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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena

Ceaușescu vor efectua, la invitația 
guvernatorului general al Canadei, 
Jeanne Sauvă, și a primului ministru,

Brian Mulroney, o vizită oficială în 
Canada, in a doua jumătate a lunii 
aprilie 1985.
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O sarcină de cea mai mare răspundere

in actuala campanie agricolă de primăvară

Prima condiție 
prin folosirea

a calității — executarea la timp a lucrărilor, 
din plin a fiecărei zile, a fiecărei ore

în ultimele zile, ca urmare a îmbunătățirii 
timpului — chiar dacă în unele zone a plouat 
— aria însămințărilor s-a extins, incit acum se 
lucrează, practic, în aproape toate județele. Da
torită însă condițiilor climatice din această pri
măvară, într-o perioadă relativ scurtă, de mai 
puțin de trei săptămîni, trebuie executat un vo
lum de lucrări foarte mare : pregătirea terenu
lui și insămințarea unei suprafețe de aproxi
mativ 4,5 milioane de hectare, fertilizarea se- 
mănăturilor de toamnă pe încă 1,5 milioane 
hectare, plantarea pomilor și a viței de vie, în
treținerea pășunilor și finețelor naturale, ame
najarea și repararea sistemelor de'irigații. Iată 
de ce, în spiritul indicațiilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., în aceste zile, organele și or
ganizațiile de partid, consiliile populare, direc
țiile agricole, consiliile agroindustriale și condu
cerile unităților agricole au datoria să acțione
ze cu hotărîre pentru a asigura executarea la 
termenele prevăzute și de cea mai bună calitate 
a însămințărilor și celorlalte lucrări agricole de 
primăvară.

Desprimăvărarea târzie a determinat ca epo
cile de însămînțare a diferitelor culturi să se 
suprapună. De asemenea, așa cum se întîmplă 
în acest sezon, nu sînt excluse zilele cu preci
pitații, fie ele și de scurtă durată. In această 
situație in momentul de față nu există sarcină 
mai importantă pentru oamenii muncii din agri
cultură — mecanizatori, cooperatori, lucrători 
din întreprinderile agricole de stat —- decît a- 
ceea de a folosi fiecare zi, fiecare oră bună de 
lucru, mijloacele mecanice, în vederea accele
rării la maximum a însămințărilor și a celor
lalte lucrări agricole de sezon. Condițiile de 
lucru din această primăvară diferă mult față de 
alți ani, în sensul că precipitațiile abundente 
din iarnă și prima parte a primăverii au 
făcut ca pe suprafețe întinse solul să .aibă 
exces de umiditate. în aceste condiții se impune 
să fie luate măsuri energice în vederea înlătu-y 
rării excesului de apă, astfel încît însămînțări-' 
le să poată începe imediat. în alte zone însă, 
rezerva de apă din sol este mică și chiar in
suficientă. în atare situație, trebuie aplicate 
acele lucrări care șă asigure conservarea umi
dității. De aceea, specialiștii și cadrele de con
ducere din unitățile agricole au datoria să iden
tifice operativ suprafețele care pot fi , lucrate 
cu prioritate. Aceasta presupune, mai mult de- 
cit in oricare alți anfc ca specialiștii din agri
cultură să cont.rolcze' de citeva ori pe zi starea 
terenului, pentru a putea stabili unde și în ce 
mod să șe însămînțeze.

Volumul mare de lucrări care trebuie execu
tat într-o perioadă relativ scurtă, exigențele

sporite față de calitatea pregătirii terenului și 
a însămințărilor impun, in primul rind, ca toa
te tractoarele și mașinile agricole să fie folo

site la capacitate maximă. O modalitate efi
cientă de scurtare a timpului de executare a 
însămințărilor și de economisire a carburan
ților o constituie folosirea "pe scară largă a 
agregatelor combinate de mașini agricole. Pe

baza indicațiilor conducerii partidului de a 
se găsi mijloace eficiente care să asigure creș
terea randamentului tractoarelor și mașinilor 
agricole, pentru campania agricolă din primă
vara acestui an au fost realizate 39 000 agre
gate complexe, în numeroase variante, care, 
la o singură trecere a tractorului, execută con
comitent diferitele lucrări. Important este ca din 
momentul începerii campaniei agricole de pri
măvară aceste agregate să fie folosite la ca
pacitatea maximă. Organizațiile de partid din 
unitățile agricole au datoria să combată orice 
tendință de a descompleta sau chiar de a nu 
folosi asemenea agregate. Trebuie să se înțe
leagă cu toată claritatea că la organizarea mun
cii în actuala campanie s-a avut in vedere 
încadrarea semănatului în termenele prevăzute, 
tocmai prin folosirea unor asemenea agregate. 
Dc asemenea, cotele de carburanți au fost cal
culate și repartizate astfel incit executarea lu
crărilor să nu se facă decît prin folosirea agre
gatelor complexe, și nu separat pentru fiecare 
utilaj în parte.

Desfășurarea In bune condiții a însămînțărl- 
lor de primăvară impune ca pretutindeni, în 
fiecare unitate agricolă, in fiecare fermă să se 
asigure condițiile materiale necesare, astfel in
cit mecanizatorii și ceilalți oameni ai muncii 
de pe ogoare să poată munci neîntrerupt, din 
zori și pină seara tirziu, iar la pregătirea te
renului chiar și noaptea, acolo unde situația o 
impune. în acest scop, cadrele de conducere 
din cooperativele agricole, întreprinderile agri
cole de stat și stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii au datoria să se ocupe cu cea mai 
mare răspundere ca la cîmp să existe canti
tățile prevăzute de sămînță, îngrășămintele chi
mice care se aplică o dată cu semănatul, piese 
de schimb pentru înlăturarea eventualelor de
fecțiuni care pot apărea la tractoare și mașini 
agricole. Cea mai mare grijă trebuie manifes
tată pentru a asigura mecanizatorilor hrană 
caldă la cîmp, condiții bune de cazare, pentru 
a-și putea consacra timpul efectuării lucrărilor 
agricole.

In spiritul exigențelor formulate de condu
cerea partidului, cea mai importantă sarcină 
care revine în aceste zile organelor și organiza
țiilor de partid, consiliilor populare și, orga
nelor de specialitate este de a mobiliza puternic 
energiile oamenilor muncii din agricultură pen
tru realizarea în termen cît mai scurt și de 
cea mal bună căîitate' a lucrărilor agricole de‘ 
primăvară. Stadiul la zi al însămințărilor im
pune ca, în această perioadă hotărîtoare pentru 
recoltă, să se muncească bine, organizat, fo- 
losindu-se din plin fiecare oră, fiecare zi bună 
de lucru în cîmp.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri dimi
neață, pe ministrul' afacerilor externe 
al Iordaniei, Taher Al Masri, trimis 
special al regelui Hussein Ibn Talal.

Ministrul iordanian a înmînat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea regelui Hussein și a 
transmis șefului statului român calde 
felicitări cu ocazia realegerii sale în 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România, împreună 
cu urări de sănătate, de noi și tot 
mai mari succese în activitatea sa, 
iar poporului român urări de pro
gres și prosperitate. Oaspetele a ex
primat, totodată, președintelui Româ
niei, în numele regelui Hussein, cal
de mulțumiri și înalta apreciere pen
tru activitatea pe care o desfășoară 
și pentru inițiativele întreprinse în 
scopul instaurării unei păci globale, 
juste și durabile, în Orientul Mijlo
ciu, pentru sprijinul acordat cauzei 
juste a poporului palestinian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
șefului statului iordanian un salut 
călduros și cele mai bune urări de

sănătate și succes, iar poporului ior
danian prieten urări de prosperitate 
și bunăstare.

In cadrul întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare care s-au 
statornicit și se dezvoltă pe multiple 
planuri între România și Iordania, 
relații care au la bază înțelegerile 
convenite cu prilejul dialogului Ia 
cel mai înalt nivel dintre cele două 
state și s-a exprimat dorința de a 
se face totul pentru extinderea și 
aprofundarea acestor raporturi. S-a 
arătat că ambele țări dispun de largi 
posibilități de conlucrare reciproc 
avantajoasă și a fost subliniată nece
sitatea explorării mijloacelor și căi
lor menite să valorifice din plin 
aceste posibilități.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale.

