii dificultăților gene
rate de existenta unei datorii ex
terne împovărătoare în regiune — 
relatează agenția cubaneză Prensa 
Latina. El și-a exprimat convinge
rea că in cadrul apropiatei reuniuni

economice ministeriale regionale, 
care va avea loc la Santo Domingo 
la . începutul luriii februarie, se va 
ajunge la o poziție unitară a state
lor latino-americane privitor la pro
blema datoriilor lor externe și la 
dialogul preconizat cu statele puter
nic industrializate, precum și la mă
suri concret^ de intensificare a 
colaborării reciproc avantajoase in 
zonă.

DE PRESA j

scurt

MAREA BRITANIE SI R. P. CHI
NEZA au convenit să colaboreze în

I domeniul științei și tehnologiei spa- 
| țiale, inclusiv al sistemelor de sa

teliți - relatează agențiile China 
I Nouă și Reuter.

APROBARE. Consiliul Poporului 
■ (parlamentul) a aprobat propune

rea Comandamentului regional al 
I Partidului Baas Arab Socialist din 

Siria in legătură cu candidatura 
I secretarului general al C.C. al 
I Partidului Baas Arab Socialist din 

Siria, Hafez Al-Assad, la președin- 
| ția țării pentru un nou mandat de 

șapte ani, a declarat la încheierea 
reuniunii extraordinare a organu- 

• Iui legislativ suprem președintele 
parlamentului. Mahmoud Al Zou’ Bi. 

I Președintele Siriei urmează să fie 
ales prin referendum popular.

PREȘEDINTELE INDIEI, Zail 
Singh, a conferit postum, la Delhi, 

t „Medalia Jawaharlal Nehru" pe 
1984 fostului premier Indira Gandhi, 

I în semn de recunoștință fată de 
I activitatea, acesteia pentru promo

varea înțelegerii internaționale. 
Medalia a fost înmânată fiului fos
tului premier, actualul șef de gu- 

| vern indian, Râjiv Gandhi.

DECES. Ilias Iliou, președintele 
I Uniunii Democratice de Stingă — 

E.D.A., personalitate de frunte a 
I vieții politice din Grecia, timp de 

mai multe decenii, a încetat din 
viață. El a fost ales președinte al 

I E.D.A. in 1974.
I O NOUA GRUPARE POLITICA

ÎN PARAGUAY. La Asuncion s-a 
1 anunțat că în Paraguay a fost creat 
• Frontul Amplu Democratic Popu

lar (F.A.D.P.), care grupează toate 
' forțele și personalitățile politice 
| paraguayene angajate în lupta pen

tru edificarea unei noi societăți, 
democratice și drepte în țară. In 

| documentul dat publicității cu acest

prilej. F.A.D.P. lansează un apel la 
formarea unui guvern de salvare 
națională în Paraguay, cu pârtiei- t 
parea reprezentanților tuturor for
țelor politice naționale. '

REUNIUNEA O.P.E.C. Miniștrii I 
petrolului din cele 13 state mem- | 
bre ale Organizației țărilor expor
tatoare de petrol (O.P.E.C.) au con- i 
venit să restructureze sistemul de 
fixare a preturilor la petrol exis- I 
tent in cadrul organizației, dar nu 
au căzut încă de acord in legătură I 
cu modalitățile de realizare a aces- | 
tei măsuri.

DEZBATERI LA O.N.U. La se
diul din New York al Națiunilor > 
Unite au fost reluate lucrările Co- . 
mitetului special al O.N.U. privind I 
întărirea eficacității principiului 
nerecurgerii la forță in relațiile in- 1 
ternaționale. în baza rezoluțiilor . 
adoptate de Adunarea Generală a 
O.N.U.. Comitetul are misiunea de I 
a elabora un instrument juridic in
ternațional, cu valoare universală, I 
privind interzicerea folosirii forței I 
și a amenințării cu folosirea forței 
în raporturile dintre state. i

