
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚLVĂ! |

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIV Nr. 13 254 Miercuri 3 aprilie 1985 6 PAGINI-50 BANI

in wm sanciiM subliniate k Tavnmsm niim ciuuseseu
O preocupare de prim ordin a tuturor colectivelor muncitorești 
ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A PIANULUI IA EXPORT

în prezent, în întreprinderile in
dustriale, pe șantierele de investiții 
și pe ogoare, în institutele de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică, oamenii muncii desfășoară o ac
tivitate rodnică, plină de abnegație, 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe acest an la toți 
indicatorii cantitativi și calitativi. în 
acest context, unul din obiectivele 
prioritare ale activității economice 
și, totodată, o sarcină esențială, de 
mare răspundere, subliniată din nou, 
la recenta plenară a Comitetului 
Central al P.C.R., de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o reprezintă re
alizarea în cele mai bune condiții a 
prevederilor planului de export.

Rațiunea profundă a acestei exi
gențe își găsește expresia în amploa
rea sarcinilor stabilite de planul pe 
1985 in domeniul producției pentru 
export, care deține o pondere deose
bită în activitatea noastră economică, 
în spiritul orientărilor și indicațiilor 
formulate de secretarul general al 
partidului și corespunzător prevede
rilor Programului de măsuri aprobat 
de plenara Comitetului Central al 
partidului și Marea Adunare Națio
nală, în toate întreprinderile, centra
le industriale și ministere sînt ne
cesare, pe de o parte, eforturi hotă- 
rîte pentru realizarea integrală, la 
timp și în condiții de înaltă calitate, 
a tuturor produselor prevăzute în 
contractele încheiate cu partenerii 
externi, iar pe de. altă parte, pre
ocupări susținute pentru îmbunătă
țirea permanentă a structurii expor
tului, înnoirea și diversificarea pro
duselor, adaptarea operativă a aces
tora la cerințele pieței externe, creș
terea eficienței schimburilor comer
ciale și promovarea pe noi piețe in
ternaționale a produselor românești.

Argumente suficiente evidențiază 
că interesele majore ale economiei 
naționale, ale întregului popor se află 
într-o relație strînsă, nemijlocită cu 
creșterea continuă a exporturilor, cu 
desfășurarea in condiții de eficientă 
superioară a activității în acest do
meniu, Exportul reprezintă o pro
blemă esențială, fundamentală a 
dezvoltării generale a țării. Pe baza 
realizării ritmice, integrale a sarci
nilor de export pot fi asigurate re
sursele valutare necesare pentru im
porturile de materii prime și mate
riale de care economia națională are 
absolută nevoie ; ca atare, exportînd 
mai mult și posibilitățile de menți

nere a unor ritmuri înalte de creș
tere a producției materiale vor fi 
mai mari. Aceasta reprezintă calea 
sigură de sporire a avuției întregii 
noastre societăți, a venitului națio
nal și de ridicare, pe această bază, 
a bunăstării tuturor oamenilor mun
cii. în același timp, intensificarea ex
portului, participarea largă a țării 
noastre la schimburile comerciale și 
cooperarea economică internațională 
permit realizarea în continuare a 
unei balanțe comerciale active și 
restituirea treptată a datoriei externe.

Tocmai de aceea, în spiritul indi
cațiilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., organizațiile de 
partid și organele de conducere co
lectivă din întreprinderi, centrale in
dustriale și ministere au datoria să 
stabilească ample și cuprinzătoare 
programe de măsuri menite să asi
gure desfășurarea ritmică a produc
ției, recuperarea într-un timp cit 
mai scurt a restanțelor din primul 
trimestru — acolo unde acestea exis
tă — și realizarea în întregime, în- 
cepînd chiar din această lună, a pro
ducției destinate exportului. Așa cum 
a subliniat secretarul general al 
partidului, este necesar să fie luate 
măsuri ca, încă din luna aprilie, să 
se realizeze in devans unele con
tracte din luna mai, spre a se asi
gura, în felul acesta, un anumit de
vans și a se expedia la timp produ
sele la partenerii externi.

Sînt sarcini deosebit de mobiliza
toare, dar pe deplin realizabile. Ex
periența multor colective muncito
rești, printre care cele ale întreprin
derii de construcții navale din Con
stanța, Combinatului metalurgic Tul- 
cea, întreprinderii de utilaj chimic 
din Făgăraș, Combinatului de îngră
șăminte chimice Năvodari, combina
telor de lianți și azbociment de la 
Fieni și Medgidia, a demonstrat că 
numai asigurînd un cadru organiza
toric bine pus la punct, precis, ast
fel ca fiecare lucrător să știe exact, 
zi de zi și ceas de ceas, ce are de 
făcut, numai asigurînd aproviziona
rea ritmică cu materii prime și ma
teriale, cu piese și subansamble, fo
losirea deplină, cu maximum de ran
dament, a mașinilor și instalațiilor, 
o ordine și disciplină desăvîrșite în 
muncă, precum și un control riguros 
asupra întregii activități productive, 
pot fi create condiții optime pentru

realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan la export.

Practic, toate Întreprinderile dis
pun de o bază tehnică modernă și 
puternică, de muncitori și specia
liști cu înaltă calificare profesională 
și bogată experiență, în stare să re
alizeze produse cu parametri tehnici 
și calitativi ridicați, la nivelul exi
gențelor pieței internaționale. De ase
menea, este asigurată integral baza 
materială, inclusiv importurile strict 
necesare pentru realizarea producției 
de export din acest an. Important 
este acum ca. prin acțiuni hotărite 
și măsuri realiste, bine fundamen
tate, toate aceste condiții să fie va
lorificate din plin în fiecare între
prindere și ramură a economiei na
ționale, iar planul la export să fie 
îndeplinit integral, ritmic, în condi
ții de înaltă calitate și eficiență.

Cum trebuie să se acționeze ? 
în primul rînd, prin stabilirea de 
către consiliile oamenilor muncii și 
organizațiile de partid din întreprin
deri a unor programe de producție 
concrete și mobilizatoare pentru fie
care secție în parte și organizarea 
de echipe și formații specializate, 
constituite din muncitori cu o inaltă 
pregătire profesională, care să lu
creze numai pentru export. La fel de 
importante pentru realizarea în bune 
condiții a producției destinate ex
portului sînt aprovizionarea ritmică 
a locurilor de muncă cu întregul 
necesar de materii prime și mate
riale. de piese de schimb și suban
samble, ca și urmărirea sistematică, 
riguroasă a modului în care sînt 
respectate programele de colaborare 
interuzinală. Insistăm, totodată. în 
mod deosebit, asupra necesității or
ganizării în fiecare unitate a unui 
sistem operativ de urmărire zilnică 
a producției pentru export pe stadii 
fizice de fabricație. Numai așa poate 
fi cunoscut în permanență, cu exac
titate, gradul de realizare a contrac
telor încheiate, intervenindu-se cu 
rapiditate pentru soluționarea even
tualelor neajunsuri semnalate pe 
fluxul producției. Concomitent, o 
atenție deosebită se cere acordată 
expedierii neîntârziate a fiecărui lot 
de produse către partenerii externi. 
Subliniem aceasta întrucît planul de 
export poate fi considerat îndeplinit 
numai atunci cînd producția prevă
zută a fost livrată, iar contravaloa
rea ei încasată, pentru că numai pro

ducția livrată și Încasată înseamnă 
export finalizat.

Înnoirea și diversificarea produse
lor, ridicarea parametrilor tehnici și 
calitativi ai acestora constituie o altă 
direcție majoră de acțiune, cu largi 
implicații asupra amplificării expor
tului și creșterii competitivității 
produselor românești pe piața inter
națională. De altfel, aceasta repre
zintă una din căile esențiale pentru 
înfăptuirea Programului privind îm
bunătățirea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, program care 
prevede ca de pe acum toate pro
dusele exportate să se situeze din 
punct de vedere calitativ la nivel 
mondial, iar în anii următori un anu
mit procent din aceste produse să 
devanseze acest nivel. Evident, pen
tru a asigura respectarea acestor ce
rințe și permanenta aliniere la exi
gențele partenerilor străini, organi
zațiile de partid și organele de con
ducere colectivă din centrale indus
triale și întreprinderi au datoria să 
urmărească permanent, cu răspun
dere, cum sînt materializate progra
mele privind înnoirea produselor, 
îmbunătățirea calității și nivelului 
lpr tehnic, aplicarea de tehnologii 
avansate, reducerea consumurilor 
materiale și energetice, a costurilor 
de producție. Generalizarea rapidă a 
inițiativelor înaintate, a experiențe
lor valoroase în acest sens, acumu
late de numeroase întreprinderi se 
înscrie, bineînțeles, ca o sarcină 
obligatorie pentru organizațiile de 
partid, pentru comitetele sindicatelor 
din fiecare unitate economică.

Departe de a epuiza problemele 
de care depind realizaȘea ritmică, 
la un înalt nivel calitativ și de com
petitivitate a produselor pentru ex
port, se cuvine subliniat că, in ulti
mă instanță, hotărîtoare sînt. munca 
oamenilor, răspunderea și abnegația 
cu care aceștia acționează pentru 
a-și duce la îndeplinire sarcinile în 
acest domeniu. în această privință, 
organizațiile de partid sint chemate 
să desfășoare o intensă activitate 
politică și organizatorică, să stimu
leze inițiativele valoroase și să mo
bilizeze eforturile fiecărui colectiv 
de oameni ai muncii în vederea re
alizării integrale, în condiții de înaltă 
calitate și eficiență, a prevederilor 
planului de export pe acest ultim 
an al actualului cincinal. Aceasta este 
în interesul major al dezvoltării eco
nomiei naționale, în interesul nostru, 
al tuturor.

ÎNSĂMÎNTĂRILE
I - pe un front larg, în toate zonele țării, 

la un nivel agrotehnic ridicat

Insămînțarea mazăril la C.A.P. Zănoaga, județul Dolj

^adiul însămînțărîlor impune măsuri 
, în funcție de condițiile concrete din 
onă, pentru intensificarea lucrărilor. 

, ’înde solul s-a zvîntat trebuie să se 
lucl.^.tens la semănat pe întreaga durată 
renuhu nă’ iar noaptea la pregătirea te- 

© Pitate să fie acordată încheierii în-

sămînțărilor la culturile din prima epocă, 
pentru ca apoi, cu toate forțele, să se treacă 
la semănatul florii-soarelui și porumbului.

© Mecanizatorii și specialiștii au datoria 
de a asigura executarea unor lucrări la un 
înalt nivel agrotehnic, astfel încît să fie rea
lizate densitățile de plante prevăzute la fie
care cultură.

Din această să, _ 
mînțările și celelalte insa- 
le de primăvara^ se igrico- 
27 de județe și în seră în 
Ilfov. Potrivit datdiricol 
te de Ministerul Ațiza- 

I Industriei Alimentare, p Și 
I zilei de 1 aprilie au fora 
I țațe 140 000 hectare n- 

culturi agricole, cele mas 
L———"

zultate obținlndu-se în județele Ti
miș, Arad, Caraș-Severin, Bihor, 
Dolj, Olt șl altele. Intrucit timpul 
s-a încălzit, Iar solul se zvîntă re
pede, se impune să fie folosite din 
plin fiecare zi, fiecare oră bună de 
lucru în cîmp pentru a grăbi lucră
rile agricole de primăvară. Efec
tuarea însămînțărilor în termene 
scurte șl de cea mal bună calitate 
va permite valorificarea deplină a 
avantajelor oferite de precipitații
le abundente din iarna acestui an, 
care au asigurat o importantă re
zervă de umiditate în sol, factor 
hotărîtor pentru obținerea de re
colte mari în acest an.

Intre prioritățile acestor zile se 
înscrie încheierea grabnică a însă- 
mînțâril mazării, ovăzului, orzoai
cei, trifolienelor și altor plante fu-

rajere, Inului, sfeclei de zahăr șl 
Imediat să se treacă la semănatul 
florii-soarelui.

In condițiile acestei primăveri 
tirzii, solul pierde repede apa acu
mulată din precipitații. De aceea, 
specialiștii și cadrele de conducere 
din unitățile agricole au datoria să 
identifice operativ toate suprafețele 
zvîntate, încît să se poată trece 
imediat la pregătirea terenului șl 
semănat. Concomitent cu măsurile 
avînd ca scop realizarea unor vi
teze superioare la semănat, este 
necesar să se acorde cea mai mare

atenție calității lucrărilor executa
te, pentru a exista garanția că vor 
răsări toate plantele, prima condi
ție de care depinde realizarea 
densităților prevăzute și, deci, a re
coltelor mari care urmează să fie 
obținute în acest an. Organele și 
organizațiile de partid au datoria 
să mobilizeze pe mecanizatori, coo
peratori, pe ceilalți oameni ai mun
cii din agricultură la executarea în 
termene foarte scurte a însămînță
rilor, respectîndu-se cu cea mai 
mare răspundere normele tehnice, 
astfel încît să fie pusă o temelie 
puternică recoltelor din acest an.

RELATĂRI ALE CORESPONDENȚILOR NOȘTRI 
DESPRE DESFĂȘURAREA CAMPANIEI AGRICOLE 
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Imagine a noilor construcții de locuințe de pe o veche arteră bucureșteană: Calea Moșilor
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Cu privire la activitatea poîitico-organizatorică desfășurată 

în anul 1984 de comitetele și organizațiile de partid 
pentru înfăptuirea hotărîrilor și directivelor partidului
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DE MUNCA ȘI LUPTĂ EROICĂ PENTRU ÎNFLORIREA SOCIALISTA A PATRIEI

VOINȚA ÎNTREGULUI POPOR
Omul care și-a dedicat 

exemplar viața luptei 
pentru cele mai arzătoa
re interese și cele mai 
înalte aspirații ale po
porului nostru, pentru în
florirea si strălucirea ță
rii. pentru desăvîrșirea 
unei Românii moderne, 
socialiste și comuniste, 
omul a cărui viață se 
identifică. în mod ab
solut plenar, cu momen
tele hotărîtoare ale isto
riei noastre contempora
ne. cel pentru care lupta 
pentru libertate, drepta
te socială si pace, demo
crație și independentă 
constituie hrana sa zilni
că. modul său de a fi, 
cel care se identifică, 
pină în adîncul ființei 
sale, cu victoria revolu
ției, cu munca eroică a 
națiunii române. în cei 
mai glorioși ani ai Isto
riei sale, anii edificării 
socialismului. ctitorul 
României moderne — to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a fost reales cu vibrant 
entuziasm și nesfîrșită 
dragoste președinte al 
Republicii Socialiste 
România. în prima se
siune a celei de-a 9-a 
legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Măreață, fericită zi !
Căci exprimînd. cu 

mare însuflețire, voința 
întregului popor român, 
Marea Adunare Naționa
lă a exprimat, totodată, 
un imperativ al istoriei. 
Ființa lui s-a contopit, 
de-a lungul anilor de

.luptă, cu ceea ce apar
ține vieții oamenilor, 
graiului și pămîntului a- 
cestei țări, cu civilizația 
și cultura poporului nos
tru. străfulgerate de ilu- 

■ minările propriei sale 
gîndiri, constituind teme
lia ideilor politice înnoi
toare ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu. înno- 
bilîndu-i felul de a ve
dea și dind impuls pro
gramului social complex 
al dezvoltării patriei, 
fortificînd argumentul 
fundamental al deciziilor 
sale revoluționare de în
lăturare a ideilor îngus
te. dogmatice. pentru 
restabilirea adevărului și 
justiției în practica so
cială. dezvăluirea și re
cunoașterea personalită
ții poporului nostru și a 
specificului realității 
noastre.

în cuvîntarea sa la re
centa plenară a C.C. al 
P.C.R., președintele Româ
niei socialiste a rostit 
aceste splendide și de 
neuitat cuvinte : „Nu 
sînt mai multe socialis- 
me, dar acesta se reali
zează în feluri diferite, 
de la o tară la alta, de 
Ia un popor Ia altul. Iu 
făurirea socialismului nu 
se poate să nu se tină 
seama de condițiile isto
rice, naționale, de însuși 
felul de a fi al fiecărei 
națiuni și popor. Și po
porul nostru a avut, are 
și va trebui să aibă per
manent specificul său 
propriu, să facă în așa fel

incit să rămină sl să de
vină tot mai puternic, un 
popor muncitor, un po
por unit, cu o înaltă cul
tură și civilizație, un po
por — cum se spune — 
de omenie. Și comunis
mul nostru trebuie să fie 
un comunism de omenie, 
pe care să-I realizăm 
pentru om si cu oa
menii".

Și într-adevăr : acești 
ultimi douăzeci de ani, 
de cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este în frun
tea partidului și a tării, 
dîndu-le o strălucire și o 
Înflorire nemaiîntâlnită 
pină azi. întărind spiritul 
revoluționar de care sîn- 
tem animați în calitate 
de constructori ai unei 
lumi noi. acești ani de 
mărețe Împliniri denu
miți de popor „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". stră
bătut! de un profund u- 
manism, ar trebui să 
poarte, pe frontispiciu, 
ca semn heraldic. OME
NIA. Omenia unui popor 
de omenie, omenia unui 
partid de omenie. Ome
nia unei națiuni a cărei 
vocație pentru pace, bună 
înțelegere și muncă paș
nică e cunoscută și recu
noscută în toată lumea.

Președintele tării noas
tre este un Erou al păcii 
și al luptei pentru pace, 
în discursul său tinut în 
fata deputatelor, cu pri
lejul proclamării sale ca 
președinte al României 
socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a a-

dresat un emotionant 
mesaj tuturor popoare
lor și țărilor lumii pen
tru salvgardarea păcii și 
a„ vieții ne pămint. pen
tru oprirea cursei înar
mărilor nucleare, cu alte 
cuvinte, pentru salvarea 
planetei noastre si a uni
versului de la o catastro
fă totală ; un emotionant 
mesaj pentru ca „indră- 
gostitii să poată privi 
stelele", toți oamenii glo
bului terestru să poată 
privi în pace stelele, bu- 
curîndu-se de roadele 
muncii lor.

Votul Marii Adunări 
Naționale înseamnă ex
presia dragostei nețărmu
rite. recunoștinței și înal
tei prețuiri a întregului 
popor pentru cel care se 
află in fruntea luptei 
noastre comune, avîntate, 
conștiente și lucide pen
tru înălțarea patriei pe 
cele mai înalte culmi de 
civilizație și progres.

Călăuziți de iubitul șl 
marele nostru conducă
tor. noi oei de azi avem 
fericirea și cinstea și 
certitudinea puternică, în 
acest anotimp de bilanț 
al celor două decenii cite 
se împlinesc de la istori
cul Congres al IX-lea al 
partidului, că vom Înfăp
tui neabătut visul de aur 
al omenirii pe pămîntul 
României — comunismul.

Virgil 
TEODORESCU

RECOLTA CEA
- pasiunea oamenilor pentru nou,

MAI DE PREȚ

răspunderea pentru destinul pămîntului
Tirziu mi-am dat sea

ma că aici, la Luncavița, 
se petrece acum un lucru 
deosebit...

Era în adunarea gene
rală a cooperatorilor. As
cultasem darea de seamă, 
acum eram atent la vorbi
tori. De exemplu. Aurel 
Stan spunea că s-au dez
voltat sectoarele de pro
ducție. că s-au redus 
cheltuielile șl s-au obți
nut beneficii, că au cres
cut și producțiile in cîmp 
și că „anul acesta o să 
muncim mai bine și o să 
scoatem mai mult de pe 
fiecare metru pătrat de 
pămint"... Au mai vorbit 
alții, apoi Gheorghe Chi- 
taru : de reținut o propu
nere. Anume că șefii de 
fermă să repartizeze te
renul pe fiecare echipă și 
cooperator înainte de se
mănat pentru ca. pînăa- 
tunci. oamenii să-și cu
rețe fiecare locul... Că și 
asta poate să contribuie 
la obținerea producției 
planificate de pe fiecare 
metru pătrat... A mai vor
bit cineva, după care Iiie 
Chiriac : că dacă nu ve
nea grindina se obținea 
mai mult porumb. Nu-i 
nimic, anul ăsta, așa cum 
ne-am organizat n-avem

voie să scoatem sub zece 
tone pe hectar. Că am 
calculat, vin șase fire pe 
metru pătrat și dacă nu 
răsare sau lipsesc din altă 
pricină, o să le plantăm 
la loc, să fie fix șase pe 
metru pătrat.

Brusc mi-am adus 
aminte că și în darea de 
seamă revenea cam des — 
și nu doar ca o metaforă 
curentă — acest metru 
pătrat. Erau niște calcule, 
se vorbea de producții la 
hectar dar și la... metru 
pătrat.

Ce-i cu acest metru pă
trat ?

Foarte interesantă po
vestea lui. Dar s-o înce
pem din altă parte...

Pentru autorul acestor 
rînduri — dobrogean — 
satul acesta cocoțat pe 
dealuri sărace și privind 
către o Dunăre ce-1 atin
ge doar cu poalele bălți
lor sale (locuri de revăr
sare și de liniștire a ape
lor. dar și de prăsit mi
lioane de pești) a fost, la 
început, un semn al miră
rii. Fusese un sat oropsit, 
tot atît de sărac precum 
cele din jur, „fără re
surse", ca și ele, „așezat 
pe piatră seacă"... Merse
se in rînd cu ele pe dru-

mul unei dezvoltări „după 
condiții", cu progrese to
tuși sigure... Și dintr-oda- 
tă ea, comuna Luncavița, 
a țișnit spre altceva, spre 
o stare economică mult 
mai viguroasă și mai di
namică, de parcă peste 
noapte piatra s-ar fi 
transformat în cernoziom. 
Rezultatele spectaculoasa 
înregistrate și aici, în 
acest odinioară anonim 
sat dobrogean, sînt sem
nificative pentru remar
cabilul progres cantitativ 
și calitativ ce carac
terizează agricultura 
românească din Epoca 
Ceaușescu, intrată pe fă
gașul revitalizator al noii 
revoluții agrare.

Președintele nou ales, 
Ștefan Burghelea, fusese 
activist de partid, cunos
cuse bine multe alte zone 
ale județului, învățase și 
la un moment dat ceruse 
să se Întoarcă în satul lui 
pentru că acum știa ce-i 
de făcut acolo. în primul 
an agricol n-a izbutit mal 
nimic... Toate ideile și 
proiectele sale îndrăznețe 
(îndrăznețe păreau aici, 
ele fuseseră verificate 
prin alte părți) se loveau 
de neîncredere. I se spu
nea mereu una si bună i

„drumul cel mal scurt e 
drumul pe care îl cu
noști". Și-atunci. în iarna 
ce-a venit și-a făcut la 
el în curte un solariu. Și 
încă unul, pe lotul per
sonal. A cultivat cartofi 
extratimpurii, roșii și, 
prin aprilie-mai, a uimit 
satul cu trufandale... Mul
te, mari, viguroase... Ve
neau consătenii să le 
vadă, să Ie pipăie. „Dar 
ia și matale două roșii, 
mătușă, că n-ai mai mîn- 
cat roșii în luna lui mai, 
de cînd ești !“... Pină cînd 
au început să-l Întrebe de 
ce nu se face așa ceva și 
la C.A.P..... Eu v-am pro
pus dar... n-ati vrut", 
„Poate n-am înțeles noi 
cum e treaba"... Din pri
măvara următoare, C.A.P. 
Luncavița a devenit fur
nizoare de cartofi extra
timpurii șl de roșii și de 
alte trufandale, vîndute 
la prețuri bune, chiar 
foarte bune... A fost — ca 
să folosim termenii unei 
bătălii (ceea ce a și fost) 
— prima „breșă" creată 
spre terenul ce urma a fi

Mihai CARANFIL
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Cu privire la activitatea politico - organizatorică desfășurată 
în anul 1984 de comitetele și organizațiile de partid pentru înfăptuirea 

hotărîrilor și directivelor partidului
. înscris în Istoria construcției socialiste din 
România, în viața partidului și poporului 
nostru ca anul Congresului al Xlll-lea al 
Partidului Comunist Român și al celei de-a 
40-a aniversări a victoriei revoluției de e- 
liberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, anul 1984 a fost mar
cat de întărirea și mai puternică a co
eziunii și unității partidului, a capacității 
sale politico-organizatorice de mobilizare a 
tuturor forțelor națiunii noastre în vederea 
dezvoltării economico-sociale a patriei, ri
dicării ei pe noi trepte de progres și ci
vilizație. ,

O impresionantă manifestare a atașa
mentului întregului nostru popor față de 
politica științifică, clarvăzătoare a partidu
lui a constituit-o realegerea, în unanimi
tate, de către Congresul al Xlll-lea, în 
funcția supremă de secretar general al 
partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii, eminent re
voluționar și înflăcărat patriot, conducăto
rul încercat al partidului și poporului ro
mân, care și-a adus o contribuție hotărî- 
toare la elaborarea și înfăptuirea neabătu
tă a politicii interne și externe a partidu
lui și statului, la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, la afirmarea 
tot mai puternică a prestigiului României 
în întreaga lume.

