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zilei de naștere și a peste cinci decenii

ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A PLANULUI
de activitate revoluționară

sarcină de răspundere, fundamentală
a fiecărui colectiv muncitoresc

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
cu prilejul aniversării zilei sale de 
naștere și a peste cinci decenii de 
eroică activitate revoluționară, un 
Impresionant număr de mesaje, 
scrisori și telegrame de felicitare.

Oamenii muncii din întreaga țară, 
tineri și vîrstnici - muncitori, ță-

răni, Intelectuali — animați de 
profunde sentimente de deosebită 
prețuire și stimă, de fierbinte dra
goste șl aleasă recunoștință, i-au 
adresat din toată Inima tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde felicitări 
și urări de sănătate șl fericire, de 
viață îndelungată și nesecată pu- 

' tere de muncă, de noi și tot mai 
mari succese în activitatea de su
premă răspundere pe care o des-

a
pentru transpunerea în viață

fășoară, în fruntea partidului șl 
țării, . ‘ .
a hotărîrilor adoptate de înaltul 
forum al comuniștilor români, pen
tru edificarea socialismului șl co
munismului pe pămîntul patriei.

Mulțumind pentru aceste vibrante 
manifestări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tuturor celor 
care i-au trimis mesaje și telegrame 
de felicitare șl urări următoarea 
scrisoare :

Asigurarea bazei energetice a țării prin
SPORIM PRODUCȚIEI DE TIU! SI GAZE NATURALE

Noi fapte de muncă vin să confirme deplina anga
jare muncitorească, înaltul patriotism și responsabili
tatea comunistă a puternicului detașament al petro
liștilor, care, înfruntînd cu bărbăție capriciile vremii, 
extrag cantităti tot mai mari de petrol și gaze natu
rale. Răspunzînd îndemnurilor mobilizatoare ale secre
tarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, muncind fără răgaz pentru a face ca fie
care sondă să funcționeze la parametri superiori, pe
troliștii au sporit de la o zi la alta nivelul producției 
de țiței.

Fără îndoială. In domeniul extracției țițeiului și a 
gazelor naturale sînt încă importante posibilități și 
rezerve nefolosite, care puse în valoare pot asigura 
recuperarea grabnică a restanțelor din luna ianuarie, 
realizarea integrală a planului pe acest an hotărîtor 
al cincinalului. Porpind de la sarcinile subliniate de

tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., petroliștii 
au datoria să ia măsuri urgente și hotărîte pentru 
folosirea la întreaga capacitate a sondelor și instala
țiilor de intervenții, pentru organizarea judicioasă a 
muncii în schelele, brigăzile de producție petrolieră, 
pentru asigurarea în mod ritmic a pieselor de schimb 
și materialelor necesare exploatării în cele mai bune 
condiții a tuturor zăcămintelor.

In numărul de astăzi al ziarului publicăm noi re
latări ale corespondenților noștri referitoare la modul 
în care se acționează în diferite schele pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor și indicațiilor conducerii 
partidului, pentru. sporirea extracției de țiței și gaze 
naturale, pentru a întîmpina cu realizări economice 
superioare apropiatele alegeri de deputați, eveniment 
de seamă în viața politică a tării, în viața întregului 
popor.

Realizări ale minerilor 
din Gorj

Minerii din Gorj au extras în 
prima decadă a lunii februarie 
mai mult de 600 000 tone căr
bune energetic, ridicînd la 2 mi
lioane tone cantitatea de lignit 
realizată de la începutul anului. 
De altfel, acțiunile inițiate de 
combinatele miniere Rovinari și 
Motru pentru sporirea continuă 
a producției fizice au condus la ' 
înregistrarea în intervalul amin
tit a unei creșteri de 34 la sută 
a volumului extracției față de 
media zilnică din prima lună a 
anului. La obținerea acestui re
zultat o contribuție i 
și-au adus colectivele 
Tismana-1, minelor 
Albeni și Comănești, 
rierelor Roșia-avans 
ciuri, care numai de la începu
tul acestei luni au realizat în 
plus aproape 35 000 tone căr
bune energetic.

însemnată 
! carierei 
Rogojelu, 
microca- 
și Se-

(Agerpres)

La Schela de producție petrolieră Poeni

Programe concrete pentru 
îmbunătățirea ritmului de extracție
Rezultatele obținute în ultimul 

timp confirmă faptul că la Schela de 
producție petrolieră Poeni, județul 
Teleorman, efectele ninsorilor și ale 
gerurilor din prima parte a lunii ia
nuarie au fost mult diminuate prin 
eforturile impresionante ale sondo
rilor, ale tuturor oamenilor care au 
venit în ajutor, la apelul organiza
țiilor de partid. S-a acționat cu ope
rativitate pentru intensificarea lucră
rilor de reparații la echipamentele 
de pompare din interiorul sondelor 
și de la suprafață, pentru revenirea, 
la ritmul normal de extracție. S-a 
muncit cu îndîrjire, cu abnegație și 
tenacitate. La brigada nr. 3, de pil
dă, ' care realizează mai bine de o 
treime din producția de țiței a sche
lei, prin hărnicia unor oameni ca 
Ion Țocu și Marian Mișu, sondele 
1 442 și 1 443 cu un aport productiv 
zilnic de 29 tone și, respectiv, 22 
tone țiței și-au reluat activitatea 
normală într-un timp scurt. Și ase
menea exemple sînt mult mai nu
meroase.

Se lucrează organizat pe două 
fronturi : pe de o parte, la înlă
turarea urmărilor acestei.ierni aspre 
ți, pe de altă parte, la intensifi
carea ritmului producției. Potrivit 
prevederilor de plan, petroliștii din 
Poeni trebuie să obțină în acest an 
o producție de țiței mai mare cu 10 
la sută fată de anul trecut. Este o 
sarcină deosebit de complexă, care 
mobilizează energiile și spiritul gos
podăresc al muncitorilor și specia
liștilor de aici. Pretutindeni se urmă
rește aplicarea în avans a măsurilor 
geologo-tehnice și organizatorice pre
văzute pentru trimestrul I din, acest 
an. Acțiunile ce se întreprind pen
tru sporirea cantităților de țiței .ex
tras din această parte a Cimpiei Ro
mâne vizează în egală măsură îm
bunătățirea și perfecționarea activi
tății în domeniul cercetării geologi
ce, punerea în funcțiune a noi son
de, exploatarea la parametri supe
riori a sondelor vechi și ridicarea 
nivelului pregătirii tehnico-profesio- 
nale a cadrelor.

Lucrările de cercetare geologică

au fost intensificate în zonele prio
ritare în care există perspective să 
se găsească hidrocarburi, fiind puse, 
totodată, în evidență noi rezerve in 
structurile Siliștea Negreni și Gla- 
vacioc. în același timp, prin prelua
rea, „din mers" a sondelor noi de Ia 
unitatea de foraj, se vor scurta 'ter
menele de execuție a probelor de 
producție cu două-trei zile, cîștigîn- 
du-.se o cantitate de țiței în plus și 
pe această cale. Măsurile tehnice 
aplicate au în vedere stimularea 
fluxului de țiței, efectuarea opera
țiunilor de perforare, tratamente 
tensio-active și cimentări, punîn- 
du-se sondele direct în pompaj. Cu 
toate greutățile ivite, în primul tri
mestru din acest an se vor pune in 
funcțiune 20 de sonde noi.

— Acum principala noastră preo-

cupare o constituie utilizarea cît mal 
bună a fondului de sonde, prin îm
bunătățirea activității de intervenție 
— ne spune irig. Florin Petrescu, 
directorul tehnic al schelei. Oameni
lor care lucrează la intervenții le 
revine rolul principal în depistarea 
promptă a defecțiunilor și avariilor 
la sonde, în efectuarea unor repara
ții rapide și de bună calitate. De a- 
ceea, pe lîngă constituirea de noi for
mații de intervenție, vom pune 
continuare un accent deosebit 
întărirea ordinii și disciplinei, 
asigurarea asistenței tehnice de 
litate în toate cele trei schimburi. 
Extinzînjl experiența bună din anul 
trecut, pe baza unor programe con
crete privind activitatea de inter
venții, s-a stabilit pentru fiecare 
sondă in parte, cu termene și res
ponsabilități precise, modul de rea
lizare a unui ansamblu de lucrări 
(consolidări împotriva viiturilor de 
nisip, fisurări acide, rocade ale ele
mentelor de pompaj etc.) care să 
conducă la creșterea parametrilor de 
funcționare.

Pe baza indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul
(Continuare în pag a IV-a)

Producție

HARGHITA

Livrări suplimentare 
la export

In consens cu exigentele for
mulate de conducerea parti
dului și statului, cu cerințele 
pieței externe, în toate unitățile 
economice din județul Harghita 
cu sarcini la export, colectivele 
de oameni ai muncii acționează 
cu răspundere și stăruință pen
tru onorarea obligațiilor con
tractuale. Prin larga promovare 
a progresului tehnic, reînnoirea 
fluxurilor tehnologice de pro
ducție. constituirea unor echipe 
speciale și valorificarea superi
oară a' materiilor prime și a 
materialelor, numeroase cojec- 
tive de muncă au reușit nu 
numai să îndeplinească sarcinile 
la export, ci să și livreze su
plimentar importante cantităti 
de produse solicitate de parte
neri externi. Dintre colectivele 
cu cele mai bune rezultate se 
cuvin a fi evidențiate cele de 
lă întreprinderea de matrite șl 
piese din fontă Odorheiu Se
cuiesc, întreprinderea minieră 
„Salina" Praid și întreprinderea 
de producție industrială pentru 
construcții căi ferate „Harghita" 
din Miercurea-Ciuc. (I. D. Kiss, 
corespondentul „Scînteii").
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SUCEAVA 
fizică peste prevederi

Colectivele de oameni ai mun
cii din Întreprinderile indus
triale ale județului Suceava de
pun eforturi stăruitoare pentru 
realizarea ritmică a producției 
fizice la toate sortimentele. Da
torită organizării mai bune a 
producției și a muncii, utilizării 
la indici superiori a mașinilor 
și instalațiilor din dotare, în 
perioada care a trecut din acest 
an au fost obținute, peste pre
vederi, 4 320 tone pirită, 
tone barită preparată, 34 
utilaje pentru exploatarea și 
prelucrarea lemnului, produse 
de mecanică fină în valoare de 
324 000 Iei, produse de sticlărie- 
menaj în valoare de 1 383 000 lei 
și altele. La realizarea acestor 
sporuri au contribuit în mod 
deosebit Combinatul minier 
„Suceava" din Gura Humorului, 
Uzina de construcții, reparații 
utilaje și piese de schimb din 
Vatra Dornei, întreprinderea 
forestieră de exploatare și 
transport și întreprinderea de 
sticlărie-menaj din Suceava. 
(Sava Bejinariu, coresponden
tul „Scînteii").
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„îmi este deosebit de plăcut sâ adresez cele mai calde mulțumiri organelor și orga
nizațiilor de partid, de masă și obștești, instituțiilor și organizațiilor de stat, centrale 
și locale, organizațiilor Frontului Democrației și Unității Socialiste, comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră, din toate domeniile vieții economice și sociale, 
pentru mesajele, scrisorile, telegramele de felicitare și urările pe care mi le-au transmis 
cu prilejul aniversării zilei de naștere și activității mele revoluționare de peste cinci 
decenii.

Toate aceste manifestări le apreciez ca o expresie a dragostei și atașamentului 
profund, a încrederii nestrămutate in gloriosul nostru partid comunist - al cărui militant 
sînt și în rîndurile căruia am crescut, m-am format, am slujit și voi sluji neabătut 
interesele și idealurile întregii națiuni, cauza operei de edificare a socialismului și comu
nismului în România - ca o nouă și puternică afirmare a voinței de neclintit și a hotărîrii 
unanime a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a acționa și în viitor, într-o uni
tate indestructibilă în jurul Partidului Comunist Român, pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a partidului și statului nostru socialist, pentru transpunerea 
exemplară în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al Xlll-lea al partidului, în 

a patriei și ridicării continue a nivelului devederea dezvoltării economico-sociale 
viață și de civilizație a poporului.

Doresc, și cu acest prilej, să adresez din toată inima, tuturor celor ce mi-au trimis 
asemenea mesaje și scrisori, întregului nostru popor, cele mai calde urări de succese, 
realizări deosebite și satisfacții tot mai mari în muncă și în viață, în activitatea consacrată 
înfăptuirii, prevederilor actualului cincinal, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al 
Xlll-lea al partidului, a luminosului Program de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Dragi tovarăși și prieteni, vă doresc tuturor multă sănătate și fericire l“.

NICOLAE CEAUȘESCU

1 ) I ) 
i 
J V J J J L

*

<
L 
î
5i 
ț 
L 
I 
I 
î
î 
T 
L 
ț

î
*
* 
j s I J

î A

Poporul întreg își exprimă acordul deplin și profunda
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REZOLUȚIA
Congresului al III-lea al Frontului
Democrației și Unitâtii Socialiste

Datorită calității lor, produsele 
întreprinderii de motoare elec
trice din Capitală sint tot mai 
mult solicitate de parteneri ex
terni din peste 20 de țări ale 
lumii. In fotografie : muncitorii 
din secția a 2-a bobinaj lu
crează la un nou lot de motoare 

pentru export
Foto : S. Cristian
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Patriotismul
artei angajate

De astă-dată drumul a Început 
de la Slobozia, reședința județului 
Ialomița, vechiul tirg de vite și 
cereale, astăzi 
industrial-agrar 
municipiu cu o 
tensă, punct de 
și turistic. N-am ajuns la Mare, nu 
fiindcă iarna n-ar fi fost favora
bilă unei călătorii pe țărmurile ei, 
ci tocmai din pricina acestui ano
timp alb pentru că aici, in mijlocul 
Bărăganului, s-a organizat, în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", o insolită trecere în re
vistă a obiceiurilor noastre de iar
nă, chiar astfel numită : „Iarna 
românească". întrecerea, deoarece 
a fost o veritabilă întrecere între 
artiștii populari ai țării, s-a aflat 
la cea dinții ediție și, după cum 
s-a desfășurat, va fi urmată, fără 
nici o îndoială, de numeroase al
tele, concursul acesta fiind, de 
fapt, atît un viu păstrător al dati
nilor legate de rodirea pămîntului 
românesc, de plănuiri și de o gos
podărească îngrijire a nașterii cu 
bine a plantelor, cît și un scor
monitor, un cercetător al acestui 
tezaur artistic al poporului răsărit 
și adunat de-a lungul unui timp 
milenar.

S-au perindat pe străzile și în 
sălile de spectacol ale Sloboziei 
formații 
meroase 
cîștigînd 
zentat și 
diilor în domeniul folclorului și 

\ artiști profesioniști. S-a deschis la

important centru 
al Bărăganului, 

viață culturală in- 
trafic comercial

de artiști amatori din nu- 
județe și, alături de ei, 

laurii cuveniți, și-au pre- 
rezultatele creației și stu-

muzeul județean, cu acest prilej, 
și o expoziție de artă legată de 
datini și obiceiuri strămoșești — 
măști, costume, recuzită de teatru 
popular — dar cel mai mult im
presiona un plug cu brăzdar de 
fier, un plug, aș spune, modern. 
Pe ferestrele lăcașului se vedea 
întinderea de zăpadă și plugul mi 
s-a părut înfipt cu botul ascuțit in 
brazdele primăverii. Toată cîmpia

tr-adevăr, Bărăganul șl tot din el 
șe născuseră plugurile tractoarelor 
de azi. Plugul acesta îmi devenise 
un strălucitor simbol. El închipuia 
și trecutul, și prezentul, și viitorul. 
Ca să mă explic, am să spun o în- 
timplare din anii trecuti. Mă aflam 
pe Valea Argovei, la Gurbănești, am 
mers apoi la Grindu și la Gîrbovi și 
peste tot văzusem o pasăre de fier.

RODUL PĂMINTULUI
de Vasile

să treacă 
sau poate

BARAN

se albise, zăpada părea 
de o jumătate de metru 
chiar era o realitate această ima
gine de iarnă a Bărăganului, poate 
că zăpada se înălțase și mai mult, 
dar plugul acesta purtat pe străzile 
Sloboziei în zilele festivalului cu 
bradul 
mereu 
că să 
perit.

Și poate că și această imagine 
era o realitate, fiindcă plugul a- 
cesta nu putea fi considerat un 
plug oarecare. El venea de depar
te și se împlînta, iarăși, departe, 
în viitor. El venea din obiceiuri, 
dar cu el se brăzdase cîndva, în-

in cormană o dădea parcă 
la o parte și începuse par
are pămîntul astfel desco-

un fel de dropie uriașă. Cîmpia 
era atunci, pentru mine, asemenea 
unei coli imense de hirtle, așteptînd 
imaginile. Cîmpia pe care pui bo
bul de griu precum cuvîntul ! Pe 
această cimpie, în fața ochiului, 
fără opreliște, gata să intre in ian- 
nă și să devină cum o vedeam 
acum absolut albă, se făcea semă
natul de toamnă. Am stat atunci 
de vorbă cu mulți oameni — ță
rani, ingineri, tractoriști și combi
ner! — rugîndu-i să-mi povesteas
că despre „Gloria". Fiindcă așa se 
numea acea pasăre de fier pe care 
o văzusem pentru întîia oară in 
Bărăgan : „Gloria" ! Pe urmă am 
fost acasă la ea : „Gloria" se năs-

cuse la uzinele „Semănătoarea". 
I-am învățat istoria : se ivise pe 
lume în primăvara anului 1971, 
cind secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a arătat un viu interes față de 
anterioarele combine autopropul
sate ce-și aveau, de fapt, părinții 
în plug și seceră. Și tot din plug 
și din seceră au fost modernizate 
în anii aceștia de puternică înflo
rire a agriculturii atîtea mașini 
ce-și au baza în străvechile unelte 
cu care s-a semănat dintotdeauna 
pămîntul și s-au pus ia adăpost 
recoltele.

Am stat 
ceastă temă 
Bărăgan, tovarășa Iuliana Tănase, 
primarul orașului Urziceni, un alt 
puternic centru industrial-agrar 
din zonă. Era de acord : o impre
sionează atît străvechiul, cît și mai 
noul plug. Mai ales că unele unel
te agricole de gospodărie, de casă, 
tradiționale, cum le numește ea, 
pot și se cer folosite, în unele Îm
prejurări, și astăzi. Dar industria 
noastră face acum mașini agricole 
la nivelul înalt și uneori cel mai 
înalt al tehnicii moderne. Dealtfel, 
nici n-ar fi fost cu putință înain
tarea în noua revoluție agrară fără 
mereu mai bogatul parc necesar 
de mașini agricole de mare randa
ment. Se cere subliniat faptul că 
un timp deosebit de prețios ‘ 
varășul Nicolae Ceaușescu 
acordat și îl acordă continuei

de vorbă pe a- 
cu o primăriță din

(Continuare în pag. a IV-a)
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Este de domeniul 
evidenței că între evo
luția societății umane 
și cea a creației lite- 
rar-artistice există o 
strinsă și permanentă 
legătură, cel dintîi 
factor oferindu-1 celui 
de-al doilea substanță 
și finalitate. O socie
tate aflată în plin pro
ces de modernizare 
și Înnoire a tuturor 
structurilor are ne
voie, în tot ce face, 
așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul 
prezentat la Congresul 
al Xlll-lea al parti
dului — să-și formeze 
oamenii în 
spiritul nou. 
ționar al 
noastre, să 
acord marele 
educativ al culturii cu 
solicitările acestui 
timp tumultuos. Cer
cetări recente au re
confirmat adevărul, 
de mult cunoscut că 
geneza operelor de 
artă este determinată 
direct de modurile de 
existență ale colectivi
tăților umane, expri
mă preocupările, aspi
rațiile. capacitatea a- 
cestora de a interpre
ta și utiliza manifes
tările naturii înconju
rătoare. Rezultat al 
experienței de viață, 
al generalizării practi
cii sociale, al tradiții
lor stratificate în de
cursul timpului șl al 
necesităților de afir
mare a tendințelor 
prezentului. creația 
literar-artistică, deși

aflată în raporturi de 
interdeterminare cu 
mediul, nu se mani
festă ca un produs 
inert și parazitar, ci, 
la rindul ei. exercită 
o puternică influentă 
asupra mediului, ac- 
tionind cu efecte for
mative asupra conști
ințelor. contribuind la 
dimensionarea senti
mentelor și atitudini
lor indivizilor.

Arta ți literatura, 
Impregnate de istorie.

de Al. HANȚA

cultivă sț- 
bine, pre- 
transmite 

și posteri-

acord cu 
revolu- 

societătii 
pună de 
potential

concretizează în ima
gini cu forță de în- 
rîurire moral-volitivă 
existența complexă, 
trăirile oamenilor unui 
timp și ai unui loc, 
pun în lumină aspira
țiile acestora spre a- 
devăr, civilizație, eli
berare socială si îm
plinire spirituală. O- 
perele artistice demne 
de acest nume sînt 
deci expresii ale con
științei de sine a uma
nității, vehiculează i- 
deile înaintate ale a- 
cesteia, devin, prin 
exemplele de viață 
promovate și prin în
demnurile ce se deduc 
din ele, mesageri ai 
progresului, mijloace 
de educație estetică și 
morală, deschizătoare 
de drumuri în mai 
buna înțelegere a ra
porturilor omului cu 
universul. Literatura 
exprimă și generează

experiență, 
tea de mai 
cizează și 
prezentului 
tății cuceririle geniu
lui uman.

In această ordine de 
idei și cu referire la 
realitățile românești, 
E. Lovinescu conside
ra, pe drept cuvînt, că 
renașterea noastră cul
turală coincide cu re
nașterea politică și 
socială, literatura dez- 
voltîndu-se în strînsă 
legătură cu fazele e- 
voluției poporului ro
mân. „în trecut — 
scria E. Lovinescu — 
poezia română a re
prezentat stimulentul 
ideologic al vicisitudi
nilor istorice din epo
ca renașterii noastre : 
acțiunea a fost dubla
tă și de o expresie 
poetică : sentimentul 
național stind în mie
zul manifestărilor ar
tistice, poezia patrio
tică reprezintă, așa
dar, o formă caracte
ristică a literaturii ro
mâne".