NEGOCIERILE CU PRIVIRE LA I 
PAVILIOANELE DE COMPLE
ZENȚA au fost reluate la Geneva. I 
Participă delegați din peste 100 | 
de state. Dezbaterile se desfă
șoară sub auspiciile Conferinței | 
O.N.U. pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.). I

SEISMUL DIN ARGENTINA. In I 
provincia argentlniană Mendoza, I 
unde la 26 ianuarie a avut loc un# 
puternic cutremur, a fost decretată . 
starea de urgență. Ca urmare a I 
seismului, care a avut o magnitudi
ne de 6—7 grade pe scara Richter, | 
și-au pierdut viata 6 000 de persoa
ne. iar in orașul Mendoza au fost 
distruse sau avariate 10 000 de clă- I 
diri, 5 000 de persoane răminind I 
fără adăpost.

Telecomunicațiile in geografia subdezvoltării
Potrivit unui raport 

elaborat sub egida 
Uniunii Internaționale 
de Telecomunicații 
(U.I.T.), unele din cele 
mai mari decalaje in
tre statele industriali
zate și țările in curs 
de dezvoltare se men
țin în domeniul mij
loacelor de comunica
ții. Astfel, datele sta
tistice incluse in ra
port, citate de agenția

U.P.I., arată că din 
totalul de 600 de mi
lioane de posturi te
lefonice existente in 
lume, 450 de milioane 
sint concentrate in 
nouă state industria
lizate, în timp ce in 
țările în curs de dez
voltare, în care tră
iesc două treimi din 
locuitorii planetei, nu
mărul posturilor tele
fonice este extrem de

•r-

redus, existînd zone 
de „adevărat vid" în 
materie de mijloa
ce de telecomuni
cație. „Nu este just 
ca în ultima parte a 
secolului XX o mino
ritate dintre locuitorii 
Pămîntului șă se bucu
re de avantajele noi
lor tehnologii, in timp 
ce majoritatea tră
iește intr-o stare de 
izolare", relevă autorii 
raportului.

Participarea tineretului la viata politico-socială — sub semnul 
responsabilității fată de prezent și viitor

Anul Internațional 
al Tineretului 

1985

Anul Internațional al Tineretului - care se marchează în 1985 pe 
toate meridianele lumii in urma inițiativelor României la Națiunile Unite - 
prilejuiește elaborarea unor ample studii și rapoarte, adoptarea a nu- 
'meroase decizii privind statutul tinerei generații ca puternică forță so
cială în lupta pentru pace și progres, colaborare și înțelegere. Studiile 
întocmite confirmă, o dată in plus, profundul realism al pozițiilor româ
nești, ale demersurilor tovarășului Nicolae Ceaușescu îndreptate spre 
asigurarea condițiilor pentru ca tinerii să-și sporească aportul la fău
rirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, a unui vii
tor de pace și bunăstare.

Inscriindu-se pe linia unor documente de largă rezonanță cu pri
vire la tineret, elaborate de diferite organe și organisme din sistemul 
O.N.U. - între acestea detașindu-se Programul de măsuri și activități, 
rod al deliberărilor fructuoase din cadrul Comitetului Consultativ ai O.N.U. 
pentru A.I.T., organism al cărui președinte este tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Politic Executiv ol C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C. — recent a fost elaborat un amplu raport re
feritor la situația globală a tineretului. Redactat de mai multe agenții 
specializate din sfera O.N.U., documentul evidențiază necesitatea adop
tării unor măsuri adecvate, menite să ducă la împlinirea dezideratelor 
pentru care statele membre au convenit marcarea A.I.T. sub deviza 
„PARTICIPARE, DEZVOLTARE, PACE",

O proiecție asupra viito
rului : Terra întinerește I 
Documentul intitulat „SITUAȚIA TI
NERETULUI IN ANII ’80. RAPORT 
AL SECRETARULUI GENERAL", 
care se referă la deceniul nouă, schi
țează problemele care confruntă ti
nerii in prezent, în diferite contexte 
social-politice, relevind că rațiunea 
studiului se bazează pe faptul că, 
In momentul de față, unul din cinci 
locuitori ai lumii este tinăr — definit 
din punct de vedere al vîrstei de la 
15 la 24 de ani. In prezent, populația