în acest cadru, ministrul iordanian 
a informat pe șeful statului român 
despre ultimele evoluții ale situației 
din Orientul Mijlociu, despre poziția 
și eforturile Iordaniei în direcția re
alizării păcii și soluționării proble
melor litigioase din această zonă.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
referindu-se la situația din Orientul 
Mijlociu, a subliniat că, în momentul 
de față, se impune să se intensifice 
activitatea politico-diplomatică pen
tru a se ajunge la o pace globală, 
justă și durabilă, bazată pe retra
gerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967, 
pe recunoașterea drepturilor la au
todeterminare ale poporului palesti
nian, inclusiv a dreptului său sacru 
de a avea un stat propriu, indepen
dent, pe asigurarea securității și in
dependenței tuturor statelor din a- 
ceastă regiune. Șeful statului român 
a reafirmat necesitatea organizării 
unei conferințe internaționale — sub 
egida O.N.U. — Ia care să participe 
toate părțile interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei, precum și U.R.S.S. și S.U.A., 
alte state ckre pot să-și aducă con
tribuția la instaurarea păcii în Orien
tul Mijlociu.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe.
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- puternic implicată în soluționarea marilor 

probleme ale dezvoltării economico-sociale
Trăim un moment'însuflețitor pen

tru prezentul și viitorul patriei — re- 
învestirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în suprema funcție de pre
ședinte al României socialiste — 
eveniment istoric, care pune în lu
mină din nou, în toată măreția sa, 
unitatea de nezdruncinat a națiunii 
noastre. Strîns unit în jurul parti
dului, poporul nostru este mai ho- 
tărît ca oricind in voința sa dîrză 
de a munci neobosit pentru progre
sul patriei, pentru apărarea și întă
rirea independenței României, pen
tru a aduce noi și tot mai însemna
te contribuții la cauza întăririi for
țelor socialismului, progresului și 
păcii în lumea întreagă. Noi, . sluji
torii științei, sintem conștienți că da
torăm tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
concepției lui revoluționare dezvol
tarea și înflorirea fără precedent a 
Științei și tehnologiei în țara noas
tră, afirmarea valorii creației tehni- 
co-științifice naționale ca resursă de 
bază a dezvoltării economico-sociale 
multilaterale a patriei noastre.

încă de la Congresul al IX-lea al 
partidului, această concepție cu pri
vire la locul și rolul științei.a con
stituit o componentă majoră a noului 
curs imprimat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întregului proces de dez
voltare multilaterală a țării. Calea 
românească de înțelegere a rolului 
și locului științei în sistemul de for
țe ale progresului societății își gă
sește expresia plenară în opera se
cretarului general al partidului, în 
concepția sa de mare amploare și 
profunzime asupra problemelor vi
tale ale construcției socialiste în țara 
noastră. Preocuparea pentru continua 
dezvoltare a cercetării științifice și 
tehnologice este întemeiată pe ana
liza cerințelor obiective de progres 
rapid al societății, fiind puternic le
gată de tradițiile gîndirii științifice 
românești, de realitățile țării și ți- 
nînd, totodată, seama de cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane, de tendințele științei 
mondiale. Această concepție, cu 
înalte virtuți mobilizatoare, promo
vată în practică cu consecventă re
voluționară, are în vedere un vast 
cîmp problematic finind de locul și 
rolul revoluției științifice contempo
rane in evoluția societății românești : 
orientarea cercetării științifice spre 
problemele majore ale economiei, le
gătura strînsă cu practica, valorifi
carea cît mai rapidă în producție a 
cuceririlor științifice, integrarea cer
cetării cu învățămîntul și producția,

progresul științific și tehnic în con
text cu dezvoltarea economiei și 
viața socială, rolul științei și tehno
logiei în formarea omului nou, etica 
omului de știință, responsabilitățile 
sale față de societate, față de pace, 
în toate aceste direcții sînt aduse 
soluții originale, revoluționare cu un 
profund impact pozitiv asupra efi
cientei sociale, a muncii de creație 
tehnico-științifică din țara noastră.

Pentru noi, pentru toți specialiștii 
care lucrăm în unități de cercetare 
și de învățămînt este o satisfacție 
și o mîndrie că dispunem de o bază 
tehnico-materială modernă, puterni
că pentru desfășurarea în cele mai 
bune condiții a activității noastre. 
Astfel, după istoricul Congres al 
IX-lea, în perioada 1966—1984 s-au 
alocat pentru activitatea de cerce
tare fonduri de investiții de 4,3 ori 
mai, mari decit în perioada 1946— 
1965, iar cheltuielile pentru știință 
și tehnologie înregistrează o creș
tere de aproape două ori în cincina
lul actual față de perioada 1976— 
1980.

în acest sens, sîntem conștienți că 
ne revine o îndatorire patriotică 
fundamentală nouă, tuturor oame
nilor muncii din activitatea de cer
cetare științifică și învățămînt, de a 
acționa cu cea mai mare răspundere 
pentru valorificarea deplină a bazei 
materiale create prin efortul între
gului popor. Pentru noi toți, pentru 
fiecare om al muncii din unitățile de 
cercetare, proiectare, inginerie teh
nologică, pentru fiecare cadru di
dactic din învățămîntul superior ca
pătă o mare importanță acțiunile de 
finalizare în cel mai scurt timp a 
obiectivelor cuprinse în programele 
complexe de cercetare elaborate sub 
conducerea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și prestigios sa
vant de largă recunoaștere și prețui
re internațională, președintele Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie. Sînt programe de o de
osebită importanță pentru progresul 
economico-social al patriei elaborate 
din inițiativa și sub directa îndru
mare a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
programe care vor contribui la solu
ționarea unor sarcini complexe, de 
mare perspectivă, vizînd dezvoltarea 
unor ramuri prioritare ale economiei 
naționale, ridicarea pe o treaptă su
perioară de eficientă și calitate a ac
tivității din industrie și agricultură, 
din celelalte domenii.

Aceste programe vizează, după 
cum se.știe, atît obiectivele și sarci
nile cincinalului prezent și viitor, cît 
și pe cele de perspectivă pînă în anul 
2000, pe profilul tuturor ramurilor 
și sectoarelor de activitate. Iată de 
ce putem fi mîndri de modul in care 
este apreciată știința și slujitorii ei, 
de faptul că obiectivele cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice au 
devenit, în acești ani, parte integran
tă a planurilor naționale, a progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială a țării. Această implicare 
directă a omului^ de știință în efor
tul general de creștere a bunăstării 
întregului popor stimulează creativi
tatea și dă încredere în forțele pro
prii tuturor specialiștilor din cerce
tare, învățămint și producție.

în acest cadru, de idei majore și 
al sarcinilor ce ne revin pe linia în
deplinirii hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al partidului, contribuția 
științei în sfera producției de -bunuri 
materiale va fi considerabilă. Garan
ția acestor viitoare realizări, ridica
rea cotelor de participare ale științei 
la progresul social, la afirmarea 
științei noastre pe plan mondial, la 
îmbogățirea tradițiilor valoroase ale 
gîndirii științifice românești o con
stituie reînvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în suprema func
ție de președinte al țării, moment 
solemn care deschide o nouă etapă, 
deosebit de importantă, în viața po
porului român. în aceste momente 
înălțătoare, prilejuite de bilanțul 
fructuos al activității de cercetare 
științifică în ultimele două decenii, 
gîndurile tuturor oamenilor de știin
ța, ale cercetătorilor și cadrelor di
dactice din învățămîntul superior, din 
Centrul universitar Timișoara și In
stitutul politehnic „Traian Vuia", ale 
tuturor celor ce își desfășoară acti
vitatea în unități de cercetare, pro
iectare și inginerie tehnologică se 
îndreaptă cu recunoștință și respect 
către cel mai stimat și iubit fiu al 
poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, căruia îi adresăm urări 
de sănătate, viață lungă și strălucite 
izbînzi, asigurîndu-1 de întreaga 
noastră dăruire pe frontul științei 
pentru binele poporului, pentru în
florirea scumpei noastre patrii, 
România socialistă.