Potențialul revolu
ționar, angajat, al 
scrisului românesc, 
preocupările sale so
ciale și naționale nu 
sint consecința unor 
fenomene de conjunc
tură, cl exprimă o co
munitate de destin. 
Frumusețea înălțătoa
re a marilor noastre 
capodopere, puterea 
lor de înriurire și mo
bilizare a energiilor
(Continuare 
în pag. a V-a)
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REZOLUȚIA
Congresului al 
Democrației si

III-lea al Frontului
Unității Socialiste

ICongresul al III-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste — în cadrul căruia a avut loc și Conferința a Il-a pe țară a Organizației Democrației și Unității Socialiste — și-a desfășurat lucrările la. București în zilele de 7 și 8 februarie 1985.Congresul, care a reunit 3 125 delegați reprezentând toate organizațiile politice, de masă, obștești, profesionale — practic, toate clasele și categoriile sociale, întregul popor român — a analizat cu răspundere și exigență activitatea desfășurată de Frontul Democrației și Unității Socialistei, de organizațiile componente, în perioada ultimilor cinci ani și a dezbătut cu înaltă responsabilitate, cu deplină angajare documentele de excepțională însemnătate pentru viitorul socialist și comunist al patriei, adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, stabilind direcțiile de acțiune pentru mobilizarea și unirea energiilor întregului popor în vederea înfăptuirii cu succes a mărețelor obiective stabilite de marele forum al comuniștilor din țara noastră, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.
Congresul a exprimat nețărmurita 

bucurie, legitima mindrie patriotică și 
adînca satisfacție a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, fără deosebire 
de naționalitate, față de hotărirea Con
gresului al XIII-lea ai Partidului Comu
nist Român de a reinvesti în funcția su
premă de secretar general al partidului 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului român, patriot în
flăcărat, revoluționar încercat, exponent 
strălucit al intereselor și aspirațiilor în
tregii națiuni, prestigioasă personalitate 
a lumii contemporane, promotor și apă
rător dîrz al independenței și suverani
tății naționale, al idealurilor de pace, 
prietenie și colaborare între popoare. 
Congresul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste își exprimă convingerea 
că actul politic de însemnătate funda
mentală al realegerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului consti
tuie cea mai sigură’garanție că istoricele 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea vor 
fi îndeplinite neabătut, că poporul ro
mân, strîns unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, va realiza în 
mod exemplar Programul de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre co
munism.Cu această adîncă convingere, în deplină concordanță cu Interesele vitala ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale întregului popor, parti- 
cipanții la Congresul F.D.U.S., într-o im
presionantă unanimitate, în atmosfera 
de puternic entuziasm și înaltă mindrie 
patriotică, au reales în funcția de pre
ședinte al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste pe secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea celui mai larg și reprezentativ organism politic al țării, care constituie chezășia întăririi și afirmării, tot mai puternice, a democrației noastre socialiste, a prilejuit o puternică manifestare a sentimentelor de fierbinte dragoste și nețărmurită recunoștință ale întregului popor față de conducătorul încercat al partidului și statului nostru, pentru rolul și contribuția sa hotărîtoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe, edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, creșterea puternică a prestigiului internațional al României socialiste în lume.Participanții la Congres au evidențiat realizările remarcabile în dezvoltarea economico-socială a țării, profundele transformări revoluționare care au avut loc în viața întregii noastre societăți, în cei 40 de ani care au trecut de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. Intr-o perioadă istorică scurtă, România s-a transformat dintr-o țară slab dezvoltată, cu o economie predominant agrară, într-o țară industrial-agrară, cu o industrie puternică, modernă, și o agricultură socialistă, în plină dezvoltare. în această perioadă, industria românească a crescut de peste 100 de ori, agricultura de circa 7 ori, venitul național de 32 de ori. Pe această bază s-au asigurat dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, a științei, învățămîntului, culturii, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului.S-a subliniat faptul că una din marile realizări ale politicii economico-sociale a partidului și statului nostru o constituie repartizarea și amplasarea armonioasă, rațională a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării, ceea ce a contribuit în mod hotărîtor la ridicarea la o viață nouă, înfloritoare a tuturor județelor, asigurînd condiții egale de muncă și de viață pentru toți cetățenii patriei noastre.

Congresul Frontului Democrației și 
, Unității Socialiste a subliniat cu putere 

că marile victorii obținute de poporul 
român in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român — cea mai bogată în înfăptuiri 
din întreaga sa istorie — sînt indisolubil 
legate de activitatea prodigioasă desfă
șurată cu pasiune revoluționară și fier
binte patriotism, cu inegalabilă energie 
și profund spirit creator, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — perioadă intrată 
în conștiința națiunii drept „Epoca Ceaușescu". Mărețele realizări din această perioadă demonstrează, în mod grăitor, marea forță a economiei noastre naționale, imensa capacitate creatoare a poporului român, liber, fău

ritor conștient al propriului său viitor, socialist și comunist, justețea și clarviziunea politicii partidului nostru, care, sub conducerea plină de dinamism, înțelepciune și cutezanță revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, își îndeplinește cu cinste misiunea de înaltă răspundere pe care i-a încredințat-o istoria.
Congresul Frontului Democrației și 

Unității Socialiste dă o înaltă apre
ciere Raportului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII- 
lea al partidului, document programatic 
de excepțională valoare teoretică și prac
tică, care face o profundă și multilate
rală analiză a realităților economico- 
sociale din România, a tendințelor de 
dezvoltare a lumii contemporane, gene
ralizează experiența partidului și po
porului nostru in edificarea noii orîn- 
duiri, fundamentează in mod științific 
direcțiile hotărîtoare în care partidul și 
întregul popor trebuie să-și concentreze 
forțele în cincinalul 1986—1990 și în de
ceniul următor, pentru a asigura înainta
rea fermă a patriei noastre spre piscu
rile cele mai înalte ale societății comu
niste.însușindu-și pe deplin Ideile, tezele și orientările cuprinse în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la înaltul forum al comuniștilor români, celelalte documente adoptate, Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste hotărăște ca ele să devină propriul său program de activitate,‘al tuturor organizațiilor și organismelor componente, platforma de unire a energiilor creatoare, de mobilizare a întregului popor în lupta și munca pentru ridicarea României pe trepte tot mai înalte de civilizație și progres.Congresul își exprimă convingerea că organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, toți oamenii muncii din patria noastră vor acționa în strînsă unitate, cu înaltă răspundere muncitorească, revoluționară, pentru îndeplinirea exemplară a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, asigurind mersul neabătut înainte al României socialiste pe calea dezvoltării sale economico-sociale, a creșterii avuției naționale și a bunăstării întregului popor.Prin profunzimea problemelor dezbătute, prin hotărîrile adoptate și atmosfera de înflăcărat patriotism și înaltă angajare revoluționară în care s-a desfășurat, Congresul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste se înscrie ca un eve
niment de seamă în viața sociai-politică 
a țării, în procesul de dezvoltare și adîn- 
cire a democrației socialiste, muncito
rești-revoluționare în țara noastră, dînd 
o puternică expresie unității și coeziunii 
indestructibile a clasei muncitoare, țără
nimii și intelectualității, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de naționa
litate, în jurul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
voinței întregului popor român de a 
transpune în viață marile obiective ale 
celei de-a treia etape de realizare a Pro
gramului Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

IICongresul Frontului Democrației și Unității Socialiste dă o apreciere deosebită cuvîntării rostite în cadrul lucrărilor sale de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de însemnătate programatică în care sînt analizate cu profunzime științifică și înaltă exigență revoluționară activitatea desfășurată de poporul nostru în toate domeniile vieții economico-sociale, sarcinile complexe care stau în fața clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, în noua etapă de dezvoltare a României socialiste.Aprecierile și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind concentrarea eforturilor spre accentuarea dezvoltării intensive a tuturor ramurilor industriale și asigurarea unui echilibru corespunzător între diferitele Sectoare ale economiei naționale constituie pentru Frontul Democrației și Unității Socialiste și organizațiile sale componente un vast program de activitate, în vederea mobilizării tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor privind lărgirea bazei energetice și de materii prime, modernizarea structurii producției industriale, creșterea cu prioritate a ramurilor de înaltă tehnicitate, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, realizarea integrală și ritmică a producției fizice, a producției destinate exportului.în lumina orientărilor și indicațiilor da,te de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Congresul stabilește ca toate organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste să-și intensifice preocupările, să-și sporească contribuția la realizarea obiectivelor noii revoluții agrare, desfășurarea unor ample acțiuni pentru mai buna sistematizare și organizare a teritoriului, în vederea folosirii corespunzătoare a întregii suprafețe agricole. Organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste vor acționa pentru realizarea integrală a programului de irigații, îmbunătățiri funciare, creșterea potențialului productiv al pămîntului, extinderea chimizării și mecanizarea completă a lucrărilor agricole, aplicarea largă a cuceririlor științei agrozootehnice, pentru crearea condițiilor necesare dezvoltării unei agriculturi intensive, de înaltă productivitate și eficiență, care să satisfacă din plin cerințele economiei naționale și necesitățile de consum ale întregului popor.Dînd o înaltă apreciere Programului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic pe perioada 1986—1990 — elaborat sub conducerea directă a tovarășei academi

cian doctor inginer Elena Ceaușescu — Frontul Democrației și Unității Socialiste va acționa cu consecvență, prin organizațiile sale componente, pentru mobilizarea tuturor oamenilor de știință, a cercetătorilor în vederea sporirii contribuției acestora la dezvoltarea economico- socială a țării, îmbogățirea cu noi realizări a tezaurului cunoașterii științifice uni versale.Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste își însușește pe deplin orientarea stabilită de cel de-al XIII-lea Congres al partidului cu privire la repartizarea judicioasă a venitului național pentru fondul de consum și fondul de acumulare, considerînd că prin aceasta se asigură dezvoltarea și modernizarea continuă a forțelor de producție, creșterea puterii economice a patriei și ridicarea, pe această bază, a gradului de civilizație și bunăstare al întregului popor.Congresul cere tuturor organizațiilor componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste să acționeze cu toată fermitatea pentru așezarea întregii activități economico-sociale pe principiile autoconducerii și autogestiunii, pentru dezvoltarea inițiativei creatoare a oamenilor muncii, astfel ca în fiecare unitate economică să se asigure îndeplinfrea riguroasă a sarcinilor de plan, gospodărirea cu maximă eficiență a fondurilor materiale și financiare, reducerea continuă a cheltuielilor de producție, în primul rînd prin diminuarea consumurilor de materii prime și energie, creșterea mai puternică a productivității muncii.Congresul își însușește întru totul a- precierile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu referitoare la consolidarea și dezvoltarea continuă a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, ca bază trainică a relațiilor de producție socialiste, a întregii dezvoltări economico-sociale a țării și cere tuturor organizațiilor reunite în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste să acțio- * neze, împreună cu toți oamenii muncii proprietarii, producătorii și beneficiarii avuției sociale — pentru apărarea și întărirea acestei cuceriri fundamentale a revoluției și construcției noastre socialiste.Dezbătând Programul-directivă de creștere a nivelului de trai și de ridicare continuă a calității vieții în perioada 1986—1990, adoptat de Congresul al XIII- lea al partidului, participanții la Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste și-au exprimat recunoștința adîncă față de Partidul Comunist Român, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru preocuparea statornică în direcția ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor și s-au angajat, în numele organizațiilor pe care le reprezintă, să acționeze mai intens pentru mobilizarea tuturor forțelor în vederea creșterii producției materiale, a productivității muncii și eficienței economice, a venitului național — temelia sigură a ridicării nivelului de trai al tuturor cetățenilor țării.
Congresul apreciază că orientările de 

perspectivă ale dezvoltării economico- 
sociale a României pină in anul 2000, 
elaborate pe baza concepției revoluțio
nare, științifice a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, răspund celor mai inalte aspi
rații ale națiunii noastre, trasează ctt\ 
claritate calea inaintării continue spre 
transformarea României, pină la sfirșitul 
acestui secol, într-o țară socialistă multi
lateral dezvoltată, atît din punctul de 
vedere al producției industriale și agri
cole, cit și în privința nivelului general 
de trai și civilizație al poporului. Pentru 
Înfăptuirea acestui țel luminos, mobiliza
tor, Congresul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste adresează oamenilor 
muncii, întregii națiuni chemarea de a 
acționa cu abnegație și dăruire patriotică 
pentru transpunerea în viață a istoricelor 
hotăriri ale celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului, pentru îndeplinirea exem
plară a orientărilor și indicațiilor date de 
secretarul general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

III
Congresul al III-lea al Frontului De

mocrației și Unității Socialiste exprimă 
recunoștința tuturor forțelor sociale ale 
țării față de preocuparea susținută a 
Partidului Comunist Român, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru continua 
perfecționare a sistemului democrației 
muncitorești-revoluționare, pentru cadrul 
creat de participare efectivă a tuturor 
oamenilor muncii la conducerea intregii 
vieți economico-sociale a țării, pe baza 
principiului centralismului democratic, 
care îmbină armonios inițiativa largă a 
maselor cu conducerea unitară a tuturor 
sectoarelor de activitate.în perioada care a trecut de la precedentul Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, s-a consolidat și mai puternic orînduirea noastră socialistă, a crescut rolui clasei muncitoare de forță socială conducătoare în edificarea socialismului și comunismului, s-au întărit continuu alianța și unitatea dintre clasa muncitoare, țărănime și intelectualitate, a sporit coeziunea întregii națiuni în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prin aplicarea în viață a orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Frontul Democrației și Unității Socialiste și-a îmbunătățit și lărgit activitatea, afirmîndu-se ca factor important de unire și coordonate a eforturilor întregii națiuni, de manifestare a voinței și hotărîrii poporului nostru de a înfăptui neabătut Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

înființarea Organizației Democrației și Unității Socialiste, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, formă originală de participare organizată a cetățenilor care nu sînt membri ai partidului la viața politică a țării, <je lărgire a cadrului de manifestare a spiritului de inițiativă și răspundere civică la fiecare loc de muncă, în toate sectoarele construcției economice și social-culturale și care numără peste 4 milioane de membri, și-a dovedit atît viabilitatea politico-socială, cît și rolul important în sistemul democrației noastre socialiste, în asigurarea prezenței nemijlocite, active a maselor de cetățeni în viața politică a țării, în conducerea societății.Unindu-și forțele și acționînd sub conducerea directă a Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Frontul Democrației și Unității Socialiste, organizațiile de masă și obștești componente au contribuit la creșterea forței și eficienței angajării revoluționare a întregului popor în opera istorică de ridicare a patriei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație.
Congresul consideră că orientările 

date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
vederea ridicării continue a nivelului 
activității Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste vor duce -nemijlocit la 
creșterea rolului său ca organism politic 
larg democratic in mobilizarea și asigu
rarea participării organizațiilor de masă 
și obștești, a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, a întregului popor, sub 
conducerea partidului, Ia înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidului și 
statului nostru. Participanții la Congres au exprimat hotărirea sindicatelor, a Uniunii Tineretului Comunist, a organizațiilor de femei, a Organizației Democrației și Unității Socialiste, a celorlalte organizații de masă, obștești și profesionale, de a acționa cu toată fermitatea, cu înaltă răspundere și spirit revoluționar, pentru transpunerea în viață a marilor obiective stabilite de partid, pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.Apreciind valoarea adunărilor publice lunare intitulate „Tribuna democrației", înființate din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu^ Congresul cere organizațiilor sale componente să acționeze în continuare, cu toată răspunderea, pentru creșterea rolului acestora în exercitarea directă a drepturilor cetățenești, în realizarea unui amplu și eficient dialog între cetățeni și organele locale^ astfel' îneît acestea să devină o adevărată școală a răspunderii civice, o formă de participare efectivă a tuturor oamenilor muncii la discutarea și soluționarea problemelor de interes obștesc, la adoptarea deciziilor care privesc dezvoltarea economică și social-edilitară a localităților, la înfăptuirea politicii partidului de ridicare permanentă a calității vieții întregului popor.Congresul relevă faptul că, prin aplicarea în viață a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, controlul oamenilor muncii și-a sporit eficiența, contribuind, printr-o largă participare cetățenească, la respectarea hotărîrilor de partid și a legilor țării, apărarea avutului obștesc, întărirea spiritului de ordine și disciplină, creșterea gradului de solicitudine a personalului din unitățile comerciale și prestatoare de servicii. Organizațiile de masă și obștești vor acționa cu și mai multă fermitate pentru îmbunătățirea organizării controlului, pentru mai buna lui coordonare și sporirea competenței celor ce-1 exercită, pentru o mai strînsă colaborare cu consiliile controlului activității economice și sociale, asigurîndu-se gospodărirea cu maximă răspundere a bunurilor încredințate de societate, combaterea hotârîtă a oricăror acte care contravin principiilor eticii și echității socialiste.

IV
Congresul dă o înaltă apreciere teze

lor, ideilor și orientărilor de o excep
țională însemnătate teoretică și practi
că, cuprinse în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia Congre
sul al XIII-lea al partidului, privind ne
cesitatea intensificării educației politico- 
ideologice, în spirit militant, revoluțio
nar, a tuturor oamenilor muncii, însu
șindu-și pe deplin Programul ideologic 
al partidului, adoptat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie 1982. In- spiritul înaltelor cerințe formulate de aceste documente, Frontul Democrației și Unității Socialiste, organizațiile sale componente, cu sprijinul și sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vor desfășura 
o intensă activitate politico-educativă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, formarea omului nou, cu un larg orizont de cunoaștere, educarea patriotică, revoluționară, a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, cultivarea în rîndul acestora a dragostei față de patrie, partid și popor, a răspunderii și atașamentului față de cuceririle sale revoluționare, a hotărîrii de a lupta și munci pentru făurirea socialismului și comunismului, pentru apărarea independenței și suveranității României.în același timp, Frontul Democrației șl Unității Socialiste, .organizațiile componente trebuie să dezvolte puternic, în rîndul maselor de cetățeni, spiritul solidarității internaționale, ai prieteniei cu țările socialiste, cu popoarele țărilor în curs de dezvoltare, cu forțele înaintate de pretutindeni, cu toate popoarele care se pronunță pentru pace și colaborare în lume.Congresul cere consiliilor Frontului Democrației și Unității Socialiste, organizațiilor componente să acționeze pentru ridicarea calității și eficienței învă- țămîntulul politic de masă, a cercurilor 

de educație socialistă de la sate, a activității de răspîndire a cunoștințelor științifice, punînd pe primul plani studierea aprofundată a documentelor Congresului al XIII-lea al partidului, a operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, cunoașterea temeinică a politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru, a obiectivelor și sarcinilor ce re-' vin fiecărei unități, fiecărui colectiv de muncă.întreaga activitate politico-educativă desfășurată de Frontul Democrației și Unității Socialiste, de organizațiile componente va fi pătrunsă de un înalt spirit revoluționar, va contribui la ridicarea conștiinței revoluționare a tuturor oamenilor rpuncii, la combaterea hotărî- tă a concepțiilor și mentalităților retrograde, mistice, obscurantiste, a oricăror manifestări de naționalism, șovinism, antisemitism și a altor forme de înjosire a omului.Congresul cheamă consiliile Frontului Democrației și Unității Socialiste, organizațiile componente să participe și mai activ la marele festival al muncii și al creației, Festivalul național „Cîntarea României'1, să asigure transformarea caselor de cultură, cluburilor și căminelor culturale în adevărate centre ale creației și culturii, să militeze pentru creșterea rolului acestora în formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, pentru sporirea contribuției maselor populare la înflorirea culturii naționale, prin adăugarea de noi și valoroase lucrări, inspirate din realitățile de azi ale țării. Congresul adresează uniunilor de creație, oamenilor de cultură și artă îndemnul de a făuri noi opere care să reflecte activitatea tumultuoasă de transformare revoluționară a societății, munca uriașă ■pe care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea o consacră înfloririi patriei.
V

Congresul al III-lea al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste exprimă 
deplina adeziune și aprobarea totală față 
de politica externă activă și constructi
vă a partidului și statului nostru, însu
șindu-și pe deplin aprecierile, orientă
rile și obiectivele cuprinse în Raportul 
prezentat la Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, In .cuvântarea 
rostită la tribuna marelui forum al de
mocrației noastre socialiste — documen
te care reflectă interesele fundamentale 
ale poporului român, idealurile sale de 
pace și libertate, dezarmare și securitate, 
înțelegere și colaborare internațională, 
de făurire a unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Congresul dă o înaltă apreciere rolu
lui hotăritor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — conducător încercat al 
partidului și statului nostru, proeminen
tă personalitate a vieții politice contem
porane — in elaborarea și transpunerea 
în viață a politicii externe românești, 
prodigioasei sale activități dedicate pro
movării consecvente în viața internațio
nală, în raporturile dintre state, a prin
cipiilor noi de relații bazate pe deplină 
egalitate, respect al independenței și su
veranității naționale, neamestec în tre
burile interne și avantaj reciproc, pe 
nerecurgerea la forță și amenințarea cu 
folosirea forței, pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta liber, 
așa cum dorește, fără nici un amestec 
din afară. Prestigiul internațional fără 
precedent al României, imaginea ei in 
lumea contemporană — imaginea unui 
stat liber și independent — sînt indiso
lubil legate de activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, președintele 
Republicii, președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.Dînd glas voinței unanime a poporului român, Congresul, toate organizațiile componente ale Frontului Democrației și Unității Socialiste susțin cu fermitate acțiunile perseverente ale partidului și statului nostru pentru înfăptuirea unei politici de pace și colaborare în lume, inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrate problemei fundamentale a epocii noastre. — oprirea cursei înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare, trecerea la dezarmare, înlăturarea" pericolului unei catastrofe nucleare, asigurarea unei păci trainice în lume.La chemarea partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, toate forțele sociale și politice ale poporului român, strîns unite în Frontul Democrației și Unității Socialiste, au militat și militează cu hotărîre pentru înfăptuirea politicii externe a țării, afirmîndu-se cu vigoare, prin acțiuni de amploare, în cadrul marilor mișcări pentru dezarmare și preîntâmpinarea unui nou război, pentru oprirea amplasă

Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, magistralul 
Raport prezentat cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîrile 
de importanță istorică adoptate de marele forum al comuniștilor, care au 
deschis o largă perspectivă dezvoltării economice și social-politice a patriei 
noastre, pun în fața întregului popor țelul luminos, cutezător al ridicării 
României la stadiul de țară socialistă multilateral dezvoltată, cu un nivel 
ridicat de civilizație și bunăstare. înfăptuirea acestui țel măreț cere din 
partea tuturor organizațiilor unite în cadrul Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, a tuturor cetățenilor patriei o muncă plină de pasiune, de abne
gație și dăruire patriotică, revoluționară.

In cadrul celui de-al III-lea Congres al Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, reprezentanții celui mai larg și mai reprezentativ organism 
democratic al țării s-au angajat solemn în fața tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, pre
ședintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, să acționeze neobosit, 
cu întreaga energie, pentru realizarea luminosului program stabilit de Con
gresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, spre binele poporului 
român și al cauzei înfloririi, în deplină libertate și demnitate, a scumpei 
noastre patrii, intr-o lume a independenței, securității și păcii, a colaborării 
și conlucrării rodnice între națiuni.

___________ _ ________________7

rii pe continentul nostru a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune și eliminarea oricăror arme nucleare din Europa și din lume, pentru apărarea dreptului fundamental al popoarelor, dreptul Ia viață, Ia pace, la existență liberă și demnă.Congresul cere Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, tuturor organizațiilor componente să militeze și în viitor cu aceeași consecvență pentru înfăptuirea neabătută a politicii externe a partidului și statului nostru, a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, să slujească interesele fundamentale ale țării, ale dezvoltării în liniște și pace a patriei socialiste, să acționeze cu perseverență pentru unirea eforturilor tuturor forțelor iubitoare de pace din Europa și din întreaga lume în vederea opririi evoluției periculoase a evenimentelor spre agravarea încordării, pentru reluarea politicii de destindere și soluționarea pașnică a tuturor problemelor litigioase.Congresul își însușește pe deplin orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea largă a colaborării și solidarității României cu țările socialiste, în primul rînd cu țările vecine, întărirea conlucrării cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, extinderea, în continuare, a raporturilor cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orânduire socială, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, participarea activă a țării noastre la schimbul mondial de valori materiale și spirituale, la rezolvarea problemelor complexe cu care se confruntă omenirea.Congresul acordă o înaltă apreciere relațiilor de strînsă colaborare pe care Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste le întreține cu 108 organizații politice din numeroase^ țări de pe toate continentele, expri- mînd încă o dată convingerea că lupta unită a celor mai largi forțe sociale de pretutindeni constituie un factor de importanță hotărîtoare pentru soluționarea democratică, în interesul popoarelor, a problemelor internaționale actuale.Reafirmînd, în spiritul politicii generale a partidului nostru, solidaritatea și sprijinul poporului român față de lupta tuturor popoarelor, a forțelor revoluționare, progresiste, împotriva politicii imperialiste și neocolonialiste de dominație și exploatare, împotriva rasismului și apartheidului, pentru eliberare socială și națională, pentru transformări democratice și dezvoltare liberă pe calea progresului economic și social, Congresul 
Frontului Democrației și Unității Socia
liste cere Consiliului Național să ampli
fice și în viitor legăturile, contactele și 
conlucrarea cu organismele politice simi
lare de peste hotare, cu mișcările de eli
berare națională, cu toate forțele demo
cratice și iubitoare de pace din întreaga 
lume, în interesul înfăptuirii aspirațiilor 
de progres, bunăstare și pace ale tuturor 
popoarelor.