Un amplu 
document 

elaborat la O.N.U., 
consacrat Anului 

Internațional 
al Tineretului

tinără se estimează la 922 milioane, 
cu o creștere de 79 la sută, față de 
515 milioane in 1960 și de 39 la sută, 
față de 661 milioane in 1970. Potrivit 
proiecțiilor statistice, se prevede ca 
acest grup al populației să depă
șească un miliard către sfîrșitul de
ceniului nouă și va ajunge la 1 062 
milioane in anul 2000 și la 1 309 mi
lioane in anul 2025.

în 1984, 187 milioane de tineri
trăiau în zone mai dezvoltate din 
punct de vedere economic, iar circa 
734 milioane în zone mai puțin dez
voltate. Practic, 4 din 5 tineri tră
iesc in țările in curs de dezvoltare, 

confruntați cu serioase probleme ca 
urmare a subdezvoltării. în același 
an. regiunile subdezvoltate cuprin
deau 76 la sută din populația totală 
a lumii. „Componenta tînără" a 
populației din aceste zone — subli
niază raportul -- a sporit de la 69 la 
sută din populația totală a lumii in 
1950 la 80 la sută in 1984, urmînd să 
ajungă la 84 Ia sută către anul 2000. 
Tineretul din Asia reprezintă 60 la 
sută din totalul mondial ; urmează 
Africa (11 la sută), America Latină 
(9 la sută). Europa (8 la sută). Ame
rica de Nord (5 la sută), Uniunea 
Sovietică (5 la sută), Oceania (0.5 
la sută). Din cei 922 milioane de ti
neri, 44 la sută (410 milioane) trăiesc 
in zone urbane, iar 56 la sută (512 
milioane) în mediul rural.

„In spiritul bunăvoinței șt al 
angajării în problemele tinere
tului, care s-au afirmat in acești 
ani, se regăsesc argumente in a 
spera că așteptările noastre pri
vind A.I.T. vor fi onorate. In 
acest context, aș dori să oma- 
giez, in mod deosebit, contribu
ția importantă a guvernului 
României la pregătirea Anului 
și la activitatea Comitetului 
Consultativ, care, condus cu 
competență de domnul Nicu 
Ceaușescu, a creat premisele 
pentru asigurarea succesului 
Anului".

JAVIER PEREZ DE CUELLAR 
secretar general al O.N.U.

Tinerii — cei mai vulne
rabili la furtunile planetei. 
Aceste cifre evidențiază ponderea 
importantă a tineretului in. totalul 
populației mondiale, necesitatea 
elaborării unor programe adecvate 
în domeniul tineretului. Mai puțin 
legați de trecut, tinerii doresc tot mai 
mult, cu încrederea specifică vîrstei, 
să-și aducă contribuția la progresul 
popoarelor, să fie implicați mai 
direct în reglementarea problemelor 
care ii afectează — indiferent dacă e 
vorba de aspecte naționale, regionale 
sau internaționale. Or, tocmai aceas
tă dorință firească a tineretului de 
a fi prezent în viața societății se 

lovește pe numeroase meridiane de 
tot felul de opreliști. Cursa înar
mărilor, criza economică mondială 
sint doar două aspecte care iși pun 
pecetea funestă asupra vieții și aspi
rațiilor tinerei generații.