Preocuparea statornică a partidului pen
tru deschiderea de noi orizonturi pe dru
mul propășirii Rorhâniei socialiste, pentru 
trecerea la o nouă calitate în toate sec
toarele vieții sociale și-a găsit o puterni
că reflectare în magistralul Raport prezen
tat în fața Congresului al Xlll-lea de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, în problematica ple
narelor C.C. al P.C.R., ședințelor Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a 
forurilor naționale ale democrației noastre 
socialiste, muncitorești, Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității Socia
liste, sesiunilor Marii Adunări Naționale, 
precum și a consfătuirilor de lucru orga
nizate pe plan central cu activul de bază 
din diverse domenii de activitate.

Plenara C.C. al P.C.R. apreciază că prac
tica efectuării de analize privind stilul șl 
metodele de muncă ale unor comitete ju
dețene de partid, ședințele organizate pe
riodic cu primii secretari și secretarii co
mitetelor județene, vizitele de lucru între
prinse de secretarul general al partidului 
în diferite județe, întreprinderi, unități a- 
gricole au asigurat orientarea activității or
ganelor și organizațiilor de partid spre pro
blemele majore ce le stau în față, exer- 
citînd o puternică influență asupra perfec
ționării muncii de partid și economice.

Pe baza programelor unitare de control, 
brigăzi complexe și colective ale C.C. al 
P.C.R. au controlat într-un număr mare de 
Județe, ministere și instituții centrale mo
dul în care se aplică hotăririle partidului 
și legile țării, ajutînd organele de partid 
respective, conducerile unităților economi
ce în soluționarea problemelor cu care s-au 
confruntat. Au fost constituite, de aseme
nea, colective ale secțiilor Comitetului Cen
tral care au sprijinit o perioadă mai în
delungată organele locale de partid, con
ducerile unităților în înfăptuirea obiective
lor prevăzute în programele privind dez
voltarea bazei proprii de materii prime și 
energetice, realizarea producției fizice și a 

exportului, obținerea unor producții sigure 
și stabile în agricultură, ridicarea produc
tivității muncii, a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, reducerea consumurilor 
materiale, de combustibili și energie elec
trică, a costurilor de producție.

Măsurile luate au avut ca rezultat îm
bunătățirea continuă a stilului și metode
lor de muncă ale organelor locale de 
partid, mai buna cuprindere și rezolvare 
a sarcinilor ce le stau în față. A sporit 
exigența în controlul îndeplinirii hotărîrilor, 
există o mai mare preocupare pentru dez
voltarea spiritului critic și autocritic, pen
tru promovarea principiului muncii și con
ducerii colective și întărirea răspunderii ; 
în dezbaterea plenarelor, ședințelor de bi
rou și secretariat, ale activului de partid 
se pun sistematic problemele prioritare ale 
activității economico-sociale, stabilindu-se, 
totodată, măsuri corespunzătoare pentru 
mobilizarea comuniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii la soluționarea acestora.

S-a relevat că un moment de seamă în 
ridicarea nivelului muncii politico-organiza
torice a organelor și organizațiilor de partid 
l-au constituit adunările și conferințele pen
tru dări de seamă și alegeri, acestea pri
lejuind o largă analiză a întregii activități 
desfășurate pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru unirea efor
turilor comuniștilor și celorlalți oameni al 
muncii la îndeplinirea planului de stat pe 
anul 1984 și pregătirea temeinică a pla
nului pe anul 1985, bază trainică pentru 
trecerea la înfăptuirea prevederilor noului 
cincinal 1986-1990.

O atenție deosebită s-a acordat perfec
ționării pregătirii membrilor organelor de 
partid, a tuturor categoriilor de activiști, 
în cadrul instruirilor organizate pe plan 
central și local, insistîndu-se pe cunoaș
terea temeinică de către aceștia a docu
mentelor de partid și legilor țării, pe ge
neralizarea experienței pozitive, pe forme
le și metodele ce trebuie folosite în con
ducerea activității politico-organizatorice 
și economico-sociale.

Au fost luate măsuri ca organizațiile de 
masă și obștești să-și exercite în mai bune 
condiții rolul și atribuțiile ce le revin în 
sistemul democrației noastre muncitorești, 
revoluționare, în înfăptuirea politicii gene
rale a partidului, acestea aducîndu-și o 
contribuție tot mai activă la realizarea pla
nurilor de dezvoltare economico-socială a 
patriei, la ridicarea conștiinței revoluționare 
a tuturor categoriilor de oameni ai muncii.

Activitatea de propagandă, munca poli- 
tico-educativă au fost axate, în tot mai 
mare măsură, pe îndeplinirea sarcinilor ce 
revin colectivelor de oameni ai muncii din 
toate domeniile ; s-a acționat pentru înar
marea comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii cu tezele, ideile și orientările, de 
excepțională valoare teoretică și practică, 
cuprinse în lucrările secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Amplele acțiuni politico-ideolo- 
gice și cultural-educative organizate în în- 
tîmpinarea celei de-a 40-a aniversări a re
voluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și a celui 
de-al Xlll-lea Congres al partidului au adus 
o contribuție importantă la ridicarea nive
lului politic al comuniștilor, al celorlalți 
oameni ai muncii, la educarea patriotică,

SINTEZĂ

revoluționară a acestora ; au crescut nivelul 
calitativ și eficiența acțiunilor cultural-edu? 
cative organizate în cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României".

In întregul sistem politico-ideologic de 
partid, al organizațiilor de masă și obștești 
s-a trecut la dezbaterea și însușirea docu
mentelor adoptate de cei de-al Xlll-lea 
Congres ai partidului.

Plenara a subliniat faptul că organele șl 
organizațiile de partid, acționînd pe baza 
hotărîrilor conducerii partidului, a indicații
lor secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au pus în cen
trul preocupărilor lor întărirea continuă a 
rindurilor partidului. In cursul anului 1984 
au fost primiți în partid 132 001 oameni ai 
muncii, 86 139 (65,26 la sută) din aceștia 
provenind din rîndul muncitorilor, 20 53Ș 
(15,56 la sută) din rîndul țăranilor, iar 
25 323 (19,18 la sută) din al inginerilor, 
tehnicienilor, economiștilor, cadrelor din 
cercetare, proiectare, învățămînt și altor in
telectuali ; 51,40 la sută din totalul celor 
primiți în partid sînt femei, iar peste 77 la 
sută provin din U.T.C., proporții ce se în
cadrează în orientările stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din martie 1984.

La 31 decembrie 1984, numărul membri
lor Partidului Comunist Român se ridica la 
3 465 069, cu 94 726 mai mult față de 31 
decembrie 1983 ; ponderea comuniștilor în 
totalul populației majore este de 22,17 la 
sută, iar în totalul populației ocupate de 
32,91 Ia sută, în sfera producției materiale 
desfășurîndu-și activitatea aproape 76 la 
sută din totalul membrilor de partid.

Compoziția socială a partidului se pre
zintă astfel ! 55,67 la sută din efectivul par
tidului sînt muncitori, 15,67 la sută țărani 
- ceea ce reflectă poziția conducătoare pe 
care o deține în mod obiectiv clasa noastră 
muncitoare în alianță cu țărănimea în în
treaga viață social-politică a țării — 20,65 
la sută sînt ingineri, tehnicieni, economiști, 
cadre din cercetare, proiectare, învățămînt, 
ocrotirea sănătății, cultură și artă și alte 
categorii de intelectuali și funcționari, iar 
8,01 la sută sînt pensionari și femei casnice.

Acționîndu-se pentru creșterea mai pu
ternică a ponderii femeilor în totalul celor 
primiți în rîndurile membrilor de partid, 
numărul acestora a ajuns la finele anului 
1984 ia 1 126 162, cu 60 930 măi mult față 
de 31 decembrie, 1983, proporția femeilor 
în efectivul partidtilui crescînd'ria 32,50 la 
sută față de 31,61 la sută. Schimbări im
portante s-au produs și în structura mem
brilor de partid în ce privește pregătirea 
pe linia studiilor de stat; numărul membri
lor de partid cu studii superioare a cres
cut în anul 1984 cu 22 655, al celor cu stu
dii medii cu 48 362, iar al celor cu școli 
tehnice de maiștri și profesionale cu 25 946. 
Rezultate bune s-au obținut, de asemenea, 
și în ce privește absolvirea diferitelor școli 
și cursuri de partid.

La finele anului 1984 structura organiza
torică a partidului cuprindea 40 organizații 
județene și organizația municipală Bucu
rești, 55 organizații municipale, 188 orășe
nești și 2 705 comunale, 6 344 organizații de 
partid conduse de comitete din întreprin

deri, instituții, unități agricole, 72 735 orga
nizații de bază și 12 694 grupe de partid, în 
toate unitățile economico-sociale existînd 
organizații de partid puternice, capabile să 
mobilizeze comuniștii, ceilalți oameni ai 
muncii la înfăptuirea în mod exemplar a 
hotărîrilor de partid și legilor țării.

Potrivit indicațiilor conducerii partidului, 
în cursul anului 1984 au fost luate măsuri 
de reorganizare a activului organelor locale 
de partid, acesta cuprinzînd în prezent 
aproape 600 000 comuniști. In toate județele, 
activul este mai bine și mai deplin folosit, 
fiind atras sistematic la fundamentarea, 
elaborarea și aplicarea măsurilor pentru 
realizarea sarcinilor din Industrie, agricul
tură și celelalte domenii de activitate.

Plenara C.C. al P.C.R. a apreciat că am
pla activitate politico-organizatorică desfă
șurată de către partid pentru unirea efortu
rilor și energiilor celor ce muncesc, întărirea 
spiritului de răspundere al comuniștilor, al 
celorlalți oameni ai muncii a avut ca rezul
tat dezvoltarea în ritm susținut a economiei 
noastre naționale, obținerea de noi succese 
în îmbunătățirea laturilor calitative ale în
tregii activități, întărirea bazei tehnico-ma- 
teriale a societății, ceea ce a contribuit la 
sporirea producției materiale, a venitului 
național, la creșterea bunăstării întregului 
popor.

O atenție deosebită s-a acordat de către 
organele și organizațiile de partid aplicării 
principiilor autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii, perfecționării mecanismului 
economico-financiar, generalizării în toate 
ramurile economiei naționale a acordului 
global ca formă principală de retribuire a 
muncii, ceea ce a stimulat creșterea spiri
tului de răspundere al oamenilor muncii 
pentru întărirea continuă a proprietății 
socialiste.

Succesele obținute an de an în dezvol
tarea economico-socială a patriei au creat 
condiții pentru aplicarea prevederilor Pro
gramului de creștere a nivelului de trai șl 
de ridicare continuă a calității vieții, adop
tat de conducerea partidului, în cursul anu
lui 1984 fiind încheiată acțiunea de majora
re a retribuțiilor tuturor categoriilor de per
sonal muncitor, precum și a tuturor catego
riilor de pensii.

Relevînd succesele obținute, Plenara C.C. 
al P.C.R. a subliniat însă că 1h stilul de 
muncă al organelor.. . și organizațiilor de 
partid au existat și Unele rie'ăjiihsuri, ceea 
ce a făcut ca rezultatele obținute în cursul 
anului 1984 să nu fie pe măsura posibilită
ților. In vederea lichidării neajunsurilor 
existente în diverse domenii de activitate, 
a îmbunătățirii activității politico-organiza
torice și educative, corespunzător cerințelor 
și exigențelor cuprinse în documentele 
Congresului al Xlll-lea al Partidului Comu
nist Român, în cuvîntările secretarului ge
neral al partidului, plenara a stabilit ur
mătoarele : '

- Secțiile Comitetului Central al P.C.R.,
organele și organizațiile de partid, minis
terele și centralele industriale vor lua măsuri
hotărîte pentru înlăturarea, în cel mai scurt 
timp, a neajunsurilor ce s-au manifestat pe 
parcursul anului 1984 în activitatea unită

ților economice, recuperarea rămînerilor în 
urmă și încadrarea strictă în prevederile 
planului de stat pe anul 1985 și pe între
gul cincinal.

- Birourile comitetelor județene, munici
pale și orășenești de partid vor efectua în 
unități analize pe secții și ateliere, pe fie
care produs în parte, stabilind cauzele ce 
au determinat rămineri în urmă, precum și 
măsurile care să asigure realizarea în bune 
condiții a tuturor prevederilor planului, pre
cum și a angajamentelor asumate în ca
drul conferințelor organizațiilor județene ale 
partidului.

- Organizațiile de partid din industrie, 
construcții, transporturi vor lua toate măsu
rile pentru utilizarea la capacitate a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor în vederea rea
lizării ritmice a producției fizice și marfă 
planificate, îndeosebi a producției destinate 
exportului, punerea în funcțiune la termene
le stabilite a capacităților programate, re
ducerea consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibili și energie prin încadra
rea riguroasă în consumurile aprobate, a 
cheltuielilor materiale și costurilor de pro
ducție, creșterea productivității muncii și 
ridicarea nivelului tehnic și a calității pro
duselor.
- O atenție deosebită se va acorda în

treprinderilor care asigură baza energetică 
și de materii prime, acționîndu-se permanent 
pentru îndeplinirea întocmai a prevederilor 
programelor energetic, minier și petrolier 
adoptate de Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R.

- Organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare, organele agricole vor 
acționa mai energic pentru aplicarea întoc
mai a măsurilor stabilite prin programul 
privind asigurarea unor producții sigure și 
stabile, astfel încît în anul 1985 - ultimul 
an al cincinalului — să se obțină o recoltă 
de 1 200 kg cereale pe locuitor. O atenție 
deosebită se va acorda realizării programe
lor din zootehnie, atit în ce privește creș
terea efectivelor de animale, cît și a pro
ducției animaliere ; se vor lua măsuri hotărî
te pentru întărirea și creșterea spiritului de 
răspundere al tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, al cooperatorilor, al întregii ță- 
rănimi.
- Comitetele județene de partid, împreu

nă cu centralele și ministerele, vor lua 
măsuri pentru perfecționarea activității în 
domeniul exportului și realizarea exemplară 
a sarcinilor în acest sector, onorarea la timp 
și în cele mai bune condiții de calitate a 
contractelor încheiate cu partenerii externi, 
a tuturor livrărilor la export.
- In lumina Rezoluției Congresului al 

Xlll-lea al P.C.R., organele și organizațiile 
de partid vor acorda toată atenția perfec
ționării continue a stilului și metodelor de 
muncă, întăririi controlului asupra modului 
cum sînt duse la îndeplinire hotăririle orga
nelor superioare și propriile hotărîri ; vor 
fi luate măsuri de pregătire mai temeinică 
a plenarelor și ședințelor de birou ale or
ganelor respective, a adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază, de creștere a 
rolului și eficienței acestora în dezbaterea 
și soluționarea problemelor cu care se con
fruntă colectivele de oameni ai muncii din 
industrie, agricultură și celelalte sectoare 
de activitate.

- Vor fi luate măsuri pentru mai buna 
organizare a activității de control prin bri
găzi și colective, prin coordonarea mai 

riguroasă a acțiunilor ce urmează a fi 
incluse in programele unitare de control, 
îmbunătățirea componenței brigăzilor com
plexe, creșterea operativității în prezenta
rea concluziilor și urmărirea soluționării 
problemelor desprinse din control.

- Organele locale de partid vor acorda 
o mai mare atenție activității consiliilor 
populare, organizațiilor de masă și obștești, 
creșterii rolului acestora în înfăptuirea 
politicii partidului, în exercitarea democra
ției noastre muncitorești, revoluționare ; se 
va acționa, de asemenea, pentru imbună- 
tățirea muncii organelor colective de con
ducere din ministere, centrale industriale, 
întreprinderi și celelalte unități economice, 
creșterea răspunderii membrilor acestora 
în exercitarea atribuțiilor conferite prin 
lege.

- Secțiile C.C. al P.C.R., birourile comi
tetelor județene, municipale și orășenești 
vor acorda o mai mare atenție pregătirii 
cadrelor, respectării întocmai a cerințelor 
instrucțiunilor privind instruirea organelor 
și aparatului de partid, de stat, ale orga
nizațiilor de masă și obștești. Atit în instrui
rile de la nivel central, cit și în cele orga
nizate pe plan local, se va pune un accent 
deosebit pe studierea și însușirea Rapor
tului tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul ai Xlll-lea al partidului și a 
celorlalte documente adoptate de Congres, 
a hotăririlor Comitetului Central și cuvin- 
tărilor secretarului general al partidului, 
pe sarcinile concrete ce revin organelor de 
partid, de stat, de masă și obștești respec
tive, precum și pe modalitățile practice în 
care trebuie acționat pentru îndeplinirea 
acestora.

- In spiritul orientărilor stabilite de Con
gresul al Xlll-lea, se va acționa, în conti
nuare, cu toată hotărîrea pentru întărirea 
rindurilor partidului prin primirea celor mai 
înaintați oameni ai muncii din toate sec
toarele de activitate ; ponderea muncitori
lor în totalul celor primiți în partid va tre
bui să fie și în Viitor de 55-65 la sută, iar 
a țăranilor de 15-25 la sută, a femeilor 
de cel puțin 50 la sută și a membrilor 
Uniunii Tineretului Comunist de minimum 
70 la sută.

- In toate formele muncii politico-edu
cative, un loc central îl va ocupa, în conti
nuare, aprofundarea tezelor, ideilor și 
orientărilor cuprinse în Raportul la Con
gresul al Xlll-lea al partidului, în celelalte 
documente de partid, în strinsă legătură cu 
sarcinile concrete din fiecare unitate și loc 
de muncă, asigurindu-se mobilizarea mai 
activă a oamenilor muncii la realizarea 
integrală a sarcinilor de plan.
- Organele și organizațiile de partid vor 

organiza, periodic, schimburi de experiență 
pentru extinderea și generalizarea metode
lor înaintate în activitatea de producție și 
în munca politică de masă, dezbateri pe 
problemele educației moral-cetățenești, 
creșterea răspunderii tuturor membrilor 
societății față de apărarea și dezvoltarea 
avuției naționale, urmărindu-se realizarea 
unui climat de ordine și disciplină, de cins
te și corectitudine in muncă și viață.

- In cadrul etapei de masă a Festivalu
lui național „Cintarea României" se va 
organiza un număr sporit de manifestări 
politico-educative și cultural-artistice, sus
ținute de către formațiile profesioniste și 
de amatori, cu un profund conținut politic, 
patriotic și revoluționar.
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92 DE ANI DE LA FĂURIREA PARTIDULUI POLITIC REVOLUȚIONAR AL CLASEI MUNCITOARE DIN ȚARA NOASTRĂ
Se Împlinesc 92 de ani de Ia fău

rirea partidului politic al clasei mun
citoare din tara noastră — Partidul 
Social-Democrat al Muncitorilor din 
România — moment de excepțională 
însemnătate pentru destinele luptei 
de transformare revoluționară a so
cietății românești. Crearea partidu
lui a reprezentat sintetizarea unei 
experiențe îndelungate a mișcării 
muncitorești și socialiste în plan or
ganizatoric, politic și ideologic, al 
manifestărilor sociale ale clasei mun
citoare. De altfel,, procesul istoric de 
fbrmare și afirtnare a muncitorimii 
în societatea românească a coincis cu 
epoca marilor evenimente naționale : 
revoluția de la 1784 și cea din 1821, 
revoluția română de la 1848, Unirea 
din 1859 și proclamarea independen
tei depline de stat în 1877 — eveni
mente care au trasat drumul marilpr 
transformări economice, sociale, po
litice și culturale în cadrul României 
moderne. Muncitorimea, pe măsura 
dezvoltării sale, într-o formă sau 
alta, a fost părtașă directă la aceste 
manifestări de mare reverberație na
țională. imprimind, pe măsura dez
voltării sale, luptei maselor dina
mism și vigoare revoluționară.

întreaga evoluție a mișcării mun
citorești și socialiste, marcată de 
prima centralizare, în 1872, în Aso
ciația generală a muncitorilor din 
România, de Conferința socialistă din 
1879, de programul Ce vor socialiștii 
români din 1886, de numeroasele pu
blicații socialiste și muncitorești sau c 
de alegerea primilor deputati socia
liști în parlamentul român, ca și pre
facerile obiective și subiective din 
societatea românească, subsumate le
gităților generale de dezvoltare, au 
făcut posibilă șl necesară crearea 
partidului muncitoresc. Referindu-se 
la acest moment, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că „Anul 1893 este 
anul nașterii detașamentului revolu
ționar, de avangardă al clasei mun
citoare din România". Partidul, ca 
stat major al muncitorimii, s-a situat 
în fruntea luptei maselor largi popu
lare pentru îmbunătățirea stării eco
nomice și culturale a oamenilor 
muncii de la sate și orașe, ridicarea 
lor la un statut social superior, pen
tru o viață mai bună și mai dreaptă. 
Sub influența ideilor socialiste s-au 
format numeroși oameni de știință și 
cultură, iar cele peste 150 de publi
cații socialiste și muncitorești apăru
te pînă în 1918 au reprezentat un 
adevărat tezaur de gîndire si creație 
revoluționară.

Ancorat în realitățile social-polltice 
ale țării, partidul clasei muncitoare 
din România — indiferent de titula
tura pe care a avut-o de-a lungul 
anilor — le-a abordat și analizat în 
mod aprofundat, propunînd soluții 
realiste marilor probleme ale dezvol
tării țării pe calea progresului și ci
vilizației : democratizarea regimului 
social-politic, rezolvarea chestiunii 
agrar-țărănești, dezvoltarea indus
trială a tării ca o condiție. esențială 
a viitorului ei, desăvirșirea statului 
național unitar român, legitate inexo
rabilă a istoriei noastre naționale. 
Tocmai această strinsă și necontenită
i» - - 

Partidul —ființa din ființa poporului, centru vital 
al societății socialiste romanești

legătură cu viața, cu frămîntările și 
căutările, cu idealurile și lupta ener
gică a poporului s-au aflat la temelia 
forței partidului muncitoresc, demon
strând, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că numai atunci 
cind detașamentul revoluționar al 
proletariatului pornește în activitatea 
sa de Ia realitățile concrete, social- 
istorice, își poate îndeplini cu succes 
misiunea istorică de transformare re
voluționară a societății.

Experiența de luptă, vasta activi
tate teoretică și practică a partidu
lui, creat in 1893, au constituit un 
prețios tezaur de gîndire și acțiune 
revoluționară, îmbogățit tot mal mult 
în noile condiții istorice de după 
1918, în noua etapă de consolidare a 
statului național reîntregit, de dez
voltare a forțelor de producție și, 
totodată, de puternic avînt revoluțio
nar pentru edificarea democratică a 
țării, pentru apărarea intereselor 
clasei muncitoare, ale maselor popu
lare, pentru adîncirea și extinderea 
libertăților democratice. Istoricul 
congres al Partidului socialist din 
8—12 mai 1921 a hotărît, ca o cerin
ță legică, transformarea sa în Parti
dul Comunist Român, centralizarea 
tuturor organizațiilor muncitorești la 
nivelul statului reîntregit, adoptarea 
Programului său corespunzător noii 

etape de dezvoltare a societății ro
mânești, a luptei revoluționare a 
clasei muncitoare. Noua titulatură 
a partidului, care reflecta mutațiile 
calitative intervenite, programul și 
activitatea desfășurată în acele îm
prejurări reprezentau expresia conti
nuității și ascendentei revoluționare 
în mișcarea noastră muncitorească.