VI
Congresul a stabilit ca toate organiza

țiile componente și consiliile locale să-și 
aducă întreaga contribuție la buna pre
gătire și desfășurare a alegerilor gene
rale de deputați în Marea Adunare Na
țională și consiliile populare, care 
vor avea loc la 17 martie 1985. O deosebită atenție va fi acordată reprezentării judicioase, în organele puterii de stat, a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, asigurîndu-se propunerea pe listele de candidați și alegerea ca deputați în Marea Adunare Națională și consiliile populare a celor mai buni muncitori, țărani, intelectuali, cetățeni care se bucură de prestigiu în rîndul maselor și care, prin calitățile și întreaga lor activitate, oferă garanția îndeplinirii, cu înaltă responsabilitate, a mandatului încredințat.întreaga pregătire și desfășurare a alegerilor se va realiza sub semnul mobilizării largi a energiilor poporului în vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a sarcinilor de plan pe anul 1985 și bunei pregătiri a condițiilor pentru trecerea la înfăptuirea cincinalului 1986—1990.Act constituțional fundamental, eveniment politic de primă însemnătate în viața țării, alegerile trebuie să constituie o puternică expresie a adîncirii și perfecționării democrației noastre socialiste, un prilej de afirmare a spiritului revoluționar și a patriotismului militant, care animă întreaga națiune, o manifestare grăitoare a unității indestructibile a tuturor oamenilor muncii în jurul Partidului Comunist Român, al conducătorului încercat al poporului pe calea progresului și prosperității, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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POPORUL ÎNTREGIȘI EXPRIMĂ ACORDUL DEPLIN ȘI PROHJNDA SATISFACȚIE 
PENTRU REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU1N ÎNALTA FUNCȚIE 
DE PREȘEDINTE AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ARAD AL P.C.R. și CON
SILIULUI POPULAR AL JUDE
ȚULUI se arată : Asemenea întregu
lui nostru popor, locuitorii străbu
nelor meleaguri românești ale Ara
dului au luat cunoștință cu vie sa
tisfacție și aleasă mindrie patriotică 
de magistrala dumneavoastră expu
nere în cadrul lucrărilor celui de-al 
IlI-lea Congres al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, ale că
rei idei și orientări de inestimabilă 
valoare teoretică .și practică consti
tuie, pentru noi toți, un amplu și 
mobilizator program de muncă și 
viață revoluționară, de activitate 
neobosită desfășurată pentru conti
nua dezvoltare a patriei noastre 
dragi, pentru fericirea și bunăstarea 
națiunii socialiste.

Sintem nespus de mindri să fim 
contemporanii acestei strălucite epoci 
de istorie nouă românească, m care 
tot ce s-a împlinit este nepieritor 
legat de distinsa personalitate și 
pilduitoarea dumneavoastră activita
te revoluționară, de dăruirea pa
triotică și gindirea cutezătoare cu 
care ne conduceți spre Împlinirea 
celor mai nobile idealuri, spre edi
ficarea socialismului și comunismului 
pe pâmintul scump al patriei.

într-un gind și o voință cu țara 
întreagă, hotăriti de a acționa mereu 
strins uniți in jurul stindardului 
glorios al partidului nostru, al dum
neavoastră. mult iubite conducător 
ne exprimăm încă o dată, din adiri- 
cul inimilor, deplina noastră adeziu
ne față de realegerea dumneavoas
tră în funcția de președinte al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. spre împlinirea dorinței unani
me a întregului nostru popor de a 
avea in fruntea luptei pentru pros
peritatea și fericirea patriei pe cel 
mai iubit fiu al său. strălucit con
ducător de partid și de stat, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane, militant neobosit pentru 
afirmarea nobilelor idealuri de pace, 
înțelegere si' colaborare intre toate 
statele lumii.

Exprimind sentimentele de legi
timă și vibrantă mindrie patriotică, 
de nețărmurită bucurie și profundă 
satisfacție ale tuturor cooperatorilor 
meșteșugari, vă adresăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde și respectuoase feli
citări cu ocazia realegerii dumnea
voastră In înalta funcție de pre
ședinte al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, se menționează în 
telegrama CONSILIULUI UNIUNII 
CENTRALE A COOPERATIVELOR 
MEȘTEȘUGĂREȘTI.

F’rezența dumneavoastră tn frun
tea partidului și a țării, a Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
reprezintă pentru întregul popor 
garanția sigură a libertății, inde
pendenței și suveranității patriei, a 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism.

însuflețiți puternic de luminoasele 
perspective prefigurate in documen
tele Congresului al XHl-lea ai 
Partidului Comunist Român, ne an
gajăm. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom acționa; cu toată 
energia pentru a îndeplini in mod 
exemplar sarcinile ce ne revin, din 
istoricele hotărîri ale marelui fo
rum al comuniștilor români, că vom 
face totul pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a planului pe anul 
1985, pentru pregătirea temeinică și 
înfăptuirea exemplară a obiective
lor cincinalului 1986—1990.

Reînvestirea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în această funcție consti
tuie chezășia sigură a lărgirii . sis
temului democrației noastre munci
torești. revoluționare, a asigurării 
mersului neabătut al României spre 
culmile înalte de progres și civili
zație socialistă și comunistă — se 
spune in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. 
și CONSILIULUI JUDEȚEAN AL 
F.D.U.S.

Aplicînd tn viață orientările, sar
cinile și indicațiile formulate de 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
magistralul Raport prezentat Con
gresului al XlII-lea al partidului, in 
celelalte documente adoptate de is
toricul congres, consiliile județean 
și locale ale Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, organizațiile 
proprii ale democrației și unității so
cialiste. sub directa conducere a 
comitetului județean, a organelor și 
organizațiilor de partid, au. mobilizat 
colectivele de oameni ai muncii pen
tru realizarea exemplară a sarcini
lor de plan ale acestui an și pe în
tregul cincinal, pregătind condițiile 
trecerii la înfăptuirea cu succes a 
directivelor adoptate de marele fo
rum al comuniștilor- români.

Folosim acest prilej deosebit pen
tru a ne exprima satisfacția, bucuria 
și încrederea față de neobosita dum
neavoastră activitate pusă în .slujba 
întăririi colaborării și cooperării in
ternaționale. pentru consecvența cu 
care militați pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă, pentru independența 
și suveranitatea scumpei noastre pa
trii, Republica Socialistă România.

Ne angajăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. sâ nu 
precupețim nici un efort pentru a- 
plicarea fri viață a istoricelor hotă- 
riri adoptate de Congresul al XIII- 
lea al partidului, a celor adoptate 
de Congresul al IlI-lea al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
pentru continua prosperitate și feri
cire a poporului român.

AJături de Întregul nostru popor, 
animați . de sentimente de profund 
atașament și recunoștință față de 
tot ceea ce gîndiți și întreprindeți 
pentru propășirea României socia
liste, oamenii de cultură și artă din 
patria noastră, toți lucrătorii din 
domeniul culturii vă adresează cele 
mai calde felicitări cu ocazia reale
gerii dumneavoastră în înalta func
ție de președinte al Frontului 
Democrației și .Unității Socialiste, 
expresie a unanimității de voință a 
tuturor cetățenilor patriei — se ara

tă tn telegrama CONSILIULUI 
CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIA
LISTE. Noi vedem în aceasta cea 
mai convingătoare expresie a hotă- 
ririi nestrămutate a națiunii noastre 
socialiste de a infăptui sarcinile 
Congresului al XlII-lea al P.C.R. 
privind dezvoltarea României în 
cincinalul următor și în perspectivă 
pină în anul 2090.

Creatorii de artă, toii activiștii Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste se angajează să-și înzecească 
eforturile pentru a da României so
cialiste, epocii pe care o trăiesc 
noi opere care să' sporească zestrea 
de valori spirituale ale patriei noas
tre, exprimind astfel recunoștința 
fierbinte pentru condițiile create tu
turor cetățenilor de a se bucura de 
o viață demnă și fericită.

Vă urăm din inimă, încă o dată, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. alături de întreaga națiu
ne. multă sănătate și putere de 
muncă pentru a conduce și în viitor 
destinele patriei spre noi culmi de 
civilizație și progres, spre comunism.

în telegrama COMITETULUI JU- 
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se subli
niază : în deplină unitate de acțiune 
și gindire cu intregul nostru partid 
și popor, comuniștii, toți locuitorii 
județului Cluj, fără deosebire de na
ționalitate, au primit cu profundă 
satisfacție și aleasă mindrie patrio
tică cuvîntarea de o excepțională 
valoare teoretică și practicii prezen
tată de dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de la înalta tribună a Congresului 

• Mărețele realizări socialiste de azi, luminoasele perspective de miine ale 
patriei sint nemijlocit legate de prodigioasa dumneavoastră activitate consacrată 
făuririi socialismului și comunismului pe pămintul României, spre binele și fericirea 
întregii națiuni

• Strălucitele dumneavoastră inițiative de pace se bucură de un larg răsunet 
internațional, ridicind necontenit prestigiul țării noastre in lume

• Vom intimpina alegerile de deputați de la 17 martie sporindu-ne eforturile 
in muncă pentru a infăptui neabătut sarcinile actualului cincinal, acționind cu fermitate 
pentru traducerea in viață a orientărilor Congresului al XlII-lea al partidului

a! Ili-Ida al F.D.U.S. Aprobind din 
toată inima conținutul tezelor, orien
tărilor și chemărilor adresate po
porului la înaltul forum al democra
ției muncitorești, revoluționare, dăm 
o înaltă apreciere contribuției hotărî- 
toare a dumneavoastră la realizarea 
amplului proces de edificare socialis
tă și comunistă a patriei, la înfăp
tuirea întregii politici interne și in
ternaționale a partidului și statului 
nostru.

Ne angajăm să acționăm cu fer
mitate și dăruire patriotică pentru 
Îndeplinire^ marilor obiective și 
sarcini trasate de Congresul al 
XlII-lea al partidului, a brientâri- 
lor. și indicațiilor date de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. in cuvîntarea 
rostită la Congresul al MI-lea al 
F.D.U.S.. pentru îndeplinirea exem
plară a planului economico-social pe 
anul 1985 și pe intregul cincinal, 
pentru a ne spori contribuția noastră 
Ia ridicarea patriei pe trepte tot mai 
înalte ale progresului și civilizației 
socialiste • și comuniste. Totodată, 
ne angajăm să intimpinăm eveni
mentul ce-I reprezintă alegerile de 
Ia 17 martie cu eforturi sporite in 
muncă, pentru a obține’cu acest pri
lej noi succese in toate domeniile 
de activitate.

în aceste momente de puternic en
tuziasm și profundă angajare patrio
tică, de puternică efervescență po
litică și socială, cu semnificații deo
sebite in afirmarea deplină a demo
crației noastre muncitorești, revolu
ționare, a unității de nezdruncinat a 
întregului nostru popor în jurul 
partidului, ne reafirmăm, alături de 
toți oamenii muncii, totala adeziune 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, elaborată și 
înfăptuită sub nemijlocita și înțe
leaptă dumneavoastră conducere — 
se relevă în telegrama MINISTERU
LUI SĂNĂTĂȚII.

Adresindu-vă cele mai respectuoa
se și mai fierbinți felicitări cu pri
lejul realegerii dumneavoastră in 
înalta funcție de președinte al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, vâ asigurăm încă o dată, mult 
iubite și stimate conducător, de ho- 
tărîrea noastră, a tuturor celor in
vestiți cu înalta responsabilitate de 
a veghea la sănătatea, tinerețea și 
vigoarea poporului nostru, de a nu 
precupeți nici un efort pentru trans
punerea integrală in viață a politicii 
sanitare a partidului și statului nos
tru socialist, pentru înfăptuirea is
toricelor hotărîri ale celui de-al 
XlII-lea Congres al P.C.R.. pentru 
aplicarea creatoare în viață a pre
țioaselor dumneavoastră orientări și 
indicații, pe care cu atîta har și ge
nerozitate ni le dați permanent și 
care constituie pentru noi linii direc
toare în activitatea de zi cu zi.

Vă rugăm să primiți, mult stimate 
și iubite tovarășe,Nicolae Ceâușesffu, 
odată cu asigurarea indestructibilului 
nostru devotament, a dragostei și 
profundului nostru respect, cele mai 
fierbinți urări de viață îndelungată, 
multă sănătate și putere de muncă, 
pentru a conduce destinele neamului 

nostru spre culmile cele mai înalte 
ale progresului și civilizației comu
niste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se spu
ne : Intr-un glas cu țara întreagă, 
cu inimile bătind fierbinte pentru 
partid, pentru patrie, oameni! mun
cii de pe plaiurile mereu mai înflo
ritoare și mai prospere ale judelu- 
lui Alba iși exprimă din adîncul su
fletului deplina aprobare .și adeziu
ne față de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — eminentul ț<?n- 
dueător al partidului și poporului, 
eroul contemporan al națiunii noas
tre. de al cărui nume și cutezătoare 
faptă se leagă inseparabil toate ma
rile jzbînzi socialiste ale neamului, 
prețuirea și prestigiul fără prece
dent de care se bucură România in 
rindul popoarelor lumii — în inalla 
funcție de președinte al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

Profund însuflețiți de orientările 
cuprinse in expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
marele forum al democrației noas
tre socialiste. locuitorii județului 
nostru, mobilizați și conduși de or
ganele și organizațiile de partid, ac- 
ționind strins in cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
iși 'manifestă botârirea de a acționa 
neabătut pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor economico-sociale 
ce le revin în anul 1985 și intregul 
cincinal, făcînd ca, prin priceperea, 
hărnicia și abnegația lor, aceste 
străvechi locuri să se Înalțe, în pas 
cu țara întreagă, la noi cote ale 

dezvoltării și civilizației, ale binelui 
și fericirii.

Ne angajăm solemn în fața parti
dului. a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, de a trans
pune in viață eu fermitate și înaltă 
dăruire patriotică îndatoririle ce ne 
revin din istoricele documente adop
tate de Congresul al XlII-lea al 
partidului, cu convingerea nestrămu
tată câ servim in acest fel măreața 
cauză a partidului, idealul nobil ai 
ridicării scumpei noastre patrii pe 
cele mai înalte trepte ' ale socialis
mului și comunismului.

t
Cu prilejul realegerii dumneavoas

tră in fruntea celui mai larg și re
prezentativ organism politic al țării; 
înalt forum al democrației muncito
rești, revoluționare. Frontul Demo
crației și Unității Socialiste, noi, oa
menii muncii din COMITETUL DE 
STAT PENTRU PREȚURI, însufle
țiți de cele mai adinei sentimente 
de fierbinte dragoste și adîncă' pre
țuire, vă transmitem profunda noas
tră bucurie și satisfacție, precum și 
cele mai calde felicitări și urări de 
viață îndelungată pentru progresul și 
prosperitatea continuă a patriei 
noastre.

Ne exprimăm și cu această ocazie, 
Iubite conducător, totala și deplina 
adeziune față de documentele adop
tate, de bogăția de idei rezultate din 
magistrala dumneavoastră cuvintare 
prin care ați înfățișat în imagini de 
o impresionantă forță evocatoare 
realizările obținute de poporul nos
tru in anii construcției socialiste, 
rolul și locui Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, răspunderile ce 
revin tuturor cetățenilor patriei 
noastre in măreața epopee de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltata in Romania. Vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că. urmînd 
strălucitul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață, sintem ferm ho- 
tăriți să ne îndeplinim exemplar În
datoririle ce ne revin, să depunem 
toate eforturile pentru realizarea in 
cit mai bune condiții a sarcinilor din 
domeniul politicii de prețuri a parti
dului și statului nostru, pentru dez- 
-voltarea și înflorirea scumpei noas
tre patrii, Republica Socialistă 
România.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se menționează : Minerii, side- 
rurgiștii, constructorii de mașini, lu
crătorii ogoarelor, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii din județ vă ex
primă, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general al partidului, 
președinte al Republicii și al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. mulțumiri fierbinți pentru, 
preocuparea ca — odată cu .impe
tuoasa dezvoltare economi co-socială 
a patriei și tuturor zonelor și loca
lităților sale — în societatea noastră 
socialistă să se asigure și cel mai 
larg cadru de manifestare a demo
crației muncitorești, revoluționare, 
creindu-se condiții pentru ca fiecare 

cetățean să se poată exprima des
chis, să-și expună opiniile, să parti
cipe activ, demn și conștient la fău
rirea civilizației socialiste și comu
niste, a viitorului tot mai luminos 
al națiunii noastre.

Animați de marea bucurie și sa
tisfacție de a vă avea și de acum 
înainte ani multi în fruntea parti
dului și statului si ca președinte al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, pe deplin convinși că. sub 
conducerea dumneavoastră înțeleaptă, 
vom ridica pe noi trepte de civiliza
ție și progres patria dragă, ne an
gajăm solemn să acționăm cu toată 
fermitatea pentru înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor ce ne revin din. do
cumentele istoricului Congres al 
XlII-lea al partidului și din hotăririle 
Congresului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, aceasta contri
buind la perfecționarea in continuare 
a forțelor și relațiilor de producție 
din țara noastră, la dezvoltarea avu
ției. naționale, a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor, 
la creșterea aportului .patriei noastre 
în soluționarea marilor probleme ale 
omenirii — instaurarea păcii, a 
securității și înțelegerii între toate 
popoarele.

într-un gînd cu ceilalți oameni si 
muncii din patria noastră, slujitorii 
condeiului Iși exprimă deplina și 
entuziasta adeziune la hotărîrea 
celui de-al IlI-lea Congres aj Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste de a vâ reinvesti in înalta 
funcție de președinte al celui mai 
larg și .mai reprezentativ for demo

cratic românesc, se arată in tele
grama UNIUNII SCRHTORÎLOR.

Dăm o înaltă și respectuoasă apre
ciere faptului că, de atitea ori. ați 
subliniat contribuția de seamă pe 
care o pot aduce creatorii la intensi
ficarea schimbului de valori materia
le și spirituale, la aprofundarea cu
noașterii reciproce a marilor creații 
științifice, culturale șt artistice, por
nind de la adevărul incontestabil că 
fiecare popor poate și trebuie să 
participe la făurirea patrimoniului 
comun al civilizației mondiale.

Date fiind preocupările noastre 
specifice, am acordat o deosebită 
atenție acelei părți din magistrala 
cuvintare in care ați subliniat nece
sitatea intensificării activității poli
tico-educative de formare a omului 
nou, făuritor conștient al propriului 
său viitor umanist revoluționar. Vă 
asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, câ ne 
vom strădui fără preget să răspun
dem acestui generos și mobilizator 
îndemn, îndepiinindu-ne datoria sa
cră fată de poporul cârtiia-i aparți
nem cu trup și suflet, față de cauza 
nobilă a edificării socialismului și 
comunismului pe pămintul româ
nesc.

tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. 
se' spune : Cu inimile vibrînd de în- 
suflețitoare sentimente patriotice, re
voluționare, comuniștii, toți locuito
rii județului Dimbovița, asemenea 
întregii noastre națiuni, Iși expri
mă aprobarea deplină față de docu
mentele Congresului al IlI-lea al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, față de magistrala cuvin- 
tare prezentată de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ce constituie un 
strălucit model de analiză științifică 
și un mobilizator program de acțiu
ne pentru înfăptuirea marilor, obiec
tive' de dezvoltare eConomibo-sooială 
a țării, pentru perfecționarea relații-, 
lor sociale și a democrației noastre 
socialiste.

Vă adresăm prinosul recunoștinței 
noastre profunde pentru meritele 
inegalabile pe care le aveți în edi
ficarea celei mai drepte și mai u- 
mane orinduiri pe pămintul patriei 
noastre, în consolidarea prestigiului 
de care România socialistă se bucu
ră astăzi in lume, datorită consec
venței și realismului cu care mili
tați pentru triumful păcii, înțelegerii 
și colaborării intre toate statele și 
popoarele.

Cu încrederea nestrămutată că sub 
conducerea dumneavoastră clarvăză
toare. caracterizată prin nesecat spi
rit novator, revoluționar, prin fier
binte patriotism și înaltă răspunde
re pentru destinele țării și poporului, 
vom obține noi și mărețe izbinzi 
spre înălțarea și măreția patriei, ne 
angajăm solemn că vă vom urma 
neabătut, cu gindul și fapta, că vom 
acționa cu toată energia pentru 
realizarea sarcinilor și obiectivelor 
ce ne revin din istoricele documen
te ale Congresului al XlII-lea ai 
partidului.

Cu nemărginită bucurie și vie mtn- 
drie patriotică, comuniștii, toți lu
crătorii MINISTERULUI EDUCA
ȚIEI si INVAȚAMÎNTULUI, cadre
le didactice și tineretul studios, ase
menea întregului nostru popor, iși 
exprimă deplina aprobare și profun
da satisfacție pentru realegerea in 
unanimitate. în iaalta funcție de 
președinte al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, a dumneavoas
tră, ctitorul României moderne, cel 
mai iubit fiu al națiunii noastre so
cialiste.

Ca activiști ■ în domeniul formării 
și educării generațiilor tinere. al 
pregătirii și perfecționării forței de 
muncă, Vă purtăm cea mai vie re
cunoștință pentru concepția nouă, 
modernă, așezată la temelia școlii 
de toate gradele, pentru grija per
manentă pe care o purtați dezvol
tării continue a invățămintului, pen
tru posibilitățile neîngrădite de 
care se bucură astăzi toți tinerii pa
triei. fără deosebire de naționalitate, 
de a se pregăti pentru muncă și via
ță, de a-și realiza cele mai înalte 
aspirații.

Ne insușim întru totul orientările, 
tezele și aprecierile cuprinse in ma
gistrala dumneavoastră cuvintare la 
Congresul al IlI-lea al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
din care am tras concluzia că tre
buie să ne intensificăm , activitatea 
de instruire și educare a tinerelor 
generații, in pas cu cerințele noii re
voluții tehnico-științifice, că trebuie 
să ridicăm nivelul de exigență față 
de pregătirea și perfecționarea ca
drelor, că trebuie să facem mai mult 

pentru educarea patriotică, militant- 
revoluționară a tineretului.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
din CONSILIUL NAȚIONAL AL 
APELOR ne exprimăm cu vibrantă 
însuflețire adeziunea deplină față de 
reînvestirea dumneavoastră in func
ția de președinte al înaltului forum 
național ai democrației muncitorești 
revoluționare — Frontul Democrației 
și Unității Socialiste — văzînd in 
aceasta o nouă și strălucită manifes
tare de profundă dragoste, de 'alea
să stimă și prețuire, pe care intregul 
nostru popor le poartă celui mai iu
bit fiu al națiunii noastre, ctitorul 
României socialiste.