Acad. loan ANTON 
vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialists România

CONSTANȚA: Un nou

mineralier de 65 000 tdw
Cinstind prin fapte cele două de

cenii de cînd în fruntea partidului 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
navaliștii din Mangalia se înscriu 
cu un nou și remarcabil succes : 
lansarea celui de-al treilea mi
neralier de 65 000 țdw — „Basa- 
rabi". Prin extinderea metodelor 
modehne, cum ar fi premontarea pe 
platforme a bloc-secțiilor de mare 
tonaj și executarea tubulaturii în 
hale, navaliștii de aici au redus 
substanțial timpul de construcție a 
corpului mineralierului față de na
vele similare precedente. La lan
sare, „Basarabi" are un grad de 
saturare de 90 la sută, cu instalații 
și echipamente în marea lor ma
joritate executate în întreprinderi 
constructoare de mașini din țară 
și este echipat cu un motor de 
17 400 CP construit la Reșița. 
(George Mihăescu).

Eveniment cu ample consecințe 
asupra dezvoltării patriei și tre
cerii la ' edificarea noii orînduiri, 
actul istoric de la 23 August 1944 
a constituit — pe plan extern — 
un factor de valoarea adevăratei 
cotituri în cursul celui de-al doi
lea război mondial, grăbind deci
siv deznodămintul marii conflagra
ții în favoarea Națiunilor Unite, 
în ansamblul consecințelor sale 
strategice, un rol însemnat îl o- 
cupă impactul deosebit de puter- 
nic asupra situației militare poli
tice din Balcani.

Retrospectiva istorică evidențiază 
cu pregnanță rolul substanțial 
pe care România l-a avut în în- 
frîngerea forței militare și domi
nației politice a Germaniei naziste
in Peninsula Balcanică. Așa cum
arăta secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, „prin întoarce
rea armelor și angajarea Româ
niei cu întregul ei potențial, alături

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
marele ales al poporului — omagiul poporului
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Mesaje de felicitări de peste hotare 
adresate președintelui Nicolae Ceaușescu 

în pagina a IV-a

DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA C.C. ĂL P.C.R. 

din 26-27 martie a.c.

Cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamagiilor 
și cererilor oamenilor muncii adresate conducerii partidului, organelor lo
cale de partid și organelor de stat, organizațiilor de masă și obștești, presei 

, și radioteleviziunii în anul 1984
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40 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

Revoluția română din august 1944 
- lovitură decisivă pentru 

dispozitivul hitlerist din Balcani
de Uniunea Sovietică și aliați. In 
războiul antifascist, s-a dat o puter
nică lovitură planurilor strategice 
ale Germaniei hitleriste. Aceasta a 
dus Ia prăbușirea întregului front 
din sud, a deschis calea înaintării 
rapide a trupelor sovietice, a acce
lerat zdrobirea dispozitivului mili
tar al Germaniei in această parte 
a Europei".

în faza inițială a celui de-al doi
lea război mondial, marile puteri 
fasciste, Germania și Italia, au 
recurs la războiul de agresiune 
pentru a ocupa, subordona și do
mina statele din această zonă geo
grafică. în intervalul- 1941—1944, 
Germania nazistă si-a constituit 
aici un puternic dispozitiv militar, 
destinat să preîntîmpine o even
tuală debarcare aliată occidentală 
și, mai ales, să reprime lupta de 
rezistență a popoarelor balcanice 
ocupate, care s-au ridicat în apă
rarea independenței și suveranității 
propriilor state. în vara anului 1944,

In Peninsula Balcanică se aflau 25 
de divizii (între care două blin
date) ale Wehrmachtului. care în
sumau efective de peste 900 000 de 
oameni. Pentru cel de-al treilea 
Reich conservarea dominației sale 
militare și politice în Balcani era 
imperativă, importantele resurse de 
materii prime din acest spațiu 
(crom, bauxită, antimoniu, cupru 
etc.) fiind indispensabile funcțio
nării propriei mașini de război. 
Așa cum se subliniase la înaltul 
Comandament al Wehrmachtului în 
noiembrie 1943, „stăpinirea Balca
nilor, drept componentă a «fortă- 
rețeix- Europa este hotărîtoare din 
motive strategice, de politică mili
tară și economică". Iar la 1 august 
1944 Berlinul arată din nou hotă- 
rîrea sa nestrămutată de a stăpîni 
militar sud-estul european : „Pără
sirea Balcanilor — comunicau au
toritățile militare hitleriste celor 
horthyste de la Budapesta îngrijo
rate de evoluția evenimentelor —

nici nu poate fi luată în discuție". 
Această opinie este lămuritoare 
pentru atenția acordată acestui 
spațiu la Berlin și pentru masiva 
prezență militară nazistă : în mo
mentul declanșării revoluției ro
mâne, la 23 August 1944, trupele 
hitleriste din Balcani, inclusiv din 
insulele Mării Egee, intrau în com
punerea a două grupări de arma
te. în contextul desfășurării 
dinamice și în continuă creștere a 
mișcărilor de rezistență — care în 
Iugoslavia, Albania și Grecia reu
șiseră să elibereze de sub ocupa
ție însemnate porțiuni ale terito
riilor naționale și să-și constituie 
noile organe ale puterii de stat — 
In vara anului 1944 dispozitivul ger
man din Balcani era prioritar în
dreptat spre respingerea unei 
eventuale debarcări în forță a 
aliaților occidentali.

Maior dr. Mihail E. IONESCU
(Continuare in pag. a Il-a)
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.DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA C.C. AL P.C.R. DIN 26 27 MARTIE a.c.Cu privire ia activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii adresate conducerii partidului, organelor locale de partid și organelor de stat, organizațiilor de masă și obștești, presei și radioteleviziunii în anul 1984
• Importantele evenimente în viața parti
dului și poporului nostru din anul 1984 - 
sărbătorirea a 40 de ani de la victoria re
voluției de eliberare socială și națională, 

1 antifascistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944 și Congresul al Xlll-lea al P.C.R. 
- au fost amplu reflectate în scrisorile 
adresate de oamenii muncii conducerii 
partidului, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Prin scrisori și telegrame, numeroși ce
tățeni ai patriei, din toate categoriile 
sociale, colective de oameni ai muncii din 
industrie și agricultură, instituții de învăță- 
mînt, știință și cultură, din alte domenii de 
activitate, exprimînd gîndurile și sentimen
tele întregului nostru popor, și-au manifes
tat profunda lor satisfacție și deplina apro
bare pentru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
văzînd în aceasta garanția sigură a înain
tării patriei pe noi culmi de progres și ci
vilizație. Cu acest prilej, oamenii muncii au 
adresat conducătorului partidului și statului 
nostru cel mai călduros omagiu, respectuoa
se felicitări și urări de sănătate, fericire și 
ani mulți de viață rodnică în fruntea parti
dului și poporului, spre binele și măreția 
României socialiste,

Oamenii muncii și-au exprimat, totodată, 
adeziunea totală la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, acordul 
deplin cu hotăririle adoptate de marele 
forum democratic al comuniștilor, voința lor 
nestrămutată de a depune toate eforturile 
pentru realizarea exemplară a obiectivelor 
stabilite de Congresul al Xlll-lea al parti
dului.

In anul 1984, conducerii partidului, orga
nelor și organizațiilor de stat și obștești, 
organelor de partid, instituțiilor și organi
zațiilor obștești, județene, municipale, oră
șenești, presei și radioteleviziunii li s-au 
adresat peste 1 647 000 de cetățeni.

Oameni ai muncii din diferite sectoare 
ale activității economico-sociale au adresat 
peste 237 000 de sesizări și propuneri pri
vind probleme de interes general din uni
tăți industriale și agricole, comerț și coope
rație, transporturi, administrația de stat, din 
rețeaua sanitară, învățămînt și cultură și 
din alte domenii dă activitate, o- bună 
parte din acestea dovedindu-se întemeiate.

Plenara Comitetului Central a apreciat 
că propunerile și criticile adresate de oa
menii muncii au fost de un real sprijin în 
munca organelor de partid și de stat pen
tru înlăturarea unor neajunsuri și nereguli 
și îmbunătățirea activității-în unitățile eco
nomice și iQS.țiîuțiile vizate.