in Raportul secretarului general 
al O.N.U. se relevă că asemenea 
factori fac din tineret o categorie 
deosebit de vulnerabilă. In nu
meroase state ale lumii, confruntate 
cu criza economică și antrenate în po
litica de înarmări, au fost abando
nate investițiile de dezvoltare so
cială. Rezultatul ? Mai multe difi
cultăți pentru sectoarele sociale mai 
„expuse" ale populației, tineretul con
stituind unul din aceste sectoare. 
Tensiunea politică internațională, 
conflictele din diferite părți ale lu
mii au exacerbat instabilitatea și 
discrepanțele din economia mondia
lă, afectind situația tineretului. Așa 
cum menționează documentul citat, 
realizarea marilor obiective econo- 
mico-sociale internaționale cuprinse 
în. cel de-al treilea deceniu al stra
tegiei dezvoltării nu poate fi posibilă 
decît prin participarea deplină și 
efectivă a întregii populații la dez
voltare, inclusiv a grupurilor mai 
vulnerabile, intre care în primele 
rinduri se află tineretul,

„Marginalizarea tineretu
lui" — un fenomen profund 
nociv. Fără îndoială, unul din fe
nomenele cele mai dăunătoare care 
afectează tinâra generație din nu
meroase țări este extinderea proce
sului de marginalizare. Zeci și zeci 
de milioane de tineri din statele ca
pitaliste și din țările în curs de dez
voltare se află in situația de margi
nalizare, definită în Raportul secre
tarului general al O.N.U. ca un 
concept multidimensional, cuprin- 
zînd deopotrivă aspecte sociale, eco
nomice, politice și culturale. Tinerii 
marginalizați nu sint integrați so
cial, trăiesc la periferia societății. 
Din punct de vedere economie, ex
presia curentă a marginalizării este 
șomajul, oare face ravagii in rindui a 
milioane de tineri, lipsindu-i de ccl 
mai elementar drept, dreptul de 
muncă. Politic, marginalizarea se 
traduce prin apolitism, absența par
ticipării la viața politică, la procesul 
adoptării deciziilor. Marginalizarea 

psihologică se exprimă prin neadec- 
varea la cerințele vieții sociale mo
derne, de Ia obiceiuri și orientări 
etice la modul de gîndire șl con
cepții despre sine și societate. Ade
sea, tinerii marginalizați sint îm
pinși, prin. diferite mecanisme so
ciale, spre delincventă, terorism, cri
minalitate.

„Sper că 1985 va marca în
ceputul unei noi faze in stimu
larea participării tineretului la 
dezvoltarea națională și interna
țională, la pacea mondială, pen
tru generațiile prezente și vii
toare".

PAUL LUSAKA 
președintele celei de-a 39-a 

sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

Participarea la viața so
cială — cerință a progresului 
Societății. Programul de măsuri, 
elaborat de Comitetul Consultativ al 
O.N.U. pentru A.I.T., adoptat ulte
rior de Adunarea Generală a O.N.U., 
definește participarea la viața socie
tății ea o recunoaștere a faptului că 
o persoană este potențial capabilă de 
a aprecia și lua decizii in legătură 
cu viața ci, a societății in ansamblu, 
fiind conștientă de această posibili
tate. Se relevă, de asemenea, că 
participarea nu poate avea loc in 
condiții de alienare și exploatare. In 
acest sens, se specifică necesitatea 
elaborării unei strategii pentru a se 
asigura participarea maximă a tine
rilor la viața socială, pe baza ne
voilor și aspirațiilor acestora, in con
sens cu principiile dreptății sociale. 
Ca o cerință a dezvoltării sociale pe 
planuri multiple, participarea tiriere- 
tului la viața societății imbracă for

Oferind o Imagine globală asupra situației tineretului în 
anii '80, documentul O.N.U. se constituie intr-un argument incontestabil 
in sprijinul inițiativelor României privind oportunitatea A.I.T., a propu
nerilor țârii noastre pentru a face din destinul tinerei generații o preo
cupare permanentă, pentru a asocia în mod activ și responsabil poten
țialul imens al acesteia la făurirea unei lumi a păcii, independenței și 
progresului.