în consens cu întreaga noastră na
țiune, toți cei ce muncesc in dome
niul gospodăririi apelor. In frunte 
cu comuniștii, sintem Însuflețiți de 
mobilizatoarele îndemnuri cuprinse 
în magistrala cuvintare pe care ati 
adresat-o celui de-al IlI-lea Con
gres ai F.D.U.S., document de inesti
mabilă valoare teoretică și practică, 
ce constituie o puternică și insufle- 
țitoare chemare pentru transpunerea 
în viață a mărețului program adop
tat de Congresul al XlII-lea ăl par
tidului. menit să asigure înaintarea 
continuă a patriei noastre spre cul
mile progresului și ale civilizației 
socialiste, spre comunism.

Permiteți-ne să vă urăm cu acest 
prilej, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae .Ceaușescu, multă sănă
tate și putere de muncă pentru a ne 
călăuzi pe mai departe pe drumul 
socialismului și comunismului.

în telegrama CONSILIULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL F.D.U.S. se 
arată : Cu cele mai alese ginduri și 
sentimente, în atmosfera vibrantă de 
profundă angajare patriotică, oame
nii muncii de pe. frumoasele melea
guri ale Mureșului și Tirnavelor — 
români, maghiari, germani — au ur
mărit cu viu interes. profundă satis
facție și totală aprobare magistrala 
dumneavoastră cuvintare rostită in 
fața Congresului Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — docu
ment de inestimabilă valoare știin
țifică. teoretică și. practică pentru 
întreaga noastră activitate viitoare, 
grandios program pentru înălțarea 
patriei pe noi culmi de progres și 
civilizație umană.

Reafirmînd acordul deplin și una
nim. adeziunea noastră de neclintit 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, urmind 
exemplul dumneavoastră luminos de 
muncă și dăruire, vă asigurăm, iu
bite conducător, că vom acționa 
neobosit pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale celui de-al 
XlII-lea Congres al partidului, din 
documentele adoptate de Congresul 
F.D.U.S. și Conferința pe țară a 
O.D.U.S.

Avindu-vă mereu !n fruntea parti
dului și statului, a Frontului Demo
crației și Unității Socialiste pe dum
neavoastră, cel mai iubit și stimat 
fiu al poporului, avem garanția si
gură a înfăptuirii neabătute a Pro
gramului partidului de,făurire a so

cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism, implinirii celor mai cuteză
toare vise ale înaintașilor, pentru 
bunăstarea și fericirea poporului.

COMITETUL NAȚIONAL PEN
TRU APĂRAREA PĂCII .vede in 
dumneavoastră, stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, ctitor și 
arhitect al României moderne, al 
celei mai grandioase opere create pe 
pămintul țării, chezășia viitorului 
luminos al patriei, a ridicării ei pe 
noi culmi de civilizație și progres.

Strălucitele' dumneavoastră iniția
tive de pace, întreprinse in numele 
poporului român și al viitorului în
tregii omeniri, pentru asigurarea pă
cii. pentru înțelegere, prietenie și 
colaborare internațională constituie 
o contribuție de excepțională însem
nătate la cauza făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte. Astăzi *- 
cind omenirea trece prin momenta 
grele, cind se agravează tensiunile 
și pericolele la adresa păcii, se acu
mulează noi arme ucigătoare care 
amenință civilizația contemporană, 
însuși dreptul fundamental al omu
lui, dreptul la viață — noile și 
strălucitele dumneavoastră initiative 
de pace, chemările Ia rațiune și 
respohsabilitata adresate tuturor 
forțelor progresiste, popoarelor lu
mii, reprezintă pentru noi nu numai 
un izvor de adîncă și legitimă 
mîndrie patriotică, dar și îndemnul 
de a, acționa neabătut pentru trans
punerea lor în viață, pentru edifi
carea unei lumi fără arme și fără 
războaie.

Tn consens cu Întregul nostru po
por, vâ asigurăm că vom face totul 
pentru a infăptui exemplar sarcinii» 
ce ne revin de a contribui la afir
marea pe plan internațional a nă
zuințelor supreme ale poporului ro
mân de pace, dezarmare, securitate 
și largă colaborare intre națiuni.

Strins uniți In jurul partidului. In 
frunte cu dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul încercat al partidului și po
porului român pe calea construcției 
societății socialiste și comuniste, ne 
reinnoim angajamentul de a munci 
cu întreaga dăruire, pasiune și ca
pacitate creatoare pentru realizarea 
indicatorilor de plan pe anul 1985 și 
realizarea cincinalului 1981—1985 cu 
50 zile înainte de termen, obținind 
astfel o producție-marfă suplimen
tară de peste 50 milioane lei — se 
spune în telegrama ORGANIZAȚIEI 
F.D.U.S. A FABRICII DE CONFEC
ȚII SCORNICEȘTI. Totodată, ne an
gajăm să realizăm producții de cea 
mai bună calitate, sâ ‘ onorăm con
tractele cu beneficiarii interni și ex
terni ia termenele stabilite.

Ne exprimăm totala adeziune la 
politica internă și internațională a 
partidului și statului nostru, la lupta 
neobosită pe care în numele întregii 
națiuni o duceți pentru o lume a 
păcii, a securității, a conlucrării 
intre popoare — pentru realizarea 
unui climat propice muncii, dezvol
tării și prosperității pe planeta noas
tră — și ne angajăm în fața parti
dului. a dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. câ nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
contribui prin mijloacele ce ni le 
oferă munca noastră la transpunerea 
în viată a mărețului program de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pâmintul 
României.

Tn aceste momente de puternică 
afirmare a unității și coeziunii 
indestructibile a întregului popor în 
jurul partidului, omagiem cu toată 
căldura inimilor noastre neobosita 
și rodnica . dumneavoastră activitate 
revoluționară pe care o desfășurați 
de peste, o jumătate de secol in 
scopul înfăptuirii înaltelor idealuri 
și aspirații ale întregii națiuni pen
tru binele și fericirea celor ce mun
cesc, pentru gloria și măreția Româ
niei socialiste — Se subliniază în 
telegrama CONSILIULUI JUDE
ȚEAN CONSTANTA AL F.D.U.S.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că in perioada 
care a trecut de la Congresul al 
II-lea al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, oamenii muncii 
din județul Constanța, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, au obținut succese importan
te in toate domeniile activității eco
nomice și sociale. în actualul cinci
nal, ca urmare, a ajutorului primit 
din partea conducerii partidului și 
statului, a dumneavoastră, iubite 
conducător, producția industrială a 
crescut intr-un ritm mediu anual de 
6 la sută, iar în agricultură produc

țiile au fost superioare celor din 
cincinalul precedent la toate cultu
rile. Am realizat un program de in
vestiții in valoare de peste 75 mi
liarde lei. S-au dezvoltat continuu 
lnvățămintul. activitatea de cercetare 
științifică, cultura și arta, a crescut 
necontenit .nivelul de trai material 
și spiritual al tuturor locuitorilor.

Asigurîndu-vă de legămintul nos
tru solemn de a acționa cu înaltă 
responsabilitate comunistă pentru 
înfăptuirea mărețelor sarcini ce ne 
revin din hotăririle de partid și de 
stat, a prețioaselor indicații și orien
tări pe care ni le dați în perma
nență. vă adresăm, mult iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urarea fierbinte de Viață îndelun
gată, multă sănătate și putere de 
muncă pentru înflorirea patriei, spre 
binele și fericirea poporului român.

în aceste momente sărbătorești, 
In numele celor peste 4 000 de oameni 
ai muncii din ÎNTREPRINDEREA 
„ELECTRONICA", vă rugăm să ne 
permiteți să aducem un fierbinte 
omagiu strălucitei dumneavoastră 
personalități de eminent conducător 
de partid și de stat, de neobosit 
luptător pentru triumful idealurilor 
de pace, colaborare și progres ale 
omenirii. Actul de unică și fierbinte 
voință a întregului popor, al reinves- 
tirii dumneavoastră de cel de-al III- 
lea Congres al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste în funcția 
de președinte al acestui forum, con
stituie garanția cea mai sigură a 
continuării operei fără precedent, 
inaugurată pe pâmintul românesc 
acum două decenii.

Noi, oamenii muncii din întreprin
derea „Electronica", vă asigurăm câ 
vom acționa cu deplină responsabi
litate muncitorească, in spirit revo
luționar, -pentru înfăptuirea sarcini
lor ce ne revin în acest ultim an al 
cincinalului 1981—1985 în lumina do
cumentelor programatice adoptate de 
Congresul al XIH-lea al,“partidului, 
cafe prevăd ritmuri-înalte de creștere 
în’domeniul electronicii.

Vom acționa neabătut pentru În
făptuirea politicii partidului și sta
tului, politică pe care ați fundamen
tal-o cu strălucire și o promovați cu 
o pilduitoare consecvență, făcînd ca 
România socialistă să fie prețuită 
pentru atitudinea sa realistă și con
structivă in abordarea celor mal 
complexe probleme ale contempora
neității.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL FEMEI
LOR se menționează : Femeile din 
acest colț de țară românească încăr
cat de istorie și legendă iși exprimă 
cu imensă bucurie și entuziasm totala 
adeziune față de realegerea in func
ția de președinte al F.D.U.S. a dum
neavoastră — fiul cel mai iubit al 
națiunii noastre socialiste, ctitorul 
României moderne, strălucit militant 
revoluționar și patriot inflăcărat, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, care slujește, de peste 
cinci decenii, cu gindul, inima șl 
fapta sa eroică idealurile și năzuin
țele cele mai scumpe ale partidului, 
ale clasei muncitoare și poporului 
român, libertatea, independența șl 
suveranitatea patriei, cauza socialis
mului și păcii.

Aceste sentimente de aprobare de
plină a ansamblului de măsuri adop
tate de Congresul al IlI-lea al 
F.D.U.S., de puternică adeziune Ia 
întreaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru le nu
trim noi femeile din Maramureș, 
participante active alături de soții 
și fiii noștri la transformarea în 
fapte de muncă a strălucitului pro
gram aprobat de Congresul al XIII- 
lea al partidului, care deschidă 
perspective luminoase tinerei genera
ții. pe care o creștem cu dragoste, în 
cititul iubirii de partid și țară.

Alegerea comitetelor și comisiilor 
femeilor, în această perioadă, este 
pentru noi un minunat prilej de 
realizare a unor acțiuni politico-edu
cative în rindul maselor de femei, 
care să le mobilizeze la îndeplinirea 
cu răspundere revoluționară a sarci
nilor de plan, la îndeplinirea lumi
noaselor programe ale edificării so
cietății socialiste și comuniste, pen
tru o tot mai înaltă calitate a muncii 
si vieții, pentru fericirea noastră și 
a copiilor noștri.

într-un singur glas cu țara, comu
niștii, toți, oamenii muncii, români și 
maghiari, din județul Covasna au 
urmărit cu cel mai viu interes și își 
exprimă deplina adeziune și aprecie
re fată de conținutul magistralei ex
puneri prezentate de dumneavoastră 
in fața Congresului al IlI-lea al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste și a celei de-a doua Confe
rințe pe țară a Organizației Demo
crației și Unităt.ii Socialiste, se arată 
în telegrama CONSILIULUI JUDE
ȚEAN COVASNA AL F.D.U.S.

Ne folosim și de acest prilej, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru a exprima cea mai 
vie recunoștință și dragostea ne
țărmurită cu care vă înconjoară toți 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Covasna, asemenea tuturor 
fiilor acestei țări, pentru tot ce ați 
fădut și faceți spre binele și ferici
rea poporului, pentru modul strălucit 
In care conduceți destinele națiunii 
noastre socialiste.

Județul Covasna reprezintă unul 
dintre cele mai grăitoare exemple 
ale justeții politicii partidului, trans- 
formindu-se pe parcursul a numai 
două decenii dintr-o zonă slab dez
voltată intr-un județ aflat în perma
nentă înnoire, cu o industrie puter
nică și o agricultură modernă, cu o 
viață spirituală tot mai înfloritoare. 
Beneficiind din plin de roadele po
liticii profund științifice a partidului 
nostru, ne reafirmăm legămintul de 
a răspunde cu elan revoluționar tu
turor chemărilor, orientărilor șl Inf 
dicațiilor dumneavoastră. Vom pune 
întreaga noastră putere și energie 
creatoare In slujba înfăptuirii măre
țelor obiective stabilite de Congresul 
al XlII-lea al partidului, sporindu-ne 
astfel contribuția la continua Înflo
rire a scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.
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ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A PLANULl
sarcină de răspundere, fundamentală a fiecărui colectiv muncitore:

ASIGURAREA BAZEI ENERGETICE A TĂRII PRIN
SPORIREA PRODUCȚIEI DE TITEI ȘI GAZE NATURALE

La Schela de producție petrolieră Clejani

Intervențiile operative, scurtarea

al răspunderii muncitorești
Ingțnerul Aurel Brașov, directorul 

Schelei de producție petrolieră Cle
jani. și-a legat de mai bine de 25 de 
ani viața de sondele din acest colț 
de țară și îl credem pe cuvînt cînd 
ne povestește că o iarnă atît de as
pră și de crincenă ca aceasta n-a 
mai apucat. L-am găsit zilele tre- 
cutp printre oamenii brigăzii a cin
cea. adică acolo unde se desfășoară 
acum cele mai multe acțiuni pentru 
repunerea în funcțiune a unui mare 
număr de sonde devenite inactive cu 
puțin timp în urmă, din c?uza con
dițiilor atmosferice nefavorabile.

— Brigada a cincea s-a angajat, 
la recenta adunare generală a oame
nilor muncii, ne spune directorul 
schelei, să depășească planul anual 
cu 1 000 de tone de țiței și a che
mat la întrecere toate celelalte bri
găzi pentru depășirea rapidă a greu
tăților provocate de această iarnă 
deosebit de aspră.

— Care este situația producției In 
prima decadă a lunii februarie ?

— In orice caz. mai bună decît 
în luna ianuarie. Acum extragem 
1 150 tone de țiței zilnic, față de 950 
tone, cit realizam, de pildă, la 30 ia
nuarie. Am întreprins o serie de mă
suri a căror eficiență începe să se 
simtă. Am avut în zilele acelea gre
le de la jumătatea lunii ianuarie a- 
proape 150 de sonde oprite, dar a- 
cum multe dintre ele pompează ți
ței la nivelul planului. Trebuie să 
ajungem încă din această lună „pe 
plan". adică să extragem 1 346 tone 
țiței zilnic, și aceasta stă în puterile 
noastre. Ne-am organizat mult mai 
bine. în special în domeniul inter
vențiilor operative, al reparațiilor 
capitale la sondele cu debit mare. 
Chiar aici, la brigada a .cincea, se 
fac eforturi pentru a »e finaliza re
parațiile capitale la cinci sonde, care 
dau în medie o producție zilnică de 
30 tone. Avem în momentul de față 
34 de brigăzi de intervenție forma
te din specialiști și meseriași foar
te buni, cu o vastă experiență. Co
mitetul județean de partid a făcut 
un apel la cîteva întreprinderi jude
țene și astfel au venit in ajutorul 
nostru 40 de sudori, șoferi, mecanici 
de Întreținere, oameni care fac o 
treabă deosebit de utilă. De aseme
nea. două brigăzi de intervenții so
site în ajutor de la Moinești lu
crează cu rezultate excelente la pu
nerea în funcțiune a 14 sonde cu 
debite mari. Deci avem forțe ca
lificate cu care am intervenit și in
tervenim în continuare pentru creș
terea producției de petrol de la o zl 
la alta.

— Ce măsuri concrete ați luat pen
tru a atinge cît mai curînd nive
lul producției zilnice planificate șl 
pentru recuperarea restanțelor acu
mulate pînă acum ?

— Se știe că în perioada de iarnă șl 
mai ales în condițiile atmosferice 
atît de aspre ca acum, cu geruri ne
obișnuite, greul activității 11 duc bri
găzile de intervenții care trebuie să 
răspundă prompt tuturor solicitări
lor. care nu sint puține. Deci, in a- 
ceastă direcție ne-am Îndreptat în 
mod deosebit atenția. Mai precis, am 
redus activitatea din ateliere și din 
birouri (mă refer în mod deosebit 
la specialiști), repartizînd aproape 
100 de oamțțni să lucreze direct la 
sonde, unde se simte acum aportul lor. 
Am reanalizat dotarea fiecărei bri
găzi cu instalații, mașini de trans
port și utilaj a de intervenții, ast
fel ca Întregul potențial tehnic și

La Schela de producție g

Toate sondele funcționează
fără întrerupere

La Schela de producție gaze natu
rale Tirgu Mureș, maiștrii de inter
venție loan Streza și Petru Hosu, son
dorul șef Iosif Vereș, compresoristul 
Avram Vasu, subinginerul luliu Ze- 

uman să fie cît mai eficient folo
sit. Totodată, am stabilit pentru fie
care brigadă de intervenții sarcini 
concrete, cu timp limită de execu
ție a avariilor ori a reparațiilor ca
pitale. In felul acesta, am reușit să 
reducem cu mai bine de 20 la șută 
timpul neproductiv, fată de anul tre
cut. Acum, activitatea de interven
ții este în așa fel organizată ineît 
o asemenea operație nu durează mai 
mult de 24 de ore. Tocmai în scopul 
scurtării timpului de intervenții, e- 
chipe speciale lucrează la pregătirea 
unor instalații de rezervă, pentru 
schimb. Ca atare. în momentul a- 
pariției unei defecțiuni se înlocuiesc 
operativ instalațiile avariate sau 
uzate, cu altele noi sau recondițio
nate. cîștigîndu-se foarte mult timp, 
deci un important spor de produc
ție. Ideal ar fi să dispunem tot 
timpul de asemenea instalații de re
zervă pentru a generaliza acest mod 
de remediere operativă a defecțiu
nilor. Totodată, pentru activizarea 
sondelor cu debite slabe, am Început 
efectuarea unor lucrări pentru trans
formarea în sonde de injecție a ce
lor inundate sau casate. Am extins 
metoda de exploatare gaz-Iift la mai 
bine de 60 la sută din sondele noas
tre. operație care este în curs de 
desfășurare și are rezultate eviden
te asupra sporirii producției. Vom 
înfiinjă încă 10 brigăzi de interven
ție pentru a face ca timpul nepro
ductiv al unei sonde, datorat repa
rațiilor sau micilor opriri acciden
tale. să fie cît mai scurt. Am în
ființat, de altfel, un dispecerat teh
nic. cu cadre dintre cele mai califi
cate. la niveiul schelei, care coor
donează intervențiile operative la 
sondele inactive. Această măsură s-a 
dovedit deosebit de eficientă, cu e- 
fecte concrete asupra creșterii pro
ducției medii zilnice de țiței.

In drumul nostru de la o sondă 
la alta, alături de inginerul Aurel Bra
șov, am cunoscut nenumărați oameni 
aflați la datorie, muncind cu abne
gație pentru a da țării cît mai mult 
petrol. L-am întîlnlt pe sondorul- 
șef Marin Chlriță, un veritabil re
cordman. care, pe un ger de „cră- 
pau pietrele*1, a încheiat Interven
țiile la sondele 1 526 și 1 337 în- 
tr-un timp foarte scurt, cu mult sub 
cel normat. Despre maistrul Marin 
Savu și mecanicii din echipa sa, di
rectorul schelei ne-a povestit cum 
au muncit zile întregi pentru înlo
cuirea completă a liniilor de gaze 
și a conductelor de amestec la son
dele 332, 82. 1 319 sau 1 305.

Poate cuvintele abnegație și dă
ruire exprimă prea puțin intensita
tea, capacitatea de muncă a aces
tui colectiv a cărui activitate se des
fășoară sub deviza patriotică „Țării, 
cit mai mult petrol". Acest „mai 
mult" nu poate fi realizat decît în 
condițiile unei munci însuflețite, a 
menținerii in exploatare a întregu
lui parc de sonde. Se știe că aceas
ta este una din căile principale de 
realizare a planului, de recuperare 
a restanțelor. Și pentru ca fiecare 
sondă să producă la întreaga capa
citate. pentru ca planul să fie reali
zat integral, oamenii de la Clejani 
depun eforturi deosebite. Angaja
mentul lor este ca. pînă la începu
tul lunii martie, să poată raporta cu 
mindrie muncitorească Îndeplinirea 
planului și chiar recuperarea restan
țelor.

Petre CRISTEA

aze naturale Tîrgu Mureș

han sînt numai cîțîva din cel peste 
1100 sondori care, in aceste zile, cu 
multe grade sub zero, se află la da
torie 24 din 24 de ore.

Ne-am aflat intr-una din zile la 

stația de comprimare Corunca. Aici, 
din cauza gerului, unul din marile 
agregate se defectase, în jurul orei 
21 — cu numai o oră înaintea ieșirii 
oamenilor din schimb. Ce era de fă
cut î Cină avea liniștea să plece a- 
casă impasibil la faptul că nereme- 
dierea in timp util'a defecțiunii ar 
fi însemnat diminuarea producției 
cu 500 000 mc gaze naturale pînă a 
doua zi? „Oamenii nu au accep
tat nici o clipă această situa
ție — ne spune loan Stan, secre
tarul comitetului de partid pe sche
lă. Făcînd din nou proba înaltei lor 
conștiințe muncitorești, au rămas cu 
toții să lucreze alături de tovarășii 
lor din schimbul III, pe un ger de 
minus 25 grade, pînă in jurul orei 3 
dimineața, cînd — cu satisfacția da
toriei împlinite — au raportat că a- 
gregatul de comprimare funcționea
ză la întreaga capacitate".

Un fapt de muncă relatat cu sim
plitate, dar care subliniază o dată în 
plus că, prin mobilizarea exemplară 
a oamenilor, în frunte cu cei 450 de 
comuniști, toate cele aproape 1 200 
sonde, ca și stațiile de comprimare 
din cadrul schelei au funcționat și 
funcționează fără întrerupere, fie că 
se află situate în cîmpurile din ju
dețele Mureș, Cluj sau Bistrița-Nă- 
săud. îl abordăm pe inginerul Bog
dan Conduratu, directorul schelei, 
care ne prezintă un bilanț : „în 
fiecare zi din luna ianuarie și tn pe
rioada care a trecut din februarie a 
fost realizată o producție suplimen
tară de aproape un milion metri 
cubi gaze naturale. Cu alte cuvinte.

Programe pentru
imtaătăiirea ritmului & extracție

(Urmare din pag. I)
recentei ședințe a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a 
trecut la întocmirea unui plan con
cret de măsuri tehnice și organiza
torice pentru realizarea în cele mai 
bune condiții â planului pe anul 
1985, an hotărîtor pentru realizarea 
prevederilor actualului cincinal. 
Printre altele, petroliștii de la 
Poeni vor continua o acțiune valo
roasă începută încă de anul trecut. 
Este vorba de depistarea și reacti
varea sondelor abandonate, cu debi
te productive foarte mici. Cu ajuto
rul geologilor, pe baza experienței 
acumulate, aceste sonde pot rede
veni adevărate izvoare de țiței. Pen
tru o astfel de activitate, în brigă
zile de reparații capitale au fost cu
prinși cei mai experimentați și 
pricepuți muncitori. Unor „trata
mente speciale" vor fi supuse, în 
primul trimestru, 16 asemenea son
de.

Rezultatele măsurilor luate, ale 
activității responsabile, pline de dă
ruire a petroliștilor încep să se ma
terializeze prin sporirea producției 
de țiței. Practic, nivelul producției 
medii zilnice de țiței a crescut de 
Ia 1 440 tone în perioada 11—20 ia
nuarie, la 1 480 tone în intervalul 
21—31 ianuarie și la 1510 tone în 

Și în aceste zile de iarnă grea, echipa sondorului-șef Gheorghe Lungeanu 
din cadrul brigăzii nr. 2 Cîmpina de la Schela de producție petrolieră Băicoi 

execută ultimele lucrări pentru punerea în producție a sondei 639

•

In prima lună a acestui an, eu toate 
marile greutăți impuse de vremea 
aspră, economia națională a dispus 
de uh plus de producție din schela 
noastră de aproape 30 milioane me
tri cubi gaze naturale".