Partidul Comunist Român, acțio- 
nînd mai bine de două decenii în 
condiții vitrege, a ținut sus steagul 
luptei pentru împlinirea aspirațiilor 
fundamentale ale oamenilor muncii, 
s-a aflat mereu în primele rinduri 
ale luptătorilor, organizind și con- 

unității, 
sale te- 
grav de 
Germa- 
fasciste

ducînd în anii interbelici mari bătălii 
revoluționare ale muncitorimii, spri
jinind manifestările țărănimii, ale in
telectualității, meseriașilor, funcțio
narilor. ale altor categorii sociale, 
exprimînd cu fidelitate interesele 
esențiale ale întregului popor ro
mân. In cadrul numeroaselor ma
nifestări revoluționare din anii crizei 
economice interbelice (luptele meta- 
lurgiștilor, . ceferiștilor, minerilor, 
petroliștilor, textiliștilor etc.) s-au 
întărit legăturile partidului cu mase
le, s-au afirmat forța și capacitatea 
sa în cadrul societății românești. 
Partidul comunist s-a situat, totoda
tă. în fruntea luptei pentru apărarea 
existentei libere a țării, a 
independenței și integrității 
ritoriale, amenințate tot mai 
ascensiunea și agresivitatea 
niei. hitleriste și a statelor 
revizioniste, dezvăluind, de la în
ceput, primejdia pe care o reprezen
ta fascismul pentru 6oarta poporului 
român, a culturii și civilizației na
ționale și universale.

țn anii premergători războiului, 
Partidul Comunist Român, dînd glas 
voinței și hotărîrii 
patriotice ale țării, 
popor, a organizat 
acțiuni de luptă 
antifasciste și antirevizioniste, a 

forțelor înaintate, 
voinței întregului 
și . condus mari 
și demonstrații

mobilizat pe o platformă comună de 
luptă antifascistă și antirăzboinică 
masele largi populare, numeroși oa
meni politici, de știință, artă și cul
tură, cercuri burghezo-democratice 
ostile fascismului. Marea demonstra
ție de la 1 Mai 1939 — în organi
zarea și desfășurarea căreia tovară
șul Nicolae Ceaușescu a avut un rol 
determinant — s-a înscris ca o pu
ternică ridicare la luptă împotriva 
fascismului, pentru apărarea indepen
denței și integrității teritoriale a pa
triei, ca o remarcabilă afirmare a vo
inței poporului român de a-și apăra 
suveranitatea națională și, totodată, 

ca o viguroasă manifestare în plan 
internațional împotriva primejdiei 
hitleriste. Lupta antifascistă și 
antihitleristă a poporului român a 
căpătat. în anii războiului, caracte
rul unei adevărate mișcări de rezis
tență politică națională, la care au 
luat parte clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, cercuri ale 
burgheziei și palatului, militari etc. 
Partidul a desfășurat o vastă și mul
tilaterală activitate pentru unirea in
tr-un front național de luptă a tutu
ror forțelor patriotice, democratice, 
antifasciste și antihitleriste ale țării, 
pentru ieșirea României din războiul 
fascist și alăturarea ei coaliției Na
țiunilor Unite. O expresie concluden
tă- în acest sens au constituit-o 
crearea Frontului Patriotic Antihitle
rist. făurirea Frontului Unic Munci
toresc — eveniment de mare însemnă
tate în întărirea unității de acțiune 
a clasei muncitoare în lupta revolu
ționară, temelie a făuririi partidului 
unic ai clasei muncitoare din țara 
noastră — și apoi constituirea Blo
cului Național Democrat.

Prin Înfăptuirea victorioasă a re
voluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia
listă din august 1944, poporul român, 
scuturînd dominația fascistă și luîn- 

. du-și soarta în propriile mîini, s-a 

alăturat cu întregul său potențial 
militar și economic coaliției • Națiu
nilor Unite, luptînd de partea aces
teia pînă Ia victoria finală asupra 
hitlerismului. Participarea României, 
cu întreaga forță, la războiul împo
triva Germaniei naziste, luptele gre
le purtate de ostașii români, sacrifi
ciile uriașe făcute de întregul popor 
pentru obținerea victoriei au demon
strat cu putere hotărirea poporului 
român de a lupta pentru zdrobirea 
fascismului și lichidarea politicii 
imperialiste de dominație și asupri
re. pentru democrație, pentru cauza 
independentei și libertății popoare

lor, a înțelegerii și colaborării în 
întreaga lume.

în cele patru decenii care au tre
cut de Ia victoria revoluției din au
gust 1944, România, sub conducerea 
partidului comunist, a parcurs mai 
multe etape istorice, de la orinduirea 
bazată pe asuprire și exploatare Ia 
societatea socialistă multilateral dez
voltată, Dintr-o țară înapoiată, cu 
un caracter predominant agricol, 
România a devenit un stat indus- 
trial-agrar, cu o industrie puternică 
și în continuă modernizare, cu o 
agricultură socialistă în plin progres, 
cu un nivel de viață materială și spi
rituală in continuă creștere.

Pe făgașul inaugurat in urmă cu 
peste patru decenii, un loc de im
portanță hotărîtoare îl ocupă epoca 
inaugurată de Congresul al IX-lea al 
partidului — cea mai bogată în 
înfăptuiri din întreaga istorie a țării 
noastre — denumită cu îndreptățită! 
mîndrie de întregul popor „Epoca 
Ceaușescu", epocă în care, în cele 
două decenii pe care le sărbătorim 
în acest an, poporul român a parcurs 
cu eroism un drum de mărețe izbînzi 
socialiste. Sînt anii în care partidul 
comunist, ca centru vital al națiunii 

■române, a devenit mai puternic ca 
. oricînd prin însemnata sporire a 
rindurilor sale, prin înaltele trăsături

moral-politice șl profesionale care 
alcătuiesc profilul comunistului, prin 
marile exigențe pe care le presupune 
statutul de membru al partidului 
nostru comunist : dîrzenie revoluțio
nară și puternică dăruire în muncă, 
răspundere sporită față de soarta pa
triei. receptivitate față de nou, 
combativitate și intransigență fată 
de lipsuri. De asemenea, partidul 
este puternic prin structura sa or
ganizatorică. prin unitatea de mono
lit a rindurilor sale, prin strânsele 
legături cu poporul, prin adînca im
plicare în viata întregii societăți. în 
toți acești ani partidul comunist s-a

toare. pline de abnegație a cla 
muncitoare — clasa conducătoar' 
societății socialiste românești -a 
țărănimii, intelectualității, a îr” 
gului nostru popor, care. într-p 
plină unitate, sub conducerea “7 
dului, a secretarului genei,91 
partidului nostru. înfăptuiește Da_ 
tut Programul luminos de fă? a 
societății socialiste multilate?*®^" 
voltate și înaintare a Româj„P e 
comunism, de întărire a indjp .

i tei și suveranității naționa4? ri
dicare continuă a bunăstău,m~“7 
cirii întregii națiuni. Te’ tppr ‘ 
me pe care poporul le ' 
abnegație, urmînd in strepnp.„, 
partidul, pe secretarul/]t devn' 
pe care îl înconjoară Cu pyn„, 
tament și dragoste, sg ; ‘ p 7 
mate și în aceste zil^ inh. ° 
unanim, dmd expresiarn xr .,,,■„ 
gului popor. Marea tovarășul nală l-a reînvestitotia S 
Nicolae Ceaușescu ' Republicii 
ma de. președinfe de mun- 
npasțre. Mărețelepiini.rjle fă"ă 
ca. înfăptuirile < ultime două 
precedent ale jrii slnt aso. 
decenii dm vitregului po-

. ciate în conștașului Nicolae 
por cu numeltea sa cutezătoa-

. Ceaușescu. cu alt devotament 
re pătrunsă irului, a socialis-

■ fata de cauz între popoare și 
mului. a mț Consecventa in

1 a păcii in a re a adevărurilor
. aplicarea ale socialismului
. general-vauțiile concrete rn-
i științific ’ea necontenită a le-
, manești, Jului cu masele cu 
i găturiloriparea pentru conti- 
i poporuLa nivelului politico- 
i nua rjmuniștilor — purtînd ’ ideologies a gîndirii și fap- 
. peceteii Nicolae Ceausescu , tei W,'temelia făurii unu”
■ “ a.’’uL?.rn.1? ca oricînd. fiin-
' ll-l ă a nearnului, ur-
' ța rmcă încredere de între- 
' m!tXf acti.onează în pre- 
' Sh-n enerRie crea-' Hte l"făptuirea obiective- 
' Vr+L ConSi-esuI al XIII-

■ t 
ăj -S3

cîUi„ noastre’ pentru gloria 
noastre muncitoare, România se P’?€ă4t,-.rni‘rloaSa măreție a Româ- 
zintă cu succese remarcabile în ec oaauste- 
ficarea societății socialiste multi? Ion IACOȘ
teral dezvoltate, rod al muncii cr

dovedit dinamizatorul ridicării pa
triei pe noi trepte de civiliza
ție socialistă, indeplinindu-și cu 
cinste rolul de forță politică condu
cătoare a societății. Ca orice orga
nism social, partidul, indeplinin
du-și misiunea istorică, de înaltă 
răspundere in societatea noastră so
cialistă. își perfecționează neconte
nit activitatea, in pas cu marile 
transformări sociale, revoluționare. 
Partidul, arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „trebuie să fie mereu 
forța care să asigure înlăturarea din 
viața economico-socială a tot ceea 
ce este vechi, perimat, nu mai co
respunde noilor condiții, noii etape 
de dezvoltare, și promovarea cu în
drăzneală a noului în toate sectoa
rele de activitate. Partidul trebuie 
să emită lumina care să călăuzească 
întreaga națiune pe drumul luminos 
al comunismului. Este. deci, necesar 
ca partidul să rămînă permanent 
tînăr, să fie mereu pătruns de spirit 
revoluționar, novator, să tragă per
manent concluzii din realitățile so
ciale, din noile cuceriri ale științei 
și cunoașterii umane". , , a.

La împlinirea a 92 de ani de la.|;„-. Partidului. președintele 
crearea partidului _politic al clasefuc,u,„Jioastre, Pentru gloria



SClNTEIA — miercuri 3 aprilie 1985 PAGINATOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, PREȘEDINTELE JĂRII, ÎNALTUL OMAGII^ NEȚĂRMURITA STIMĂ, ALEASA DRAGOSTE ALE ÎNTREGII ȚĂKI
CALDE MESAJE DE FELICITARE DE PE TOT CUPRINSUL PATRIEI

Realegerea dumneavoastră In frun
tea statului nostru constituie, in 
fapt, un sincer și călduros omagiu 
pe care poporul român îl aduce cu 
dragoste și recunoștință activității 
neobosite ne care o desfășurați pen
tru progresul României socialiste, 
igindirii dumneavoastră înțelepte, 
clarvăzătoare și profund originale 
care prefigurează calea implinirilor, 
idealurilor supreme ale națiunii — 
se spune in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN.

Miile de obiective economico-so- 
ciale care au fost înălțate pretutin
deni in țară, in cele două decenii 
de puternică devenire socialistă, .sint 
dovezi elocvente ale vocației dum
neavoastră de ctitor îndrăzneț al 
acestui ev de aur din istoria Româ
niei. Asemenea fiecărui județ al 
României socialiste. Aradul a cu
noscut în toți acești ani bogat,i in 
victorii o impetuoasă dezvoltare, 
ceea ce ne permite ca să realizăm 
astăzi, in numai 73 de zile. întreaga 
producție industrială a anului 1965, 
iar in agricultură să obținem pro
ducții pe măsura obiectivelor noii 
revoluții agrare.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. de. 
profundul nostru atașament, la poli-, 
tica internă și externă a partidului., 
de hotărirea noastră nestrămutată 
ca. împreună cu întregul popor, 
strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, iubite conducător, să 
muncim cu eroism pentru înfăptui
rea neabătută a tuturor sarcinilor ce 
ne revin din documentele Congre
sului al XIII-lea. pentru ridicarea 
necontenită a scumpei noastre _ pa
trii. Republica Socialistă România, 
pe trepte tot mai înalte ale civili
zației comuniste.

Țărănimea cooperatistă, beneficiară 
nemijlocită a marilor transformări 
care au avut loc în anii de cind 
conduceți destinele poporului român, 
vă aduce și cu acest prilej de înăl
țătoare solemnitate prinosul ei de 
recunoștință, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. peptru 
clarviziunea, spiritul revoluționar și 
novator, cu care fundamentați și a- 
sigurați înfăptuirea întregii politici' 
interne și externe a partidului si
statului nostru, penii u grija deosebi
tă pe care o purtați agriculturii ca 
ramură de bază ,a .economiei na-’ 
ționale. modernizării și intensificării 
producției vegetale și animale, în
făptuirii unei noi și profunde revo
luții agrare — se arată în telegrama 
CONSILIULUI UNIUNII NAȚIONA
LE A COOPERATIVELOR AGRI
COLE DE PRODUCȚIE.

Dind și cu acest prilej expresie a- 
deziunii totale a țărănimii la politica 
internă și externă, a partidului și 
Btatului nostru, hotăririi ei ferme de 
a înfăptui neabătut această politică, 
vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. ani
mați de exemplul dumneavoastră în-, 
sul'iețitor. cooperatorii,' toți oamenii, 
muncii din agricultura cooperatistă 
nu vor precupeți nici un efort pen
tru a traduce exemplar în viață is
toricele hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român cu privire la înfăptuirea 
noii revoluții agrare în țara noastră, 
că vor depune eforturi susținute 
pentru organizarea și desfășurarea 
în cele mai bune condiții a lucrări
lor din campania agricolă de pri
măvară. din celelalte campanii, mun
cind fără preget pentru ca in anul 
1985 — an hotărîtor al actualului 
cincinal — să obținem producții ve
getale și animale record, incit a- 
gricultura noastră socialistă șă-și 
sporească substanțial contribuția la 
dezvoltarea multilaterală a patriei, la 
ridicarea continuă a bunăstării po
porului român.

Actul istoric prin care forul legis
lativ suprem, dind expresie voinței 
întregii țări, sentimentelor de stimă 
și dragoste nețărmurită ale poporu
lui. v-a reales, într-o entuziastă 
unanimitate, in funcția de președin
te al Republicii Socialiste, România, 
a umplut de bucurie inimile tuturor 
cetățenilor acestei țări. Oamenii de 
cultură, activiștii CONSILIULUI 
CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIA
LISTE își alătură glasul celui al în
tregului popor pentru a vă exprima, 
din adincul inimii, cu acest fericit 
prilej, calde felicitări și urări de 
viață lungă, în deplină putere, de 
muncă pentru binele și fericirea 
patriei.

Pentru tot ce ați întreprins și 
faceți pentru prosperitatea și feri
cirea poporului român, pentru creș
terea prestigiului său în lume, pen
tru afirmarea fermă și deplină a 
vocației sale de pace, colaborare și 
înțelegere între toate popoarele, pen
tru dezvoltarea și înflorirea cultu
rii noi, socialiste, oamenii de artă 
și cultură vă exprimă intreaga lor 
gratitudine și sentimentele lor de 
fierbinte recunoștință.

Reînnoind expresia gîndurilor de 
Înaltă stimă și adîncă prețuire pe 
care le nutrim față de dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vă adresăm din adîncul’ 
inimii noastre calde felicitări, multă 
sănătate și putere de muncă pentru 
a vă dărui și in viitor cauzei ferici
rii patriei și poporului român, asi- 
gurîndu-vă că vom acționa cu toate 
puterile noastre pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din indicațiile și îndemnurile pe 
care ni le-ați adresat, din documen
tele istoricului Congres al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GORJ AL P.C.R. și a CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN 
se relevă : Sub semnul celor mai 
alese ginduri și sentimente de 
nețărmurită dragoste, prețuire și ad
mirație. vă rugăm să primiți. în nu
mele comuniștilor, al tuturor locuito
rilor Gorjului contemporan, cele mai 
calde felicitări cu prilejul realegerii 
dumneavoastră în suprema funcție 
de președinte al Republicii Socialis
te România, odată cu urările noastre 
fierbinți, pornite din adincul inimii, 
de multă sănătate și putere de mun
că. viață îndelungată și fericită, spre 
a conduce cutezător poporul spre noi 
orizonturi ale progresului și civiliza
ției comuniste.

Folosind acest minunat prilej, vă 
rugăm să primiți cele mai vii mul

țumiri din partea minerilor, petroliș
tilor, energeticienilor și constructori
lor. a lucrătorilor ogoarelor, a tine
retului și femeilor, pentru viața li
beră și demnă pe care o trăiesc sub 
zorii luminoși ai „Epocii Nicolae 
Ceaușescu", pentru posibilitățile largi 
create de a contribui nemijlocit, sub 
egida Frontului Democrației si Uni
tății Socialiste, la elaborarea și în
făptuirea politicii înțelepte a parti
dului și statului, la conducerea tre
burilor obștești. în aceste momente 
înălțătoare, nutrim satisfacția că, 
sub proiecția de lumină a gîndirii 
dumneavoastră vizionare. județul 
Gorj continuă să se dezvolte în rit
muri cu putere de simbol, să se în
scrie energie pe calea modernizării 
industriei și agriculturii, a celorlalte 
sectoare ale producției materiale și 
spirituale, afirmîndu-se ca puternică 
bază energetică de materii prime a 
tării.

Vă asigurăm, mult iubite și stima
te tovarășe secrețar general, că vom 
acțiopa l'ără preget pentru transpu
nerea în viață a indicațiilor și 
orientărilor prețioase date de dum
neavoastră, a mărețelor obiective și 
măsuri ce au fost adoptate la recen
tele forumuri, pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor majore ce ne 
revin. în acest an. în cincinalul ce 
urmează, spre a contribui cu elan 
revoluționai’ la înflorirea și dezvol
tarea neîncetată'a patriei dragi, la 
creșterea prestigiului ei în lume.

însuflețită de vibrante simțăminte 
de adincă dragoste și recunoștință, 
de nețărmurită satisfacție, tînăra ge
nerație universitară — se spune în 
telegrama UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN 
ROMANIA — vă adresează intr-un 
glas, cu tineretul, cu intreaga națiu
ne, cele mai călduroase felicitări cu 
prilejul realegerii dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ctitorul strălucit 
al noii Românii, strategul încercat al 
grandiosului proces revoluționar de 

"făurire a socialismului și comunis
mului pe pamintul nostru .strămo
șesc.

Pentru Uniunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
pentru toți oamenii tineri ai țării 
care se pregătesc cu tenacitate în 
amfiteatre și laboratoare pentru a șe 
forma ca specialiști “cu solide cunoș
tințe științifice, pentru a deveni ca
dre de nădejde ale economiei, știin
ței și culturii românești, demni con
tinuatori ai glorioaselor tradiții de 
luptă ale comuniștilor, ale poporu
lui român pentru libertate și drep
tate socială și națională, șansa ex
traordinară de a trăi, de a ne forma 
și a munci in cea mai bogată în 
înfăptuiri epocă din multimilenara 
istorie a patriei, epocă intrată defi
nitiv în conștiința națiunii cu numele 
gloriosului ei ctitor, c-u numele dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, de a ne 
numi, cu puternică vibrație comu
nistă „Generația Ceaușescu", consti
tuie cel mâi înalt titlu de mîndrie 
patriotică, imboldul viguros și înăl
țător de a ne asuma cu entuziasm 
■și ardentă^pasiune revoluționară ma
rile imperative ale luminosului nos
tru timp -socialist.

Sîntem conștienți, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, că 
izbinzile fără precedent ale națiunii 
noastre au fost obținute în anii con
strucției socialiste și, cu deosebire, 
in epoca de aur deschisă de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, sub 
impulsul regenerator al spiritului 
novator, revoluționar, imprimat de 
dumneavoastră tuturor domeniilor 
vieții economico-sociale, cu acea u- 
nică forță de înriurire proprie nu
mai marilor personalități ale istoriei 
lumii.

Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
noi, studenții patriei, asemenea în
tregului tineret, urmind neabătut 
impunătorul dumneavoastră exemplu 
de viață, de muncă și de luptă, sîn
tem hotăriți să facem totul, să mun
cim și să învățăm fără preget pen
tru a ne însuși cele mai noi cuceriri 
ale revoluției științifico-tehnice con
temporane, pentru a ne forma ca ti
neri revoluționari, comuniști, devo
tați cu întreaga noastră ființă cauzei 
socialismului și comunismului.

în telegrama COMITETULUI 
EXECUTIV. AL UNIUNII CEN
TRALE A COOPERATIVELOR DE 
PRODUCȚIE, ACHIZIȚII ȘI DES
FACERE A MĂRFURILOR se sub
liniază: în numele celor peste opt 
milioane de membri cooperatori, ro
mani, maghiari, germani și de aite 
naționalități, al tuturor comuniștilor 
și celorlalți oameni ai muncii din 
organizațiile noastre cooperatiste, vă 
adresăm din toată inima, cu prile
jul realegerii dumneavoastră în 
funcția supremă de președinte al 
Republicii Socialiste România, cele 
mai respectuoase și calde felicitări.

Actul istoric de importanță na
țională al reînvestirii dumneavoas
tră de către Marea Adunare Națio
nală în suprema funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, exprimă voința unanimă 
a întregului popor și este chezășia 
sigură a înfăptuirii consecvente a 
programului partidului, a sarcinilor 
stabilite de către cel de al XIII-lea 
Congres al partidului nostru comu
nist, puse în slujba progresului, ci
vilizației și fericirii oamenilor care 
trăiesc și muncesc pe acest pămînt.

în aceste zile, cind întregul popor 
a omagiat cu cele mai profunde sen
timente de stimă și aleasă prețuire 
împlinirea a douăzeci de ani de cind 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, vă aflați în 
fruntea partidului, constituie un mi
nunat prilej de a evoca încă o dată 
contribuția dumneavoastră esențială 
în elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului nostru, la soluționarea 
marilor probleme ale contempora
neității. la crearea unui climat de 
pace, securitate și colaborare inter
națională.

în acest moment de importanță 
istorică, vă rugăm să ne Îngăduiți, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă adresăm cele mai 
calde urări de viată îndelungată, 
multă sănătate și putere de muncă, 
pentru a ne conduce pe mai depar

te, cu aceeași cutezanță și pasiune 
revoluționară, pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului, spre 
binele, fericirea și prosperitatea în
tregii noastre națiuni.

în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIO
NIERILOR se arată : Cu inimile 
vibrînd de o adîncă și emoționantă 
bucurie, vă rugăm să ne permiteți 
să dăm glas. în numele milioanelor 
de pionieri și șoimi ai patriei, cu 
prilejul reînvestirii dumneavoastră 
in funcția supremă de președinte al 
Republicii Socialiste România, dra
gostei și prețuirii nemărginite . pe 
care toți copiii țării o nutresc fată 
de dumneavoastră, fiul cel mai iubit 
și stimat al poporului român, priete
nul apropiat și îndrumătorul prețuit 
al celei mai tinere generalii din pa
tria noastră.

Născuți in anii cei mai frumoși ai 
istoriei contemporane românești.
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AL PATRIEI EROU SLĂVIT SĂ FIE!
Columnă-s anii, douăzeci la număr, 
Străluminați în aur și în dor — 
Cu CEAUȘESCU, demn, sub Tricolor 
Ardent unindu^ne umăr la umăr.

Al patriei Erou slăvit să fie 
Iluminat strateg de fericire, 
Slăvit să fie întru dăinuire 
De rod solar in strămoșească glie.