..Au fost, de asemenea, adresate un, număr 
important de cereri, șl sesizări viztnd pro
bleme de ordin personal. In funcție de te- 

I meinicia și legalitatea acestora, precum și 
de posibilitățile existente, circa 40 ia sută 
ou fost soluționate favorabil. Au fost satis- 

I făcute o serie de cereri privind atribuirea de 
locuințe, soluționarea unor litigii de muncă 
și acordarea unor drepturi de personal, în
cadrarea în muncă, acordarea de asistență 
medicală etc.

Aplicarea indicațiilor și orientărilor secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în domeniul activității 
de examinare și rezolvare a propunerilor și 
sesizărilor oamenilor muncii, a măsurilor a- 
doptate în acest sens de Plenara Comite- 

; tului Central din 21-22 martie 1984 au de
terminat ridicarea nivelului calitativ al 
muncii cu scrisorile și audiențele, sporirea 
preocupării'organelor de partid și de stat, 
a conducerilor organizațiilor de masă și 
obștești pentru valorificarea contribuției 
prețioase pe care o aduc oamenii muncii 
și pe această cale la perfecționarea ‘acti
vității economico-sociale.

; Plenara Comitetului Central al partidu- 
j fui a apreciat că organele județene, muni- 
’ cipale și orășenești de partid, consiliile

- Valorificindu-se concluziile rezultate din 
rezolvarea celor 9 021 propuneri și sesizări 
privind activitatea din agricultură 
care peste 4 800 au ' 
unități agricole din județele Teleorman, 
Vîlcea, Dîmbovița și altele, s-au luat mă
suri pentru folosirea

Prăbușirea rapidă a acestui dis
pozitiv militar constituit prin răz
boaie de agresiune sau prin per
fectarea de alianțe pe un spațiu de 
peste 525 000 de km pătrați, a că
rui deținere era decisivă pentru r 
continuarea războiului de către 
Germania nazistă, a fost produsul 
nemijlocit al actului revoluționar 
românesc de la 23 August 1944, a 
intrării României în războiul îm
potriva Reichului, rapidității „în
toarcerii armelor" de către întrea
ga armată română.

In planul strategiei generale a 
celui de-al doilea război mondial, 
eliberarea prin propriile forțe a 
părților centrale și sudice ale 
României a avut o importantă cu 
toiul remarcabilă în destrămarea 
solidității și stabilității dispozitivu
lui hitlerist din Balcani. Spațiul 
eliberat de forțele insurecționale 
românești, a devenit brusc și ire
mediabil inamic, iar întreaga con
ducere a războiului de către Reich 
a trebuit să fie gindită într-o cu 
totul altă perspectivă. în jurnalul 
de război al grupului de armate 
german „F“ din Balcani s-a notat, 
Ia 31 august, că „drumul de la 
București spre Belgrad, prin Cra
iova, este practic deschis pentru 
inamic". Prin Cîmpia Română, eli
berată de forțele noastre, s-au pu
tut deplasa cu rapiditate, întîmpi- 
nate ca aliat! de populație, divi
ziile sovietice, care au ajuns in
tr-un interval de numai 14 zile 

: (23 august — 6 septembrie 1944) Ia
frontiera româno-iugoslavă și, mai 
rapid, la 30—31 august, la cea ro- 
mâno-bulgară. Ele au avut posi
bilitatea să exploateze militar „cel 
mai larg flanc deschis cunoscut 
vreodată în războiul modern", după 
aprecierea cunoscutului teoretician 
și istoric militar britanic B. H. 
Liddell Hart. Nu mai exista pen- 

. tru comandamentul hitlerist decît 
o singură soluție : sustragerea cît 
mai multor trupe din Balcani unei 
nimiciri care se anunța sigură sub

populare, organismele de conducere colec
tivă ale ministerelor, instituțiilor centrale de 
stat, organizațiilor de masă și obștești, în 
analizele pe care le-au efectuat, au acordat 
mai multă atenție cunoașterii cauzelor care 
au generat sesizări și reclamații, întăririi 
legalității, creșterii răspunderii și receptivi
tății factorilor de conducere din unități necultivate, utilizarea 
față de propunerile și cererile pe care le 
formulează oamenii muncii. Tot mai multe 
sesizări cu conținut deosebit au fost veri
ficate la fața locului de colective conduse 
de cadre cu funcții de răspundere și s-a 
extins practica dezbaterii cu personalul 
muncitor din colectivele vizate a concluzii
lor rezultate din verificări. De asemenea, 
unele comitete județene de partid au or
ganizat analize în întreprinderi și la nivelul 
unor consilii unice agroindustriale, de unde 
au fost primite mai multe sesizări și recla
mații, stabilindu-se măsuri concreta pentru 
înlăturarea neregulilor constatate.

Organizațiile de partid și U.T.C., comite
tele și birourile organizațiilor de sindicat, 
consiliile oamenilor muncii din unități eco
nomice, industriale și agricole, antreprize 
de construcții-montaj, întreprinderi de trans
porturi, din institute de cercetare, și-au spo
rit preocuparea pentru valorificarea opera
tivă a propunerilor privind perfecționarea 
muncii, îmbunătățirea tehnologiilor de fa
bricație pentru economisirea de materii 
prime, materiale și energie, creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea calității 
produselor, mai buna folosire a fondului 
funciar și a bazei tehnico-materiale din 
agricultură. A existat, de asemenea, mai 
multă preocupare și receptivitate față de 
problemele ridicate de cetățeni în adună
rile Frontului Democrației și Unității Socia
liste, la „Tribuna democrației", realizîn- 
du-se cu participanții la aceste întilniri, in 
spiritul democrației noastre muncitorești-re- 

.voluționare, schimburi de opinii pe diferite 
probleme de interes obștesc.

La nivelul județelor, municipiilor și orașe
lor, în instituțiile centrale s-a acordat aten
ție sporită primirii oamenilor muncii în 
audiență și a crescut preocuparea pentru 
finalizarea problemelor ridicate. In cursul 
anului 1984 primii secretari și secretarii co
mitetelor județene de partid au primit în 
audiență 105 385 cetățeni, iar miniștrii, mi- 
niștrii-secretdri de stat și adjuncții miniștri
lor, 23 609. Totodată, s-a extins practica 
audierii cetățenilor la fața locului de către 
cadrele cu funcții de conducere din orga
nele de partid și de stat cu ocazia deplasă
rii lor în unități și localități.

Din analiza conținutului propunerilor și 
sesizărilor, Plenara Comitetului Central a 
constatat*  câ oamenii muncii manifestă 

; înaltă- răspundere pentru transpunerea nev 
abătută în viață a orientărilor și indica
țiilor secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, aplicarea hotă- 
rîrilor de partid și de Stat, a normelor eti
cii și echității socialiste, grijă deosebită 
față de avutul obștesc, pentru întărirea or
dinii și disciplinei în muncă. Ei au adus 
o contribuție de seamă, și pe această cale, 
la îmbunătățirea activității din diverse do
menii și, totodată, Ia înlăturarea unor ne
reguli, abuzuri și ilegalități în unitățile și 
localitățile în care trăiesc și muncesc.
- Pe baza celor 5 800 de propuneri și se

sizări privind aspecte din industrie și con
strucții industrial^ - care s-au dovedit în
temeiate - în întreprinderi ale industriilor 
construcțiilor de mașini, metalurgice, chi
mice, alimentare, industrializării lemnului și 
materialelor de construcții din județele : 
Brașov, Galați, lași, Sibiu, Argeș, Neamț, 
Buzău, Cluj etc., s-au luat măsuri pentru 
aplicarea cu mai multă fermitate a 
principiilor autoconducerii și autogestiunii, 
ridicarea indicelui de utilizare a unor ma
șini și utilaje, îmbunătățirea calității pro
duselor, reducerea consumurilor specifice, 
economisirea de combustibil și energie, re
cuperarea unor materiale, piese și sub- 
ansamble.

din 
fost întemeiate - în

unor terenuri rămase 
i mai judicioasă a 

fondului funciar și a instalațiilor de irigații, 
executarea unor lucrări de desecări și com
baterea eroziunii solului. în ferme zootehni
ce din județele Călărași, Brăila, Suceava, 
Vaslui etc., unde s-au constatat o serie de 
nereguli în îngrijirea și furajarea animale
lor, au fost întreprinse măsuri pentru asi
gurarea bazei furajere, modernizarea adă
posturilor, respectarea regulilor sanitar-ve- 
terinare. Totodată, s-a acționat pentru re
cuperarea pagubelor produse din vina per
sonalului din unități, cei vinovați fiind trași 
la răspundere pe linie de partid și admi
nistrativă.