Dar eforturile sondorilor nu se o- 
presc aici. Concomitent cu activita
tea stăruitoare depusă de acest har
nic colectiv pentru realizarea ritmi
că a prevederilor de plan, se acordă 
o mare atenție îmbunătățirii para
metrilor tehnologici ai agregatelor șl 
sondelor. între altele, se lucrează 
cu bune rezultate la asimilarea și 
montarea unei turbosuflante pentru 
agregatul 10-TVR, de la stația de 
comprimare din Balda. Ce înseamnă 
aceasta ? Prin asigurarea funcționă
rii neîntrerupte a' tuturor celor 24 
agregate de comprimare, schela va 
fi în măsură să pompeze zilnic în 
sistemul de transport circa 19 mili
oane mc gaze naturale. Un alt amă
nunt : cît de curînd urmează să fie 
pusă în funcțiune stația de comț>ri- 
mare Tîrgu Mureș, care va asigura 
un plus de producție de 1,5 milioa
ne mc gaze naturale pe zi. Totoda
tă, se acționează energic pentru să
parea și echiparea altor 110 sonde, 
care vor asigura încă în acest an o 
creștere a producției cu încă 3,5 mi
lioane mc gaze pe zi., Alte preocu
pări vizează prevenirea infiltrării 
apei de zăcămînt pe sistemele de 
transport și distribuție a gazelor na
turale, prin îmbunătățirea separării 
și tratării gazelor.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii" 

prima decadă din luna februarie. 
Brigada nr. 7, condusă de subingi
nerul Gheorghe Radulescu, este pri
ma care a atins nivelul producției 
zilnice planificate, iar în această 
lună sondorii fac eforturi pentru re
cuperarea restanțelor. în momentul 
de față, pentru creșterea extracției 
de țiței, la brigăzile nr. 2 și 3 se 
fac probe de producție la primele 
trei sonde noi. Au fost, de aseme
nea. puse în funcțiune toate insta
lațiile de intervenție (IC-5 și tro- 
liile). cu sprijinul unor echipe de 
mecanici de la întreprinderea da 
transporturi din județ.

Cu toate că în schelă s-a extins 
acțiunea fie recuperare și recondi
ționate a pieselor de schimb și sub- 
ansamblelor. totuși persistă anumite 
neajunsuri în privința aprovizionării 
tehnico-materiale. Este și motivul 
pentru care petroliștii de aici adre
sează un călduros apel către furni
zori pentru onorarea obligațiilor ce 
le revin. Lipsa unor piese de'schimb 
necesare instalațiilor de intervenție 
IC-5 (acumulatori, pompe de injec
ție și alimentare, cutii de viteză, 
lanțuri de transmisie etc.) fac ca 
lucrările de intervenții la anumite 
sonde oprite sau cu debite reduse să 
întirzie.

Stan STEFAN
corespondentul „Scînteii*

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIE
— obiectiv major al lucrătorilor 

din agricultură

Veniturile sporite depind 
de buna organizare a muncii

Intructt cooperativa agricolă din 
comuna Săucești. este situată în ve
cinătatea municipiului Bacău, în ul
timii ani au fost luate măsuri în ve
derea dezvoltării acelor sectoare de 
producție care să asigure atît apro
vizionarea orașului, cît și realizarea 
unor venituri substanțiale pentru 
cooperativă și ooopteratori. Au fost 
extinse creșterea animalelor și cul
tura legumelor. Ca atare, anul tre
cut, numai din sectorul zootehnic s-a 
realizat un venit de peste 40 milioane 
lei. lată de ce și în cadrul dezbateri
lor din adunarea generală proble
mele sporirii producției zootehnice 
au ocupat un loc important. Am re
ținut că, în urmă cu 3—4 ani, sec
torul zootehnic era nerentabil. Din 
darea de seamă prezentată de pre
ședintele cooperativei, Viorel Savin, 
a rezultat că în 1984 producția de 
lapte prevăzută a fost depășită cu 
400 hectolitri, iar la fondul de stat 
s-a livrat o cantitate mai mare cu 
800 hectolitri față de cea contrac
tată. Prin furajarea corespunză
toare a vacilor și prin efectuarea la 
timp a însămînțărilor artificiale, na
talitatea a crescut la 87,2 la sută, 
față de 85 la sută cît era planificată.

„Este bine că, față de 1982, produc
ția de lapte s-a dublat, dar noi pu
tem obține o cantitate mai mare 
— spunea In adunare Vasile Lepă- 
datu, unul dintre îngrijitorii frun
tași care lucrează în sectorul 
zootehnic de peste 15 ani. Chiar și 
la cele 22 de vaci pe care le am în 
primire și de Ia care obțin cîte 2 500 
litri lapte aș putea realiza mai mult 
dacă le-aș hrăni așa cum scrie la 
Carte. Or, se mai întîmplă ca atît eu, 
cît și alți tovarăși de-ai mei să dăm 
în grabă grosierele netocate, fără să 
le saramurăm sau să le amestecăm 
cu melasă. De asemenea, nu ne stră
duim destul pentru a suplini concen
tratele cu furaje de valoare, fapt 
care se simte imediat la producție".

Făcînd un calcul economic asupra

Exemplul celor mai buni 
să-1 urmeze toți cooperatorii!

Cooperativa agricolă Cerna, județul 
Tulcea, s-a numărat cu puțini ani în 
urmă în rindul unităților fruntașe. 
Producțiile obținute la culturile de 
cimp și în zootehnie i-au adus ne
numărate premii și diplome. în ul
timii ani însă, rezultatele de produc
ție și financiare au fost slabe, uni
tatea acumulînd mari datorii. Fi
rește, adunarea generală a coope
ratorilor nu a trecut cu vederea a- 
ceastă situațiș. Anul 1984, așa cum se 
sublinia în darea de seamă, a maroet 
un reviriment. S-au obținut producții 
de peste 4 300 kg porumb boabe la 
hectar, iar ferma nr. 3 a realizat 15 
tone porumb știuleți la hectar. Pen
tru' prima dată în ultimii cinci ani 
ferma de vaci a realizat planul la 
toți indicatorii. Totuși, veniturile u- 
nității au fost realizate doar în pro
porție de 80 la sută.

„Cooperativa noastră poate obține 
rezultate mai bune, cu condiția să 
acordăm o atenție sporită dezvoltării 
sectorului zootehnic — arăta în cu
vîntul său inginerul zootehnist Nicu- 
șor Crăcea. Animalele sint în măsură 
să valorifice foarte bine producția 
vegetală secundară. Pe această cale, 
activitatea economico-finaqciară a u- 
nității noastre poate fi redresată ra
pid. Rezultatele obținute anul trecut 
în ferma de vaci, care a realizat in
dicatorii de plan la efective și la pro
ducția de lapte, demonstrează că, 
printr-o organizare mai bună a acti
vității în acest sector, putem obține 
venituri superioare". Am prezentat 
cele spuse de șeful fermei zootehnice 
fiindcă ele sintetizează ideea centrală 
care a dominat dezbaterile din adu
narea generală. Mai întîi, trebuie să 
subliniem faptul că în această coope
rativă, cu un an în urmă, s-au stabi
lit măsuri hotărîte pentru redresarea 
activității în sectorul zootehnic, ca o 
primă acțiune menită să Îmbunătă

costurilor de producție, inginera zoo- 
tehnistă Jana Bodea, șefa fermei nr. 
6 Siretu, arăta : „întrucît anul tre
cut producția de lapte a fost sub po
sibilități, am pierdut aproape un leu 
la fiecare litru de iapte livrat. Ca să 
rentabilizăm și acest produs trebuie 
să obținem cel puțin 3 000—3 500 litri 
lapte de la fiecare vacă. Și condiții a- 
vem. Dispunem de vaci din rase 
bune, în zootehnie lucrează oameni 
harnici. Avem însă nevoie de furaje

O concluzie 
care s-a desprins 

din adunarea generală 
a C.A.P. Săucești, 

județul Bacău

suficiente. Iată de ce propun condu
cerii unității să extindă culturile va
loroase, îndeosebi lucerna, sfecla și 
guliile furajere". Referindu-se la ex
periența bună acumulată, cît și la ne
cesitatea asigurării unor cantități su
ficiente de furaje pe tot timpul anu
lui, medicul veterinar Cezar Ciu- 
tacu, șeful fermei nr. 2 de creștere a 
vacilor, și cooperatorii Nicolae Moro- 
șanu, Maria Cărămidaru, Irmin Afren- 
țoaie și alții au propus ca membrii 
consiliului de conducere să se ocupe 
cu mai multă grijă de fertilizarea și 
curățirea celor 350 hectare de pă
șune pentru a spori cantitatea de 
masă verde la hectar, să fie rezer
vată o suprafață mai mare pentru 
fin. „Este bine că, încă din toamnă, 
întreaga suprafață de pășune a fost 
fertilizată cu îngrășăminte chimice — 
spunea tehnicianul Alecu Grecu. Dar 
•cum, în timpul iernii, ar trebui să 

țească situația economico-flnanciară. 
Dacă la începutul anului 1984 ponde
rea sectorului zootehnic în ansamblul 
producției cooperativei reprezentam 
doar 6—7 la sută, prin sporirea efec
tivelor de vaci și, mai ales, prin du
blarea' producției de lapte, carne și 
lină, a ajuns să realizeze in 1984 
aproximativ 20 la sută din veniturile 
unității. „Experiența anului trecut,

O hotărîre, un îndemn 
unanim aprobate 

de adunarea generală 
a cooperatorilor 

de la C.A.P. Cerna, 
județul Tulcea

clnd am obținut pentru prima dată 
beneficii tn sectorul zootehnic, ne 
arată cum putem valorifica producția 
de coceni, pleavă, paie și finul obți
nut pe suprafețele destinate bazei 
furajere — spunea îngrijitoarea 
Elena Puiu. îngrijind mai bine ani
malele, într-un singur an am dublat 
producția de lapte. Acum, de la un 
număr mare de vaci, mulgem 25—26 
litri pe zi. Cantitatea de 2 200 litri 
de lapte pe an obținută de la fiecare 
vacă este o producție minimă. Ani
malele noastre, dacă le hrănim bine, 
pot da chiar peste 4 000 litri. Pentru 
a ajunge la aceste rezultate e nevoie 
să se schimbe felul de a munci in 
zootehnie. Să punem să lucreze în 
acest sector pe cei mai buni coope
ratori". Am înțeles că celor din sală 

transportăm, pe terenurile respective 
și gunoi de grajd. Să folosim toate 
mijloacele mecanice, toate atelajele 
de care dispunem pentru a fertiliza 
toate suprafețele care vor fi cultivate 
cu plante furajere".

Răspunzînd propunerilor făcute, 
inginerul-șef, Constantin Găbureanu, 
a arătat că în planul de producție pe 
acest an s-a prevăzut sporirea cu 
încă 25 de hectare a suprafețelor cul
tivate cu lucernă și sfeclă furajeră, 
că ș-au procurat semințele necesare. 
Pe o suprafață de peste 200 hectare 
pășune vor ti efectuate lucrări de 
însămînțări și supraînsămințări. De 
asemenea, potrivit planului de mă
suri adoptat, in această lună se vor 
transporta circa 3 000 tone gunoi de 
grajd. Sînt prevăzute și alte acțiuni, 
astfel îneît în 1985 activitatea din 
zootehnie să fie mult îmbunătățită. 
Ca atare, fată de realizările anului 
trecut, producția totală de lapte va 
crește cu circa 500 hectolitri, iar Ia 
fondul de stat va fi livrată o canti
tate mai mare cu 400 hectolitri decît 
in 1984. Natalitatea va crește la 88 la 
sută, iar numărul total al taurinelor 
va spori cu aproape 200. Vor fi cres
cute, totodată, circa 150 000 de păsări 
pentru carne. Ca urmare, cantitatea 
de carne livrată la fondul de stat va 
fi cu circa 100 tone mai mare față de 
realizările anului trecut. Aproape ju
mătate din volumul veniturilor pla
nificate pe acest an vor proveni din 
sectorul zootehnic.

Cooperatorii s-au angajat să depu
nă toate eforturile pentru a realiza și 
depăși prevederile din planul de pro
ducție pe care l-au aprobat. Și, cu 
siguranță, că vor reuși, pentru că 
membrii cooperatori din Săucești au 
dovedit-o în repetate rînduri că sînt 
oameni de nădejde, harnici și buni 
gospodari, care știu să-și respecta 
cuvîntul dat.

Gheorcfhe BALTA
corespondentul „Scînteii"

Ie plăcuse cum a vorbit tînăra îngri
jitoare. Au vorbit apoi și alți coo
peratori, care au subscris la propu
nerea privind dezvoltarea sectorului 
zootehnic. în 1985, numărul vacilor 
cu lapte va crește cu 300 capete, iar 
al oilor — cu aproape 2 000. ..Pentru 
a realiza efectivele și producțiile 
planificate, propun ca suprafața des
tinată bazei furajere să sporească cu 
75 hectare — arăta în cadrul dezba
terilor Aurica Vladu. Să semănăm 
lucernă pe această suprafață. Pășu
nea naturală pe care o avem trebuie 
să o scoatem’de sub influența exce
sului de umiditate. De aceea, propun 
să folosim aceste zile de iarnă pentru 
a efectua lucrări de drenaj cu forțele 
proprii ale unității. Sutele de coope
ratori din Cerna cred că sînt în stare 
să sape canalele de drenaj, acțiunea 
trebuie să o Începem imediat". Pro
punerea a fost acceptată de adunare, 
hotărîndu-se constituirea unor echipe 
de cooperatori, care să înceapă lu
crarea chiar a doua zi. „Avem re
zerve mari de sporire a producției 
zootehnice — spunea tehniciană 
Cristina Zahor. Cele 10 tone de fin 
de lucernă obținute anul trecut la 
hectar, in condițiile cînd s-au reali
zat doar trei coase, arată că recolta 
de furaje este încă mică. Dacă iri
gam mai bine lucerna, puteam realiza 
15—16 tone fin la hectar. Producțiile 
zootehnice pot spori considerabil 
dacă adunăm cu grijă toate furajele".

Din cuvîntul participanților la 
dezbateri am desprins răspunderea 
de care au dat dovadă cooperatorii 
din Cerna privind dezvoltarea secto
rului zootehnic in scopul redresării 
activității economico-financiare a 
cooperativei.

Neculal AMIHULESEI
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
fecționări a mașinilor care sea
mănă, îngrijesc și recoltează cul
turile, ca bază tehnică a creșterii 
producției noastre agricole. Pe 
lingă ele trebuie Insă dovedite 
dragostea de muncă, interesul gos
podăresc, dorința de a lzbîndi, de 
a fi un tot mai puternic stăpîn al 
naturii prin tot ce are mai de preț.

Am stat de vorbă, mai apoi, cu 
renumiți oameni ai pămintului — 
cum li se spune pasionalilor recol
telor bogate — și ei toți au pus 
accentul pe soluții științifice în ob
ținerea recoltelor înalte. .Nimic nu 
se poate face fără aplicarea am
plului program de pregătire și ri
dicare a pregătirii profesionale a 
tuturor celor care muncesc pămîn- 
tul. Și mi-au subliniat memorabila 
apreciere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare la posibili
tatea realizării producțiilor mari 
prevăzute în planul pe 1985 și în 
viitorul cincinal și la cei care în 
1984 au obținut recolte record : 
„Ei — a apreciat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — au lucrat pămintul cu 
grijă — ca principalul mijloc fără 
de care nu poți să obții nimic — 
au respectat cerințele științei agri
cole, au asigurat sămința bună.

Adică și-au făcut datoria de agri
cultori, de comuniști, de oameni 
care sint hotăriți să facă totul pen
tru a servi patria și poporul !“.

M-am uitat din acel muzeu al 
Sloboziei prin fereastra expoziției 
de vechi și străvechi unelte înspre 
Bărăganul întroienit Cîmpia era 
albă, nesfîrșit de albă, dar în cu- 
rînd — îmi spuneam — aveau să 
vină culorile primăverii. Parcă ghi- 
cindu-mi gîndurile, etnograful, pro
fesorul Răzvan Ciucă și-a între
rupt explicația privind un lințoliu 
din Maramureș, excepțional prin 
coloritul său, zicîndu-mi : „Recolta 
va fi bogată ! Se vede asta după 
puterea zăpezii de-afară !“.

Din Bărăgan am ajuns la mun
te, unde Brâncuși își înaltă Coloa
na ca pe-o flacără încremenită, un 
foc rece, dar atît de răscolitor în 
ceea ce cred că s-a petrecut in 
ființa marelui artist care a închi
nat-o nemuritorilor Eroi ai nea
mului românesc. Incit mă Încăl
zeam eu Însumi ca la un foc me
reu viu. E România de ieri, e 
România de azi, e România de mîi- 
ne. Și privind-o, Coloană îmi era 
iarăși un strălucitor simbol.

Am coborit apoi spre Motru ca spre 
un monument în plină construcție, 
de sus în jos, spre soclul ce va fi 

mereu mat tn adine. De la Tîrgu- 
Jiu spre acest cel mai tînăr oraș 
al cărbunelui românesc am trecut 
prin o seamă de comune care pă
reau să-și fi trimis la Slobozia so
liile lor, fiindcă, iată, chiar și ca
sele cele mai noi păstrează stră
vechiul model gorjenesc, cu tradi

ționalul stllp încrustat și porțl În
florate, după simbolicele date re
luate de Brâncuși in marea lui că
lătorie prin Arta Lumii. Orașul se 
vede încă de sus „o pădure de 
blocuri* — metafora se potrivește 
cel mai bine aici, între dealuri ; si 
cum ninge mereu, pădurea e albă, 
un fel de Bărăgan înălțat. Și to
tuși, fată de alba cîmpie, aici sint 
două culori fundamentale : albul, 
dar și negrul, fiindcă de jur-îm- 
prejur circulă zi și noapte, rîurile 
mereu dezghețate de forța mașini
lor și a oamenilor, ale lignitului 
negru.

Orașul Motru datează din anul 

1966, Înregistrat fiind pe lista așe
zărilor urbane ale țării prin cea 
dinții vizită de lucru în această 
zonă a* tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Flecare etapă a dezvol
tării sale, ca și a întregului județ, 
dotat astăzi cu obiective industriale 
de primă mărime (minele și carie

RODUL PĂMÎNTULUI
rele de la Rovinari, Motru șl Jilț, 
termocentralele de la Rovinari și 
Turceni, sistemul hidroenergetic 
Cerna — Motru — Tismana, ma
rile combinate de materiale de 
construcții de mașini, ca și cele ale 
industriei ușoare) s-a legat, apoi, 
nemijlocit de vizitele de lucru ale 
secretarului general al partidului 
în această parte a țării. Cînd ajung 
la Rovinari îl cunosc pe Dumitru 
Danci», președintele sindicatului 
de la întreprinderea minieră din 
această așezare, care îmi spune : 
„Scoatem cărbune, scoatem pîi- 
ne !“. Și cînd îl aud pe Dumitru 
Danciu, miner din Gorj, adăugind : 

„Trebuie să extragem, acum, In 
1985, în bazinul Rovinari, de două 
ori și jumătate mai mult lig
nit decît la începutul cincinalului", 
Imi zic : aceștia sint oltenii mei 1 
Dar tot astfel îmi zic, sint toți oa
menii de pe pămintul nostru româ
nesc, din toate județele țării, toți 

de o rară hotărîre de a-și în
deplini datoria de muncă. Fiind
că aceasta este obligația noas
tră de onoare. Să fim oameni ai 
muncii ! Fie în Bărăgan, fie la Mo
tru, fie la Reșița, fie la Sfintu 
Gheorghe sau la Cluj-Napoca, fie 
la Satu Mare, fie la Călărași ; fie 
la Metrou, în Capitala țării, fie la 
Porțile de Fier sau la Canalul 
Poarta Albă — Midia-Năvodari. 
Fie în oraș, fie la sat, fie în cîmpie; 
fie în munți, fie la calea ferată Căr- 
bunești — Albeni din județul meu, 
Gorj, unde s-au descoperit iarăși 
zăcăminte de cărbune, sau în fru
moasele livezi, acum cu totul albe, 

de deasupra Horezului șl de de
desubtul dealurilor renumiților 
olari, unde s-a redescoperit pomi
cultura acestor pămînturi și a aces
tor primăveri care vin precum 
soarele după ploaie — o uriașă în
florire căreia, cu un vers din eterna 
noastră Mioriță, i s-ar putea da nu
mele de gură de rai.

De aceea se și asociază firea Bă
răganului cu firea dealurilor mun
toase și chiar cu firea Carpaților ; 
de aceea se asociază tabloul 
albei' cimpfi din Bărăgan cu 
acela al căciulilor negre de la 
Motru ; de aceea apar în itinera
rul nostru și Rovinarii, care nu 
sint numai producători de cărbune, 
ci și locuri dintre cele mai atră
gătoare și demne de a fi văzute 
ca dealuri bogate în frumusețe. O 
frumusețe care nu numai că emo
ționează, așa cum știe să emoțio
neze natura locurilor, dar care 
cere și un deosebit respect, fiindcă 
și într-o parte, și în alta, și în 
Bărăgan, și la Motru se pregătește, 
tn toate anotimpurile noastre, pli
nea țării cea de azi și cea de 
miine.

Cîmpie șl Munți. Grîu și Căr
bune : aurul pămintului nostru de 
iarnă, de primăvară, de vară și de 
toamnă I

Așadar, de astă dată, drumul a 
Început din miezul Bărăganului șl 
se încheie în Gorj. A început cu 
obiceiuri de iarnă și se va sfirși cu 
obiceiuri de primăvară, fiindcă, 
iată, treclnd pe la mine pe-acasă 
m-am dus prin pădurea Iereștii, 
unde (cine știe datina îmi va da 
dreptate!) răsare de sub zăpadă o 
plantă, i-aș spune miraculoasă, care 
va arăta ca un minunat butoiaș în
conjurat cu cercuri și bobine : rodul 
pămintului. Și vor trece fete și bă
ieți, și vor trece femei și bărbați, 
și vor trece bătrini și nepoți și-1 
vor culege de sub frunzișuri, și-l 
vor ridica în soare, și vor citi in 
culorile sale rodirea viitoare. E un 
obicei strămoșesc, dar, ca dintot- 
deauna, el va fi însoțit de muncă. 
Deosebirea constă însă în faptul că 
in acești ani ai noștri munca, hăr
nicia au un scop înalt : rodirea 
întregului pămint spre binele în
tregului popor, spre binele întregii 
țări, spre ridicarea patriei pe cul
mile strălucitoare ale viitorului 
comunist. Pretutindeni vom găsi,, 
la noi, bogății și în adîncuri, și la 
suprafață. Dar numai munca omului 
le poate scoate și ridica în soare 
precum acea plantă simbolică nu
mită Rodul pămintului.



SCÂNTEIA — miercuri 13 februarie 1985 PAGINA 5

Tovarășului HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

DAMASC
îmi este deosebit de plăcut să vă transmit cordiale felicitări cu prilejul 

realegerii dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Republicii Arabe 
Siriene.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a-mi reafirma satisfacția pentru 
raporturile de strinsă prietenie și cooperare dintre țările și popoarele 
noastre.