La ceas de echinocțiu-n vrednicie 
Noi l-am ales Lumină peste Țară, 
Căci EL ne este caldă primăvară 
In dulcea, strămoșeasca Românie,

copiii patriei slnt mîndri că primele 
imagini ale vieții lor au oglindit 
chipul nou al milenarei noastre 
patrii, în a cărei glorioasă cronică, 
anii ce au urmat după cel de-al 
IX-lea Congres al partidului au 
inaugurat o epocă măreață, de pro
funde transformări revoluționare, 
care va străluci de-a pururi prin 
cuvintele dragi cu care poporul 
și-a denumit propria istorie pe 
care o făurește — „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

în aceste momente de sărbătoare 
a întregului popor, permiteți-ne, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă adresăm cele mai 
fierbinți mulțumiri și recunoștința 
noastră profundă, pentru minunatele 
condiții de muncă și viață create, 
pentru neasemuita grijă și dragoste 
părintească cu care înconjurați per
manent tinerele vlăstare ale patriei.

Gîndurile pionierilor și șoimilor 
patriei se îndreaptă. în același timp, 
cu adine respect și caldă recunoștin
ță către tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent om de știință, patriot 
înflăcărat și activist de frunte al 
partidului, care acordă o grijă deo
sebită creșterii și educării cel'or mai 
tinere generații, adueîndu-și totoda
tă o contribuție remarcabilă la pro
gresul necontenit al învățămintului 
și culturii, la puternica afirmare în 
lume a gîndirii și cercetării științi
fice românești.

Călăuziți necontenit de înălțătorul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață revoluționară, copiii Româ
niei cresc în spiritul dragostei și de
votamentului nemărginit față de 
patrie și partid.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se evidențiază : în aceste mo
mente solemne, cind prin dorința și 
voința întregii națiuni, destinul de 
strălucită împlinire și biruință al 
patriei se contopește cu viata și acti
vitatea celui mai vrednic și brav 
dintre fiii săi, comuniștii, toti oame
nii muncii din județul Harghita, fără 
deosebire de naționalitate, cu inima 
plină de bucurie și satisfacție, vă 
transmit cele mai sincere felicitări. 

însoțite de urarea lor fierbinte de 
multă sănătate și putere de muncă, 
spre binele și fericirea națiunii noas
tre socialiste.

Permiteți-ne, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să folo
sim și această ocazie pentru a întări 
expresia sentimentelor de nețărmu
rită dragoste și supremă prețuire, 
aleasă stimă și recunoștință pentru 
crearea minunatelor condiții ale de
plinei egalități în drepturi a tuturor 
Oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, izvorul trăiniciei, uni
tății și frăției dintre toți fiii Româ
niei socialiste. împreună cu toți 
cetățenii României socialiste, sîntem 
angajați cu întreaga noastră fiin
ță. cu întreaga noastră putere, 
energie și pasiune revoluționară 
în îndeplinirea marelui iegămint, 
față de țară și popor, reinnoit 
în acest moment memorabil de 
dumneavoastră, și vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe

Al patriei Erou slăvit să fie I

Nicolae Ceaușescu, că vom face totul 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin din istoricele hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
spre măreția scumpei noastre patrii
— România socialistă.

Inconjurîndu-vă cu toată căldura 
inimilor noastre, vă dorim dumnea
voastră. scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu, ani îndelungați de viață, 
deplină sănătate și putere de muncă 
pentru ca în fruntea partidului si 
statului să ne conduceți pe drumul 
luminos al destinului nostru comu
nist.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
din sistemul justiției trăiesc intens, 
in această oră solemnă a istoriei, 
asemenea întregului popor, entuzias
ta bucurie a reînvestirii, în suprema 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste' România, a dumneavoas
tră. cel mai de seamă și prețuit fiu 
al poporului român, revoluționar și 
patriot înflăcărat, militant de frun
te al mișcării comuniste și munci
torești internaționale, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane
— se spune în telegrama MINISTE
RULUI JUSTIȚIEI,

Ne facem o datorie de conștiință 
să dăm, și cu acest prilej, o înaltă 
apreciere activității neobosite ce o 
desfășurați pentru creșterea rolului 
conducător al partidului în societa
te, . a unității sale, pentru întărirea 
statului nostru socialist și perfectio
narea continuă a democrației mun
citorești revoluționare, pentru înfăp
tuirea unei politici naționale juste, 
pentru asigurarea condițiilor nece
sare astfel ca toți cetățenii patriei 
să participe activ și in cjeplină ega
litate la conducerea vieții economi
co-sociale, a întregii societăți.

în acest moment, cu adinei sem
nificații pentru istoria țării, într-o 
indestructibilă unitate de cuget și 
simțire cu întregul nostru popor, 
personalul muncitor din sistemul 
justiției iși reafirmă angajamentul 
ferm de a acționa cu înaltă răspun
dere, cu dăruire și abnegație pentru 
realizarea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea, fiind mîn
dri că, datorită activității creatoare 

a partidului, a contribuției dumnea
voastră nemijlocite, sistemul de 
drept românesc se perfecționează 
continuu, corespunzător etapei pe 
care o parcurgem, instaurîndu-se 
deplina concordanță dintre lege și 
principiile eticii și echității socia
liste.

înțeleaptă hotărîre a Marii Adu
nări Naționale de a vă reîncredin,- 
ța sceptrul de președinte al tării dă 
glas dragostei fierbinți 'și Încrederii 
nemărginite pe care toți fiii tării vi 
le poartă pentru meritele inegalabile 
pe care le-ati dobîndit în cei peste 
cincizeci de ani de prestigioasă ac
tivitate revoluționară, pentru succe
sele fără precedent pe care bravul 
nostru popor — avîndu-vă magistral 
conducător și înflăcărat stegar al 
năzuințelor sale vitale — le-a obți
nut in toate domeniile în ultimii 
douăzeci de ani — cea mai lumi
noasă și mai fecundă epocă din is-
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toria sa — se reliefează în telegra
ma COMITETULUI FOȘTILOR LUP
TĂTORI ȘI VETERANILOR DE 
RĂZBOI ÎMPOTRIVA FASCISMU
LUI.

Nutrim ferma convingere că reîn- 
vestirea dumneavoastră cu înaltele 
prerogative prezidențiale constituie 
cea mai sigură garanție pentru în
deplinirea mărețelor obiective de 
ridicare a patriei pe noi trepte de 
progres și civilizație, pentru înain
tarea impetuoasă a României pe ca
lea socialismului și comunismului, 
pentru întărirea necontenită a capa
cității de apărare a țării.

Cu sentimente de aleasă stimă și 
profundă gratitudine, folosim acest 
moment de înaltă vibrație patrioti
că — moment ce va rămîne înscris 
la loc de cinste în paginile epopeii 
naționale — pentru a vă adresa din 
adincul inimilor, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai respec
tuoase felicitări, precum și urarea 
fierbinte de sănătate deplină si via
tă îndelungată, de noi și strălucite 
împliniri in rodnica activitate pe 
care o desfășurați, de inepuizabilă 
putere de muncă în conducerea mă
reței opere de înflorire a scumpei 
noastre patrii .dragi, libere, indepen
dente și suverane.

Asemenea întregii națiuni, toți cei 
care trăim și muncim pe această stră
veche și prosperă vatră românească 
de lingă Dunăre știm că tot ceea ce 
am dobîndit în cei 20 de ani de mă
rețe împliniri, de muncă și luptă 
eroică pentru înflorirea socialistă a 
patriei, de cind in fruntea partidu
lui vă aflati dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. poartă amprenta distinctă 
a ’personalității dumneavoastră de 
excepție, a uriașei energii. înțe
lepciuni și clarviziuni cu care con
duceți harnicul și talentatul popor 
român pe culmile înalte ale progre
sului și civilizației — se subliniază 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN.

Acum, cind țara, partidul și po
porul fac bilanțul izbînzilor remar
cabile, fără precedent, dobîndite în 

cele două decenii de istorie nouă, 
revoluționară a patriei, de puternic 
avint creator in construcția socialis
tă, adueîndu-vă, în semn de pro
fundă recunoștință, un fierbinte 
omagiu, noi, fiii Mehedințiului, -/ vă 
raportăm, mult stimate și iubite 
conducător, că prin muncă fără pre
get și permanentă dăruire înfăptuim 
în mod exemplar sarcinile și obiecti
vele ce ne revin din cincinalul cali
tății și eficienței, prețioasele în
demnuri și indicații pe care ni le-ați 
dat cu prilejul vizitelor de lucru în 
acest minunat colt de tară ce se în
scrie, an de an, tot mai vertiginos 
pe coordonatele unei impetuoase 
dezvoltări economico-sociale.

Exprimîndu-ne, și cu acest prilej, 
deplina adeziune la politica științi
fică internă și externă a partidului 
și statului nostru, pe care dumnea
voastră o ilustrați in chip magistral 
prin vasta și pilduitoarea activitate 
ce o desfășurați, vă asigurăm că nu 
vom precupeți eforturile, că vom ac
ționa cu toată răspunderea pentru a 
ne aduce o contribuție tot mai sub
stanțială la realizarea grandiosului 
program de muncă și creație strălu
cit jalonat de către Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

în telegrama UNIUNII SCRIITO
RILOR se menționează : împreună 
cu toți ceilalți oameni ai muncii din 
țara noastră, slujitorii condeiului vă 
aduc un entuziast omagiu și vă a- 
dresează cele mai calde felicitări cu 
prilejul reînvestirii dumneavoastră 
în suprema funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România. Ve
dem in acest act de voință al în
tregii națiuni o nouă și puternică 
manifestare de prețuire a activită
ții neobosite pe care o desfășurați 
pentru înălțarea patriei sub flamu
ra socialismului, pentru ca nume
le și realizările ei să fie cunoscute 
și cinstite pe toate meridianele 
globului. Sîntem convinși că patosul 
revoluționar, luciditatea și cutezan
ța care vă caracterizează constituie 
garanția sigură a realizării însufle- 
titoarelor obiective înscrise in do
cumentele Congresului al XIII-lea, 
a împlinirii generoaselor idealuri ale 
partidului și poporului nostru.

Am fost profund onorați de apre
cierile pe care le-ati formulat in 
Raportul prezentat la Congres cu 
privire la roadele eforturilor noas
tre de a contribui la făurirea și dez
voltarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, la rolul literaturii și 
artei in ansamblul activității cultu
ral-educative. Am reținut, totoda
tă. înflăcăratul dumneavoastră în
demn de a ne afla izvorul inspira
ției jn. realitatea., zilelor, noastre, și. 
ne vom strădui, cu și mai multă 
stăruință, să dăm cititorilor opere
le valoroase pe care le așteaptă, pă
trunse de suflul nobil al umanis
mului revoluționar, de încrederea 
nestrămutată în destinul glorios al 
României socialiste.

Adresindu-vă din adîncul inimii 
urări de viață îndelungată, sănătate 
și putere de muncă, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe pre
ședinte, că artiștii cuvîntului iși vor 
îndeplini cu cinste îndatoririle ce le 
revin, ca truditori de nădejde la 
zidirea unei lumi noi pe străvechiul 
pămînt românesc.

Consiliul de conducere și Comite
tul de partid din MINISTERUL SĂ
NĂTĂȚII, comuniștii, oamenii mun
cii din minister, personalul sanitar 
de pe întreg cuprinsul țării trăiesc, 
la unison cu poporul, bucuria și sa
tisfacția realegerii dumneavoastră — 
cei mai destoinic, mai prestigios și 
mai iubit dintre toți fiii țării — prin 
voința unanimă a națiunii, în înalta 
funcție de președinte al Republicii 
Socialiste România.

Dorim să folosim și acest prilej 
de bucurie și satisfacție generală 
pentru a vă adresa, din adîncul ini
milor, mulțumirea și recunoștința 
noastră pentru grija pe care o acor
dați permanent ocrotirii sănătății, 
dezvoltării continue a bazei mate
riale și perfecționării continue a ac
tivității din acest important sector 
al vieții sociale. Vă rugăm să pri
miți, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, asigurarea și 
angajamentul nostru solemn că 
nu ne vom precupeți forțele, pu- 
nind cu devotament și pasiune revo
luționară intreaga noastră capacitate 
de muncă și creație în slujba înde
plinirii importantelor sarcini ce ne 
revin din istoricele documente ale 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, a înfăptuirii integrale a politicii 
sanitare a partidului și statului nos
tru, perfecționării continue a ’ asis
tenței medicale și a activității de 
prevenire a bolilor, a apărării și a- 
sigurării sănătății, vigorii și tinereții 
poporului nostru.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
PROCURATURA REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA au luat cu
noștință cu nemărginită bucurie, 
profundă satisfacție și legitimă mîn
drie patriotică de hotărirea istorică 
a Marii Adunări Naționale privind 
reînvestirea dumneavoastră în func
ția supremă de președinte al Repu
blicii Socialiste România.

în deplină unitate de simțire cu 
întregul nostru popor, vă rugăm să 
ne permiteți să vă aducem, in 
aceste momente sărbătorești, un fier
binte omagiu și profunda noastră 
recunoștință pentru activitatea ti
tanică ce o desfășurați, pentru mo
dul strălucit în care conduceți națiu
nea noastră, pentru tot ce s-a înfăp
tuit sub conducerea dumneavoastră 
în acești douăzeci de ani — ani de 
lumină, care au intrat în conștiința 
poporului nostru ca fiind epoca cea 
mai bogată în realizări din întreaga 
noastră istorie, denumită pe cele mai 
înalte temeiuri „Epoca Ceaușescu". 
Urmind exemplul dumneavoastră lu
minos de muncă și viată, animați 
de spirit revoluționar, ne angajăm 
solemn să ne îndeplinim in mod 
exemplar toate sarcinile ce ne revin 
din magistralul Raport, din istoricele 
documente adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului, din indica
țiile dumneavoastră de inestimabilă 
valoare teoretică și practică pentru 
organele procuraturii, să milităm 
neabătut pentru perfectionarea în
tregii noastre activități, să acționăm 
permanent pentru promovarea ade
vărului si dreptății, pentru înlătu
rarea oricăror abuzuri, întărirea or

dinii și respectarea legalității socia
liste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se relevă : Noi, cei ce trăim 
și muncim pe frumoasele meleaguri 
ale Sălajului, rostim mereu cu ne
mărginită bucurie și legitimă mîn
drie patriotică, comunistă. împreună 
cu întreaga tară, adevărul profund 
că de numele și activitatea dumnea
voastră strălucită în fruntea parti
dului și statului se leagă indestruc
tibil cea mai rodnică perioadă din 
istoria tării, inaugurată de Congre
sul al IX-lea al partidului, pe care 
o numim în semn de fierbinte re
cunoștință „Epoca Ceaușescu". Nu 
vom uita niciodată că Sălajul înflo
ritor și prosper de astăzi, puternic 
înscris pe orbita edificării socialiste 
și comuniste. în toate domeniile 
vieții materiale și spirituale, dato
rează totul inițiativei, faptei și cu
tezanței dumneavoastră revoluționa
re. grijii dumneavoastră părintești 
ca toate zonele patriei si toți oa
menii muncii să beneficieze din 
plin de binefacerile dezvoltării, pro
gresului și bunăstării.

Mai uniți ca orieînd. cu gîndul șl 
fapta. .împreună cu intregul nostru, 
popor. în jurul partidului, al dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președinte al Republi
cii Socialiste România, sălăjenii, 
fără deosebire de naționalitate, pur- 
tînd mereu vie flacăra recunoștinței 
și dragostei ce v-o acordă, fac legă- 
mînt solemn să nu-și precupețească 
eforturile, să se dăruie cu abnega
ție revoluționară activității mărețe 
de înfăptuire exemplară a sarcinilor 
ce le revin din istoricele documente 
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului. sporind în acest fel contribu
ția Sălajului la dezvoltarea multila
terală a patriei, la înălțarea ei li
beră, independentă și suverană pe 
cele mai inalte culmi ale. prosperi
tății socialiste.

Cu inimiie pline de bucurie, de 
vibrante sentimente patriotice Si 
nespusă dragoste, cu prilejul fericit 
al realegerii dumneavoastră in 
funcția supremă a statului de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, comuniștii din organizația 
de partid a APARATULUI C.C. AL 
I’.C.R. vă adresează, 'mult iubite și 
stimate conducător, cele mai respec
tuoase felicitări, urările lor fierbinți 
de multă sănătate, putere de mun
că. noi și remarcabile succese in 
conducerea partidului și statului 
nostru pentru qa. avindu-vă mereu 
In frunte, patria noastră' să. prpsner-’ 
continuu pe drumul societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tării sale spre comunism.

Contribuția hotărîtoare pe care 
ați adus-o la marile bătălii ale 
partidului nostru in anii luptei si 
rezistentei antifasciste și antirăzboi
nice, prezența dumneavoastră nemij
locită in procesul declanșat de revo
luția de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă 
și îndeosebi cursul nou, revoluțio
nar imprimat întregii vieți politice, 
sociale și economice de Congresul 
al IX-lea al partidului — care a 
inaugurat o nouă epocă, de mari 
transformări revoluționare, in istoria 
contemporană a României, denumită 
pe drept cuvînt „Epoca Ceaușescu" 
— v-au adus stima deosebită și dra
gostea nemărginită din partea tutu
ror comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din tara noastră.

în aceste clipe de profundă bucu
rie. ca membri ai puternicului și 
încercatului nostru partid, ne mani
festăm întreaga noastră recunoștin
ță pentru modul strălucit in' 
ați contribuit la întărirea rolului 
conducător al partidului, la instau
rarea unui climat profund democra
tic în viața internă de partid, la 
creșterea audienței sale în mase.

Cu prilejul reînvestirii dumnea
voastră ca președinte al României 
socialiste, vă rugăm să ne îngăduiți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm 
din adîncul inimilor noastre urarea 
de ani mulți in fruntea partidului și 
statului, spre fericirea și gloria na
țiunii noastre' socialiste.

Cu inimile pline de cea mai pro
fundă mîndrie patriotică și cea mal 
curată dragoste, comuniștii, toți oa
menii muncii — se arată în tele
grama MINISTERULUI COMER
ȚULUI EXTERIOR ȘI COOPE
RĂRII ECONOMICE INTERNA
ȚIONALE — au primit cu o bucurie 
fără margini vestea realegerii dum
neavoastră în suprema funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România.

în această fermă opțiune își gă
sesc cea mai elocventă expresie . 
sentimentele de dragoste, considera-^ 
tie și recunoștință ale comuniștilor, 
ale tuturor cetățenilor patriei noas
tre socialiste față de dumneavoas
tră, cel mai iubit și stimat fiu al 
națiunii, strălucit conducător revo
luționar, patriot înflăcărat și emi
nent militant al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
luptător neobosit pentru propășirea 
României și fericirea întregului 
popor.

Mărețele realizări din anii de glo
rie care au urmat după Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român au marcat epoca cea mai 
strălucită din istoria multimilenară 
a patriei, intrată definitiv în con
știința națiunii drept „Epoca 
Ceaușescu", epoca profundelor și 
amplelor transformări revoluționare, 
economice, sociale și politice, a ri
dicării permanente a patriei noas
tre pe culmile progresului și civi
lizației.

Folosim acest minunat prilej pen
tru a da glas sentimentelor de înal
tă considerație și recunoștință față 
de rolul hotărîtor și contribuția dum
neavoastră, de inestimabilă valoare, 
în elaborarea și înfăptuirea cu clar
viziune a politicii interne și externe 
a României socialiste, pentru orienta
rea și conducerea concretă a întregii 
activități de relații economice inter
naționale în direcția extinderii și di
versificării schimburilor comerciale 
și cooperării economice internațio
nale cu toate tarile lumii.
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ÎNSĂMÎNTAREA CULTURILOR DIN PRIMA UR
GENTĂ S-A ÎNCHEIAT. Hotărîți să obțină în acest an producții 
agricole mult superioare, oamenii muncii din unitățile 
din județul Caraș-Severin folosesc cu multă răspundere timpul prielnic 
și mijloacele mecanice din dotare. Ca urmare a acestui fapt, ei au și 
Încheiat semănatul culturilor din prima epocă. Astfel, ovăzul a fost pus 
sub brazdă pe 5 600 de hectare, plantele furajere — pe mai bine de 
3 000 de hectare, iar mazărea și legumele au fost semănate pe mai bine 
de 1 000 de hectare, de luni începînd și plantarea cartofilor. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut mecanizatorii și cooperatorii din Răcășdia, 
Ticvaniu Mare. Slatina Nera. Constantin Daicoviciu. Zorlențu Mare, 
Caransebeș, Ramna. Vărădia și Naidăș. (Nicolae Cătană).

CREȘTE RITMUL DE LUCRU. * hl judetul Mehedinți 
cea mai mare parte din suprafața arabilă are incă exces de umiditate. 
Zilnic, specialiștii verifică starea terenului pentru a stabili solele pe care 
să se treacă la semănat. în lunca Dunării, în zona nisipurilor, a început 
din plin această importantă lucrare. Printr-o bună organizare a muncii 
și folosirea cu randament maxim a tractoarelor și semănătorilor în 
unitățile din consiliul agroindustrial Gogoșu, mazărea pe cele 320 hectare 
planificate a fost însămînțată în mai puțin de două zile. Tot aici s-au 
mai însămînțat 45 hectare cu sfeclă furajeră, s-au plantat 65 hectare cu 
cartofi și 20 ha cu ceapă. Și în unitățile din consiliul unic Devesel au 
fost semănate 140 hectare cu mazăre și sfeclă de zahăr și plantate 35 
ha cu cartofi. (Virgiliu Tătaru).

ÎN ACTUALITATE - SEMĂNATUL SFECLEI DE 
ZAHĂR. In județul Mureș a început semănatul sfeclei de zahăr pe 
cele 12 600 hectare planificate, din care 6 500 hectare în cultură intensivă. 
Primii care au demarat această lucrare au fost, și în acest an, coopera
torii și mecanizatorii de la C.A.P. Mureșeni, unitate care în anul prece
dent a realizat, pe teren neirigat, o producție medie de peste 70 tone 
sfeclă de zahăr ,1a hectar. Aici, ca și la C.A.P. Dîmbău și în alte unități 
din cadrul consiliilor agroindustriale Tîrnăveni, Iernut și Tîrgu Mureș, 
semănatul acestei valoroase plante tehnice este pe terminate. începînd 
de luni, semănatul s-a generalizat în toate unitățile agricole cultiva
toare, lucrare la care, pe ansamblul județului, se folosesc 450 de semă
nători. (Gheorghe Giurgiu).

EXEMPLE DE URMAT. Cu lucrările efectuate luni de către oa
menii muncii de pe ogoarele județului Sibiu, realizările „la zi“ la semă
nat pe ansamblul județului reprezintă aproape 5 000 hectare. în aceste 
zile a început, de asemenea, plantarea cartofilor de toamnă pe cele 
7 800 hectare planificate. 37 unități agricole din județ, între care coope
rativele agricole de producție Ocna Sibiului, Bazna. Mediaș, Topîrcea, 
stațiunea de cercetări zootehnice Cristian și altele, au încheiat semă
natul orzului, orzoaicei și altor culturi din prima epocă. (Nicolae Brujan).

agricole socialiste
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sectorul energetic - lucrători
cu înaltă pregătire profesională

Rregâtireo profesională este una dintre cerințele esențiale, subliniate 
cu toată claritatea de conducerea partidului, pentru asigurarea condiții
lor de realizare a unor producții cît mai mari de energie electrică, pen
tru funcționarea in deplină siguranță a sistemului energetic național. 