Sînt încă numeroase sesizările privind 
modul de atribuire a loturilor în folosință, 
ceea ce impune ca organele de partid, or
ganele agricole județene să acționeze mai 
hotărît pentru înlăturarea abuzurilor, în
călcării prevederilor statutului C.A.P.

medico-sanitar în apărarea sănătății popu
lației, creșterea natalității, manifestarea 
unei solicitudini sporite față de pacienți.

- Din examinarea scrisorilor și a aspec
telor ridicate la audiențe referitoare la 
aplicarea unor prevederi din legislația 
muncii a rezultat că în unele unități eco
nomice și instituții au fost aplicate sanc
țiuni și imputații neîntemeiate, că nu s-au 
acordat unele drepturi de personal în con
formitate cu normele legale etc. In același 
timp, numărul relativ mare al sesizărilor și 
cererilor privind aplicarea legislației mun
cii, care s-au dovedit neîntemeiate, eviden
țiază existența unor carențe în activitatea 
de educare a personalului muncitor in spi
ritul respectării disciplinei muncii și a teh
nologiilor de producție, precum și preocu
parea scăzută a unor organizații de partid, 
consilii ale oamenilor muncii, organizații de 
sindicat și a altor factori din unele unități 
pentru cunoașterea de către tot personalul 
muncitor a drepturilor, cit și a îndatoririlor 
pe care ie are la locul de muncă.
- Un număr de sesizări s-au referit la 

abateri ale unor cadre de conducere și alt 
personal din diferite domenii. Din verifică
rile efectuate au rezultat cazuri de neînde-

SINTEZĂ
- Prin aplicarea propunerilor și valorifi

carea Concluziilor rezultate din verificarea 
sesizărilor privind transporturile, în mai 
multe județe s-a realizat folosirea mai ju
dicioasă a mijloacelor de transport, eco
nomii de carburanți, respectarea graficelor 
de deplasare a autovehiculelor și îmbună
tățirea asistenței tehnice în transportul în 
comun.

- Propunerile și sesizările privind apro
vizionarea populației și activitatea unor uni
tăți de prestații ale cooperației și consiliilor 
populare au contribuit la îmbunătățirea ac
tivității de autoconducere și autoaprovizio- 
nare teritorială, la o mai judicioasă reparti
zare a fondului de marfă pe localități și 
unități de desfacere, îa mai buna organiza
re a acțiunilor de preluare de Ia gospo
dăriile populației, prin contractări și achi
ziții, a produselor vegetale și animale. Or
ganele de partid și de stat, consiliile popu
lare au acționat energic pentru curmarea 
actelor de speculă, a vînzărilor preferenția
le și pentru respectarea regulilor de comerț 
și a normelor igienico-sanitare.

— Activitatea edilitar-gospodărească a 
făcut objectul q 33 631 prppuneri și sesizări, 
peste 63 la sută<dovec|indu-șă.,întemeiate1..a- 
cestea fiind de un, real,, sprijin pentru unele 
consilii populare municipale, orășenești 
și comunale din județele : Argeș, Arad, Bi
hor, Brașov, Maramureș, Sălaj și din alte 
județe, în organizarea și finalizarea, cu 
participarea cetățenilor, a unor acțiuni de 
înfrumusețare a localităților, îmbunătățirea 
schițelor de sistematizare și în alte activi
tăți de interes obștesc. Unele asociații de 
locatari și cetățeni din municipiul Bucu
rești și localități urbane din județele Ga
lați, Sibiu, Teleorman, Vrancea etc. au sem
nalat o serie de deficiențe cu care s-au dat 
în folosință unele blocuri de locuințe, tără
gănarea executării unor lucrări de reme
dieri și reparații, criticînd, totodată, recep
tivitatea scăzută â antreprizelor de con
strucții-montaj, precum și a unor întreprin
deri de reparații față de reclamațiile în
dreptățite ale locatarilor.
- Probleme privind activitatea unor in

stituții de ocrotire a sănătății au făajt o- 
biectul a 5 512 propuneri și sesizării din 
care circa 64 la sută au fost întemeiate. Pe 
baza concluziilor rezultate din verificări, or
ganele locale de partid, consiliile populare, 
organizațiile de partid din spitale și po
liclinici au acționat cu mai multă insistență 
pentru creșterea răspunderii personalului

plinirea corespunzătoare a sarcinilor, încăl
carea legislației, sustrageri de bunuri, de
lapidări, abuzuri de funcție, lipsă de grijă 
față de avutul obștesc, tendințe de căpă
tuială etc. in toate aceste cazuri, cei vino
vați au fost înlăturați din funcții și sanc
ționați pe linie de partid și administrativă, 
cei care au săvîrșit infracțiuni fiind deferiți 
organelor de justiție. Această stare de lu
cruri arată că se impune ca organele lo
cale de partid și de stat să manifeste mal 
multă fermitate și exigență în promovarea 
cadrelor și să acționeze sistematic pentru 
prevenirea abaterilor.

Plenara Comitetului Central a apreciat 
că in activitatea de examinare a scrisori
lor și organizare a audiențelor se manifestă 
incă unele neajunsuri. Factorii de condu
cere din unele unități economice și insti
tuții administrative dovedesc slabă recep
tivitate față de sesizările ce le sînt adre
sate, iar cererile personalului muncitor sînt 
soluționate uneori în mod formal și birocra
tic. In unele întreprinderi și instituții nu se 
explică oamenilor muncii cu răbdare și cla
ritate netemeinicia, nelegalitatea ori impo
sibilitatea ..soluționării, unp.r cereri ale, aces- 
torâ, ceea ce îi determină să se adreseze 
organelor superioare. Este de menționat că 
în cele mai multe din cererile adresate 
conducerii partidului, organelor de partid 
și de stat, au fost formulate solicitări de 
competența unităților locale.

Receptivitatea scăzută ori lipsa de grijă 
a unor factori de conducere din unități 
economice și administrativ-teritoriale locale 
față de cerințele oamenilor muncii au ge
nerat și unele scrisori colective, adresate 
conducerii partidului, precum și unor or
gane centrale, județene, municipale și oră
șenești de partid și de stat in probleme de 
gospodărire comunală și sistematizare, le
gislația muncii etc., din care 47 la sută pe 
ansamblu s-au dovedit întemeiate, cele mai 
multe găsindu-și soluții în unitățile și loca
litățile de unde au fost adresate.

linele consilii ale oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții nu respectă mă
sura adoptată de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 21-22 martie 1984, de a raporta în 
adunările generale ale oamenilor muncii 
despre modul de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor și cererilor personalului muncitor. 
De asemenea, unele organe de partid șl 
de stat nu au urmărit în mod sistematic 
soluționarea în termenele legale a scriso
rilor oamenilor muncii și a problemelor 
ridicate la audiențe.