Ioan TIMOFTE

me variate. In raport direct cu con
dițiile specifice de la țară la țară, de 
la continent la continent, de la o 
epocă la alta. Raportul evidențiază 
existența mai multor forme de parti
cipare, care se întrepătrund, fiind 
deseori interdependente : politică, 
economică și socială, apreclindu-se 
că participarea la viața politică este 
un element crucial in viața societă
ții. Participarea economică implică 
prezența tinerilor în procesul muncii, 
ei fiind partea cea mai tînără a for
ței de muncă, cea mai supusă rigori
lor crizei. Nu intîmplâtor ei consti
tuie partea cea mai mare in totalul 
șomerilor, in unele țări din Europa 
occidentală nivelul șomajului ju
venil ajungînd pină la 40—50 la 
sută. După cum participare la viața 
socială presupune prezența activă și 
responsabilă a tineretului în nume
roase și variate activități de ordin 
social.

„Dezbaterile In problematica 
tinerei generații ce se desfășoa
ră la scară mondială pentru pri
ma oară și care au ca scop tra
sarea unei perspective asupra 
statutului și rolului tineretului 
este rodul preocupărilor și 
inițiativelor perseverente ale 
României".

ERNESTO OTTONE 
din partea Secretariatului 

executiv al O.N.U. pentru A.I.T.

In partea concluzivă a documen
tului se relevă importanța A.I.T. și 
se subliniază necesitatea ca „elanul 
acumulat in timpul pregătirilor pen
tru acest eveniment să fie păstrat in 
continuare", pentru a se asigura ti
nerei generații o integrare corespun
zătoare, pentru ca nevoile și aspira
țiile sale să rămină în prim-planul 
eforturilor la nivel național, regional 
și internațional.

Agenda 
diplomatica
• Posibilitățile lărgirii rela

țiilor bilaterale pe diverse pla
nuri, precum și un schimb de 
păreri asupra unor probleme 
internaționale majore au stat in 
cenlrul convorbirilor de la Lu
saka, dintre primul ministru al 
Zambiei, Nalumino Mundia, și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, Grișa Fi- 
lipov, aflat intr-o vizită in capi
tala zambiană. O atenție parti
culară a fost acordată situației 
din Africa australă. ® Regele 
Juan Carlos al Spaniei a confe
rit cu președintele Italiei, San
dro Pertini, aflat intr-o vizită la 
Madrid. Șeful statului italian ur
mează să se intilnească și cu 
președintele guvernului spaniol, 
Felipe Gonzalez, cu care va exa
mina și aspecte legate de ade
rarea Spaniei la C.E.E. • Evo
luțiile din Orientul Mijlociu s-au 
aflat in prim-planul convorbirilor 
de la Paris dintre primul minis
tru al Franței, Laurent Fabius, 
și prințul moștenitor al Arabiei 
Saudite, Abdullah Ibn Abdul 
Aziz, sosit într-o vizită in Franța.
• Necesitatea consolidării și 
extinderii cooperării chino-sin- 
gaporeze în diferite sectoare ale 
economiei a fost evidențiată în 
cursul primirii la Singapore, de 
către primul ministru al țării- 
gazdă, Lee Kuan Yew, a 
ministrului chinez al aface
rilor externe, Wu Xueqian, 
aflat într-o vizită la Singa
pore. • Ministrul algerian de 
externe, Ahmed Taleb Ibrahimi, 
și-a incheiat vizita efectuată la 
Tunis, unde a avut convorbiri cu 
primul ministru, Mohamed Mzali, 
și cu ministrul de externe al Tu
nisiei, Beji Caid Essebsi, in le
gătură cu căile de întărire a 
unității maghrebiene și soluțio
narea problemelor din regiune.
• Ministrul de externe din Be
lize, Dean Barrow, a avut con
vorbiri la Londra cu oficialități 
guvernamentale britanice pri
vind relațiile bilaterale. Pe a- 
genda convorbirilor a figurat și 
problema renegocierii așa-numi- 
tului tratat de apărare cu Marea 
Britanie, incheiat in momentul 
acordării independenței.

(Agerpres)
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