Nu trebuie aduse prea multe argumente pentru a sublinia efectele 
negative pe care le au nepriceperea, diletantismul în domeniul energetic. 
O manevră greșită într-o centrală electrică poate duce la scoaterea din 
funcțiune a unor agregate energetice, la avarii de milioane de lei, ca să 
nil mai vorbim de discontinuitățile în furnizarea energiei. După cum de 
asemenea nu trebuie insistat asupra efectelor pozitive pe care le are asi
gurarea unui climat de înaltă exigență în domeniul pregătirii profesionale, 
propice valorificării potențialului creator al muncitorilor, maiștrilor, tehni
cienilor și inginerilor, în așa fel ca zi de zi, ceas de ceas, minut de mi
nut fiecare agregat, fiecare instalație să funcționeze ireproșabil.

Exploatarea la parametrii superiori ai agregatelor energetice, de com
plexă tehnicitate, impune - așa cum s-a subliniat la ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 9 martie a.c. - ca muncitorii și spe
cialiștii din acest sector de activitate să aibă o înaltă calificare profesio
nală, astfel incît să poată acționa cu competență pentru buna folosire, 
întreținere și reparare a instalațiilor, a utilajelor din centralele electrice.

In încheierea ciclului de anchete (vezi suita de anchete apărute pe 
această temă în luna martie) avind ca temă ridicarea nivelului pregă
tirii profesionale a lucrătorilor din centralele electrice vă propunem să 
urmăriți o experiență cu parametri organizatorici de certă valoare, ce 
pot fi generalizați.

Un obiectiv atins : nici 
o oprire accidentală 
din vina personalului

Prin eforturi susținute, 
însămințările vor fi încheiate ia timp

OAMENII

O săptămână întreagă, la fiecare 
ședință de analiză de seara, ingine- 
na-șefă a cooperativei agricole din 
Topalu, județul Constanta. Margare
ta Roman, avea aceleași și aceleași 
întrebări pentru șefii de fermă, pe 
care le punea apăsat : „Ați contro
lat toate solele 7“ „Ați luat probe de 
pe terenurile cu expoziție sudică ?“, 
„Care e situația ?“ Și tot de regulă 
răspunsurile confirmau că deși pri
măvara calendaristică sosise de 
mult, ea nu se făcuse încă simțită 
în cîmp. Abia se topiseră zăpezile 
și abia se dezghețase pămîntul. Cu 

-torfte-'cice&tear.' inginera-șefă nu nu
mai că stăruia asupra acestor între
bări. dar de două ori pe zi verifica 
personal temeinicia răspunsurilor, 
controlind fiecare pantă care s-ar fi 
putut zvînta mai repede pină cînd, 
în sfîrșit. în seara zilei de 28 mar
tie, în urma argumentelor ei. consi
liul de conducere a stabilit ca a doua 
zi mecanizatorii care se aflau în ta
berele de cîmp să înceapă semăna
tul mazării la ferma nr. 1. A doua 
zi, pe sola dinspre Tichilești se au
zea pentru prima oară în această 
primăvară duduitul tractoarelor.

La ora cînd citiți aceste rîndurl, 
programul de semănat stabilit la 
cooperativa agricolă din Topalu s-a 
îndeplinit întocmai, iar declanșarea 
acestei lucrări i-a mobilizat pe toți 
specialiștii și mecanizatorii din ce
lelalte unități ale consiliului agro
industrial Horia, unul dintre cele 
mai mari din județul Constan
ța. Ca atare, aria semănatului 
s-a extins jși în cooperativele a- 
gricole Horia, Crișan și pe ogoa
rele J-A-Sri Stupina. Discutăm cu 
CfjîwH mtin Mițaru, președintele con
ciliului agroindustrial, despre măsu
rile ce au fost luate pentru ca toata 
unitățile să poată recupera timpul 
pierdut din cauza primăverii întîr- 
ziate și încadrarea lucrărilor în pe
rioada optimă. ,

— Avem de semănat în această pri
măvară în total 17 027 hectare, lu
crare pe care, o dată declanșată, o 
vom efectua în continuare, fără să 
mai ținem seama de epoci, ca în alti 
ani. în acest scop, toate cele 289 de 
tractoare și întregul set de mașini, 
semănători de păioase și prăsitoare 
discuri și cultivatoare, care se folo
sesc în această campanii, se află în 
cele 11 tabere de cîmp. dotate cu 
asistență tehnică pentru reparațiile 
curente și însoțite de echipe care 
execută întreținerea, de autocister
ne pentru carburanți și apă. _ iar 
masa se servește caldă, în cîmp. 
Activitatea este organizată în schim
buri prelungite de la 6 dimi
neața pînă la 22 seara, ceea ce 
na permite să pregătim terenul

și să lnsămînțăm zilnic cîte 15 hec
tare cu fiecare semănătoare de 
păioase și cîte 14 hectare cu se- 
mănătorile de porumb. După aceste 
calcule, culturile din prima epocă 
vor fi semănate pînă în data de 7 
aprilie, iar porumbul și soia ■— pină 
la 15 aprilie, maximum 20 aprilie.

Notăm însă, in continuare, cîte- 
va imperative de care depinde cali
tatea lucrărilor în aceast consiliu. 
Este absolut necesar ca înainte de 
semănat toți cooperatorii să fie mo
bilizați la stringerea resturilor vege
tale care mai acoperă incă aproxi
mativ 1 000 de hectare. Se așteaptă, 
de asemenea, livrarea urgentă de 
către Baza de aprovizionare a agri
culturii de la Ovidiu a erbicidelor.

în apropiere de solele pe care 
cooperatorii din Topalu începuseră

In unități agricola 
din județul Constanța

semănatul se află livezile Întinse pe 
425 hectare ale asociației economice 
intercooperatiste pomicole din loca
litate. Pe scări, în jurul pomilor, 
circa 400 de oameni fac tăieri de 
fructificare, calculând mugurii de pe 
fiecare ramură, astfel încît să se 
obțină o recoltă mare. Nu e întâr
ziată lucrarea? — îl întrebăm pe in
ginerul Demetru Titu. directorul 
asociației.

— Dacă socotim după calendar, 
sîntem într-adevăr întîrzîați — răs
punde directorul. Dar dacă ținem 
seama că albul zăpezilor ne-a pă
răsit doar zilele trecute și că abia 
8-a dezghețat pămîntul, socotelile se 
schimbă. De altfel, pină în prezent 
am executat tăierile la pomii de pe 
300 de hectare". Nu se puteau efec
tua aceste lucrări și mai înainte ? 
„în condițiile acestui an, nu. pentru 
că a trebuit mai întîi să ducem* pro
be de ramuri la laborator, unde s-au 
stabilit cu precizie pierderile cauza
te de ger. Din fericire, analizele ne 
dovedesc că pomii n-au suferit și 
că vom avea o recoltă bună pe care 
o putem considera sigură datorită 
întîrzierilor la înflorire care ne vor 
feri de eventualele brume, mai ales 
la plantația de cais, cea mai mare 
din tară, întinsă pe 300 hectare. 
Asta înseamnă că. în condițiile a- 
cestui an, rie batem de pe acum 
pentru o producție de 2 150 tone de 
fructe, adică dublu față de cea din 
anul trecut. Notăm. în continuare, 
măsurile întreprinse în acest scop 1 
alături de cei 80 de oameni perma-

Se extinde

nenți ai asociației au venit in aju
tor la tăieri incă pe atîția de la 
asociația intercooperatistă Satu Nou 
— Medgidia. Alți 200 de oameni au 
fost recrutați din rîndul membrilor 
celor 9 cooperative asociate care au 
fost instruiți și execută lucrările sub 
supravegherea șefilor de fermă Ni
colae Rădoi, Alexandru Ionescu și 
Mariana Titu. în felul acesta, tim
pul de lucru afectat acestei lucrări 
a fost redus la un sfert.

în urma dezghețului care a împot
molit canalele de irigații, a stricat 
terasamentele și a smuls dalele de 
beton, hidroamelioratoi’ii au mult de 
lucru. Cu gindul la asigurarea re
coltelor viitoare, lucrează și cei 200 
de hidroamelioratori de la sistemul 
de irigații Crucea. „Pantele acestea 
mari, care au permis scurgerea ra
pidă a apei și începerea se'mănatu- 
lui mai devreme decît in alte părți, 
ne-au dat în schimb nouă, celor de 
la irigații, multă bătaie de cap —• 
ne spune inginerul Gheorghe Ior- 
dache. șeful sistemului. Din totalul 
de 48 000 metri cubi decolmatări mai 
avem de efectuat 17 000 metri cubi. 
Concomitent, am completat două 
treimi din terasamente și sîntem pe 
terminate cu refacerea pereurilor și 
scoaterea dopurilor provocate de to- 
renti. în schimb, am încheiat repa
rarea tuturor celor 133 de agregate 
de udare, s-au întocmit și înaintat 
tuturor unităților agricole dosarele 
tehnice care cuprind necesarul de 
echipamente și forță de muncă, 
pentru a pregăti de. pe acum toate 
condițiile, astfel ca atunci cînd va 
fi nevoie să se poată iriga".

Ajunși la Constanța, aveam să 
aflăm de la direcția agricolă jude
țeană că în urma controlului efec
tuat de specialiști, de citeva ori pe 
zi. solă cu solă, semănatul a înce
put și în cooperativele agricole 
Castelu. Băneasa. Dunăreni. Rasova, 
Seimenii Mici și Cochirleni. „Pe 
baza indicațiilor stabilite de coman
damentul județean pentru agricul
tură. am revăzut programul acestei 
campanii. în sensul mobilizării tu
turor forțelor mecanice și manuale 
de care dispun unitățile agricole —• 
ne-a spus Ion I. Crețu, directorul 
direcției agricole județene. Prin or
ganizarea muncii în două schimburi 
sau în schimburi prelungite la pre
gătirea terenului și prin acțiuni mo
bile și operative de întrajutorare 
între unități, pînă Ia 20 aprilie vom 
încheia complet semănatul celor 
300 000 hectare cu culturi de primă
vară.

George MIHAJESCU 
corespondentul „Scinteii”
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Specialist in culturi 
intensive

Termocentrala Mintia-Deva. Aceas
tă citadelă energetică a asigurat în 
anul care a trecut 10 Ia sută din pro
ducția totală de energie electrică a 
tării. Continuînd șirul realizărilor re
marcabile obținute de colectivul 
acestei unități, merită a fi menționat 
că in primul trimestru ai acestui an 
s-au produs suplimentar față de sar
cinile de plan aproape 250 milioane 
kWh de energie electrică. Rezulta
tele obținute fac dovada unei anga
jări plenare pentru a da țării cît mai 
multă energie electrică.

— In prezent realizăm zilnic o pu
tere medie de 900—1 000 MW — pre
cizează inginerul Eugen Mărculet, 
dispecer-șef de. tură pe centrală. 
Această creștere de putere este efec
tul direct al unei întrețineri curente 
corespunzătoare a echipamentelor, al 
reparațiilor de calitate efectuate în 
anii trecuți. dar, mai ales, al unei 
exploatări competente, făcută cu simț 
de răspundere și profesionalitate.

Fiecare parametru trebuie urmărit 
cu deosebită grijă pentru a se lua 
operativ măsurile în vederea unei 
funcționări optime și la capacitate 
maximă a grupurilor energetice. Fără 
îndoială, îndeplinirea acestui dezide
rat presupune din partea personalu
lui o inaltă pregătire profesională.

formalism și superficialitate In acest 
domeniu. Există întronat un spirit de 
exigență la toate nivelurile, fapt ce 
determină ca rezultatele de zi cu zi 
să fie la nivelul cerințelor actuale.

In sala turbinelor pe un panou 
citim :

„Muncitori, maiștri și ingineri ! 
Siguranța în funcționare reprezin
tă o barieră în calea risipei. Evi
tați opririle accidentale ale grupurî-

LA CENTRALELE 
ELECTRICE (IV)

Cuvintul decisiv ai bunei
organizări a cursurilor de
pregătire. „Am putea afirma că

experiența
Anul acesta, în județul Ialomița 

urmează să se obțină 287 000 tone 
legume, din care 141 000 tone sint 
destinate fondului de stat. Potrivit 
zonării făcute, unitățile cultivatoare 
de legume situate în zona Urziceni- 
Slobozia urmează să livreze produ
se pentru aprovizionarea populației 
în stare proaspătă, iar cele din zona 
orașului Fetești, unde se află Fabri
ca de conserve — pentru industria
lizare. Peste tot au fost făcute pre
gătiri temeinice, astfel Incit să se 
obțină producții mari de legume.

Vom relata, Ia început, despre ac
tivitatea legumicultorilor de la C.A.P. 
Maia, unitate cunoscută pentru re
zultatele bune obținute, an de an. în 
acest sector. Deși s-au confruntat cu 
rigorile iernii, cooperatorii din ca
drul fermei nr. 2 au dovedit șl de 
această dată că acolo unde munca 
este bine organizată, unde fiecare om 
știe ce are de realizat, condițiile cli
matice mai grele pot fi învinse. 
, Vrem ca în acest an să obținem 
•producții mult mai mari de legume 
decît in 1984, ne spune tehnicianul 
Stancu Răducanu, șeful fermei. Anul 
trecut, de exemplu, noi am realizat 
următoarele producții medii la hec
tar: 40 500 kg ardei gras, 54 250 kg 
varză de toamnă, 41 800 kg varză 
timpurie șl 43 750 kg tomate timpu
rii. Pentru ănul 1985 am luat măsuri 
să depășim aceste producții cu

legumicultorilor fruntași
1 500—2 000 kg la hectar pentru fie
care cultură". Cum se aplică măsu
rile stabilite, am văzut la fața locu
lui. Cele 80 hectare de grădină ale 
fermei nr. 2 au fost fertilizate și pre
gătite în funcție de rotația stabilită 
și structura culturilor. Din toamnă, 
30 de hectare care vor fi cultivate în 
mare parte cu varză timpurie au

In unități agricole 
din județul Ialomița

primit cîte 50 tone da îngrășăminte 
naturale la hectar.

Răsadul, în cea mal mare parte, sa 
produce acasă la cooperatori, asta 
însemnînd cam 80 la sută din cele 
24 milioane fire cît are nevoie uni
tatea pentru cele 200 hectare ale 
celor două ferme. Am. văzut în lă- 
dițe, acasă la cooperatori, mii de 
fire de răsad bine dezvoltat. Pînă 
acum toate răsadurile au fost repi
cate.

Lucrările In cîmp au și început. De 
exemplu, varza timpurie a fost plan
tată pe suprafețele planificate, în tu- 
nele protejate tot cu folie de polieti
lenă recuperată. în perioada plantă
rii, alături de cei care fac parte din 
fermele legumicole lucrează șl mem
brii familiilor acestora, forța de mun-

că dublîndu-se. în acest mod. lucra
rea se efectuează rapid, de calitats 
și în perioada optimă.

De altfel, în tot județul Ialomița au 
fost făcute și se fac, în continuare, 
pregătiri intense în vederea obținerii 
unor producții mari de legume. în 
unitățile producătoare de răsaduri 
din județul Ialomița s-a acționat cu 
toată răspunderea pentru a găsi cele 
mai eficiente soluții în vederea asi
gurării la timpul potrivit a materia
lului săditor pentru solarii, sere și 
plantare în cîmp pe toate suprafe
țele planificate cu tomate timpurii — 
ardei și alte legume. Pînă în pre
zent au fost repicate 6,7 milioane 
fire de tomate, ardei, vinete și varză 
extra timpurie. Dintre acestea, pon
derea o dețin tomatele timpurii — 
3 250 000 fire. Se consideră că, prin 
grijă permanentă și muncă susținută, 
legumele timpurii vor fi în acest an 
cu adevărat timpurii, iar argumentul 
îl constituie răsadurile deosebit de 
viguroase, bine dezvoltate. Intr-un 
stadiu avansat se află și pregătirea 
celor 280 milioane de fire de răsa
duri ce vor fi plantate în cîmp. 
Aproape 50 la sută din aceste răsa
duri au și fost repicate, lucrare la 
care sînt concentrate acum Impor
tante forțe manuale.

Mihal V1ȘO1U
corespondentul „Sctnteil"

Gheorghe Negru, mecanizator 
la S.M.A. Sendreni, județul Ga
lați, și-a făcui din meseria sa 
un crez de viață. Are 48 de ani 
și de peste trei decenii mun
cește la această stațiune de me
canizare a agriculturii. Primă
vara, vara și toamna — în cam
panii, pe tractor, pe combină ; 
iarna — in atelier. I se încre
dințează lucrări dificile, benefi
ciarii și-l dispută.

In această campanie, alături 
de alți mecanizatori, va avea 
in grijă culturile intensive. Se 
dorește și aici obținerea, pe 
unele suprafețe, a unor recolte 
de 20 000 kg porumb la ha, 3 500 
kg floarea-soarelui, 3 500 kg 
soia. Iar la vară — 8 000 kg grîu 
la ha. Este dorința cooperatori
lor din unitățile consiliului 
agroindustrial Schela, deservit 
de S.M.A. Șendreni, iar meca
nizatorii stațiunii dore_sc să fie 
prezenți,in primele rînduri ale 
acestei bătălii pentru recolte 
mari.

— Pentru a reuși pe deplin 
în campania de primăvară, în 
toate activitățile din acest an — 
ne spunea interlocutorul nostru 
— ne-am pus la punct mașinile 
agricole. Eu și ceilalți peste 340 
colegi mecanizatori din cadrul 
stațiunii sperăm in funcționarea 
lor cît mai bună. Oricum, mie 
cel puțin, nu mi s-a întimplat 
să fiu depanat de alții. Dimpo
trivă, am ajutat, la nevoie, pe 
oricine. Voi lucra pentru coo
perativa agricolă Șendreni. Este 
comuna mea; aici locuiesc ; 
sper să fiu cît mai de folos 
consătenilor mei și în acest an.

La panoul de onoare al sta
țiunii, de patru ani, în fruntea 
celor mai buni mecanizatori stă 
scris numele lui Gheorghe Ne
gru. Lucru atestat nu numai de 
calitatea lucrărilor efectuate de 
harnicul specialist, ci și de toți 
cei pe care i-a învățat meserie, 
stabilizîndu-i in această stațiu
ne de mecanizare, situată in a- 
propierea Galațiului. Cu price
perea și cunoștințele pe care le 
are, Gheorghe Negru ar fi 
putut, desigur, să ajungă un 
specialist la fel de bun in 
vreuna din întreprinderile ora
șului. A rămas insă credincios 
muncii pământului, păstrind 
convingerea că locul său este în 
comună, atașat cu sufletul și cu 
fapta de cauza recoltelor bogate.

Ne-am despărțit de Gheorghe 
Negru cu certitudinea că în 
urma tractorului său, a semănă
torii vor răsări nu numai plan
te viguroase ; în acest climat 
se întărește însăși convingerea 
in mai-binele muncii fiecăruia 
dintre lucrătorii ogoarelor gălă- 
țene, Gheorghe Negru fiind, în 
acest sens, un exemplu de com
petență și dăruire profesională.

Dan PLA.EȘU 
corespondentul „Sclntell*

fiecare zi de funcționare a centralei 
înseamnă o nouă zi de experiență- 
menționează inginerul Ieronim Ru- 
san, directorul întreprinderii Elec- 
trocentrale Deva. Această experiență, 
acumulată de-a lungul celor aproape 
20 de ani de cînd a luat ființă uni
tatea noastră, a fost mereu îmbogă
țită, astăzi avînd un colectiv capabil 
să facă fată celor mai diverse sar
cini. O serie de lucrători din această 
termocentrală — Emil Ene, Gheorghe 
Mîndruță, Stelian Ene. Alexandru
Dănilă, Gheorghe Cazacu ș.a. — 
apreciați în mod deosebit pentru 
înalta lor pregătire profesională, au 
asigurat asistența tehnică de specia
litate la obiective energetice din 
Egipt, Iordania, Siria, Irak și alte 
țări. De asemenea, multi alții sint 
detașați la termocentralele Turceni și 
Anina pentru a sprijini eforturile 
colegilor lor de a asigura exploatarea 
agregatelor acestor importante cen
trale din constelația energetică a 
tării. Sint exemple menite să ateste 
nivelul profesional al lucrătorilor de 
la termocentrala Mintia-Deva. Si 
tocmai plecînd de la aceste rezultate, 
am sporit exigentele în domeniul 
pregătirii profesionale".

— în ce forme s-au concretizat 
aceste exigențe ?

— La fiecare sfîrșit de an, anali
zăm, cu maximă exigență, în consi
liul oamenilor muncii activitatea des
fășurată pentru pregătirea și perfec
ționarea lucrătorilor, dar, mai ales, 
măsurile menite să asigure îmbună
tățirea sistemului de pregătire. în 
acest sens, am revăzut programele 
de perfecționară Și selecționare a 
maiștrilor instructori, a celor mai 
buni specialiști, am luat măsuri pen
tru completarea și îmbogățirea docu
mentației de instruire pentru a reali
za lecții de un real interes și utili
tate practică.

Analizînd tematica cursurilor se 
poate constata că acestea sînt adec
vate fiecărui loc de muncă, răspund 
necesităților fiecărui sector de acti
vitate și sînt în concordantă cu ni
velul de cunoștințe ale lucrătorilor. 
Se poate afirma că există un cadru 
organizatoric propice realizării unei 
pregătiri profesionale eficiente. La 
nivelul conducerii întreprinderii, al 
organizațiilor de partid, aspectele 
pregătirii profesionale sint tratate cu 
toată seriozitatea, analizate periodic 
atit în ședințele operative, cît și în 
adunări generale de partid, combă- 
tîndu-se cu fermitate orice caz de

lor energetice ! Repornirea unui 
corp de cazan înseamnă un consuni 
de 21 tone combustibil convențional, 
iar a unui bloc, 110 t.c.c.“.

Comentînd cu maistrul Iulian Să- 
vescu, șef de tură la blocul 1 și 2, 
această cerință și implicațiile ei eco
nomice, aveam să aflăm că atit in 
anul trecut, cît și în perioada care a 
trecijț din acest an nu s-a înregis
trat nici o oprire accidentală <lin vina 
^personalului. O dovadă limpede că 
energeticienii de la Mintia stăpînesc, 
prin profesionalitatea lor, procesele 
tehnologice așa cum impun rigorile 
activității în acest domeniu. Rezul
tatul practic : ei au reușit să asigure, 
în primul trimestru din acest an, în 
condițiile iernii aspre, un indice de 
utilizare a capacităților energetice de 
70 la sută.

Programe speciale pentru 
tinerii angajați. Așa cum ne 
afirma Lucia Arhire, tehnician prin
cipal cu probleme de invățămint din 
cadrul întreprinderii Elcctrocentrale 
Deva, comisia de pregătire, perfec
ționare și încadrare în muncă acordă 
o atenție deosebită tinerilor angajați 
în producție. Pentru aceștia, încă de 
la venirea de pe băncile liceelor de 
specialitate sau ale facultăților de 
profil, se stabilește un program spe
cial de integrare-perfecționare desfă
șurat pe o perioadă de doi-trei ani, 
în funcție de locul de muncă unde 
au fost repartizați. Din experiența 
anilor trecuți a rezultat că tinerii 
nou angajați, deși cunosc bine aspec

tele teoretice, nu sînt familiarizați 
cu instalațiile, fapt ce determină ezi
tări și lipsă de operativitate in acti
vitatea de zi cu zi. în cadrul pro
gramelor de instruire și perfecționare 
a tinerilor angajați se insistă tocmai 
pe aspectele practice, fără a pierde 
nici un moment din vedere aprofun
darea noțiunilor teoretice de bază. 
Totodată, specialiști cu experiență 
din cadrul centralei au datoria de a 
îndruma și sprijini pe tinerii care, 
într-un timp cît mai scurt, trebuie 
să acumuleze cunoștințele necesare 
pentru a exploata cu maximă efi
ciență agregatele și instalațiile ener
getice. La secția de automatizări, 
condusă de inginer Hugo Hellerman, 
am avut posibilitatea să discutăm 
cu o serie de tineri și să analizăm 
atit tematica, cit și desfășurarea 
„programelor speciale individuale de 
pregătire". Această formă de perfec
ționare profesională iși dovedește pe 
deplin eficiența, contribuind substan
țial la asigurarea unei integrări ra
pide a tinerilor muncitori, tehnicieni, 
ingineri.