Pe baza concluziilor desprinse din ana
liza activității cu scrisorile și audiențele, 
Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit unele mă
suri ce urmează a fi luate în cursul anului 
1985 in vederea îmbunătățirii în continuare 
a activității de examinare a cererilor și se
sizărilor oamenilor muncii adresate orga
nelor de partid și de stat prin scrisori sau 
la audiențe.
- Aplicînd cu toată fermitatea prevede

rile- Hotăririi C.C. al P.C.R. și ale Legii 
1/1978 cu privire la rezolvarea scrisorilor 
și primirea cetățenilor în audiență, orga
nele și organizațiile de partid, conducerile 
organelor de stat, ale organizațiilor de 
masă și obștești, organele de presă ^i 
radioteleviziune sînt obligate ca în conti
nuare să acționeze cu mai multă perseve
rență, în spiritul hotărîrilor Congresului al 
Xlll-lea al partidului, al indicațiilor și orien
tărilor secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îmbu
nătățirea muncii în acest domeniu, ridica
rea nivelului calitativ al activității cu scri
sorile și audiențele, examinarea și soluțio
narea cu maximă receptivitate, operativi
tate și competență a propunerilor, sesizări
lor și solicitărilor oamenilor muncii, în con
formitate cu legile țării, cu normele eticii 
și echității socialiste.
- Organele și organizațiile de partid, de 

stat, de masă și obștești, consiliile oame
nilor muncii din întreprinderi și instituții, 
manifestînd în continuare spirit de solici
tudine față de cererile de ordin personal 
ale oamenilor muncii, vor acorda atenție 
prioritară examinării cu operativitate și 
competență a propunerilor și sugestiilor 
care vizează aplicarea hotărîrilor Congre
sului al Xlll-lea al P.C.R., a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu privind reali
zarea în cele mai bune condiții a sar
cinilor de plan pe anul 1985 și în primul 
rînd a producției destinate exportului, echi
tatea producției, reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, energie elec
trică, carburanți și lubrifianți, realizarea 
unor producții record în agricultură, înfăp
tuirea exemplară a angajamentelor asu
mate de colectivele de oameni ai muncii 
în întrecerea socialistă.

- Deoarece în multe unități de bază — 
întreprinderi, instituții, unități agricole, co
mune - continuă să se manifeste neajun
suri în activitatea de rezolvare a propune
rilor, sesizărilor și cererilor oamenilor mun
cii, ceea ce face ca un număr mare( ds oa
meni ai muncii să se adreseze organelor 
centrale, se impune ca’ organele județene 
de partid, conducerile ministerelor și ale 
celorlalte instituții centrale de sfat, de 
masă șl obștești» să acționeze.cu toată ho- 
tărirea pentru a determina toți .factorii de 
răspundere politică și administrativă din 
unitățile economice și sociale, din locali
tăți, șă manifeste maximă receptivitate față 
de problemele de interes generai sau per
sonal pe care le ridică oamenii muncii, să 
le rezolve pe baza competențelor, în mod 
operativ și în conformitate cu prevederile 
legale.
- Organele șl organizațiile de partid, 

conducătorii instituțiilor centrale, organiza
țiilor de masă și obștești, întreprinderilor 
și instituțiilor vor lua in continuare măsuri 
pentru îmbunătățirea organizării audiențe
lor. La toate nivelurile trebuie să se asi
gure respectarea riguroasă a prevederilor 
legale privind periodicitatea primirii In 
audiență a oamenilor muncii. Este necesar 
să se extindă practica'acordării de audien
țe de către cadrele de partid și de stat în 
unități economice, comune și sate pentru 
cunoașterea directă a problemelor care-i 
preocupă pe cetățeni și rezolvarea sau, 
după caz, lămurirea directă, la fața locu
lui, a acestor probleme.
- Organele șl organizațiile de partid vor 

îua măsuri pentru dezbaterea în adunările 
generale, în colectivele de muncă a con
cluziilor rezultate din cercetarea sesizărilor

care au ca obiect încălcarea disciplinei de 
partid și a legilor statului, a obligațiilor 
profesionale, astfel incit discutarea acestor 
probleme să constituie momente impor
tante de educare politică și moral-cetâțe- 
nească a oamenilor muncii, de dezvoltare 
a opiniei de masă împotriva manifestărilor 
de încălcare a normelor eticii și echității 
socialiste.

- Organele de partid din întreprinderi, 
Instituții, ministere și alte unități socialiste 
vor lua măsuri de activizare a comisiilor 
oamenilor muncii pentru scrisori și audien
țe, completîndu-le cu oameni cu expe
riență, cu o temeinică pregătire politică și 
profesională și cu o conduită morală ire
proșabilă. Aceste comisii vor urmări în per
manență modul cum sint soluționate soli
citările oamenilor muncii și îi vor informa 
asupra felului cum au fost rezolvate pro
punerile, cererile, criticile și sugestiile pe 
care le-au făcut.

— Organele de partid, conducerile minis
terelor și organizațiilor obștești, consiliile 
populare, organele de presă și radiotele
viziune Vor intensifica acțiunile de cunoaș
tere și însușire de către toți cetățenii a 
legilor statului nostru. In unitățile econo
mice se va pune accentul pe cunoașterea 
de către personalul muncitor a actelor nor
mative ce reglementează raporturile de 
muncă, drepturile și îndatoririle ce revin 
fiecărui om al muncii, la locul de produc
ție. La sate se vor deplasa, periodic, colec
tive de activiști de partid și de stat, juriști, 
specialiști din domeniul agriculturii, activiști 
ai uniunilor cooperatiste, care să dea ce
tățenilor explicații privind actele norma
tive referitoare la agricultură, raporturile 
de muncă în C.A.P., sistematizarea terito
rială etc.

- Organele de presă centrale, radio- 
televiziunea, vor acorda in continuare 
atenția cuvenită modului în care conduce
rile unităților economico-sociale se pre
ocupă de îmbunătățirea calității și crește-, 
rii eficienței muncii de rezolvare a proble
melor ridicate de cetățeni prin scrisori și 
la audiențe. Comitetele județene de partid 
vor lua măsuri ca ziarele locale să publice 
mai frecvent materiale privind experiența 
bună în activitatea cu scrisorile și audien
țele, răspunsuri la sesizările și semnalele 
critice ale oamenilor muncii, cauzele care 
generează sesizări, concluziile rezultate din 
verificarea unor sesizări adresate organelor 
locale de partid și de stat, cît și redacții
lor ziarelor.
- Colegiul Central de Partid, Secția Scri

sori și Audiențe a C.C. al P.C.R. vor urmări 
cy mai multă perseverență modul cum se 
aplica indicațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
domeniul scrisorilor și audiențelor, hotărî
rile conducerii partidului și reglementările 
legale referitoare la acest domeniu și, îm
preună cu celelalte secții ale C.C, al P.C.R. 
și Consiliul Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și Sociale și 
cu organele locale de partid, vor analiza 
periodic cauzele care determină in unele 
județe un număr mai mare de cetățeni să 
se adreseze conducerii partidului prin scri
sori și la audiențe, acționînd pentru stabi
lirea și aplicarea măsurilor ce se impun, în 
vederea înlăturării neajunsurilor existente 
și satisfacerea cerințelor juste ale cetățe
nilor.

Comitetul Central își exprimă convinge
rea că organele și organizațiile de partid, 
conducerile organelor de stat, ale organi
zațiilor de masă și obștești vor acționa cu 
toată hotărîrea pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității cu scrisorile și audiențele, 
creșterea competenței și operativității în 
soluționarea propunerilor și observațiilor 
critice ale oamenilor muncii, pentru spori
rea contribuției aduse de cetățeni și pe 
această cale la perfecționarea activității 
economico-sociale și îndeplinirea exem
plară a hotăririlor adoptate de Congresul 
al Xlll-lea al partidului.

loviturile conjugate ale mișcării de 
rezistență și ofensivei previzibile 
a forțelor sovietice. Din acest punct 
de vedere este semnificativ că pri
mele măsuri de retragere a trupe
lor au fost luate imediat după 23 
August 1944 și s-au succedat piuă 
la decizia finală din 10 octombrie, 
cînd a fost ordonată replierea for
țelor hitleriste din Grecia. Alba
nia și Macedonia de sud. La 7 săp- 
tămîni doar de la actul românesc,

La Moscova s-a consemnat că actul 
României are „o importantă co- 
virșitoare nu numai pentru pceastă 
țară, ci petitru întreg Balcaniul, 
deoarece prin această lovitură se 
prăbușește întregul sistem de do
minație german din sud-estul Eu
ropei". La New York, un cunoscut 
comentator politic și militar opi
na, la 27 august, că „Dezastrul se 

■conturează pentru Germania în 
Balcani", iar o zl mai tîrzlu în

Impactului strategic de impor
tanță decisivă în năruirea dispozi
tivului hitlerist din Balcani — pe 
care l-a avut actul românesc — i 
s-a asociat și un impact politic de 
mari dimensiuni asupra situației 
din această zonă geografică. întii 
de toate, intrarea României în răz
boiul împotriva Germaniei hitle
riste și Ungariei horthyste a in
fluențat direct și nemijlocit situa
ția Bulgariei, aflată militar și po-

Revoluția română din august 1944 
- lovitură decisivă pentru 

dispozitivul hitlerist din Balcani
dispozitivul hitlerist balcanic se 
dezagrega, iar „fortăreața Europa" 
constituită de naziști prin ocupa
ție primea o lovitură decisivă.