Sînt convins că și tn viitor colaborarea româno-siriană se va dezvolta 
tot mai puternic, în spiritul înțelegerilor la care am ajuns împreună,în 
cadrul întîlnirilor de la București și Damasc, spre binele popoarelor român 
și sirian, în interesul promovării politicii de pace, dezvoltare independentă 
și securitate în întreaga lume.

Adresîndu-vă cele mai calde urări de deplin .succes in îndeplinirea 
mandatului de înaltă răspundere care v-a fost încredințat de poporul sirian, 
vă doresc deplină sănătate și fericire personală, iar poporului sirian prie
ten multă prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

SOSIREA IN CAPITALĂ A VICECANCELARULUI SI MINISTRU 
DE EXTERNE AL R.F. GERMANIA, BANS-DIEÎRICH GENSCHER

Marți seara a sosit la Bucutești 
Hans-Dietrich Genscher, vicecan
celar și ministru de externe al Re
publicii Federale Germania.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășui 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor

externe al Republicii Socialiste 
România, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Hartmut Schilltze- 
Boysen. ambasadorul R.F. Germania 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

CRONICĂ

VEȘTI DIN ECONOMIE
Complex pentru mecanizarea lucrărilor miniere

Prin decret al Consiliului de Stat 
a fost înființat Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, prin fu
ziunea Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și a Ministeru
lui Industriei de Mașini-Unelte, 
Electrotehnică și Electronică, care 
își încetează activitatea.

în funcția de ministru al industriei 
construcțiilor de mașini a fost numit, 
prin decret prezidențial, tovarășul 
Alexandru' Necula.

Prin decret prezidențial, tovarășul 
Richard Winter se eliberează din 
funcția de ministru al aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe, urmînd a 
primi alte însărcinări.

Tovarășul Petre Preoteasa se nu
mește in funcția de ministru al 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe.

PAGINI DE NEPIERITOR EROISM

La mina Mehadia, âea mai tî- 
nără unitate a industriei extractive 
din județul Caraș-Severin, a intrat 
în funcțiune un nou complex pentru 
mecanizarea lucrărilor în subteran. 
Este vorba de o combină de înain
tare în galerii, care asigură crește
rea substanțială a productivității

muncii la lucrările de deschideri 
pentru noi fronturi de exploatare 
a zăcămintelor de cărbune. Tot 
aici au fost finalizate lucrările la 
un nou abataj, care va contribui 
la sporirea producției zilnice cu 
circa 60 tone de cărbune ener
getic.

Noi linii tehnologice automate
La întreprinderea de tractoa

re din Brașov au intrat in circuitul 
productiv două noi linii tehnolo

gice automate pentru prelucrarea 
reperelor tractoarelor de 85 și 
100 CP.

Valorificarea materialelor refolosibile
Colectivele de muncă din în

treprinderile industriale și unitățile 
ecqnomice ale județului Bacău au 
predat în ultima vreme la centrele 
întreprinderii județene pentru recu
perarea și valorificarea materiale
lor refolosibile, pentru a fi reintro
duse în circuitul economic, mai 
mult de 5 000 tone metale feroase

și neferoase, 500 tone hîrtie, 4 000 
anvelope și alte materii prime și 
materiale. Cele mai mari cantități 
au fost colectate de petroliștii din 
cadrul Trustului de foraj-extracție 
Moinești, metalurgiștii din Bacău, 
constructorii de utilaje și petrochi- 
miștii din Borzești, precum și de 
către meșteșugarii din Tirgu Ocna.

Pentru economisirea gazelor naturale
Muncitorii și specialiștii între

prinderii „Electromureș" din Tîrgu 
Mureș au introdus în fabricație un 
model perfecționat de arzător de 
gaz și biogaz, utilizat la cuptoarele

de pîine și la încălzirea serelor. 
Pe baza îmbunătățirii amestecului 
gaz-aer, noul produs asigură dimi
nuarea substanțială a consumului 
de gaze naturale.

Reziduurile — materii prime
La centrul de cercetări chimice 

Rimnicu Vîlcea au fost elaborate 
noi tehnologii care urmăresc rein
troducerea în circuitul productiv a

reziduurilor rezultate de pe fluxurile 
de fabricație. Aceste reziduuri vor 
fi folosite ca materii prime la rea
lizarea unor noi produse chimice.

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" 
nr. 3 din 10 februarie 1985

în acest număr al revistei sînt 
publicate articolele : „Forța unității 
poporului, a democrației socialiste", 
„Bilanț rodnic, fundament trainic 
pentru realizarea cu succes a cinci
nalului 1981—1985, a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea", 
„Integrarea științei în viața societă
ții noastre socialiste", „în interesul 
întăririi solidarității și colaborării 
în lupta pentru pace și progres so
cial", precum și dezbaterile : „Con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu

privind națiunea și problema națio
nală. Rezolvarea problemei naționale 
în România socialistă" (partea I) și 
„Rolul și funcțiile statului democra
ției muncitorești, revoluționare în 
etapa actuală" (partea a II-a). în a- 
cest număr al revistei este publicată 
consultația : „Orientările stabilite de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R. în 
direcția perfecționării activității sta
tului, a întregului sistem de condu
cere democratică a vieții economice 
și sociale in țara noastră".

tv
20,00 Telejurnal (parțial color)
20, ÎS Cabinet de Informare polttlco- 

ideologică. Direcțiile dezvoltării 
eeonomico-sociale a României, 
trasate de Congresul al XIII-lea 
al partidului pentru perioada cin
cinalului 1986—1990 șl pini tn anul 
2000

20,35 A patriei cinstire (color). Noi, 
muncitorii patriei de azi. Clntece 
șl versuri patriotice șl revoluțio
nare

20,45 Viața culturală (color). Informații, 
reportaje, comentarii, note

21,00 Film serial. „Tineri în luptă". 
Premieră pe țară. Coproducție in
ternațională. în rolurile principa
le : Rick Ely. Lou Gosset, Alex 
Hentelhoff, Hilarle Thompson. 
Regia : George McCowan. Episo
dul 2

21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

• UN NOU FILM ROMANESC

„ROMANIA-FILM" prezintă o pro
ducție a Casei de filme trei — 
„Rîdeți ca-n viață”.

Costumele : Liana Manțoc. De
corurile : Mihai lonescu. Muzica : 
Radu Șerban. Imaginea : Dumitru 
Costache-Fony. Scenariul și regia 1 
Andrei Blaier.
' Cu : Gheorghe Dinică, llarion 
Ciobanu, Oana Pellea, Stelian 
Nistor, Bogdan Gheorghiu, Violeta 
Andrei, Alexandru Repan, Jean 
Lorin Florescu, Maria Gligor, Paul 
Lavric, Valentin Voicilă, Doru Ana.

Film realizat în studiourile Cen
trului de producție cinematografică 
„București".

(Urmare din pag. I)
naționale rezidă tocmai tn Inte
grarea generoasă și exemplară a 
creatorilor în „spiritul veacului", în 
lupta pentru înfăptuirea deziderate
lor de libertate națională și dreptate 
socială ale poporului lor. Pagina scri
să a transmis posterității sintetic și 
revelator efortul, uneori ano
nim. dar cu atit mai pilduitor, al 
maselor populare de înlăturare a 
împilării interne și. externe și; in 
același timp, a impus ca puncte de 
reper în istoria devenirii noastre 
personalități devenite, prin marea 
lor dăruire și sentimentul profundei 
responsabilități față de prezent și 
viitorime, simboluri ale aspirației 
noastre spre mai bine. Scriitorii care 
deschid și fertilizează epoci în lite
ratura română * au fost întotdeauna 
purtătorii de cuvînt, expresiile direc
te, curajoase ale tendințelor de 
emancipare multilaterală a poporului 
român. Nu se poate reconstitui isto
ria noastră politică și culturală fără 
a aminti contribuțiile semănătoare 
de îndemnuri și de speranțe, de 
mindrie și acțiune patriotică ale lui 
Miron Costin, C. Cantacuzino-Stol- 
nicul, Dimitrie Cantemir, ale corifei
lor Școlii ardelene, care inaugurează 
în cultura noastră exemplul cărtu
rarului „tribun", de rolul jucat 
de operele lui Heliade, Bariț, 
Bălcescu, Alecu Russo, Kogălnicea- 
nu. Alecsandri. Eminescu, Caragiale, 
Maiorescu, Hasdeu, Odobescu. Iorga 
ș.a. in epopeea emoționantă a re
deșteptării poporului român, a creă
rii statului său unitar și indepen
dent. în păstrarea caracterului mi
litant. național și popular al spiri
tualității noastre. La fel cum ar fi 
greu de înțeles dialectica evoluției 
gindirii creatoare, a concepțiilor pri
vitoare la progresul social, la de

cinema
• Adela: LUMINA (14 74 16) — I;
11; 13: 15: 17; 19, CULTURAL
(63 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Fata morgana : CENTRAL (14 12 24) 
— 9; 11 ;—13; 15; 17; 19.
• Aventurile Iul Tom Sawyer, Moar
tea Iui Joe Indianul : DACIA
(50 35 94) — 8.45; 12; 15,15; 18,30.
• Cireșaril : LIRA (317171) — 15:
17: 19.
•_ Fapt divers : GIULEȘTI (17 55 46) 
_  g. . 13. țg. jț- jg.
• Nemuritorlit FLOREASCA (33 29 71)
_  g. . 13. jg. țg.
• Lovitură fulgerătoare : BUZEȘTI

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 februarie, ora 20 — 10 
februarie, ora 20. în țară : Vremea se 
menține deosebit de rece. Cerul va fi 
variabil, mai mult acopetit în estul 
țării, unde, în prima parte a interva
lului, va ninge temporar, apoi ninso
rile se vor restrînge ca arie. In cele
lalte regiuni, ninsorile vor fi izolate. 
Vîntul va prezenta intensificări tem
porare, predominînd din nord-estul 
țării la începutul intervalului, visco-

lind zăpada tn estul ș! sudul țării. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 25 șl minus 15 grade, mal 
coborîte în nord-vestul și centrul tă
rii în primele nopți, Iar maximele în
tre minus 17 și minus 7 grade, local 
mal ridicate, spre sfîrșltul intervalului, 
In vestul țării. în ultimele zile se va 
produce ceață însoțită și cu depunere 
de chiciură. In București : Vremea se 
menține deosebit de rece, cu cerul va
riabil, mai mult acoperit în primele 
zile. Temporar va ninge. Vîntul va 
mal prezenta intensificări în prima 
parte a intervalului, viscolind zăpada. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 20 și minus 16 grade, iar 
maximele între minus 16 și minus 12 
grade.

Starea drumurilor
Din cauza vîntului puternic, cu vi

teze cuprinse intre 40—S0 km/oră in 
Moldova și Dobrogea, care a viscolit 
zăpada, formînd suluri cu diametrul 
de un metru, în unele zone de pe 
următoarele drumuri naționale cir
culația rutieră este închisă : DN 1 D 
— Ciorani-Albești, DN 2 — Limpe- 
ziși-Mihăilești, DN 41 — km 8—13, 
zona Oltenița, DN 22 — Rimnicu Să- 
rat-Balta Albă.

Pe drumurile naționale din Mol
dova și din sud-estul țării, respectiv 
București-Urziceni-Slobozia-Constan- 
ța. București-Călărași, București-Ol- 
tenița, București-Giurgiu, circulația 
rutieră este îngreunată.

Importante forțe materiale șl u- 
mane au fost mobilizate la acțiunea 
de deszăpezire, dar datorită viscolu
lui aceasta se desfășoară anevoios.

Pe calea ferată, traficul de călători 
și mărfuri se desfășoară normal.

INFORMAȚII SPORTIVE
• în urma turneelor semifinale 

disputate la Tîrgu Mureș și Craiova, 
în. finala celei de-a VII-ar ediții a 
„Cupei României" la handbal mas

culin s-au calificat H.C. Minaur Bala 
Mare, deținătoarea trofeului, și 
Steaua București. Pentru locurile 3 
și 4 ale clasamentului final al pres
tigioasei competiții se vor întilni

mocratizarea instituțiilor șl la elimi
narea cauzelor care frinau dezvol
tarea capacităților constructive ale 
poporului român ignorînd activita
tea multilaterală a scriitorilor gru
pați în cadrul unor publicații-intrate 
în memoria noastră colectivă, cum 
au fost „Contemporanul", „Tribuna", 
„Vatra", „Luceafărul", „Viața româ
nească", „Sămănătorul", „Adevărul 
literar și artistic", „Cuvintul* liber", 
„Manifest", „Bluze albastre", „Era 
nouă" ș.a. '

Puterea de a surprinde „pulsul

adevărat, noile vremuri șl proble
mele pe care le generează, schim
bările intervenite în conștiința oa
menilor, in relațiile dintre ei, con
cepțiile revoluționare, materialist- 
istorice care îi antrenează, progre
sele artei literare, românești și uni
versale, concretizate in diversifica
rea stilurilor și perfecționarea mij
loacelor, circulația ideilor și rezul
tatele vastei acțiuni de culturali
zare desfășurată in ultimele decenii 
in țara noastră, creșterea sensibili
tății omului modern și a posibilită

Patriotismul artei angajate
veacului", de a stabili o unitate 
strinsă între idealurile operelor lor 
și cele nutrite de masele populare, 
credința nestrămutată în triumful 
democrației și al rațiunii au asigu
rat prestigiul și calitatea de model 
operelor lui Sadoveanu și Arghezi, 
Blaga și Căiinescu, Camil Petrescu 
și Liviu Rebreanu ș.a. Amplificat 
de marile solicitări pe care le exer
cită transformările structurale cu
noscute de România contemporană, 
exemplul operei lor constituie pen
tru scriitorii de astăzi un îndemn, 
o cale de urmat. Revoluția socia
listă nu a eliminat tradiția, ci a 
integrat-o în propria ei substanță, 
imprimindu-i noi perspective și în
țelesuri. în realizările rpateriale și 
culturale obținute prin muncă de
votată și entuziastă de poporul ro
mân in epoca socialistă iși află ma
terializarea deplină și visurile în
drăznețe care animau sentimentele 
și atitudinile înaintașilor noștri. E

ților sale ,de a înțelege fenomenele 
naturii și societății fac ca astăzi să 
nu se mal poată scrie ca în secolul 
trecut și, in parte, nici chiar ca în 
prima parte a secolului nostru. Omul 
zilelor noastre vrea să se regăsească 
în încercările literare contemporane 
cu gîndurile, speranțele, problemele 
care ii sint caracteristice și îl repre
zintă. Esențial este ca, beneficiind 
de experiența înaintașilor, scriitorii 
de astăzi să preia și să dezvolte 
creator, în mod original și reprezen
tativ, pilduitoarea responsabilitate 
națională și socială a literaturii an
terioare, spiritul revoluționar des
chizător de orizonturi, refractar ati
tudinilor învechite, dorința spre o 
cit mai deplină afirmare a Româ
niei și a oamenilor ei printre po
poarele lumii, să cultive prețuirea 
față de geniul creator al poporului 
nostru, de valorile materiale și spiri
tuale ale acestuia. Evitarea pre
zentului, închiderea in exerciții’ in

— 9; 11; 13; 15, DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 17; 19.
• Mitică Popescu : VIITORUL 
(10.67 40) — 15; 17; 19.
• Raliul: COSMOS (27 54 95) — •;
11; 13; 15; 17; 19.
• Revanșa : PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17; 19.
• Acordați circumstanțe atenuante?: 
BUZEȘTI (50 43 58) — 17.
• După mu Iți ani : DRUMUL SĂRII
— 13; 15.
• Tatăl meu pe termen scurt : SCA
LA (11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Călărețul electric î SALA MICA A 
PALATULUI — 11; 16; 19,30.
• Ana Pavlova : STUDlb (59 53 15)
— 10; 13; 15,45; 18,30.
• Neînvinsul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9’ 11* 13” 15* 17’ 19.
• AII Baba și cei 40 de hoți : BUCU

REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12,15; 15,30; 
18,30; MELODIA (11 13 49) — 9; 12; 
15; 18,15.
• Frumoasa Shiniang : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul: GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19, TOMIȘ (21 49 46) 
— 9; 12; 15; 18. MODERN (23 71 01) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Pe urmele șoimului : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30.
• Surorile medicale : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
Q Ghețuri pe înălțimi : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17, FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Amintirea unei mari iubiri : 
POPULAR — 19.
• Kramer contra Kramer : PATRIA

Știința Bacău și Dinamo București. 
Ambele partide — reunind deci cei 
mai buni handbaliști ai țării — vor 
avea loc duminică, 17 februarie, în 
sala sporturilor din Iași.

• De mîine pînă duminică inclu
siv, echipele feminină și masculină 
de tenis de masă ale României vor 
evolua la Ostrava, la campionatele 
internaționale ale Cehoslovaciei, 
concurs făcind parte din circuitul 
pentru turneul „Masters" ce desem
nează anual pe cei mai valoroși ju
cători din lume la acest sport

® Concursul de la Le Brassus 
(Elveția) contind pentru „Cupa Eu
ropei" la sărituri cu schiurîle a re
venit austriacului Richard Schallert, 
cu 209,7 puncte (sărituri de 103 m și 
98 m). Pe locurile următoare : nor
vegianul Maarten Olsrud — (202,1 p.) 
și iugoslavul Vasja Bajici (192,6 p.).

trospective, abordarea unor cazuri 
mărginașe, accidentale, formalismul 
steril, meșteșugar, pasiunea epigonic- 
provincială pentru „mode", care 
chiar in locurile lor de origine sînt 
privite ca bizarerii, pedalarea pe 
probleme pretins actuale, morbid- 
psihologice, necaraeteristice realită
ților noastre sociale și politice, ar 
fi sinonime cu abandonarea tradi
ției și, în același timp, a rolului de 
mesager al ideilor și atitudinilor 
înaintate pe care l-a avut la noi 
Întotdeauna scriitorul.

Aceasta, cu atit mal mult cu cit 
literatura noastră contemporană și-a 
format ea insăși o tradiție, asigu- 
rindu-și un timbru unic, de necon
fundat, o platformă ideologică și es
tetică ale cărei exigențe înlătură mai 
devreme sau mai tîrziu lipsa de ta
lent, anacronismul ideilor, realiza
rea neinspirată, snobismul artificial 
al încercărilor lipsite de har. Ope
rele lui Arghezi, Sadoveanu, Blaga, 
Căiinescu, Camil Petrescu. Zaharia 
Stancu, E. Jebeleanu, Marin Preda, 
Mihai Beniuc, Eugen Barbu, D. R. 
Popescu, Nichita Stănescu, Fănuș 
Neagu, A. E. Baconski, N. Labiș, 
G. Bălăiță, Adrian Păunescu, loan 
Alexandru, Al. Ivasiuc, Nina Cassian, 
Constanța Buzea, Ion Gheorghe ș.a. 
acționează ca un etalon valoric, dau 
conținut și relief literaturii noastre 
contemporane și oferă criterii pen
tru întocmirea unei istorii a ei.

O istorie tn care vor trebui să fie 
consemnate nu numai progresele 
„artei cuvîntului", ci și imaginea 
plină de dinamism revoluționar, de 
confruntări de conștiință uneori dra
matice, dar mereu animate de cre
dința in posibilitatea perfecționării 
omului și a lumii in care trăiește, 
specifică României socialiste.

(11 86 25) — I; 11,30; 14; 16,30; 19,
FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 15; 17;
19.15, FLAMURA (85 77 12) — 10,15;
12,15; 14,15; 16,30; 19.
O Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
• Marea dragoste : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : VICTO
RIA (J6 28 79) — 9; 12; 15,30; 18.30,
FLACĂRA (20 33 40) — 9,30; 12; 15.30;
18.15.
« Un cățel sărat — 9; 11; 17,30; Un
deva, cîndva — 13; 15,15 : DOINA 
(16 35 38).
• Legenda călărețului singuratic :
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11,30;
14; 16,30: 19.
• Yankeii: UNION (13 49 04) — 10j 
13; 16; 19.
• Jandarmul șl extratereștril : PA

Cu 40 de ani în urmă, la 13 fe
bruarie 1945, istoria celui de-al doi
lea răzbrii mondial consemna o. vic
torie de răsunet a forțelor coaliției 
antihitleriste — eliberarea capitalei 
Ungariei, orașul Budapesta, eveni
ment care a marcat încheierea cu 
succes a uneia dintre cele mai lungi 
și mai dificile operații ofensive stra
tegice desfășurate pe principalul 
teatru de acțiuni militare la hotarul 
anilor 1944—1945, cunoscută în isto
riografie sub denumirea da „opera
țiunea Budapesta".

Poporul român nutrește un senti
ment de satisfacție și de mindrie 
patriotică pentru faptul că forțele 
sale armate, încadrate in primul eșa
lon strategic al grupării destinată să 
elibereze teritoriul Ungariei de sub 
dominația fascistă, inclusiv papitaia 
acestei țări, și să deschidă direcția 
strategică Budapesta — Viena, și-au 
adus o contribuție notabilă la obți
nerea succesului in această mare 
operație.

Relevînd semnificația luptelor șl • 
jertfelor poporului român în războiul 
antihitlerist, tovarășul . NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Zecile de mii 
de ostași români care și-au dat viața 
în luptele duse pe teritoriul Unga
riei și Cehoslovaciei, mormintele lor 
împrăștiate pe pămintul acestor țări 
vor evoca de-a pururi spiritul de 
jertfă al armatei noastre, constituie 
o expresie elocventă a solidarității 
internaționale manifestate de poporul 
nostru față de cauza libertății națio
nale a acestor popoare, pentru sal
varea lor de sub dominația hitleristă 
ș.j fascista**.

După actul istoric de la 23 August 
prin care, odată cu eliberarea, po
porul român a 
dejucat planurile 
hitleriștilor de a 
folosi „zăvorul 
Carpaților" pen
tru a bloca ofen
siva eliberatoare 
spre Europa centrală, acțiunile 
de luptă ale trupelor române 
pe teritoriul Ungariei s-au desfășu
rat fncepînd din ultima decadă a lu
nii septembrie 1944 și pînă la 15 ia
nuarie 1945. într-o primă etapă, 
care s-a consumat în cursul lunii oc
tombrie, importante forțe române, 
însumînd 17 divizii, un corp aerian, 
două brigăzi,de artilerie antiaeriană, 
alte unități și formațiuni, și-au adus 
contribuția la succesul operației De
brețin, care a avut ca arie de desfă
șurare spațiul dintre frontiera româ- 
no-ungară si rîul Tisa. La Debrețin 
— oraș important în partea de est a 
Ungariei, nod al defensivei hitleristo- 
horțhyste pe Tisa mijlocie — la sud 
de orașul Szolnok, sau în zona Nyire- 
gyhâza, trupele române, cooperînd 
strîns cu unități și mari unități so
vietice, au dat o nouă strălucire 
aleselor virtuți caracteristice poporu
lui român, soldatului român. De alt
fel, numeroase regimente ' și divizii 
române au fost citate prin ordine de 
zi de Ministerul de Război român, 
precum și de comandamentele sovie
tice, iar Diviziei „Tudor Vladimires- 
cu“ i s-a conferit titlul onorific al 
orașului la eliberarea căruia a adus 
principala contribuție — „Debrețin". 
Dincolo da Tisa, în cadrul operației 
Budapesta, trupele române s-au a- 
vîntat în grelele bătălii care au avut 
ca rezultat cucerirea masivelor mun
toase din partea de nord-est a Un
gariei — Hegyalja, Biikk și Mătra, 
aducindu-și totodată contribuția1 e- 
fectivă la -eliberarea marelui oraș 
Budapesta. între cele 14 divizii de 
Infanterie, vînători de munte și ca
valerie participante Ia această opera
ție, s-au distins în mod cu totul 
deosebit cele trei divizii (2, 19 in
fanterie și 8 cavalerie) ale Corpului 
7 armată, comandat de generalul 
Nicolae Șova, care, aflîndu-se în ca
drul grupării de efort a Frontului 2 
ucrainean și pe direcția loviturii 
principale a Armatei 7 de gardă so
vietice, au înscris un capitol de glo
rie în bătălia pentru eliberarea ca
pitalei Ungariei. Această acțiune l-a 
determinat pe istoricul ungur Csatâri 
Daniel să afirme intr-o lucrare a sa: 
„Participarea la eliberarea Budapes
tei a fost o însemnată faptă de arme 
a trupelor române pe teritoriul Un
gariei, poate cea mai însemnată din
tre toate ; ele au ajutat la eliberarea 
unui popor in renaștere".