Singurul calificativ de 
promovare admis : „foarte 
bine" ®valuarea nivelului profesio
nal al personalului reprezintă punctul 
de plecare, dar și de finalizare a ac
tivității de instruire si perfecționare. 
Am fost prezenți la examenul de 
autorizare metrologică a muncitorilor 
și specialiștilor din cadrul secției de 
automatizări. Cele 71 de persoane 
supuse examinării au obținut califi
cative numai de foarte bine.

— Nivelul de pregătire profesio
nală a metrologilor din întreprinde
rea Electrocentrale Mintia-Deva — 
precizează ing. Ion Iustinian, inspec
tor principal de specialitate la In
specția metrologiei de stat, președin
te al comisiei de examinare, se îm
bunătățește an de an. Am avut pri
lejul să particip la examinări și în 
anii trecuți, să cunosc evoluția lucră
torilor din acest domeniu. Se con
stată — rezultatele la examinările 
profesionale atestînd acest lucru — o 
preocupare susținută pentru aprofun
darea cunoștințelor profesionale. Prin 
natura sa. acest domeniu cere foarte 
multă competentă și un ridicat nivel 
de conștiință. Un singur aparat de 
măsură, neverificat la timp sau su
perficial. poate determina consecința 
imprevizibile și pagube de milioana 
de lei. De pildă, dacă aparatul da 
măsurare a presiunii uleiului de un
gere de la lagărele turbinei și gene
ratorului nu funcționează, poate pro
voca avarierea lagărelor și implicit a 
turbinei. Este un singur exemplu, 
dar cred semnificativ pentru a de
monstra importanța activității lucră
torilor din sectorul de automatizare. 
Nu ințîmplător aici s-a instituit, in 
ultimul timp, regula ca singurul cali
ficativ admis pentru promovarea 
examenului <le perfecționare a pre
gătirii să fie „foarte bine".

Am insistat asupra citorva elemen
te din această experiență nu atit 
pentru faptul că ele conțin lucruri 
ieșite din comun, cît mai ales pen
tru faptul că, prin seriozitatea cu 
care finalizează fiecare măsură din 
programul de pregătire profesională, 
se asigură un climat de muncă exi
gent, de ordine riguroasă, de disci
plină exemplară, așa cum trebuie să 
existe într-o centrală menită să pul
seze energia așteptată de consuma
tori.

Ce măsuri se impun 
în continuare

_ Ne oprim în încheiere asupra 
citorva dintre acțiunile menite să asi
gure cadrul favorabil și eficiența 
scontată pentru îmbunătățirea pregă
tirii și perfecționării profesionale, 
măsuri desprinse din anchetele 
„Scînteii" în centralele electrice, mă
suri pe care le supunem atenției Mi
nisterului Energiei Electrice.

• Elaborarea de către minister a unor programe-cadru de perfecționară 
și a unor instrucțiuni metodologice de examinare o personalului, obligatorii 
pentru toate centralele ;

• Tematica concretă a cursurilor de pregătire și perfecționare profesio
nală din cadrul centralelor electrice să fie elaborată din timp, sub îndrumarea 
unor specialiști din minister, urmărindu-se ca ea să răspundă cerințelor con
crete din fiecare unitate ;

• Pentru tinerii absolvenți de școli profesionale, licee de specialitate sau 
facultăți de profil să se întocmească programe speciale individuale de pre
gătire pe o durată de 2-3 ani ;

• Să se asigure revizuirea și îmbunătățirea anuală a programei cursurilor 
pentru formarea lectorilor instructori din cadrul centralelor electrice și să se 
stabilească obligativitatea ca ei să fie atestați de centrul de perfecționare a 
lucrătorilor din Ministerul Energiei Electrice, evitindu-se formalismul ;

O Antrenarea celor mai buni specialiști din cadrul ministerului, al cen
tralelor industriale, al institutelor de proiectare și cercetare la activitatea de 
pregătire și perfecționare profesională;

• înființarea unor centre de perfecționare zonale - Turceni, Anina ș.o.j
• Efectuarea de schimburi de experiență profesionale intre colectivele 

diferitelor centrale electrice pentru generalizarea celor mai bune realizări din 
acest domeniu;

• Realizarea unor simulatoare pentru pregătirea personalului de deser
vire a grupurilor energetice de mare putere;

® Organizarea unor intilniri bianuale la nivelul ministerului, cu partici
parea directorilor tehnici și a personalului din compartimentele de invățămint, 
pentru analizarea activității de pregătire profesională, a rezultatelor obținute 
la examinări și a măsurilor ce se impun pentru perfecționarea muncii in acest 
domeniu.

Ion LAZĂU
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MFSAIF DE FELICITARE Pf PFSTE HOTARE 
ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
In numele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

ți al meu personal, permiteti-mi să vă felicit cu deosebită satisfacție, cu 
prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii 

, Socialiste România. Vă urăm multă sănătate, fericire personală și noi 
succese in activitatea consacrată binelui țării dumneavoastră și prosperi
tății poporului român.

îmi amintesc de convorbirile deschise și utile pe care le-am avut cu 
dumneavoastră in timpul recentei mele vizite ’ in Republica Socialistă 
România și îmi exprim și cu această ocazie deplina încredere în continua 
dezvoltare multilaterală a relațiilor prietenești și colaborării fructuoase 
dintre Iugoslavia și România, in spiritul bunei vecinătăți ce caracteri- 

, zează în mod tradițional aceste relații.

VESELIN GIURANOVICI
Președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi face plăcere să adresez Excelenței Voastre cele mai sincere feli

citări pentru încrederea manifestată de poporul prieten român care v-a 
reales în funcția de președinte al Republicii pentru a-și realiza marile 
sale speranțe sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.

Folosesc această ocazie pentru a exprima Excelenței Voastre profunda 
noastră stimă față de eforturile sincere pe care le depuneți in vederea 
instaurării unei păci juste și globale în Orientul Mijlociu. Aduc oma
giul meu relațiilor de prietenie și strînsă cooperare care leagă popoarele 
noastre, relații pentru a căror consolidare și dezvoltare vom ..acționa in 
continuare, in interesul comun al Egiptului și României, al cauzei păcii 
și securității internaționale.

Vă rog să primiți, domnule președinte, cele mai bune urări de fericire 
și sănătate personală, de progres și prosperitate continuă pentru poporul 
român prieten.

Cu cea mai Înaltă considerație.
MOHAMED HOSNI MUBARAK

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Sint fericit să adresez Excelenței Voastre viile mele felicitări pentru 
realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România, precum și cele mai bune urări de fericire și succes. Sint 
încredințat că legăturile de prietenie dintre cele două popoare ale noastre 
se vor întări tot mai mult.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Liban

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Am primit cu deosebită bucurie vestea reafirmării încrederii poporu

lui român in conducerea dumneavoastră înțeleaptă și a realegerii dum
neavoastră în înalta funcție de șef al statului.

Cu această importantă ocazie, vă prezint dumneavoastră personal, 
poporului român prieten, Partidului Comunist Român și Guvernului Re
publicii Socialiste România, in numele meu, al membrilor Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei și al poporului 
palestinian, expresia sentimentelor de fraternitate, prietenie și recunoș
tință față de poziția principială și consecventă de sprijinire a luptei juste 
și legitime pentru reîntoarcere la căminele noastre, pentru autodetermi
narea poporului palestinian și crearea statului independent, pe teritoriul 
său național.

Dragă tovarășe,
Lupta noastră națională de eliberare cunoaște în actuala etapă decisivă 

o deosebită valoare istorică. Poporul palestinian din interiorul teritorii
lor ocupate, din sudul Libanului și din taberele de refugiați este expus 
unor repetate atacuri teroriste sioniste în scopul slăbirii spiritului de 
luptă și a rezistenței sale, al lichidării cauzei sale naționale. Acest fapt 
impune din partea forțelor iubitoare de pace și dreptate din întreaga 

-zium°ț întărirea solidarității lor militante.
In poziția României prietene, noi găsim cea mai bună dovadă a spi

ritului de fraternitate și solidaritate cu lupta poporului nostru palesti
nian și a națiunii arabe. Sîntem pe deplin încredințați că nu veți slăbi 
forturile de sprijinire a cauzei juste a poporului nostru.

Folosesc această ocazie pentru a vă exprima înalta noastră recunoș
tință, dumneavoastră, stimate tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialiste România și Partidului Comunist Român, dorindu-vă, 
totodată, sănătate deplină și fericire personală, bunăstare, progres și 

■prosperitate pentru poporul român.
Revoluție pină la victorie I

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandant general

al Forțelor revoluției palestiniene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Repu

blicii Socialiste România, vă adresez felicitările mele, împreună cu urări 
de fericire și prosperitate pentru națiunea română.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,

în numele guvernului și al poporului pakistanez, precum și în numele 
meu personal, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre 
sincere felicitări cu ocazia realegerii în funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste România.

Votul unanim al Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste 
România constituie o manifestare a încrederii poporului român față de 
conducerea dumneavoastră înțeleaptă și o recunoaștere a activității pro
digioase pe care o desfășurați spre binele poporului român.

Sint convins că relațiile de prietenie și colaborare reciproc avanta
joasă dintre țările noastre se vor întări și mai mult în viitor.

Vă urez, Excelență, multă sănătate și fericire, iar poporului român 
prieten, continuu progres și prosperitate.

General MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele Republicii Islamice Pakistan

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu cea mai înaltă considerație vă adresez felicitări cu prilejul re
alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România și îmi exprim profundul meu respect față de guvernul și 
poporul țării dumneavoastră.

YOSHIKATSU TAKEIRI
Președintele Comitetului Executiv Central 

al Partidului KOMEITO, Japonia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți cele mai sincere felicitări cu prilejul realegerii 

dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Socialiste România 
la sesiunea Marii Adunări Naționale din 29 martie, precum și cordiale 
urări de continuă prosperitate pentru frumoasa dumneavoastră tară în 
anii următori.

Cu salutări,
YOHEI KONO

Președintele Partidului Noul Club Liberal 
Tokio, Japonia

RECOLTA CEA
(Urmare din pag. I)
cucerit. Cucerit pentru . ac
țiuni decise de valorifica
re a tot ce putea fi valori
ficat in folosul cooperati
vei, . al producțiilor și ve
niturilor ei : resurse ma
teriale, forța și pricepe
rea oamenilor, tradiții, 
meșteșuguri, vechi înde
letniciri...

Nu se ocupaseră de gră
dinărit niciodată cei din 
Luncavița (dacă nu luăm 
in seamă straturile de 
ceapă și cuiburile de car
tofi din preajma casei), 
dar au învățat acum să 
folosească apa ce le era 
aproape într-o întinsă gră
dină de legume. Produc 
legume aproape tot timpul 
anului (a fost ideea lui 
Burghelea să fie folosită 
căldura animală din graj
duri în sere construite in 
prelungirea adăposturilor 
pentru vaci)... Grajdurile, 
vechi și dărăpănate, s-au 
metamorfozat in grajduri 
noi și moderne construite 
cu meseriașii satului și 
din resurse locale. Au 
apărut crescătoriile de pă
sări. Apoi s-a făcut selec
ția animalelor. Un vechi 
atelier a devenit „Service 
Dacia“ (erau în cooperati
vă cițiva mecanici, tini
chigii auto, sudori și era 
normal să fie folosiți chiar 
la ceea ce se pricepeau)... 
Din cîteva grajduri dără
pănate, rămase fără, folo
sință, undeva, pe vîrful 
unui deal, s-a născut o 
ciupercărip de mare capa
citate... Mai demult local
nicii se ocupau cu pescui
tul. De ce nu s-ar ocupa 
și acum ? Balta Crapina, 
întinsă pe cîteva mii de 
hectare, le stătea la dis
poziție... Brigada pescari
lor și-a făcut, deci, apari
ția și muncește, produce, 

papura bălților se pro- 
d'ue rogojini pentru uzul 
industriei, dar și pentru... 
export. Două ateliere mari 
de croitorie folosesc mina 
de lucru calificată a satu

lui și... aduc venituri. Au 
reînviat olăritul, apicul
tura. S-au făcut, toate, în 
cițiva ani, una cite una și 
n-a fost simplu.

Și acum — poftim ! — 
alta : producția la metru 
pătrat !

— Cum e cu metrul pă
trat, tovarășe Burghelea ?

— Păi, eram într-o sea
ră de iarnă, nu iama asta, 
cealaltă, eram, cum zic, la 
o discuție și — de ce n-aș 
zice-o ? — la un pahar de 
vin cu tovarășul inginer 
Vasile Bădoiu, șeful fer
mei legumicole. Eram la 
mine acasă. Dintr-una 
într-alta am ajuns să-i 
spun că am eu o mare ne
mulțumire. Că noi, la gră
dină, calculăm producția 
la hectar, și densitatea 
plantelor și toate le cal
culăm la hectar. Și nu e 
bine. La metru pătrat ar 
trebui... „Și care-i dife
rența ?“ — întreabă el. Păi 
— ii zic — e o diferență 
mare. Că dacă le numă
răm nu sint niciodată, în 
cimp, cite am calculat... 
Că hectarul e mare și 
multe greșeli înghite... Tot 
neîncrezător a rămas — 
uite, să spună, că-i aici 
de față inginerul... Ne-am 
pornit amîndoi pe socotit. 
Am început cu fasolea... 
Cite boabe sint într-o păs
taie... Cîte păstăi sînt pe o 
plantă, cite plante sînt Ia un 
cuib, cîte cuiburi pe metrul 
pătrat... Deci cîte boaba 
pe metrul pătrat...... Soco
teli pe hîrtie ! zice ingi
nerul. In teren e alta !“. 
„Bine ! — i-am zis eu. O 
să vedem la toamnă. Am 
să fac experiența asta la 
mine în curte, să vii și 
dumneata să controlezi..?1 
în primăvară am măsurat 
locul din curte, l-am îm
părțit în parcele și-am se
mănat porumb, roșii, fa
sole, fix după densitatea 
prescrisă, calculată la me
tru pătrat, după socotelile 
făcute cu inginerul... Am 
făcut toate lucrările de 
întreținere cu grijă să nu

MAI DE
distrug vreo plantă. Și, 
cind a fost să culeg ro
șiile, am cîntărit fiecare 
fruct, am contabilizat to
tul. La fasole, cind am cu
les-o, l-am chemat și pe 
inginer. Amîndoi am nu
mărat boabele de la o 
plantă și ne-am dus la 
farmacie să le cintărim... 
A ieșit o producție mai 
mare decît cea calculată 
de noi, iama... S-a potri
vit . și cu cantitatea totală 
recoltată de mine... Ori
cum, de cîteva ori mai 
mult decît ce scoteam noi 
de pe un hectar în cîmp... 
La porumb, la fel...

Și, din nou, ca în urmă 
cu ani cînd Burghelea 
construise . acasă primul 
solariu, oamenii satului au 
aflat despre experimentul 
președintelui și — de ce 
nu ? — și al inginerului. 
Unii chiar au ținut să 
vadă și ei boabele și să le 
numere... In prima ședință 
a consiliului de conducere 
s-a hotărît că nu doar la 
grădina de legume tre
buie calculate densitățile 
și producțiile la metru pă
trat, ci la toate culturile 
prășitoare, adică acolo 
unde răspunderea revine, 
pe fiecare parcelă, nomi
nal, fiecărui om, potrivit 
normelor acordului global. 
Metrul pătrat și nu hecta
rul a devenit, astfel, mă
sura muncii, criteriul de 
judecată asupra eficien
ței...

Este, fără îndoială, o 
schimbare de optică me
nită să ridice răspunderea 
pentru folosirea, la cota 
maximă, a pămîntului, a 
potențialului său produc
tiv. Este răspunsul prin 
fapte la mobilizatoarele în
demnuri adresate întregii 
țărănimi . de către secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a practica o 
agricultură științifică, mo
dernă, intensivă, o agricul
tură a marilor recolte. 
Din primăvara aceasta, 
aici, la Luncavița, expre-

PREȚ->
sia uzitată pină acum doar 
ca figură de stil „Să fo
losim bine, tovarăși, fie
care metru pătrat de pă- 
mint“ iese din domeniul 
formulelor abstracte, deve
nind criteriu riguros, nor
mă concretă de muncă, 
întâlnisem în toamnă, la 
Alexandria, în Teleorman, 
un inginer agronom, Flo- 
rea Gruia, directorul Trus
tului județean I.A.S. care, 
pe un lot de 50 de hectare, 
într-un experiment, a ob
ținut 36 000 de kg de po
rumb știuleți la hectar. El 
își bazase experimentul, 
între altele, și pe reala 
respectare a densităților, 
urmărind (prin măsură
tori cu teodolitul) să fie 
exact 6 plante pe metru 
pătrat... Iată că, in același 
timp, într-un alț colț de 
țară, cineva a avut aceeași 
idee și, tot astfel, a trecut 
la aplicarea ei. Nu mi se 
pare deloc întâmplătoare 
această coincidență. Și 
nici nu e. Este expresia 
practică a ceea ce acum, 
în noua revoluție agrară, 
unul din obiectivele fun
damentale stabilite de cel 
de-al XIII-lea Congres al 
partidului, capătă amploare 
și consistentă practică : 
conștiința uriașei valori a 
pămîntului, a forței sale de 
a produce.

Am avut pe tema aceas
ta o discuție și cu Gheor- 
ghe Scrioșteanu, președin
tele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de 
producție Tulcea. „Ideea 
aceasta — spunea el — 
a calculării densității și 
a răspunderii concrete 
pentru producția agricolă 
«la metrul pătrat» am 
preluat-o și am răspin- 
dit-o în județ, ea incepe 
acum să prindă rădăcini, 
cooperatorii, mai ales cei 
harnici, sînt interesați, 
văd in ea o schimbare a 
atitudinii față de pămin- 
tul care, indiscutabil, poa
te să producă mai mult. 
Dar, poate că, despre asta 
vom avea de discutat mai 
concret la toamnă..."

Cronica zilei
Organizația de turism a Republi

cii Democrate Germane „Reise- 
biiro" împreună cu Oficiul Națio
nal de Turism „Carpați" au orga
nizat. marți, in Capitală, o confe
rință de presă privind oferta turis
tică a R.D.G. în 1985.

Au fost prezentate, cu acest pri
lej. obiective de interes turistic din 
R.D. Germană, reliefindu-se buna 
colaborare statornicită între între
prinderile de profil din cele două 
țări, contribuția schimburilor turis
tice la /mai buna cunoaștere re
ciprocă. la strîngerea legăturilor de 
prietenie dintre România si R.D.G.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
Astăzi : în preliminariile C.M. 

de fotbal
ROMANIA — TURCIA

Stadionul „Central" din Craiova 
va găzdui astăzi meciul dintre se
lecționatele României și Turciei, 
contînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal (grupa 
a 3-a europeană).

Această a 18-a partidă din pal
maresul direct al celor două for
mații (fotbaliștii români au obținut 
8 victorii, au pierdut 3 jocuri. 6 
întilniri încheindu-se la egalitate) 
marchează pentru echipa noastră 
debutul oficial într-un an ce se a- 
nunță deosebit de dificil prin nu
mărul mare de meciuri ce-1 va sus
ține în preliminariile „El Mundia- 
lului" mexican.

Iată formațiile probabile :
Turcia : Aris — Mujtat, Abdul, 

Kemal, Semih. Metin. Huseyn, Se- 
nol. Iskender Ridvan. Selcuk.

România : Lung — Negrilă, lor- 
gulescu, Ștefănescu. Ungureapu, Ma- 
teuț, Bozeșan, Boloni, Coraș. Cămâ- 
taru. Hagi.

Partida va incepe la ora 17 și va 
fi arbitrată de o brigadă din Israel, 
avîndu-1 la centru pe Ben Itzak, 
ajutat la tușe de M. Ashkenazi și 
Y. Loya.
• Marți, Ia Slatina, în prelimina

riile campionatului european de fot
bal rezervat echipelor de tineret, se
lecționata României a întrecut cu 
scorul de 1—0 (0—0) formația
Turciei. A marcat Belodedici, în mi
nutul 75.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : O scrisoare pierdută — 16; 
(sala „Cosmonauților", 11 07 57) : 
Cavoul de familie — 18.
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
vioară Irina Cufis — 18; (Ateneul
Român) : Recital de pian Sandu Sau- , 
drin — 19.
A Opera Română CIS 18 57) t Frel- 
schiitz — 18.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ferma — 18; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : O zi de odihnă — 13.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 18.
• Teatrul „Nottara" (39 31 03, sala 
Magheru) : Insomnie — 18; (sala Stu
dio) ; EX — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 18,30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Anotimpul va
rietăților — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
„Cosmonauților", 11 07 57) : Nu vor
biți in timpul spectacolului — Kt.

• Circul București (10 41 95): Vede
tele circului din Varșovia — 19.

cinema
® Bătălia pentru Roma : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,15; 15,30; 18,45.
© Amintiri din copilărie — 9; 11; 13; 
15; 17, Cu cărțile pe față — 19 : TIM
PURI NOI (15 61 10).
® Program pentru copii — 9; 10,45; 
12,30; 14,15, Sus în cireș — 16, Pădu
rea spînzuraților — 17,45 : DOINA
(16 35 38).

e Adela: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19.
• Revanșa: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17; 19.
• Rămășagul ; GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
@ Program de vacanță — 9: 10.30; 
12; 13,30; 15, Croaziera — 17; 19 : CO- 
TROCENI (49 48 48).
© Sosesc păsările călătoare : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
MELODIA (11 13 49) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19.
e Roșcovanul î VIITORUL <10 67 40)
— 15; 17; 19.
• Răpirea fecioarelor B FLACĂRA 
(22 33 40) — 45; 17; 19.

Cu prilejul celei de-a 40-a. ani
versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, la întreprinderea 
de utilaj chimic „Grivița Roșie" din 
Capitală a avut loc, marți, o adunare 
festivă, organizată de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. și Consi
liul municipal al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Au participat tovarășii Lina 
Ciobanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Gheorghe Petrescu, vice- 
prim-ministru al guvernului. Nicolae 
Bușui și Ion Stănescu, miniștri, 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
Mihai Nicolae, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.. general-loco- 
țenent în rezervă Andrei Neagu, 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste.

Au luat parte, de asemenea, amba
sadorul R.P. Ungare la București, 
Miklos Barity, și membri ai amba
sadei.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Ungare și 
Republicii Socialiste România.

Adunarea a fost dechisă de tovară
șul Nicolae Croitoru, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.

Evocînd — în cuvîntul rostit cu 
acest prilej — importanța deosebită 
pe care o are pentru oamenii muncii 
din Ungaria vecină și prietenă ziua 
de 4 aprilie 1945, care a marcat 
începutul unui proces revoluționar 
profund și cuprinzător în viața po
porului ungar, tovarășul Gheorghe 
Petrescu a spus : Nutrim sentimen
te de mîndrie că la eliberarea Un
gariei, alături de armata' sovietică, 
o contribuție însemnată, prin im
portante jertfe umane și materiale, 
a avut armata .română. Efecti
vele sale — alcătuite din șap
tesprezece divizii, un corp aerian, 
două brigăzi de artilerie antiaeria
nă. alte unități și formațiuni. în- 
sumînd peste 210 000 de ostași — au 
luptat în marile bătălii pentru e- 
liberarea orașelor Debrețin și Mis
kolc. a numeroase alte localități din 
Ungaria. Trupele române au înscris 
un capitol de glorie in bătălia pen
tru eliberarea Budapestei. Pentru e- 
liberarea Ungariei de sub fascism 
și-au dat viața patruzeci si două de 
mii de militari rOmâni. Luptele duse

de ostașii români pentru eliberarea 
Ungariei de sub fascism se inscriu 
ca un eveniment de neuitat în cro
nica relațiilor româno-ungare. care 
a creat premisele stabilirii și dez
voltării relațiilor de strinsă priete
nie și colaborare dintre țările și po
poarele noastre.