Impactul strategic hotărîtor al 
intrării României în război de par
tea coaliției antihitleriste asupra 
dispozitivului militar din sud- 
estul european a fost imediat re
marcat de strategii militari, de co
mentariile agențiilor de presă și 
posturilor de radio. La numai cî- 
teva ore de la declanșarea revo
luției din România, agenția brita
nică de știri Reuter a evidențiat 
într-un comentariu că, datorită 
acestui eveniment. „întregul edi
ficiu nazist din Balcani începe să 
se năruie", iar „consecințele pen
tru viitorul mers al războiului sînt 
incalculabile". în toate marile ca
pitale ale coaliției antihitleriste, 
lovitura dezagregantă pe care 
România a aplicat-o stăpînlrli na
ziste în sud-estul european a fost 
apreciată la adevărata dimensiune.

„New York Times" s-a scris că 
actul României „provoacă o con
siderabilă scădere a forței germane 
din sudul Europei și poate chiar 
prăbușirea totală a nazismului". La 
Paris, la 29 august 1944, „Le Fi
garo" consemna laconic, sugestiv 
și conform realității că „Armata 
română a dat lovitura de gratie 
frontului german din sud-estul Eu
ropei".

în cealaltă tabără, căpeteniile 
naziste au înregistrat, cu furie, ne
putință și incalificabile proiecte de 
răzbunare însemnătatea actului 
României : ,„..pe lingă consecin
țele imediate de ordin militar — 
se consemna intr-un raport al 
înaltului Comandament german — 
a produs in același timp și o răs
turnare de fronturi extrem de pe
riculoasă, ce va duce la pierderea 
teritoriului nu numai al României, 
ci și al Bulgariei, Iugoslaviei' șl 
Greciei, punînd în pericol toată 
armata germană din Balcani".

litic în orbita Reichului, în război 
cu puterile occidentale, precum și 
cu Iugoslavia și Grecia și neutră 
față de Uniunea Sovietică. într-un 
document al Statului major central 
al armatei de eliberare din Bulga
ria se arată : „Noua situație din 
România va găsi și la noi un pu
ternic ecou. Cercurile guvernamen
tale au intrat în panică și în gu
vern peste puțin timp sînt de aș
teptat schimbări mari. Frontul pa
triotic este pe cale să cucerească 
puterea". Sub influența revoluției 
din România, s-a produs o rapidă 
schimbare de guvern, fiind procla
mată neutralitatea țării în cadrul 
războiului mondial ; la 5 septem
brie Uniunea Sovietică a declarat 
război Bulgariei, iar patru zile mai 
tîrziu, în condițiile înaintării tru
pelor sovietice, la Sofia a izbucnit 
insurecția antifascistă. La numai 
17 zile de la declanșarea revolu
ției din România, influenta poli
tică a acesteia, conjugată cu cea

militară, determinau o cotitură de 
180 de grade in poziția internațio
nală și în situația internă din Bul
garia. Comentatori politici și mi
litari avizați au subliniat, imediat 
după declanșarea actului revolu
ționar românesc, că „Bulgaria nu 
mai are de făcut absolut nici o 
alegere", că el „va precipita in
contestabil ieșirea din război a 
Bulgariei"; că „Bulgaria poate fi 
încurajată să urmeze exemplul".

Din punct de vedere politic, ac
tul de suveranitate națională săvir- 
șit de România la 23 August 1944 
a stimulat considerabil lupta miș
cărilor de rezistentă din spațiul 
balcanic, a contribuit hotărîtor la 
îndepărtarea influentei de mare 
putere a Germaniei naziste în sud- 
estul Europei. Opiniile exprimate 
în diverse țări ale lumii âu scos 
în evidentă aceste fapte incontes
tabile, le-au sprijinit cu argumen
te de ordin strategico-militar. Ca- 
lificind declanșarea revoluției noas
tre drept un „act extraordinar", 
ziarul „Daily Herald" din 25 au
gust 1944 sublinia că el înseamnă 
„din punct de vedere politic... în
depărtarea influenței germane din 
sud-estul Europei", iar un alt ziar 
britanic consemna în aceeași zi 
aproape în termeni identici : „din 
punct de vedere politic, ea (acțiu
nea României — n.n.) înseamnă 
prăbușirea completă a influentei 
germane în Balcani". „Rezistenta 
din Iugoslavia este stimulată sem
nificativ", a apreciat la 27 august 
comentatorul militar al celui mai 
mare ziar american, „New York 
Times".

La 23 August 1944. poporul ro
mân a făcut din opțiunea sa ljbe- 
ră pentru independentă si unitate 
o condiție primordială de existen
tă istorică. Lupta angajată la 23 
August 1944, cu eroism și abnega
ție de întregul popor român, a asi
gurat’solutionarea acestor obiecti
ve vitale. a dat soliditate și mă
reție dăinuirii noastre istorice.

MUREȘ: însemnate sporuri
la producția fizică

în județul Mureș se desfășoară, 
ca pretutindeni în tară, o amplă și 
însuflețitoare întrecere pentru rea
lizarea și depășirea planului pro
ducției fizice la fiecare sortiment. 
Ca rezultat al aplicării unor valo
roase initiative muncitorești, chi- 
miștil. electroniștil, constructorii de 
mașini și lucrătorii din alte sectoa
re ale industriei județului au reali
zat, în perioada care a trecut din 
acest an, peste sarcinile de plan, 
produse de mecanică fină și elec
tronică în valoare de 10,6 milioane 
lei, 142 tone utilaje pentru chimie, 
348 mc prefabricate din beton, con

fecții textile în valoare de 12,4 mi
lioane lei, peste 100 tone utilaje 
pentru exploatarea și prelucrarea 
lemnului, precum și însemnate can
tități de cărămizi și blocuri cera
mice, ceramică fină și alte produse 
utile economiei naționale. Este de 
remarcat că aceste sporuri de pro
ducție au fost realizate. în cea mal 
mare parte, pe seama creșterii pro
ductivității muncii și în condițiile 
în care, față de perioada similară a 
anului precedent, consumul a fost 
diminuat cu peste 10 000 MWh ener
gie electrică. (Gheorghe Giurgiu, 
corespondentul „Scinteii").

BACĂU: Pe seama creșterii 
productivității muncii

Realizarea ritmică și la toate sor
timentele a producției fizice con
stituie una din preocupările de 
prim ordin ale tuturor colectivelor 
de muncă din industria județului 
Bacău. Printr-o mai bună organi
zare a producției și a muncii, folo
sirea din plin a timpului de lucru, 
a mașinilor și utilajelor de care 
dispun, muncitorii, inginerii și teh
nicienii băcăuani au realizat, de la 
începutul anului, peste prevede
rile planului, 25 872 MWh energie 
electrică pe bază de cărbune. 11 525 
tone cărbune brun, 49 milioane me
tri cubi gaze libere. 100 tone utilaje 
tehnologice pentru industria chi
mică, confecții-textile în valoare de 
23 milioane lei, precum și însem

nate cantități de produse ale indus
triei electrotehnice, mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor, che
restea etc. De menționat că între
gul spor de producție obținut a fost 
realizat pe seama creșterii produc
tivității muncii, indicator care în 
luna martie a fost depășit cu 3,2 Ia 
sută fată de plan. Rezultatele cele 
mai bune au fost obținute de co
lectivele de muncă de la întreprin
derea minieră Comănești, între
prinderea de electrocentrale și în
treprinderea de utilaj chimic Bor- 
zești, întreprinderea de mașini- 
unelte și întreprinderea de panouri 
electropneumatice Bacău. (Gheor- 
ghe Baltă, corespondentul „Scîn- 
teiih.
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
MARELE ALES AL POPORULUI - OMAGIUL POPORULUI

CALDE MESAJE DE FELICITARE DE PE TOT CUPRINSUL PATRIEI
Puternic animați de cele mai alese 

sentimente de nețărmurită dragoste, 
fierbinte recunoștință și înaltă mîn- 
drie patriotică, revoluționară, comu
niștii, toți locuitorii județului Bra
șov — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — iși expri
mă marea bucurie și profunda 
satisfacție pentru realegerea dum
neavoastră in suprema funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România — act politic fundamental 
pentru destinele întregii noastre na
țiuni, pentru asigurarea înaintării 
neabătute a patriei pe calea progre
sului și civilizației — se mențio
nează în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.