După ce au rupt rînd pe rfnd, tn 
fîșii.le lor de ofensivă, pozițiile de 
apărare de pe căile de acces mai în
depărtate de oraș, ostașii români au 
zdrobit înverșunata rezistență opusă 
de forțele hitleriste și horthyste pe 
cele trei fîșii puternic întărite al sis
temului defensiv „Atilla", pe cara 
căpeteniile militare inamice Ie con
siderau de netrecut. în continuare, 
nedînd nici o clipă de răgaz dușma
nului, Corpul 7 armată român, ala 
cărui efective depășeau 36 000 de mi
litari, a ajuns, în ajunul Anului nou 
1945, odată cu marile unități, din 
Corpurile 18 și 30 armată sovietice 
vecine, la porțile Budapestei. Cîteva 
zile mai înainte. Ia 27 decembrie, 
ziarul unguresc „Vilagossâg" scria : 
„Trupele române care se apropie de 
Budapesta obțin pentru poporul lor 
dragostea și recunoștința poporului 
maghiar care se eliberează de sub 
jugul german".

Ca o expresie a omeniei care a ca
racterizat întotdeauna poporul român 
și oștirea română în bimilenara sa

istorie, înainte de a începe luptele in 
interiorul capitalei ungare, generalul 
Nicolae Șova a emis ordinul special 
(nr. 27 337) în care, după ce felicita 
trupele din subordine pentru succe
sele obținute in cele peste patru 
luni de aprige încleștări, din Banat 
și pină la Budapesta, reamintea osta
șilor modul de comportare în scopul 
evitării unor pierderi de vieți ome
nești și distrugeri inutile in marele 
oraș. „Monumentele și obiectele de 
artă, instituțiunile culturale și așeză- 
mintele de interes public — se spu
nea in ordin — vor fi cruțate cu 
grijă. Instalațlunile de orice fel (apă, 
lumină, telefon, tramvaie etc.), care 
asigură viața orașului și interesează 
în aceeași măsură și armata trebuie 
păstrate intacte. Populația civilă care 
nu ia parte la luptă va fi cruțată și 
luată sub protecție, asigurindu-i-se 
viața, liniștea și avutul, tn concluzie, 
cer trupelor Corpului 7 armată să se 
bată cu indirjire pentru a învinge, 
dar pretind în același timp să se 
poarte loial, cu demnitate și omenie 
pentru a nu micșora cu nimic măre
ția victoriei obținute". Acest ordin, 
executat întocmai de militarii ro
mâni, venea să întregească atitudi
nea corectă, generoasă a comanda
mentelor și trupelor noastre care, 
încă de la intrarea pe teritoriul Un
gariei, au manifestat grijă și respect 
față de viața și bunurile locuitorilor, 
față de instituțiile de cultură și așe- 
zămintele de interes public.

A urmat perioada cea mai grea — 
și cea mai singeroasă — din întreaga 
participare a Corpului 7 armată la 
bătălia Budapestei. Timp de două 
săptămîni, ostașii români au acționat 
la centrul dispozitivului, in lungul

40 DE ANI DE LA ELIBERAREA BUDAPESTEI
uneia din magistralele principale ala 
orașului — bulevardul Răkăczi. 
Luptele au fost de o violență extre
mă, s-au dus ziua și noaptea, cu un 
inamic puternic și bine înarmat. 
Străzile, parcurile și locurilă virane 
fuseseră* minate și baricadate, clădi
rile de la intersecții, transformate de 
inamic în adevărate forturi, flancau 
cu foc direcțiile de pătrundere spre 
ele, iar din locuri ascunse vederii 
numeroase rezerve de toate armele 
executau prin surprindere contra
atacuri împotriva subunităților și 
unităților române. S-au dus lupte de 
o înverșunare indescriptibilă — 
casă cu casă. în cele din urmă însă, 
inamicul a fost nevoit să-și pără
sească succesiv pozițiile amenajate 
cu atîta migală și să se retragă. în 
cele 15 zile de aprige încleștări, folo
sind cu predilecție detașamente șl 
grupuri de asalt, unitățile diviziilor 
2, 19 infanterie și 8 cavalerie au reu
șit să răzbată încet, dar sigur, spra 
inima Budapestei, să cucerească, 
adesea prin lupte corp la corp, peste 
1 000 de blocuri și case, numeroase 
obiective de primă importanță eco
nomică și militară, dar și puternice 
puncte și centre de rezistență orga
nizate de trupele hitleriste și hor- 
thysto-szalasiste, între care Poșta 
centrală, cazărmile Franz Josef, Fa
brica de măști de gaze, Facultatea 
de medicină veterinară, Gara de 
est etc.

în timpul luptelor purtate de la 
Tisa 'și pînă în centrul Budapestei, 
Corpul 7 armată român a beneficiat 
de sprijinul Regimentului 114 anti
tanc sovietic, ai cărui ostași au luptat 
cu vitejie alături de trupele noastre. 
La 15 ianuarie 1945, cînd se afla gata 
de un nou asalt, la mai puțin de 2 
km de Dunăre, Corpul 7 armată a 
primit ordin să se regrupeze și apoi 
să se deplaseze pe frontul din Ceho
slovacia în vederea luptelor pentru 
cucerirea masivului muntos Javori- 
na, la poalele căruia ajunsese celă
lalt corp al Armatei 1 române — 
Corpul 4 armată.

în luptele pentru eliberarea Buda
pestei, alături de infanteriști, cava
leriști, artileriști, pionieri, transmi- 
sioniști, o contribuție Însemnată au 
adus și zburătorii Corpului aerian 
român. Ei au executat recunoașteri 
strategice și tactice, au sprijinit tru
pele române și sovietice aflate în 
ofensivă, au lovit concentrări și de
plasări de forțe inamice, precum și 
două poduri peste Dunăre, au dus 
lupte împotriva aviației germane, 
provocînd inamicului pierderi în
semnate.

Gloriosul capitol al participării ar
matei române la operația Budapesta 
se încheiase. Pe asprul drum de 
luptă din munți și din pustă, de pe 
străzile capitalei Ungariei, luptătorii 
români au săvirșit fapte de arme 
nepieritoare, dar au dat și multe 
jertfe. Numai din rîndurile Corpului 
7 armată au căzut in înfruntarea cu 
dușmanul, au fost răniți sau dați dis
păruți aproape 11 000 de soldați, gra
dați, subofițeri și ofițeri. Vitejia do
vedită în bătălia Budapestei de mili
tarii acestui corp de armată a fost 
consemnată intr-un comunicat al 
Marelui Stat Major român : „ /.../ Di
viziile 9 cavalerie, 2 și 19 infanterie 
ale corpului de armată comandat de 
generalul Șova Nicolae — se spunea 
în acest document — au contribuit 
din plin la sfirșitul victorios al marii 
operații de la Budapesta printr-un

CASA DUPĂ CASA...

In crincenele lupte de stradă pentru eliberarea Budapestei, 
ostașii români înlătură, casă cu casă, rezistența înverșu

nată a inamicului fascist

CEA (60 30 85) — 15; 17; 19, MIORI
ȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
•_ Rocky II : COTROCENI (49 48 48) 
_  9* 11 ’ 13* 15* 17* 19.
• Marfă furată : ARTA (21 31 86) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 14; Idolul și Ion Anapoda — 
18,30; (sala Atelier) : Harap Alb — 
14; D-ale carnavalului — 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Conflu
ența artelor" — Muzică — Literatură

neprecupețit spirit de jertfă și de
plină tovărășie de arme in timpul 
acțiunilor pe care le-au dus trupele 
noastre în interiorul orașului".

în ampla monografie intitulată Is
toria Marelui Război al Uniunii So
vietice pentru Apărarea Patriei, 
1941—1945, apărută la Moscova în 
1962, se scrie : „Împreună cu corpu
rile sovietice, Corpul 7 armată român 
a asaltat Budapesta. Timp de patru 
luni, armata română a dat lupte 
grele în Ungaria, a forțat Tisa și alte 
cursuri de apă". Postul de radio 
New York sublinia într-o emisiune 
din februarie 1945 : „Acțiunea ar
matei române a contribuit serios la 
cucerirea Budapestei și la înaintarea 
în regiunea cehoslovacă, tot astfel 
cum, prin actul de la 23 August 1944, 
România a contribuit într-o bună 
măsură la schimbarea situației de pe 
întregul front răsăritean".

Față de populația ungară, atit de 
greu încercată, ostașul român a avut 
o comportare demnă, generoasă, 
pusă în lumina emoționantă a recu
noștinței de numeroasele scrisori de 
mulțumire adresate de oficialități ale 
unor orașe și comune comandamen
telor române, de documentele de ar
hivă ale acestor localități, de apre
cierile inserate în organe de presă și 
in diferite lucrări apărute după 
război în țara vecină. Subliniind 
comportamentul și sprijinul acordat 
de ostașii unei unități din Corpul 7 
armată român locuitorilor comunei 
Abony, un document întocmit la 11 
decembrie 1944 de primăria acestei 
localități menționa, printre altele : 
„Ofițerii și trupa au manifestat față 
de populație cea mai mare bună
voință. Populația a ajuns să iubeas

că pe ostașii ro
mâni și să-i a- 
precieze -ca prie
teni", „Poporul 
nostru nu va 
uita niciodată — 
se sublinia într-o 

telegramă adresată in aprilie 1959 
de conducerea de partid și de stat a 
Republicii Populare Ungare eondu- 
cerii de partid și de stat a României 
— că pentru libertatea sa și-au văr
sat singele, alături de viteaza armată 
sovietică, și eroicii fii al poporului 
frate român".

Amintirea eroilor români căzuți pe 
teritoriul Ungariei, inclusiv in bătă
lia pentru eliberarea Budapestei, 
este eternizată în numeroase monu
mente, obeliscuri, plăci comemorati
ve, precum cele de la Debrețin, Mis
kolc, Megyaszo, Orashăza și din mul
te alte orașe, sate. La marginea Bu
dapestei, în cimitirul de la Răcosliget 
se află mormintele vitejilor ostași ai 
Corpului 7 armată eare și-au vărsat 
singele pe străzile capitalei Ungariei. 
Pe soclul de granit al monumentului 
comemorativ ridicat în acest cimitir 
sint dăltuite in semn de veșnică re
cunoștință cuvintele : „Glorie eroilor 
români care și-au jertfit viața in 
lupta împotriva fascismului, pentru 
eliberarea poporului frate ungar". _

Pagină glorioasă în cronica parti
cipării României, alături de ostașii 
sovietici, de armatele celorlalte țări 
ale Națiunilor Unite, la războiul 
antihitlerist pînă la victoria finală, 
acțiunile militare 'desfășurate de ar
mata română, împreună cu armata 
sovietică, pentru eliberarea Ungariei 
și a capitalei acestei țări, Budapesta, 
constituie o strălucită expresie a ma
rilor eforturi și jertfe de singe ale 
poporului nostru in epopeea elibe
rării Europei de sub dominația fas
cistă. Amintirea . acestor Z’’- 
trăiește vie in conștiința 
poporului român ca o mări 
toare a bărbăției și spiritul 
crificiu ale armatei române

...Urmele bătăliilor desfă. 
urmă cu patru decenii sl 
de mult. Rănile războiului ai 
cuite, edificiile distruse, Gara 
Poșta centrală, atîtea și atî 
locuri de numele cărora sini 
crîncene bătălii, au fost ri 
Peste apele Dunării se arcuit 
nou cele șase poduri care leagi 

'de Pesta. Au fost refăcute ș 
dezvoltat și marile întreprinde 
dusțriale, în frunte cu uzina 
lurgică de pe insula Csepel. I 
s-au adăugat între timp altele 
Budapestei revenindu-i în pri 
circa 40 la sută din producția in 
trială a țării.

Rememorarea evenimentelor 
trecute acum 40 de ani constituit 
un prilej de a evoca evoluția re 
țiilor dintre cele două țări vecine 
prietene, care, odată cu trecerea 
făurirea unei noi orinduiri soci, 
le, aveau să pășească la edif 
carea unei vieți noi, sub semnt 
socialismului. Beneficiind de cadru 
juridico-politic oferit de primul Tra^ 
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală din 1948, reînnoit prin 
tratatul încheiat in 1972, raporturile 
româno-ungare, puternic stimulate 
de intîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jânos 
Kâdâr, cunosc un curs favorabil pe 
diverse planuri. Nu încape îndoială 
că dezvoltarea pe mai departe a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare co
respunde pe deplin intereselor re
ciproce, ale cauzei generale a socia
lismului și păcii.

Colonel dr.
Gheorghe ROMANESCU

OMAGIU DE NEUITAT

Cuvintele de pe monumentul comemorativ din cimitirul 
Râkosliget, din capitala Ungariei - mărturii ale recunoș

tinței față de jertfele de singe ale eroilor români

— Plastică. HAMLET. Spectacol rea
lizat de Cristina Vasiliu — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Frumoa
sa din pădurea adormită — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelîe Nitouche — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 18; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Anchetă asupra 
unui tînăr care nu a făcut nimic — 
18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
întîmplător — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) ! Pre
șul — 18.
(t Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița tn sac — 18; (sala

Studio) : Variațiuni pe tema dragos
tei — 18,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Amadeus — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tuna
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, 
sînt a.1 dv.! — 18; (sala Victoria, 
50 53 65) : Băiatul cu sticlețl — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
'(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și dacă se învîrtește — 9; Albă ca 
Zăpada și cei 7 pitici — 15.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : O 
fetiță caută un cîntec — 10; Ileana 
Sînziana — 15,30; (sala din Piața Cos- 
monauților, 11 07 57) : Nu vorbiți în 
timpul spectacolului — 15,30.
• Circul București (10 41 95) : Para
da circului — 19.
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Noi acțiuni și luări de poziție 
pentru oprirea cursei inarmărilor

■>

Pentru transformarea Cosmosului 
într-o arenă a colaborării pașnice

PARIS. — Federația mondială a 
oamenilor de știință cheamă statele 
să stabilească un moratoriu asupra 

7 elaborării, experimentării și des- 
1 fășurării oricăror tipuri .de arme 
i atomice, să acționeze pentru a con- 
1 tribui la realizarea unei înțelegeri 
l privind interzicerea cursei inarmă- . -n— s- —pentru 

—. _. —. — — —...------j mtr—o
arenă a colaborării pașnice — se 
arată intr-o declarație a federației, 
dată publicității la Paris. Oameni
lor de știință — se spune in de
clarație — le revine o deosebită 
răspundere pentru destinul ome
nirii, deoarece armamentul con
temporan este un produs al des
coperirilor și cercetărilor științifice. 
Tocmai de aceea, ei trebuie să fie 
in primele rîndurl ale acelora care 

1 se opun cursei inarmărilor, cer 
ț preintimpinarea acesteia in spațiul

i rilor in spațiul cosmic, 
* transformarea Cosmosului 
\
\

\ 
\
\

cosmic și oprirea ei pe Pămint, asi
gurarea securității și stabilirea 
unor relații de încredere.

Declarația a fost elaborată cu 
prilejul reuniunii secretariatului 
Federației mondiale a oamenilor de 
știință, căre cuprinde in rindurile 
sale reprezentanți de pe toate con
tinentele. In cadrul reuniunii a 
fost analizat raportul „Cursa înar
mărilor in Cosmos trebuie prein- 
timpinată". In raport se subliniază 
că desfășurarea armei nucleare in 
Cosmos ar determina o nouă ' in
tensificare a cursei înarmărilor și 
ar avea grave urmări asupra situa
ției internaționale. Totodată, ra
portul subliniază necesitatea con
știentizării oamenilor politici, ca și 
a opiniei publice asupra necesită
ții de a acționa pentru ca spațiul 
cosmic ' să fie folosit numai 
scopul colaborării pașnice.

in

„Rămînem fermi în hotărirea de evacuare 
a tuturor armelor nucleare de pe teritoriul Greciei'I"

— precizează premierul Andreas Papandreu
ATENA - Grecia a respins cererea comandantului suprem al forțelor 

N.A.T.O. din Europa, generalul Bernard Rogers, cu privire Ia modernizarea 
actualelor rampe de lansare a rachetelor nucleare de pe teritoriul grec, 
s-a anunțat oficial la Atena.

t’rin amsabadorul american în capitala elenă, primul ministru grec, 
Andreas Papandreu, a informat administrația americană că guvernul său 
rămine ferm în hotărirea de evacuare a tuturor armelor nucleare de pe 
pămîntul Greciei pînă la expirarea termenului stabilit. Mesajul adresat 
guvernului american atrage atenția asupra faptului că nu există nici un 
□cord bilateral referitor la desfășurarea de arme nucleare în Grecia și că 
parlamentul acestei țări nu a ratificat vreodată un asemenea document.
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• Acord iordaniano-palestinian pentru o soluționare pașnică 
$i justă a problemei ■palestiniene • Declarațiile președintelui 
Comitetului Executiv al O.E.P. • Noi măsuri de normalizare 

în Liban
AMMAN 12 (Agerpres). — Iorda

nia și Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei au ajuns la un acord a- 
supra unei „formule de acțiune co
mună iordaniano-palestlniană pentru 
o soluționare pașnică și justă a pro
blemei palestiniene" — informează 
un comunicat oficial dat publicității 
la Amman. Acest acord — transmit 
agențiile M.E.N. și Kuna — a fost 
realizat în cadrul convorbirilor din
tre regele Hussein al Iordaniei șt 
Yasser Arafat, președintele Coipite- 
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, purtate la 
Amman la începutul acestei săptă- 
mini.

într-o declarație făcută poetului 
de radio Amman, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P., Yasser 
Arafat, a afirmat că acordul asupra 
unei formule de acțiune comună ior- 
daniano-palestiniană Încununează 
procesul comun de negocieri dintre 
Iordania și O.E.P., proces sprijinit 
de sesiunea recentă a Consiliului 
Național Palestinian — relatează a- 
genția Kuna. El a precizat că acor
dul se pronunță în favoarea realiză
rii unei păci drepte și cuprinzătoa
re în Orientul Mijlociu prin convo
carea unei conferințe internaționale 
care să grupeze O.E.P., ca reprezen
tant legitim al poporului palestinian, 
membrii permanenți ai Consiliului 
de Securitate și țările interesate în 
pacea în regiune.

Yasser Arafat-a adăugat că acordul 
lordaniano-palestinian trebuie să fie

c

discutat la cel mai înalt nivel de 
țările arabe.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
în cadrul convorbirilor cu președin
tele Ronald Reagan, purtate la 
Washington, regele Fahd al Arabiei 
Saudite a cerut Statelor Unite să 
sprijine cauza justă a poporului pa
lestinian. avînd în vedere că această 
problemă este principala sursă a 
instabilității și tulburărilor din re
giune — relatează agenția A.P. El 
a subliniat că o reglementare dura
bilă a crizei din Orientul Mijlociu 
nu este posibilă fără a se ține sea
ma de interesele legitime și dreptu
rile inalienabile ale poporului pa
lestinian.

BEIRUT 12 (Agerpres). — în ca
drul acțiunilor de normalizare a si
tuației din Bei,rut, o nouă unitate a 
armatei libaneze a ocupat poziții în 
centrul orașului — transmite agen
ția France Presse. Amplasarea mili
tarilor s-a făcut în prezența mem
brilor Comitetului cvadripartit, din 
care fac parte reprezentanții arma
tei și ai principalelor miliții rivale, 
precizează agenția, și a avut loc fără 
nici un fel de incidente.

Mai multe personalități politice li
baneze au subliniat semnificația a- 
cestei noi acțiuni, menită să ducă la 
reiinstaurarea calmului în orașul de
vastat de numeroasele ciocniri din 
ultimul timp, notează A.F.P.

întrevederi indiano-poloneze

Demisia șefului regimului 
militar din Uruguay

MONTEVIDEO 12 (Agerpres). — 
Președintele Uruguayului. generalul 
Gregorio Alvarez, a demisionat luni 
din funcție — anunță agențiile Pren- 
sa Latina. E.F.E., France Presse, A.P. 
și Reuter, citind un comunicat oficial 
dat publicității la Montevideo.

Consiliul Națiunii — cea mai înal
tă instanță politico-administrativă 
actuală a țării — s-a reunit pentru 
a desemna un președinte interimar, 
care va rămine in post pînă la 1 
martie, dată la care va fi instalat 
oficial noul președinte ales al Uru
guayului, Julio Maria Sanguinetti. 
Adunarea Legislativă, ai cărei mem
bri au fost aleși în cadrul scrutinu
lui parlamentar din noiembrie, își 
începe oficial activitatea la 15 fe
bruarie.

Demisia din funcție a generalului 
Gregorio Alvarez, unul din autorii 
loviturii de stat militare din 1973, 
semnifică simbolic încetarea regimu
lui militar Uruguayan. Ea a fost pri
mită cu satisfacție de masele largi 
populare din Uruguay. Pe străzile 
capitalei. Montevideo, au avut loc 
manifestații de sprijin față de regi
mul civil al președintelui ales, Julio 
Maria Sanguinetti.

Intr-o declarație făcută ziarului 
„El Nacional" din- Caracas, pre
ședintele ales al Uruguayului. Julio 
Maria Sanguinetti, a reafirmat ho
tărârea guvernului său de a sprijini 
ferm inițiativele de pace în Ameri
ca Centrală ale „Grupului de la Con- 
tadora" — transmite agenția Prensa 
Latina. In acest context, el s-a pro
nunțat pentru respectarea în rela
țiile internaționale a principiilor 
neamestecului in treburile interne, 
autodeterminării popoarelor, apărării 
suveranității și independenței națio
nale. egalității juridice a statelor.

Dobînzile înalte împiedică redresarea economiilor țărilor 
in curs de dezvoltare

DAKAR 12 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat publicației senega- 
leze „Le Soleil", secretarul executiv 
al Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Africa, Adebayo Adedeji, a sub
liniat necesitatea unor reforme de 
structură în sistemul internațional de 
credite pentru a permite statelor 
africane să depășească dificultățile 
economice cu care sînt confruntate 
în prezent. El a arătat că dobînzile 
percepute la creditele pe care țările 
africane au fost nevoite să le con
tracteze au ajuns atît de mari încît 
au făcut ca datoria externă a lor să 
atingă nivelul de 150 miliarde do
lari.

Adebayo Adedeji a opinat că pen
tru reglementarea acestei importan
te probleme economice sînt necesa
re. între altele, un moratoriu pe 
cinci ani asupra datoriilor externe ale 
țărilor din Africa, precum și redu
cerea dobînzilor pînă la un nivel 
care să nu mai constituie un obsta
col în calea redresării economiilor 
lor.