Referindu-se în continuare la rea
lizările de seamă obținute de oame
nii muncii unguri, sub conducerea 
P.M.S.U., în dezvoltarea tării. în 
construirea socialismului — de care 
poporul român se bucură sincer — 
vorbitorul a subliniat că edificarea 
orînduirii socialiste în România și 
Ungaria a creat condiții dintre cele 
mai favorabile extinderii si întări
rii raporturilor c|e colaborare și 
prietenie dintre partidele si țările 
noastre. Relațiile româno-ungare. a 
spus el. se dezvoltă continuu, pe 
multiple planuri, pe baza principii
lor respectului independenței și su
veranității naționale, egalității în. 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și întrajutorării tovărășești, 
în conformitate cu prevederile Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală, ale hotărârilor și 
înțelegerilor stabilite în cadrul în
tâlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. și Jănos Kâdâr, 
secretar general al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, spre bi
nele celor două popoare, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

în continuare, vorbitorul a evocat 
remarcabilele succese obținute de 
poporul român, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, in anii so
cialismului. îndeosebi în ultimele 
două decenii, subliniind că reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcțiile supreme de conducere 
ale partidului și statului constituie 
garanția unor noi și mărețe victorii pe 
calea socialismului și comunismului, 
a progresului și prosperității, a creș
terii prestigiului internațional al 
României. El a relevat intensa acti
vitate internațională a partidului și 
statului nostru, politica de largă 
dezvoltare a colaborării cu toate 
statele lumii, subliniind că România 
acționează ferm pentru consolidarea 
și lărgirea colaborării cu toate ță
rile socialiste, situează în prim pjan 
relațiile cu țările vecine, considerind

că Întărirea solidarității șt unității 
țărilor socialiste reprezintă. în ac
tualele împrejurări internaționale, 
un factor important pentru afir
marea prestigiului socialismului în 
lume.

Partidul și statul nostru, a spus 
vorbitorul, vor milita cu hotărîre 
pentru întărirea conlucrării pe plan 
internațional cu Republica Populară 
Ungară, cu celelalte state socialiste, 
în lupta pentru pace și dezarmare, 
în primul rînd pentru dezarmare 
nucleară, pentru eliminarea totală 
a armelor nucleare din Europa și 
din lume, pentru destindere și cola
borare internațională.

In ’ încheiere, vorbitorul a adresat 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, poporului ungar un salut tovă
rășesc și cordiale felicitări cu ocazia 
celei de-a 40-a aniversări a eliberării 
de sub dominația fascistă, împreună 
cu urarea de succes deplin în înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al partidului, în edificarea 
socialismului și în dezvoltarea Un
gariei vecine și prietene.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Miklos Barity, care, după ce a re
levat însemnătatea actului istoric al 
eliberării patriei sale, a arătat că la 
acest act merite nepieritoare^ au 
avut, alături de armata sovietică, și 
trupele române, fapt de care își 
aduce aminte cu recunoștință și 
pioșenie întregul popor ungar. Am
basadorul a făcut o retrospectivă a 
drumului parcurs de țara sa în cele 
patru decenii de la eliberare, înfă- 
țișînd pe larg succesele obținute de 
poporul ungar, sub conducerea 
P.M.S.U., în toate domeniile vieții 
economice și sociale.

Arătînd că legăturile de prietenie 
și colaborare dintre țările și po
poarele noastre au dobîndit un con
ținut nou în anii făuririi socialis
mului, vorbitorul a subliniat că ve
cinătatea, tradițiile progresiste co
mune, cu vechi rădăcini în istorie, 
îndeamnă în continuare la amplifi
carea și întărirea conlucrării ro
mâno-ungare pe toate planurile. în 
acest context, ambasadorul ungar a 
relevat importanța deosebită a întâl
nirilor și convorbirilor dintre to
varășii Jănos Kâdăr și Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-și convin
gerea că îndeplinirea înțelegerilor 
convenite cu acest prilej va con
feri noi dimensiuni colaborării prie
tenești dintre cele două țări.

MONUMENTELE PĂCII
casă — sînt succinte, lapi
dare in mai toate graiuri- 
le Pămintului. tocmai da
torită folosirii lor in toate 
împrejurările vieții. Și ce 
cu vini este astăzi rostit 
mai des și cu mai multă 
fervoare pe toată întinde
rea planetei decit „pace", 
care întruchipează dorința 
cea mai fierbinte a omeni
rii ? Pace este cuvîntul re
petat iarăși și iarăși și în 
țara vecină, în aceste zile 
cind se implinesc patru 
decenii de la eliberarea 
Ungariei -» victorie epoca
lă. la care și-au adus con
tribuția. prin jertfe de 
neuitat, și ostașii români. 
Războiul lăsase urme a- 
dinci : patruzeci la sută 
din avuția națională era 
distrusă ; zeci, sute de

cuprinsul țării opt „redu
te", unde o „armată" de nu 
mai puțin de 9 000 de spe
cialiști și-a fixat ca obiec
tiv să combată cu armele 
științei și tehnicii moderne 
dușmanii sănătății și vieții 
omului.

Tot atât . de interesantă 
este și întâlnirea cu un 
avanpost al agriculturii so
cialiste, ca expresie a ce
luilalt termen al binomului 
economiei ungare. întinsă 
pe o suprafață de 5 000 hec
tare, cooperativa agricolă 
„Ferihegy", din apropierea 
aeroportului capitalei, are 
un profil complex, care nu 
se limitează doar la dome
niul strict agrar : cultiva
rea și prelucrarea legume
lor, dar și creșterea anima
lelor. unitate de transpor

Intr-una din piețele bu- 
dapestone, întruchiparea in 
piatră a aspirației univer

sale spre pace

Există la Budapesta 
multe statui care evocă 
personalități cunoscute ale 
unor vremi mai îndepărta
te sau mai apropiate, re
voluționari ca Lajos Kos
suth, cu care Bălcescu, tre- 
cînd munții, intra în con
tact pentru a discuta uni
rea forțelor celor două na
țiuni în lupta împotriva o- 
presorului imperial, com
pozitori ca Zoltăn Kodâly 
ori Bela Bartok, de care 
Enescu era legat printr-o 
frumoasă prietenie, poeți ca 
Ady Endre, unit printr-o 
amiciție tot atât de fru
moasă de Octavian Goga 
— fiii de vază ai celor două 
națiuni fiind preocupați de 
a găsi, pe deasupra orică
ror obstacole, un limbaj co
mun. In vara anului tre
cut. acest patrimoniu in 
marmură, bronz sau granit 
s-a îmbogățit cu o operă 
care nu înfățișează chipul 
unui om. ci surprinde zbo
rul cu aripile desfăcute al 
unei păsări. Un porumbel, 
simbolul universal al păcii. 
Monumentul Victoriei îm
potriva fascismului, de pe 
muntele Gellert. își găsea 
astfel o firească întregire 
prin Monumentul Păcii.

Cuvîntul pace — beke — 
în limba ungară numără 
patru litere, ca și în lim
ba română : cuvintele care 
exprimă noțiuni scumpe, 
apropiate — tată, mamă.

însemnări din R. P. Ungară

mii de familii erau îndo
liate, zone întregi ale ca
pitalei și ale altor orașe 
se transformaseră în mor
mane de ruine fumegînde. 
Astăzi, urmele luptelor în
verșunate purtate împotri
va fascismului au dispărut; 
în anii vieții noi, socialis
te, au avut loc prefaceri 
adinei. Industria a devenit 
— ca și in celelalte țări 
care au pășit, odată cu în
cheierea războiului, pe ca
lea socialismului — pilonul 
de bază al economiei. Pon
derea ei în venitul național 
a crescut de la 20 la 
sută la 50 la sută; în celă
lalt taler al balanței, deși 
volumul producției agrico
le a sporit de mai bine de | 
două ori, ponderea în ve-' 
nitul național i s-a redus 
la jumătate din ceea ce re
prezenta în trecut. S-a 
schimbat radical și struc
tura populației, astăzi nu
mai 15 la sută lucrînd în 
agricultură : zestrea edili
tară a localităților s-a îm
bogățit substanțial; nivelul 
de trai a cunoscut și el 
mutații calitative. Totul 
sub aripa larg desfăcută a 
păcii...

Pacea... Ce poate fi mai 
direct, mai nemijlocit legat 
de acest cuvînt apărător 
de viață decît nobila preo
cupare de ocrotire a vieții, 
a sănătății oamenilor ? Este 
tocmai ceea ce își propun 
uzinele „Medicor", care 
și-au implantat pe întreg

turi. dar și centru de asi
gurare a service-ului, ate
liere de eloxare și strungă- 
rie. dar și depozite frigori
fice. Morcovii, păstîmacul, 
țelina și alte legume tot 
atît de „modeste" sînt 
valorificate nu numai în 
stare naturală, cît mai 
ales sub formă' uscată 
(prelucrarea făcîndu-se în 
instalații proprii), ceea ce 
înseamnă un plus de venit; 
varza, castraveții sînt li
vrați și ei cu precădere 
pieței sub formă prelucrată, 
rezultatul fiind alte veni
turi suplimentare.

Două exemple, din multe 
altele care ar putea fi date, 
pentru a ilustra roadele 
creației în cele patru de
cenii ale libertății. Și este, 
desigur, un motiv de satis
facție să poți consemna, și 
într-un loc. și în altul, fap
te care pun în lumină bu
nele relații dintre cele două 
țări vecine, România și 
Ungaria. Este îmbucurător, 
astfel, să afli că uzinele 
„Medicor", care au legături 
cu 27 de țări, desfășoară 
acțiuni de cooperare cu 
țara noastră in realizarea 
de subansamble pentru a- 
paratele Roentgen, ca și în 
fabricarea de mese de o- 
perații. Cuvintele de a- 
preciere la adresa co
laborării cu specialiștii ro
mâni bucură, după cum 
merită atenție și afirmații
le despre posibilitățile lăr-

girii acestei colaborări. Tot 
atât de îmbucurător este și 
interesul manifestat la coo
perativa „Ferihegy" față 
de experiența cooperatori
lor români, despre care, 
după cum cu plăcere poți 
constata, colegii lor unguri 
cunosc multe lucruri.

O discuție la Comitetul 
de Stat al Planificării vine 
să evidențieze, în limbajul 
lapidar, dar edificator al 
cifrelor de sinteză o serie 
de aspecte demne de luat 
în seamă asupra cola
borării economice româno- 
ungare. în primul rînd 
este vorba de dinamismul 
schimburilor, ahi de-a rîn- 
dul consemnîndu-se sporuri 
de 15 la sută față de cele 
12 luni precedente. Și mai 
semnificativă este ponde
rea pe care o reprezintă 
construcțiile de mașini in 
ansamblul acestor schim
buri : 55—60 la sută, dovadă 
a progreselor pe calea in
dustrializării înregistrate in 
cele două țări. O probă 
concretă a colaborării o 
constituie numărul mare 
de „Dacii" care pot fi 
întâlnite pe străzile și 
șoselele țării prietene. 
Aprecieri pozitive întru
nesc și instalațiile de foraj 
românesc, ca și autocami
oanele fabricate la noi în 
țară, în momentul de față 
fiind, de altfel, în studiu 
posibilitatea unor acțiuni 
de colaborare în domeniul 
construcțiilor de autovehi
cule. Convorbirile econo
mice care urmează să aibă 
loc în curînd vor defrișa, 
fără îndoială, și alte spații, 
care așteaptă să fie puse 
în valoare, ale colaborării 
și cooperării.

...îndreptîndu-se din toa
te colțurile Budapestei spre 
marea piață unde au loc 
tradiționalele defilări ale 
oamenilor muncii, coloane- / 
le manifestantelor vor tre
ce mîine, cind se va ani
versa ziua de neuitat a 
eliberării, și prin dreptul 
păsării cu aripile de piatră, 
închinind un gind celor ce 
acum patru decenii și-au 
jertfit ceea ce aveau mai 
de preț, sîngele, pentru ca 
idealul simbolizat de zborul 
acestei păsări să prindă 
viață. Zbor sub al cărui 
semn tutelar sînt așezate 
munca creatoare a celor de 
azi, proiectele lor de viitor.

R. CAPLESCU

t V vremea
20.00 Telejurnal
20,15 Tribuna TV. Emisiune de dezba

teri politlco-ideologice. Condu
cerea unitară a economiei și creș
terea inițiativei maselor

20,35 în primăvara țării. Emisiune de 
versuri patriotice

20,45 Viața culturală. Informații, repor
taje, comentarii, note

21,00 Film serial. „Tineri în luptă". 
Episodul 7.

21,50 Telejurnal

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 aprilie, ora 20 — 6 aprilie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi in ge
neral frumoasă în jumătatea de sud a 
țării și schimbătoare in rest. Cerul va 
fi schimbător. Pe alocuri, în regiunile 
nordice vor cădea ploi, care vor avea 
și caracter de aversă. în rest, ploile 
vor fi izolate. Vlntul va sufla slab

pină la moderat, cu unele intensificări 
in estul țării și la munte din vest șl 
nord-vest. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între zero șl 10 grade, 
Izolat mai coborîte în depresiuni șl in 
zonele deluroase, unde se va produce 
brumă. Temperaturile maxime între 12 
și 22 de grade, local mal ridicate. Di
mineața, pe alocuri, ceață. In Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vint slab pînă la moderat. 
Temperatura minimă intre 5 șl 8 gra
de, iar maxima intre 18 șl 22 de grade.

• Cireșarii : STUDIO (59 53 15) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Fata care vinde flori : FESTIVAL
(15 63 84) —9; 11,30; 14; 16,30; 19,
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
O Inimă rece : LUMINA (14 74 16) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Surorile medicale: PACEA (71 30 85) 
— 14; 16; 17,45.
® Inimă rece și Piedone în Egipt : 
SALA MICĂ A PALATULUI — 15,30; 
19,15.
£ Pirații secolului XX : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
O Frați de cruce : AURORA (35 04 66)

— 9; 11; 13; 15; 17; 19, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Vraciul : POPULAR (35 15 17) — 
15; 18,30.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45; 11,45; 15; 18,15.
© Ce se întîmplă doctore 7: CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Piedone în Egipt : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; lil; 13; 
15; 17: 19.
0 Provocarea dragonului : FAVORIT 
(45 31 70) — 8; 10; 15; 17; 19,15, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; lil; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 12; 14;
16; 18.
O Un serif extraterestru fi GRIVIȚA

(17 08 58) — 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19, COSMOS- (27 54 95) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• Program de vacanță : GRIVIȚA
— 9.
• Avertismentul : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Undeva, cîndva : UNION (13 49 04)
— 9; 13,15; 15,15; 17,15; 19,15.
• Lupii mărilor : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19.
• Kramer contra Kramer : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
9 Rocky II : MUNCA (21 50 97) — 16; 
17; 19.
® Iubirea are multe fețe a PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 18.



Puternicii reafirmare a opțiunilor 
fundamentale ale activității international

Schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Jânos Kâdâr

a României socialiste, chemare solemnă
apărarea păcii si a vieții

„De la înalta tribună a Marii Adunări Naționale, adresez 
parlamentarilor, șefilor de state și guverne, tuturor forțelor iubi
toare de pace de pretutindeni, popoarelor chemarea de a ne uni 
eforturile, de a face totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru a determina trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezar
mare nucleară, pentru asigurarea dreptului fundamental al po
poarelor la dezvoltare liberă și independentă, la existență, la 
pace, la viață!”

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Discursul solemn rostit cu prilejul re- 

învestirii în funcția supremă de președinte. al 
Republicii Socialiste România).

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise tovarășului Jânos 
Kădăr, secretar general al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, un 
salut tovărășesc și cordiale felici
tări, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de succese tot mai mari în 
construcția societății socialiste dez
voltate în Republica Populară 
Ungară.

Au fost exprimate dorința și con
vingerea că bunele relații dintre 
P.C.R. și P.M.S.U., dintre România și 
Ungaria se vor dezvolta și în viitor, 
în interesul ambelor țări și popoare, 
al cauzei socialismului .și păcii, in 
lume. Totodată, au fost adresate 
calde felicitări cu prilejul celei de-a

40-a aniversări a eliberării Ungariei 
de sub dominația fascistă.

Mulțumind, tovarășul Jânos Kâdâr 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în numele său, al 
conducerii P.M.S.U., al Consiliului 
Prezidențial, al guvernului și poporu
lui ungar, un cald salut de prietenie, 
cele mai bune urări de sănătate, de 
noi succese în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către secretarul 
general al P.M.S.U. a tovarășului 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, și a altor șefi de 
delegații de partid șl de stat care 
participă la manifestările prilejuite 
de a 40-a aniversare a eliberării 
Ungariei de sub dominația fascistă.

Excelenței Sale Domnului HELMUT KOHL
Cancelar federal al Republicii Federale Germania

BONN
Cu prilejul aniversării a 55 de ani de viață, îmi face plăcere su vă 

transmit urările mele de sănătate, fericire personală și succes.
Exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre Republica Socialirtă 

România și Republica Federală Germania se vor extinde și întări în inte
resul celor două popoare, al cauzei păcii, securității și înțelegerii în Europa 
și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ORIENTUL MIJLOCIU
• Premierul libanez despre luptele din orașul Saida
• Scrisoarea adresată secretarului general al O.N.U. de către 
țările care participă la UNIFIL ® Reuniunea conducerii

„Al Fatah”

V-

ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR,} 

ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII 

-deziderate vitale ale popoarelor

Poporul nostru a trăit, în aceste 
zile, evenimentul înălțător, de vibrant 
entuziasm și profundă semnificație 
politică, al reînvestlrii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția supre
mă de președinte al Republicii So
cialiste România, act care. înscriin- 
du-se cu litere de aur în marea carte 
de istorie a neamului, vine să în
cununeze în mod strălucit alte eveni
mente de mare însemnătate petrecute 
în ultimul timp în viata patriei — • 
alegerile de deputati pentru Marea 
Adunare Națională, plenara Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român și cea a Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Expresie a voinței unani
me a întregii națiuni, realegerea în 
fruntea țării a fiului său cel mai 
iubit reprezintă certitudinea Îna
intării ferme a României spre cul
mile tot mai înalte ale civilizației so
cialiste și comuniste. Acest act istoric 
îmbracă. în același timp, și o largă 
semnificație internațională, oferind 
chezășia că pacea, destinderea, secu
ritatea și libertatea popoarelor vor 
avea și de acum înainte în președin
tele Republicii un demn și neînfricat 
apărător.

Este o realitate ce-și găsește puter
nic confirmarea în opțiunile fun
damentale ale politicii externe ale 
partidului și statului, așa cum au 
fost ele reafirmate, cu toată limpe
zimea. in discursul solemn rostit, cu 
prilejul reînvestirii, de către președin
tele Nicolae Ceaușescu. Conturînd 
perspectiva însuflețitoare și direcțiile 
fundamentale ale edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism, 
discursul solemn, ca și celelalte cu- 
Vîntări din ultimul timp ale condu
cătorului partidului și statului. — la 
Congresul al Ill-lea al F.D.U.S., la 
marea adunare populară cetățeneas
că din Capitală, la plenarele Comite
tului Central al P.C.R. și Consiliului 
Național al F.D.U.S. — au inclus, în 
același timp, o analiză aprofundată a 
principalelor procese și tendințe de 
pe arena mondială, au propus soluții 
cutezătoare, realiste și lucide mari
lor probleme ale contemporaneității, 
în vederea împlinirii năzuințelor 
celor mai scumpe de înțelegere, dez
voltare pașnică și progres ale po
poarelor de pretutindeni. S-a evi
dențiat astfel, încă o dată, legătura 
organică, indisolubilă dintre politica 
internă și activitatea internațională a 
partidului și statului : angajat într-o 
vastă operă constructivă de făurire a 
unei vieți noi. prospere, poporul ro
mân, ca de altfel toate popoarele lu
mii, are nevoie vitală de pace și li
niște pentru a-și putea consacra toa
te forțele înfăptuirii programelor de 
continuă propășire a patriei. Și. fără 
îndoială. realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de pre
ședinte al Republicii se constituie 
Intr-o dovadă grăitoare a adeziunii 
nețărmurite a poporului român la 
întreaga politică internă și externă 
a României socialiste, fundamentată 
și promovată cu atîta consecvență și 
pasiune revoluționară de cel ce. aflat 
de două decenii în fruntea destinelor 
națiunii române, militează cu vi
goare și înțelepciune în slujba ce
lor mai înalte idealuri ale poporului 
român, ale tuturor popoarelor lumii.

Abordînd în profunzime situația 
mondială, așa cum se înfățișează in 
prezent, cînd omenirea se pregătește 
să aniverseze 40 de ani de la istorica 
victorie asupra fascismului, președin
tele României a dat glas sentimen
telor de îndreptățită satisfacție îm
părtășite de națiunea noastră, de 
toate celelalte națiuni ale planetei 
pentru faptul că, datorită luptei for
țelor progresiste antiimperialiste de 
pretutindeni, a popoarelor doritoare 
de pace — în rîndul cărora po
porul român s-a dovedit a fi 
deosebit de activ — s-a putut 
asigura timp de patru decenii 
pacea. Evocînd împrejurările iz
bucnirii celui de-al doilea răz
boi mondial, jertfele uriașe ale 
popoarelor și, în acest cadru, con
tribuția de seamă a armatei române, 
alături de armatele sovietice, de cele 
ale întregii coaliții antihitleriste, la 
înfringerea celui mai periculos duș
man ' al umanității, conducătorul 
României socialiste a pus în evi
dentă, de la tribuna Marii Adunări 
Naționale, marele deziderat de a nu 
se uita învățămintele ultimei confla
grații, de a se marca împlinirea a 
patru decenii de la victoria asupra 
fascismului cu hotărîrea fermă de a 
se face totul pentru a nu se mai 
îngădui repetarea unui nou război 
mondial, care, în condițiile actuale, 
ar însemna sfîrșitul civilizației 
umane și chiar al vieții pe planeta 
noastră.

Cu înalta răspundere istorică șl 
claritatea care-i sînt caracteristice, 
președintele României s-a referit, în 
același timp, la gravitatea fără pre
cedent la care s-a ajuns în situația 
internațională ca urmare a intensifi
cării continue a cursei înarmărilor, 
îndeosebi a acumulării unor cantități 
uriașe de arme nucleare, ceea ce a 
dus la creșterea pericolului unui nou 
război mondial. O mare primejdie

s-a creat în Europa odată cu trece
rea la amplasarea de noi rachete 
nucleare, acțiune aflată în plină des
fășurare. A crescut, totodată, perico
lul înarmărilor și în spațiul cosmic, 
ceea ce este de natură să ducă la o 
întețire și mai puternică a spiralei 
înarmărilor, să facă să crească și mai 
mult amenințarea unui război pus
tiitor.

Punînd încă o dată în lumină a- 
ceste uriașe primejdii care pindesc 
întreaga omenire, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat din nou 
parlamentelor, conducătorilor de sta
te și guverne, popoarelor lumii, tu
turor celor ce le este scumpă cauza 
păcii chemarea de a-și uni efortu
rile, de a acționa acum, pînă nu este 
prea tîrziu, pînă nu au fost lansate 
rachetele cu încărcătură nucleară, 
de a trece peste orice alte conside
rente și a face totul pentru elimi
narea armelor nucleare, pentru în
lăturarea primejdiei unui nou război 
mondial, a unui dezastru atomic, de 
a nu precupeți nimic pentru a răs
punde așteptărilor națiunilor lumii.