Pe de altă parte. Adedeji a sub
liniat necesitatea ca țările africane 
să ia măsuri urgente pentru dezvol
tarea agriculturii și creșterea pro

ducției de alimente, acordînd priori
tate introducerii metodelor agricole 
moderne și a rezultatelor cercetării 
științifice, precum și extinderii sis
temelor de irigații.

CARACAS 12 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Caracas, minis
trul de externe argentinian. Dante 
Caputo, a chemat țările puternic 
industrializate, băncile creditoare să 
participe la un dialog sincer ‘și con
structiv cu statele în curs de dez- 
voltare, cu țările debitoare din Ame
rica Latină. în vederea soluționării 
grabnice a problemei datoriilor lor 
externe — transmite agenția Prensa 
Latina. El a menționat că menți
nerea unei poziții rigide, de respin
gere a dialogului propus de țările 
semnatare ale „Consensului de la 
Cartagena" — țările latino-america- 
ne cu cele mai jnari datorii externe 
— ar putea conduce la o și mai ac
centuată criză economică și finan
ciară regională. ..Miopia țărilor pu
ternic industrializate — a spus el —• 
ar determina apariția în America 
Latină a unor zone 'de mare insta
bilitate, produse ale injustiției so
ciale și economice din regiune".

încheierea convorbirilor sovieto-elene
MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 

Moscova s-au încheiat marți con
vorbirile dintre Nikolai Tihonov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și primul ministru elen, 
Andreas Papandreu. După cum men
ționează agenția T.A.S.S., au fost a- 
bordate probleme ale relațiilor bila
terale, modalitățile de extindere a 
acestora, precum și probleme majo
re ale vieții internaționale. Părțile

au relevat, între altele, precizează 
T.A.S.S., că încheierea cu succes a 
Conferinței de la Stockholm pentru 
măsuri de încredere și de securitate 
și pentru dezarmare în Europa ar 
contribui la însănătoșirea situației 
de pe continent. Cei doi șefi de gu
vern’ s-au pronunțat, totodată, pen
tru o reglementare justă și durabilă 
a problemei cipriote.

DELHI 12 (Agerpres) . — Pre
ședintele Indiei, Zail Singh, l-a pri
mit pe Wojciech Jaruzelski, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, aflat într-o vizită ofi
cială la Delhi. Agenția P.A.P. re
latează că în cadrul convorbirilor 
dintre primul ministru al țării gaz
dă, Rajiv Gandhi, și președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone s-a procedat Ia un amplu 
schimb de păreri asupra actualei si
tuații internaționale și a relațiilor

dintre cele două țări. Părțile și-au 
exprimat îngrijorarea in legătură cu 
escaladarea cursei înarmărilor, în 
primul rind a înarmărilor nucleare, 
reliefînd pericolul extinderii acesteia 
în spațiul cosmic. în legătură cu 
aceasta, W. Jaruzelski a afirmat spri
jinul R. P. Polone față de declarația 
adoptată recent la Delhi, în cadrul 
reuniunii la nivel înalt a șase state, 
document ce se pronunță pentru 
adoptarea de măsuri concrete în ve
derea dezarmării nucleare.

GENTIILE DE PRESA
pe scurt

In capitala Ciprului, Nicosia, s-a desfășurat o amplă demonstrație avînd 
ca deviză „Să se pună caoăt cursei înarmărilor nucleare I"

Oameni de știință americani se opun sporirii 
cheltuielilor militare
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| Conferința regională africană asupra dezarmării

4 gionale africane asupra dezarmării, 
.' organizată in cadrul unei campa- 
ț nii mondiale inițiate de O.N.U.
■ Dezbaterile, relevă agenția M.E.N.,

WASHINGTON. — Federația a- 
mericană a oamenilor de știință a 
dat publicității un raport in care 
cere Congresului .să nu aprobe ce
rerea administrației de a se aloca, 
pentru exercițiul financiar 1986, 
suma de 3,7 miliarde de dolari in 
vederea efectuării de cercetări vi- 
zind realizarea unui sistem de înar-

CAIRO. — In capitala Egiptului 
continuă lucrările Conferinței re-

se axează, în principal, asupra 
l problemelor care privesc pacea și 

securitatea mondială, iar scopul 
ț conferinței este de a mobiliza opi- 
i nia publică africană să acționeze 
’ pentru înfăptuirea unor pași pozi- 

tivi în acest domeniu, în special în
l,--------------------- ------- -------

AFRICA^

*
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denumit „războiul . 
raport se arată că 
de cercetări ar pu- 
sumă colosală. -res>î-’l

*
*

I
)
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mări spațiale 
stelelor". In 
acest program 
tea absorbi o
pectiv 70 miliarde de dolari in 
răstimp de zece ani, și in final, 
după cum se arată în document, 
nu va fi eficient.

Africa. Relevindu-se că Africa tre
buie să fie un continent fără arme, 
în special arme nucleare, la confe
rință a fost evidențiat pericolul pe 
care îl prezintă cursa inarmărilor 
pentru pacea și destinderea mon
dială. Totodată, vorbitorii au ară
tat că opinia publică africană este 
în prezent preocupată de activită
țile in domeniul nuclear ale Repu- ■ 
blicii Sud-Africane, de refuzul a- ) 
cesteia de a semna acordul de ne- ' 
proliferare a armelor nucleare.

Iarnă grea
De patru zile, un nou val de frig 

arctic este resimțit în cea mai mare 
parte a Europei, pricinuind pertur
bări serioase ale transportului' ru
tier, feroviar și ale navigației flu
viale, izolînd localități și ingTeu- 
nind desfășurarea unei activități 
economico-sociale normale. Pe a- 
proape întreg continentul, oamenii 
luptă ‘ cu viscolul care a însoțit 
ninsorile abundente, a întrerupt in 
unele zone alimentarea cu energie 
electrică și a acoperit șoselele cu 
straturi groase de zăpadă, relevă 
agențiile Associated Press și Reuter. 
Potrivit estimărilor provizorii, acest 
val de aer rece s-a soldat cu moar
tea a 60 de persoane.

In MAREA BRITANlE, 17 per- 
- soane și-au pierdut viața în acci

dente rutiere. Mai multe localități 
din comitatul Oxfordshire sînt izo
late. Numeroase atitovehicule au 
fost abandonate pe autostrăzi.

Temperaturi de pină la minus 18 
grade au fost înregistrate in R.F. 
GERMANIA, unde stratul de ză
padă căzut a împiedicat circulația 
rutieră. In această țară au pierit in 
ultimele zile 30 de oameni. Pertur
bări ale transportului feroviar au 
fost semnalate in SUEDIA, unde 
mercurul termometrelor a coborît 
pină la minus 30 de grade Celsius, 
în golful Bothnia mai multe nave 
au rămas imobilizate de sloiurile 
de gheață, pentru degajarea lor 
fiind, necesară intervenția spărgă
toarelor de gheață.

Autoritățile din DANEMARCA 
au recurs la spărgătoare de gheață

în Europa
pentru a înlesni circulația navelor 
in zona porturilor. Numeroase 
nave mici sint insă imobilizate de 
gheață, precizează sursele mențio
nate. In estul AUSTRIEI, traficul 
este complet paralizat ca urmare a 
ninsorilor abundente sau poleiului, 
iar la Viena, transportul în comun 
— serios afectat. In CEHOSLOVA
CIA, anunță postul de radio Praga, 
numeroase autobuze și camioane au 
rămas blocate, cu sistemele hidrau
lice inghețate. Gheața și nivelul 
scăzut al apei au oprit practic na
vigația pe Dunăre și pe alte cursuri 
de apă. In nordul IUGOSLAVIEI 
s-au inregistrat întreruperi de cu
rent electric din cauza ruperii ca
blurilor. In nordul ITALIEI a fost, 
de asemenea, serios perturbat tra
ficul feroviar și rutier. In FRANȚA, 
frigul nu a atins valori la fel de 
scăzute ca in ianuarie țcind condi
țiile meteorologice au provocat 
moartea a 140 de persoane), dar 
temperatura a ajuns pină la minus 
13 grade la Strasbourg. Vremea 
este in schimb mai- blindă în SPA
NIA, dar și aici cad ploi torențiale 
de trei zile consecutiv și există 
pericolul inundațiilor, indeosebi in 
provinciile Leon și Grenada. In EL
VEȚIA, BELGIA și OLANDA, tem
peraturile scăzute s-au soldat cu 
victime. Vîntul puternic a deter
minat închiderea activității in șase 
porturi din PORTUGALIA. Autori
tățile au avertizat populația ora
șului Porto, aflată in apropierea 
gurii de vărsare a fluviului Doura, 
asupra pericolului .unor inundații.

VIZITA LA BELGRAD. în cadrul 
convorbirilor de la Belgrad dintre 
Veselin Giuranovici, președintele 
Prezidiului R.S.F.I., și președintele 
Ciprului, Spyros Kypriânou, care 
se află într-o vizită oficială în Iu
goslavia,, au fost examinate posibi
litățile lărgirii relațiilor bilaterale, 
precum și aspecte ale situației in
ternaționale, inclusiv problema ci
priotă — relatează agenția Taniug.

contra secetei din Sahel — Bur
kina, Mali, Niger, Senegal și Gui
neea — au pus la punct un proiect 
de supraveghere a resurselor natu
rale recuperabile din regiune. Pro
iectul prevede, in principal, întoc
mirea unor studii de previziune a 
producției de cereale a acestor sta
te — in special a producției de 
orez, și a disponibilităților de apă 
pentru irigații in perimetrul flu
viului Niger.

tarii examinează cu prioritate posi
bilitățile de coordonare a luptei îm
potriva terorismului, flagel care cu
noaște o nouă recrudescență în Eu
ropa occidentală, fixarea prețuri
lor agricole comunitare pentru 
campania 1985—1986 și situația din 
Orientul Mijlociu.

O BĂTĂLIE PENTRU SUPRAVIEȚUIRE
Apropiata conferință la nivel înalt 

a Organizației Unității Africane 
consacrată problemelor legate ' de 
criza economică și socială care tra
versează continentul urmează să 
discute o serie de rapoarte și studii 
care, prin datele pe care le oferă, 
pun în evidență amploarea și gravi
tatea fără precedent a acestei crize, 
inclusiv spectrul foametei generali
zate.

Ravagiile foametei. De peste 
patru ani Africa este lovită din nou 
de o secetă care seamănă moarte pe 
spații imense. Spre deosebire de se
cetele din trecut care afectau doar 
anumite regiuni, aride prin tradiție, 
cea actuală cuprinde întregul conti
nent — din Etiopia, în est pină în 
Mauritania, în vest ; din Ciad, în' 
nord, pînă in Mozambic, în sud.

Lipsa de precipitații a transformat 
în deșert întinse suprafețe altădată 
fertile. Numai intr-un singur an (au
gust 1982 — august 1983) Sahara a 
înaintat cu 25 de km spre sud. Dău
nătorii au distrus recoltele, iar pesta 
a decimat șeptelul. Țări pină nu de
mult capabile să-și hrănească locui
torii au fost nevoite să apeleze la 
ajutoare externe. Senegalul și Mau
ritania, de exemplu, nu-și mai pot 
acoperi -din producția proprie decît 
10—20 la sută din necesarul de ce
reale.

Statele africane vor avea nevoie în 
1985, după aprecierile F.A.O., de un 
ajutor de 6,6 milioane tone de cere
ale, adică de aproape două ori mai 
mult decît anul trecut. Dacă alimen
tele vor lipsi — atrăgea atenția zilele 
trecute administratorul Programului 
O.N.U. pentru Dezvoltare, Bradford 
Morse, „foametea ar putea face mai 
multe victime decît primul război 
mondial'". Situația alimentară din 
Africa, aprecia el, este potențial ca
tastrofală, deoarece amenință însăși 
supraviețuirea unor națiuni. Este 
vorba, dealtfel, de circa 20 de state, 
cu 140 milioane de locuitori, ceea ce 
înseamnă aproape o treime din popu
lația continentului.

Dincolo de calamități na
turale Condițiile de climă, ori- 
cît de nefavorabile ar fi, nu sînt su
ficiente pentru a explica acuitatea 
actualei situații, tot așa cum ajutoa
rele in alimente, deși mai necesare 
ca oricînd, nu pot avea ca rezultat 
eliminarea cauzelor care au gene-

trăiesc din agricultură, dar din pri
cina structurii sale anacronice, unila
terale și a slabei baze tehnice pe 
care se sprijină producția de alimen
te nu poate ține pasul cu sporul 
populației. în ultimii 15 ani, produc
ția alimentară pe locuitor a țărilor 
de la sud de Sahara a scăzut, în me
die, cu 1,3 la sută pe an și, în ciuda

TN ARIERGARDA DEZVOLTĂRII
• Ritmul mediu anual de creștere a produsului național 

brut pe locuitor a fost in deceniul trecut de 0,8 la sută in 
Africa subsahariană (minus 0,3 la sută — adică o „creștere" 
negativă — în țările cele mai sărace), față de 2,7 la sută în 
celelalte țări in curs de dezvoltare și de 4,1 la sută in statele 
dezvoltate.

• Producția de cereale pe locuitor s-a redus în Africa, 
în aceeași perioadă, de la 145 la 100 de kg, în timp ce impor
turile de griu au crescut de 6 ori.

• Procentul de alfabetizare este de 28 la sută in Africa, 
față de 57 la sută în ansamblul țărilor in curs de dezvoltare 
și 99 la sută în statele dezvoltate.

• Durata medie a vieții este de 47 de ani în statele afri
cane, față de 58 de ani in celelalte țări in curs de dezvoltare 
și de 74 de ani în statele dezvoltate.

rat-o. Secetele n-au făcut decît să 
scoată în evidență marea vulnerabi
litate a agriculturii, in general a eco
nomiei africane. Datorită grelei moș
teniri coloniale, Africa este regiunea 
cel mai puțin dezvoltată. Pe întregul 
continent (cu excepția R.S.A.) șe află 
doar 1,1 la sută din capacitățile in
dustriale mondiale. Ponderea indus
triei în produsul național brut al ță
rilor africane este, în medie, de nu
mai 10 la sută. Doar 5 din cele 50 de 
țări cîte există pe continent au o 
producție industrială mai mare de 
un miliard de dolari pe an.

Cea maj mare parte a africanilor

creșterii importurilor, africanii mă- 
nîncă astăzi cu peste 10 Ia sută mai 
puțin decît în 1970.

Extinderea și agravarea probleme
lor alimentare în Africa se datoresc, 
deci, nu atît condițiilor de climă, cit 
„crizei dezvoltării" statelor africane, 
care, la rîndul ei, a fost serios agra
vată de incidențele crizei din econo
mia mondială.

„Foarfecă prețurilor" și 
dobînzile înalte. Astfel> ECă' 
derea producției în țările dezvoltate 
și escaladarea protecționismului pe

piața mondială au dus la prăbușirea 
prețurilor materiilor prime produse 
și exportate de țările africane (ca și, 
in genere, de țările sărace), în timp 
ce inflația din statele industrializate 
și majorarea drastică a prețului la 
petrol le-au scumpit serios importu
rile. Datorită deteriorării raportului 
de schimb, exporturile statelor afri
cane nu mai acoperă astăzi dccit ju
mătate din importurile lor de acum 
cinci ani.

Creșterea cerințelor de import 
(pentru menținerea în viață a popu
lației și pentru funcționarea aparatu
lui productiv), paralel cu scăderea 
veniturilor din exporturi, a avut ur
mări dintre cele mai grele asupra 
balanțelor comerciale și de plăți ale 
țărilor africane. Pentru a corecta 
dezechilibrele din raporturile finan
ciare, statele in cauză au fost nevoite 
să se împrumute pe piața internațio
nală, fapt care a sporit vertiginos în
datorarea lor. Potrivit datelor Băncii 
Mondiale. între 1972—1982, datoria 
externă a țărilor africane a crescut 
într-un ritm mediu anual de. 20.8 la 
sută, în timp ce produsul lor național 
brut a sporit în întreaga perioadă cu 
numai 16.1 la sută.

Deosebit de negativ a influențat 
situația economică- și financiară a 
stateîor africane politica dobinzilor 
înalte promovată după 1979 de unele 
țări capitaliste dezvoltate. O aseme
nea politică, apreciază specialiștii 
Băncii Mondiale, se face răspunză
toare, în bună parte, de dublarea da
toriei externe a țărilor africane in 
numai trei ani (78 miliarde de do
lari în 1980 — 150 miliarde în 1983).

Un preț excesiv. In condl‘ 
țille în care exporturile lor lntîmpină 
dificultăți tot mai mari pe piața 
mondială, în care creditul internațio
nal a devenit inaccesibil datorită do
bînzilor înalte, statele africane au 
fost constrânse să-și reducă masiv 
importurile pentru a putea face față 
problemelor legate de echilibrarea 
balanței de plăți și stingerea datoriei 
externe. Dar prețul economic și so
cial al unor asemenea reajustări este 
exorbitant. O serie de programe de

RAPORT. Grupul special de ex- 
perți al Comisiei O.N.U. pentru 
drepturile omului a prezentat în 
cadrul sesiunii comisiei, care se 
desfășoară la Geneva, raportul „Cu 
privire la încălcarea drepturilor 
omului în partea de sud a Africii". 
Prezentând expunerea referitoare la 
cuprinsul raportului, președintele 
grupului, Annan Kato (Ghana), a 
arătat că regimul de la Pretoria 
continuă să încalce cele mai ele
mentare drepturi și libertăți ale 
africanilor și, totodată, 
prindă acțiuni agresive 
țărilor africane vecine.

să între- 
impotriva

din ParisLA SEDIUL UNESCO
s-au deschis lucrările unei sesiuni 
extraordinare a Consiliului Execu
tiv, al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură. 
Reprezentanții celor 51 de țări 
membre ale consiliului examinea
ză probleme privind consecințele 
retragerii, la 31 decembrie 1984, a 
Statelor Unite din UNESCO.

MASURI DE COMBATERE A 
SECETEI. Cinci țări membre ale 
Comitetului interstate de luptă

DEMISII. Fostul lider al Parti
dului Social-Democrat din Portu
galia, Carlos Mota Pinto, și-a pre
zentat oficial demisia din funcția 
de vicepremier și ministru al apă
rării din guvernul de coaliție con
dus de Mario Soares. Totodată, a 
demisionat și ministrul educației. 
Jose Augusto Seabra, care face 
parte din gruparea social-democra- 
ților ce susține pozițiile politice 
ale lui Mota Pinto, menționează 
agenția France Presse.

SITUAȚIA DIN CHILE. Pre
ședintele chilian, Augusto Pino
chet, a cerut tuturor membrilor 
guvernului să-și prezinte demisia, 
dar să rămînă în funcție pînă la 
desemnarea înlocuitorilor lor — 
informează agențiile France Presse 
și United Press International, 
tind un comunicat oficial dat 
blicității la Santiago de Chile.

ci- 
pu-

înSESIUNE. La Strasbourg au 
ceput luorările sesiunii Parlamen
tului vest-european, organ consul
tativ al Pieței comune. După cum 
relevă agenția A.N.S.A., parlamen-

COOPERARE. R. P. Chineză și 
Franța au hotărit să coopereze în 
dezvoltarea tehnologiei spațiale. 
După cum relatează agenția China 
Nouă, un protocol privind această 
cooperare a fost semnat, la Paris, 
de către reprezentanții oficiali ai 
ministerelor de resort ale celor 
două țări.

CRITICI LA ADRESA POLITI
CII MONETARE A S.U.A. într-un 
interviu acordat săptămînalului 
„Newsweek", ministrul francez al 
restructurării industriale și comer
țului exterior, Edith Cresson, a 
apreciat că politica monetară ame
ricană împiedică redresarea econo
miilor țărilor din Europa occiden
tală, deoarece atrage spre Statele 
Unite capitalul necesar investițiilor 
productive, relatează agenția France 
Presse.

DECES. La Los Angeles a Încetat 
din viață, în vîrstă de 86 de ani, 
Henry Hathaway, unul dintre pio
nierii cinematografiei americane, 
autor a 66 de filme. Producțiile sale 
cinematografice au fost de cele 
mai diverse categorii, dar Hatha
way a excelat indeosebi in 
„western“-uri, gen în care a debu
tat în 1932.

IPOSTAZE ALE CALVARULUI-

Sahel. O fișie de pămint ca o coastă în trupul Africii, mărginind Sahar.a către sud : 5 milioane de kmp și 
25 milioane de locuitori, in majoritate păstori nomazi. Pustiul, colos devorant, a înghițit păminturile roditoare. 
In savanele mistuite de secetă se înmulțesc victimele foametei. Soarele torid pîrjolește pămîntul, arde gurile 
însetate a mii și mii de oameni. Specialiștii caută izvoare subterane, dar, pînă acum, numai un african din patru 

are acces la surse permanente, relativ stabile de apă potabilă

dezvoltare au fost amînate sau chiar 
complet abandonate, ceea ce a deter
minat scăderea producției (cu peste 
10 la sută după 1980) și creșterea 
șomajului (pînă la circa 40 la sută 
din populația activă). Datorită extin
derii sărăciei, se arată în ultimul ra
port al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Africa, venitul mediu pe lo
cuitor este, în ‘multe țări ale conti
nentului, mai mic decît cu 15 ani în 
urmă. S-au redus însă nu numai im
porturile de bunuri necesare dezvol
tării țărilor africane, ci și de produse 
destinate hranei populației lor .— 
ceea ce a agravat foarte mult pro
blemele foametei și subnutriției. în 
acest sens, este semnificativ faptul 
că din cei 7 milioane de sugari care 
mor anual In lume, 5 milioane sint 
din Atrica. Este o situație dramatică, 
ce a determinat pe mulți specialiști 
să aprecieze că țările africane luptă 
in prezent nu atit pentru a se dez
volta, cit pentru a supraviețui.

Agricultură sau indus
trie 2 Desigur, complexitatea „cri
zei dezvoltării" din Africa face ca 
măsurile ce vizează exclusiv secto
rul agricol să nu permită depășirea 
impasului. Totuși, fără un efort-se
rios de dezvoltare și modernizare a 
agriculturii este greu de conceput 
progresul economic și social al țări
lor africane. In fapt, prioritatea ce se 
cuvine acordată agriculturii în poli
tica generală de dezvoltare nu poate 
și nu trebuie să însemne neglijarea 
industrializării, ci mai degrabă recu
noașterea interdependentei dintre 
industrie și agricultură, a necesității 
modernizării, diversificării și stimu
lării agriculturii, astfel încît aceasta 
să fie în măsură să susțină indus
trializarea aflată încă în faza ei de 
Început, apoi să ofere o piață din ce 
în ce mai importantă sectorului in
dustrial nou creat.

Concomitent, statele dezvoltate sînt

chemate să asigure produselor afri
cane un acces cit mai larg pe piețele 
lor, astfel încît țările care le produc 
să poată obține, prin eforturi proprii, 
resursele financiare necesare atît re
luării procesului de creștere econo
mică, cît și achitării datoriei externe. 
Reducerea dobînzilor la un nivel re
zonabil, sporirea ajutorului pentru 
dezvoltare se înscriu ca alte acțiuni 
necesare corespunzînd deopotrivă in
tereselor țărilor africane, cit și state
lor dezvoltate, care astfel ar dispune 
de piețe solvabile pentru a-și plasa 
mărfurile și ar ajuta, în același timp, 
țările în cauză să depășească dificul
tățile generate de criza economică 
mondială.

Sînt măsuri și acțiuni pentru care 
România se pronunță consecvent,, cu 
convingerea că transpunerea lor în 
practică ar răspunde intereselor tu
turor statelor, cerințelor progresului 
general.

Gh. CERCELESCU
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