„Să facem totul pentru a păstra 
planeta noastră așa cum a creat-o 
natura, pentru a păstra universul li
ber de orice arme nucleare — a ară
tat tovarășul NICOLAE CEAUSESCU. 
Să facem totul pentru ca generațiilo 
viitoare să poată privi stelele, pen
tru ca îndrăgostiții să poată privi 
stelele și să se bucure de ele ! Ome
nirea are nevoie de oameni politici, 
de conducători care doresc viața, 
care iubesc lumea, iubesc oamenii ! 
In numele vieții și oamenilor, să fa
cem totul pentru dezarmare, pentru 
pace și pe Pămint, și în Cosmos

în spiritul acestui înflăcărat în
demn și însușindp-și întru totul 
ideile sale generoase, pătrunse de un 
nețărmurit umanism, APELUL MA
RII ADUNĂRI NAȚIONALE, adre
sat Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
Congresului Statelor Unite ale Ame- 
ricii, parlamentelor din toate țările 
europene și Canadei, evidențiază ne
cesitatea fundamentală a unor ac
țiuni conjugate și ferme pentru opri
rea actualului curs primejdios al eve
nimentelor, pentru promovarea ener
gică a unei politici de destindere, 
dezarmare, colaborare și pace. în 
împrejurările cînd arsenalele nuclea
re existente în lume au atins aseme
nea proporții îneît pot distruge de 
mai multe ori întreaga omenire, se 
arată în apel, frînarea spiralei înar
mărilor, îndeosebi nucleare, trecerea 
la dezarmare și asigurarea păcii în 
lume constituie problema fundamen
tală a epocii noastre.

Subliniindu-se acest comandament 
primordial, această îndatorire de la 
care nu se poate admite derogare, 
în APEL se spune : „Ne adresăm 
tuturor parlamentelor și guvernelor 
tuturor statelor cu chemarea de a 
face totul — pe deasupra oricăror 
deosebiri de orînduire socială, sau de 
convingeri filozofice — pentru opri
rea cursei înarmărilor și eliminarea 
pericolului unei catastrofe nucleare, 
pentru apărarea dreptului suprem al 
popoarelor la existență, la dezvolta
re liberă și independentă, la pace".

Așa cum este știut și cum pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a rele
vat din nou, în discursul său solemn, 
la sfîrșitul anului trecut și la înce
putul anului de față au avut loc 
unele evoluții care au deschis per
spectiva schimbării cursului pericu
los al evenimentelor. Este vorba de 
înțelegerea cu privire la tratativele 
sovieto-americane, actualmente în 
curs de desfășurare la Geneva, asu
pra armamentelor nucleare și cos
mice. Țara noastră, ca și alte țări 
ale lumii, a salutat începerea trata
tivelor cu speranța că ele vor în
dreptăți așteptările popoarelor. Pe 
de altă parte, nu este mai puțin a- 
devărat, după cum a ținut să subli
nieze din nou șeful statului român, 
că simplul fapt al începerii tratati
velor nu rezolvă problemele deose
bit de grave existente, fiind necesar 
să se treacă de la declarații la nego
cieri reale, sincere, purtate cu înalt 
simț de' răspundere, menite să ducă 
la realizarea acordurilor pe care le 
așteaptă popoarele.

în acest sens, Marea Adunare Na
țională, adresînd Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și Congresului S.U.A. a- 
pelul de a face totul pentru ca tra
tativele de la Geneva să se desfă
șoare în spirit constructiv, pornind 
de la necesitatea ca, prin concesii 
reciproce, să se ajungă la înțelegeri 
corespunzătoare, cheamă la înceta
rea pe perioada acestor tratative a 
experimentării și producerii de noi 
arme nucleare, la sistarea amplasă
rii în Europa a noilor rachete ame
ricane și a aplicării contramăsurilor 
sovietice, ca și a oricăror acțiuni de 
militarizare a spațiului cosmic, ceea 
ce ar contribui la crearea unei at
mosfere de înțelegere, facilitînd des
fășurarea și încheierea cu succes a 
negocierilor.

în repetate rînduri, președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat, și a re
afirmat cu toată vigoarea în 
discursul său solemn, că proble
mele armelor nucleare ca și cele ale

militarizării Cosmosului privesc toa
te statele continentului, ale lumii — 
și ca atare se impune ca toate să 
acționeze în mod hotărît, să-și aducă 
contribuția activă la realizarea unor 
acorduri care să pună capăt peri
colului nuclear pe planeta noastră 
și în spațiul extraplanetar. Insușin- 
du-și pe deplin acest. adevăr funda
mental, Marea Adunare Națională 
cheamă parlamentele și guvernele 
țărilor europene, cu prioritate parla
mentele și guvernele acelor țări pe 
teritoriul cărora se instalează ra
chete nucleare și sînt concentrate 
marea majoritate a armelor atomice, 
să contribuie la desfășurarea cu 
bune rezultate a negocierilor sovie
to-americane, astfel incit să se ajun
gă la înțelegeri corespunzătoare ; în 
același sens, forul legislativ suprem 
al țării noastre consideră necesară 
realizarea unei întîlniri între țările 
participante la Tratatul de la Varșo
via și țările membre ale N.A.T.O., 
care să discute și să ajungă la o în
țelegere asupra înlăturării primej
diei nucleare din Europa.

Pornind, totodată, de la viziunea 
de largă cuprindere a președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu privire la ne
cesitatea ca, paralel cu negocierile 
sovieto-americane, să se intensifice 
in diferitele conferințe și organisme 
internaționale activitatea consacrată 
dezarmării, securității și colaborării 
pe continent și în lume, Marea Adu
nare Națională adresează parlamen
telor și guvernelor U.R.S.S. și S.U.A., 
ale tuturor țărilor europene și Ca
nadei chemarea de a acționa, îm
preună, în spirit constructiv, pentru 
realizarea unor acorduri în cadrul 
Conferinței de la Stockholm pentru 
măsuri de încredere și • securitate și 
pentru dezarmare în Europa, al ne
gocierilor de la Viena privind redu
cerea trupelor și a armamentelor în 
centrul Europei ca și în cadrul Con
ferinței de dezarmare de la Ge
neva — ceea ce ar contribui 
substanțial la statornicirea încrede
rii internaționale, ar da un puternic 
impuls desfășurării cu succes a tra
tativelor dintre U.R.S.S. și S.U.A.

Acordînd o importanță precumpă
nitoare, așa cum este și firesc, pro
blemelor asigurării păcii, ale barăril 
căii spre o conflagrație nucleară, 
președintele României a reafirmat, 
în același timp, în discursul său 
solemn celelalte direcții fundamen
tale de acțiune ale politicii externe 
a partidului și statului nostru : dez
voltarea puternică a relațiilor cu 
toate țările socialiste, și în primul 
rînd cu cele vecine, considerînd că 
întărirea solidarității și unității sta
telor socialiste constituie un factor 
important pentru creșterea presti
giului și forței socialismului, pentru 
pacea și- progresul economico-social 
al tuturor popoarelor ; întărirea co
laborării cu țările in curs de dez
voltare și nealiniate ; extinderea în 
continuare a raporturilor cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orîn
duire socială ; dezvoltarea colaboră
rii în Balcani, realizarea în această 
regiune a unei zone fără arme nu
cleare și baze militare ; eliminarea 
forței din viața internațională, re
zolvarea tuturor conflictelor și pro
blemelor litigioase numai și numai 
pe calea tratativelor ; soluționarea 
problemelor subdezvoltării, inclusiv 
a datoriilor externe extrem de mari 
care împovărează țările sărace, in
staurarea noii ordini economice in
ternaționale ; participarea tuturor 
statelor, și în mod deosebit a țărilor 
mici și mijlocii, în curs de dezvol
tare și nealiniate, la rezolvarea ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane ; creșterea rolului O.N.U. în 
viața internațională.

Ansamblul problemelor care con
fruntă omenirea prezintă, desigur, o 
mare complexitate, ceea ce pune 
mai mult ca oricînd în lumină ne
cesitatea arzătoare a întăririi soli
darității și colaborării forțelor. îna
intate de pretutindeni. în spiritul 
acestui mare postulat, țara noastră, 
prin glasul de înaltă autoritate al 
președintelui său, și-a proclamat din 
nou, în mod solemn, voința de a 
conlucra activ cu toate statele și 
popoarele pentru o politică nouă, 
democratică în viața internațională, 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte, a păcii și înțelegerii 
pe planeta noastră.

Timp de două ■ decenii, care au 
înscris cele mai luminoase pagini 
din milenara sa istorie, România 
și-a adus din plin contribuția pen
tru ca acest nobil țel, această su
premă aspirație să devină realitate. 
Realegerea în înalta funcție de pre
ședinte al țării a secretarului gene
ral al partidului, făuritorul întregii 
politici externe românești, promo
torul strălucit al pauzei dezvoltării 
libere, pașnice și demne a poporu
lui român, a popoarelor de pretutin
deni, este garanția cea mai 6igură 
că și în viitor țara noastră va acțio
na cu aceeași neclintită voință în
tru împlinirea visurilor celor mal 
scumpe ale tuturor fiilor ei, ale în
tregii omeniri.

Romulus CAPLESCU

MAREfl BRITANIE: 
înlăturarea armelor

Laburiștii se 
nucleare de

pronunță pentru 
pe teritoriul țării

LONDRA 2 (Agerpres). - Neil 
|| Kinnock, liderul Partidului Laburist 
■ din Marea Britanie, a declarat, î- 

interviu la televiziune, că, 
_____ ,______ I său va veni la pu- 
ț tere, armele nucleare 

fi evacuate de pe 
tanic.

Partidul laburist a 
platforma-program a 
arsenalului nuclear britanic și în-

armelor nucleare ameri-

I tr-un interviu 
' dacă partidul

n-

americane vor 
teritoriul bri-

prevăzut în 
sa lichidareaI

I 
I 
î 
î 
î 
î 
î

1 ma creării de zone denuclearizate, la 
’ lucrările căreia au participat dele- 
ț gați reprezentînd organele locale 

din mai multe orașe din Europa,

lătura rea 
cane de pe teritoriul țării.

+
Potrivit rezultatelor unui 

de opinie efectuat de Institutul 
Mori și publicate de ziarul „The 
Standard", dacă în acest moment 
ar avea loc alegeri generale în 
Marea Britanie, 40 la sută din a- 
legători ar vota pentru candidații 
laburiști în timp ce cota partidu
lui conservator (de guvernămînt) a 
scăzut la 36 la sută.

sondaj

BEIRUT 2 (Agerpres). — Premie
rul Libanului. Rashid Karame. a de
clarat că situația se deteriorează in 
zona Saida, unde în ultimele .zile 
au avut loc lupte între milițiile creș
tine și armata libaneză. Pe de altă 
parte, el a arătat că, în pofida inci
dentelor care se înregistrează în ul
tima vreme la Beirut, Saida si în 
alte părți ale țării, guvernul .este 
hotărît să acționeze pentru a salv
garda integritatea teritoriului na
țional, informează agenția M.E.N.

BEIRUT 2 (Agerpres). — în cursul 
lunii martie, aproximativ 380 de per
soane și-au pierdut viața în Liban, 
ca urmare a unor acțiuni violente, 
informează agențiile M.E.N. și Reu
ter, citind surse oficiale din Beirut. 
Se precizează că acesta este cel mai 
ridicat bilanț lunar al victimelor din 
februarie anul trecut și pînă in pre
zent.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Cele zece țări care contribuie cu 
contingente militare la Forța interi
mară a O.N.U. din Liban (UNIFIL) 
au adresat secretarului, general al 
O.N.U., Javier Perez de Cueliar, o 
scrisoare prin care își exprimă preo
cuparea în legătură cu dificultățile 
crescînde cărora trebuie să le facă 
fată trupele lor din cadrul UNIFIL.

Considerînd că UNIFIL îndeplineș
te un rol util în Liban, statele res
pective au cerut Israelului și Liba
nului să coopereze cu forțele O.N.U. 
în garantarea securității acestora, 
permițînd astfel UNIFIL să-și în
deplinească mandatul încredințat.

Agenția France Presse relevă că 
scrisoarea survine după o serie de 
acte de violentă care au făcut difi
cilă sarcina „căștilor albastre", tri
mise în sudul Libanului în urma 
invaziei israeliene din iunie 1982. 
Mandatul UNIFIL va expira la 19 
aprilie, dar guvernul libanez a cerut 
prelungirea acestuia cu încă șase 
luni.

TUNIS 2 (Agerpres). — La Tunis 
a avut loc, sub conducerea lui Yas
ser Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, o reuniune a Co
mitetului Central al Mișcării de Eli
berare Națională Palestiniană „Al 
Fatah" — principala componentă a 
O.E.P., informează agenția qatareză 
de știri Q.N.A., citind agenția pales
tiniană W.A.F.A.

Participants au discutat probleme 
privind măsurile necesare pentru a 
face față condițiilor grave ale pales
tinienilor din teritoriile arabe ocu
pate și din sudul Libanului.
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AUSTRIA: împotriva militarizării spațiului cosmic ț 

sarea de arme In spațiul extraat- | 
mosferic va genera o nouă escala- ț 
dare a cursei înarmărilor, deter- 
minînd creșterea pericolului unui 
război nuclear.

VIENA 2 (Agerpres). — Consi
liul austriac al partizanilor păcii a 
dat. publicității o declarație prin 
care sînt condamnate planurile de 
creare a unor arme cosmice. în 
document se subliniază că ampla-

în sprijinul creăriiSPANIA: Conferință
de zone denuclearizate

MADRID 2 (Agerpres). — La Cor
doba s-au încheiat lucrările unei 
conferințe internaționale in proble-

In R.S.A. continua acțiunile de protest 
ale populației majoritare

@ Incidente sîngeroase în șapte orașe-ghetou din provincia 
Cape • A.N.C. condamnă represaliile dezlănțuite de regimul 

de la Pretoria

precum și din alte regiuni ale lu
mii. A fost adoptat un apel, adresat 
tuturor statelor, de a elimina ar- / 
mele nucleare existente pe terito- ) 
riile lor, de a-și intensifica efortu- l 
rile în direcția trecerii la dezar- ’ 
mare. i

ARGENTINA : Medicii cer adoptarea de măsuri pentru i 
eliminarea pericolului unei catastrofe nucleare *,eliminarea pericolului

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 
Cu un apel la Întreprinderea de 
măsuri concrete de dezarmare, în 
primul rind în domeniul nuclear, 
și lâ intensificarea acțiunilor pen
tru preîntîmpinarea unei . confla
grații pustiitoare, la- Buenos Aires 
s-au încheiat lucrările- primului 
simpozion latino-american al me
dicilor asupra prevenirii unui răz-

unei catastrofe nucleare
boi atomic — informează agenția 
Prensa Latina. Relevind consecin- 1 
țele extrem de grave ale acceleră- ’ 
rii cursei înarmărilor, participanții ' 
s-au pronunțat în favoarea multi- | 
plicării eforturilor în direcția salv- < 
gardării păcii, pentru eliminarea ' 
pericolului izbucnirii unei catas- ț 
trofe nucleare.

JOHANNESBURG 2 (Agerpres). — 
Noi victime în rîndul populației de 
culoare din Africa de Sud au fost 
înregistrate în ultimele zile ca ur
mare a intervenției brutale a forțe
lor de represiune ale regimului de 
la Pretoria împotriya participanților 
la demonstrațiile antiapartheid. A- 
genția France Presse subliniază că 
asemenea incidente sîngeroase au 
avut loc în șapte orașe-ghetou din 
provincia Cape. Surse oficiale au re
cunoscut că. în ultimele două săp- 
tămîni. bilanțul morților din rîndul 
populației de culoare — majoritară 
în Africa de Sud — a ajuns la 40. 
Cele mai grave incidente s-au înre
gistrat în aglomerarea urbană Veep- 
laas, la 30 km nord de Port Elisa

beth, unde poliția a folosit gaze la
crimogene și bastoane de cauciuc 
pentru a-i dispersa pe demonstranți.

LUSAKA 2 (Agerpres). — într-o 
declarație dată publicității la Lusa
ka. Congresul Național African a 
condamnat metodele represive ale 
autorităților de la Pretoria impotri- 
va populației majoritare din R.S.A. 
In declarație se subliniază că =- 
centa măsură instituită de guvefl.il 
R.S.A. de interzicere a mitingurilor 
și demonstrațiilor va duce la inten
sificarea acțiunilor vizînd întărirea 
unității organizațiilor democratice 
din această țară în lupta lor pen
tru abolirea regimului inuman de 
apartheid.

Popoarele Africii resping 
politica colonialistă și neocolonialistă

In cadrul manifestațiilor pentru pace care au loc în aceste zile în Ja
ponia, tineri din orașul-port Yokohama au inițiat o campanie de sem- 

1 nături pe un apel în care se cer încetarea imediată a cursei înarmărilor J șl eliminarea definitivă a armelor nucleare

BRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — în 
capitala Republicii Congo se desfă
șoară lucrările unui simpozion in
ternațional consacrat analizării pro
blemelor luptei popoarelor împotri
va colonialismului și neocolonialis- 
mului, căilor de consolidare a inde
pendenței politice și economice a 
țărilor africane.

Luînd cuvîntul în fața participan- 
ților, președintele țării-gazdă. Denis 
Sassou Nguesso. a adresat un apel 
tuturor țărilor de pe continent de 
a-și uni eforturile în vederea lichi
dării definitive a vestigiilor, colo
nialismului și rasismului' de pe pă- 
mintul african, pentru emanciparea 
economică a tuturor statelor Africii.

ACCRA 2 (Agerpres). — Organi
zația Unității Sindicale Africane a 
chemat conducătorii statelor conti
nentului să nu permită țărilor in
dustrializate „recolonizarea Africii". 
La încheierea unei reuniuni a Co
mitetului executiv al organizației 
desfășurată la Accra, a fost dată 
publicității o declarație în care se 
atrage atenția că această recoloni- 
zare ar putea avea loc prin acțiuni 
subversive, militare sau prin condiții 
grele de acordare a creditelor. în 
document se subliniază necesitatea 
sporirii eforturilor vizînd înfăptui
rea noii ordini economice interna
ționale.
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Opțiunile stîngii în apropiatele 
alegeri prezidențiale

LIMA 2 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută revistei peruane „Ca- 
retas", Alfonso Barrantes Lingan, 
primarul Limei. candidat al „Stingii 
Unite" la funcția supremă in alege
rile prezidențiale de la 14 aprilie, a 
arătat că „pentru prima dată în is
toria electorală a tării, opțiunile ale
gătorilor converg spre două forma
țiuni politice de stînga, democratice 
și populare : alianța „Stînga Unită" 
și „Alianța Populară Revoluționară

Americană'* (A.P.R.A.). „Candidații 
de dreapta — a spus el — nu au 
nici o șansă reală de a obține vic
toria".

în ceea ce privește programul de 
măsuri guvernamentale al „Stîngii 
Unite", Alfonso Barrantes Lingan a 
arătat că el preconizează „lansarea 
procesului de recuperare a econo
miei naționale și stoparea tendinței 
de deteriorare a capacității de cum
părare a maselor largi populare".

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

TRATATIVELE SOVIETO-AMERI
CANE DE LA GENEVA. La 2 a- 
prilie a avut loc ședința grupu
lui'pentru problemele armamente
lor spațiale din cadrul tratativelor 
sovieto-americane cu privire la ar
mele nucleare și cosmice, rela
tează agenția T.A.S.S.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A 
P. C. DIN COLUMBIA. La Bogota 
s-au încheiat lucrările Conferinței 
naționale a Partidului Comunist din 
Columbia, care a examinat căile de 
intensificare a activității ideologice 
în rîndul maselor și de creștere a 
rîndurilor partidului. Rezoluția a- 
doptată cu acest prilej subliniază 
necesitatea întăririi rolului de avan
gardă al partidului în lupta pen
tru apărarea drepturilor celor ce 
muncesc, pentru instaurarea și apă
rarea libertăților democratice și 
sociale în țară. Documentul relie
fează, totodată, importanta educă
rii tinerei generații în spiritul apă
rării și promovării intereselor în
tregului popor.

muncă, fiind cu 0,2 la sută mai 
mare față de luna precedentă, in
formează agenția Associated Press. 
Astfel, menționează agenția ameri
cană, numărul celor lipsiți de lucru 
a ajuns la 8,5 milioane. Luînd cu- 
vintul în cadrul audierilor din Co
mitetul economic mixt al Congre
sului american, senatorul IV. Prox- 
mire a arătat că șomajul a atins in 
America proporții cronice, iar ni
velul său nu a scăzut din luna mai 
a anului trecut.

ȘOMAJUL 1N S.U.A. In ianuarie, 
nivelul șomajului in S.U.A. a atins 
7,4 la sută din populația aptă de

ATENTAT LA ATENA. Gheor- 
ghios Teheophanopoulos, procuror 
al republicii, a fost asasinat Ia A- 
tena, în apropierea locuinței' sale, 
de un necunoscut care a reușit să 
fugă. Asasinatul a fost revendicat de 
o organizație autointitulată „Lupta 
antistatală", necunoscută pînă acum 
serviciilor de poliție. Purtătorul de 
cuvînt al guvernului elen, Dimitris 
Marudas, a declarat că această cri
mă se înscrie într-un lanț de asa
sinate și acte teroriste comise în 
Grecia în ultimii zece ani, însă ele 
nu Vor reuși nici să destabilizeze 
instituțiile, nici să submineze 
cursul pașnic și democratic al 
țării.

CREȘTEREA COSTULUI VIEȚII 
IN ARGENTINA. La Buenos Aires 
a fost anunțată majorarea cu 25 
la sută a costului combustibililor 
lichizi și cu 36 la sută a tarifelor 
la mijloacele de transport urban. 
Potrivit relatărilor presei, în luna 
martie costul vieții a crescut în Ar
gentina cu 27 la sută.

RIPOSTĂ. în cursul luptelor 
desfășurate în ultimele două săp- 
tămîni în nordul Nicaraguei, for
țele armatei populare sandiniste au 
anihilat 75 de contrarevoluționari 
somoziști — a anunțat Ministerul 
nicaraguan al Apărării, citat de 
agenția I.P.S.

O DELEGAȚIE A BIROULUI 
DE COORDONARE AL ȚARILOR 
NEALINIATE, condusă de amba
sadorul indian la O.N.U., Natarajan 
Krishna, a efectuat o vizită în Ni
caragua — transmit agențiile Pren
sa Latina și Taniug. Delegația, care 
a fost primită de președintele ni
caraguan, Daniel Ortega Saavedra, 
s-a informat despre evoluția crizei 
din America Centrală.

SPANIA ȘI PIAȚA COMUNA. 
Așa cum relevă agenția Fran
ce Presse, trei din cele cinci 
sindicate spaniole din sectorul 
agricol resping prevederile acordu
lui de aderare a Spaniei la Piața 
comună, încheiat săptămîna trecută 
la Bruxelles. Responsabilii acestor 
sindicate au făcut declarații prin 
care condamnă conținutul acordu
lui, acuzîndu-i pe negociatorii ma

drileni la Bruxelles de nesocotirea 
intereselor agricultorilor spanioli, i
precizează A.F.P.

GREVA. Răspunzînd apelului 
lansat de sindicate, ' peste 280 000 I
de metalurgiști din. statul brazilian |
Sao Paulo au declanșat o grevă 
generală în semn de protest față |
de refuzul patronatului de a ac
cepta cererile privind îmbunătăți- •
rea condițiilor de viață, transmite 
agenția France Presse.

DEFICITUL BUGETAR AL 
C.E.E. Comisia executivă a Pieței 
comune a anunțat, marți, la Bru- ' 
xelles, că deficitul bugetar al 
C.E.E., care va trebui finanțat de 
„cei zece" în cursul anului 1985, se i 
cifrează la circa trei miliarde uni- > 
tăți de cont (E.C.U.), echivalentul 
a 2,1 miliarde dolari. Problema fi- 
nanțării deficitului C.E.E. pe 1985 ‘
prin avansuri nerambursabile din 
partea țărilor membre va trebui 
dezbătută de către parlamentele 
naționale ale. celor zece state ale 
Pieței comune.

AMPLA MIȘCARE REVENDI
CATIVA a lucrătorilor danezi din 
sectorul public și particular, de
clanșată la 24 martie, continuă în 
pofida legislației de urgență adop
tate de parlamentul de la Copen
haga. Refuzul patronatului de a 
da curs cererilor sindicatelor a 
determinat participarea la această 
mare acțiune grevistă a circa 500 000 
salariați — transmite United Press 
International.
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