De numele dumneavoastră, de 
sprijinul neprecupețit, de îndrumă
rile și sarcinile pe care ni le-ați 
dat cu prilejul celor 30 de vizite de 
lucru, cu care ne-ați onorat în anii 
de cînd vă aflați în fruntea parti
dului și a țării, se leagă nemijlocit 
și puternica dezvoltare a economiei 
brașovene, orientarea consecventă a 
industriei spre valorificarea inten
sivă a puternicului potențial uman 
și material, prin aplicarea celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
modernizarea continuă a agriculturii, 
creșterea rolului transformator al 
științei și culturii, ridicarea perma
nentă a nivelului general de bună
stare al oamenilor muncii. Vă rapor
tăm și cu acest prilej că, acționind 
in lumina indicațiilor și orientărilor 
date de dumneavoastră, colectivele 
de muncă brașovene au îndeplinit 
planul pe primii patru ani ai cinci
nalului cu o depășire a producției- 
marfă industriale de peste 415 mi
lioane lei, producția din anul 1984 
fiind cu 12 miliarde mai mare decît 
cea realizată în anul 1980. In pre
zent se muncește cu dăruire . și 
exemplară răspundere revoluționară 
pentru realizarea planului în condi
ții cit mai bune și recuperarea res
tanțelor înregistrate în unele între
prinderi în primele două luni ale 
anului. în agricultură, printr-o su
perioară organizare a întregii acti
vități, au fost create toate condițiile 
pentru încheierea la termenele sta
bilite a insămințărilor, punîndu-se 
astfel bazele unor producții ridicate 
la toate culturile. De asemenea, așa 
cum ne-ați indicat, acționăm în di
recția creșterii efectivelor și a pro
ducțiilor în zootehnie.

Asemeni celor peste 22 de mili
oane de cetățeni ai patriei, permi- 
teți-ne, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să folosim prile
jul realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România pentru 
a vă adresa, din adîncul inimilor, 
urările noastre muncitorești, revolu
ționare de multă sănătate și feri
cire, putere de muncă, spre a ne 
conduce și pe mai departe, . cu 
aceeași înțelepciune și fermitate co
munistă,- cu patos și fierbinte dra
goste de țară.

în deplin consens cu întreaga na
țiune — se subliniază în telegrama 
CONSILIULUI CENTRAL DE CON
TROL MUNCITORESC AL ACTIVI
TĂȚII ECONOMICE ȘI SOCIALE — 
ne alăturăm cu entuziasm voinței 
neclintite exprimate de întregul nos
tru popor și dăm glas nețărmuritelor 
sentimente de satisfacție și mîndrie 
prilejuite de actul patriotic de im
portanță fundamentală săvîrșit de 
Marele Sfat al Țării prin realegerea 
dumneavoastră, ilustru fiu al națiu
nii, revoluționar încercat și patriot 
înflăcărat, promotor neobosit al unei 
politici de profund umanism și de 
înaltă responsabilitate pentru desti
nele omenirii, in suprema funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România.

Realegerea dumneavoastră ca pre
ședinte al tării, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. consti
tuie expresia încrederii depline și 
atașamentului profund al tuturor ce
tățenilor țării față de partid, față de 
excepționalele calități de conducător 
pe care le-ați demonstrat in mod 
magistral în întreaga perioadă inau
gurată de Congresul al IX-lea și. 
totodată, garanția fermă a continuă
rii cursului ascendent imprimat de 
dumneavoastră calității muncii poli
tice și organizatorice, activității in
ternaționale, întregului pr.oces de 
edificare socialistă, certitudinea tra
ducerii in viață a Programului parti
dului, a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea al P.C.R.

Cu prilejul reinvestirii dumnea
voastră de către Marea Adunare 
Națională, prin voința intregii na
țiuni, în suprema funcție de stat, de 
președinte al Republicii Socialiste 
România — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BRĂILA 
AL P.C.R. — vă rugăm respectuos 
să ne permiteți ca în aceste momen
te solemne să dăm glas, din adincul 
inimilor, sentimentelor de caldă re
cunoștință și aleasă prețuire, dra
goste nemărginită și întreaga noastră 
gratitudine, împreună cu urarea 
fierbinte de viată îndelungată, mul
tă sănătate și putere de muncă în 
fruntea partidului și a țării, spre bi
nele și fericirea întregului nostru 
popor.

Pentru strălucita perioadă inaugu
rată de Congresul al XX-lea al parti
dului. care luminează chipul patriei 
și ne aureolează devenirea, vă mul
țumim din adincul sufletelor, asigu- 
rîndu-vă că toți comuniștii și cei
lalți oameni ai muncii brăileni, în 
deplină unitate de cuget și simțire 
cu tara, vor urma neabătut politica 
partidului, cuvîntul și îndemnurile 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. luptînd 
pentru înfăptuirea înaltelor Idealuri 
de independentă, libertate și pace.

Vă încredințăm încă o dată, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce ne revin 
din istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, pentru a crește contri
buția județului Brăila la înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Să ne trăiți. mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, președinte 
al Republicii, mulți ani, cu gindirea 
cutezătoare, revoluționară și fapta 
vitează, în fruntea partidului și a 
tării!

însuflețiți de cele mai alese sen
timente de profundă prețuire, fier
binte dragoste și nemărginită recu
noștință, comuniștii, întregul activ 
— se subliniază în telegrama CO

MITETULUI PENTRU PROBLE
MELE CONSILIILOR POPULARE 
— au luat cunoștință cu deplină sa
tisfacție și legitimă mîndrie patrio
tică despre realegerea dumneavoas
tră de către Marea Adunare Națio
nală in funcția supremă de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România.

Actul realegerii dumneavoastră 
în fruntea statului român coincide 
în mod fericit cu aniversarea a 
două decenii de la istorica Plenară 
din martie 1965, cînd. prin voința 
unanimă a întregului partid și popor, 
ați fost învestit în funcția supremă 
de conducere a Partidului Comu
nist Român, opțiune fundamentală 
pentru destinele patriei și partidu
lui, care a inaugurat epoca celor 
mai strălucite realizări din întreaga 
noastră istorie națională, denumită 
de toți fiii țării, cu îndreptățită 
mîndrie patriotică și deplin temei, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Desfășurîndu-ne munca în dome
niu! activității organelor locale ale 
puterii și administrației de stat 
avem imensul privilegiu de a bene
ficia din plin de prețioasele dum
neavoastră teze, indicații și îndru
mări privind perfecționarea și creș
terea rolului statului nostru în asi
gurarea dezvoltării unitare și ar
monioase a societății, sporirea ro
lului consiliilor populare în condu
cerea vieții economice și sociale a 
județelor și localităților patriei.

Acum, la începutul mandatului 
consiliilor populare alese la 17 mar
tie 1985, vă asigurăm, mult stimate 
și_ iubite tovarășe secretar general,- 
că. nu vom precupeți nici un efort, 
că vom pune întreaga noastră ca
pacitate și putere de muncă pentru 
realizarea sarcinilor ce revin consi
liilor populare, că vom acționa cu 
toată hotărîrea pentru îndeplinirea 
exemplară a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, în vederea 
creării unei temelii trainice înfăp
tuirii obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului pen
tru perioada 1986—1990 și în per
spectivă.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se subliniază : în aceste mo
mente înălțătoare, de vibrant patrio
tism, cînd forumul suprem al pu
terii de stat v-a desemnat, pentru a 
patra oară, în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii, vă rugăm să 
primiți, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. omagiul nostru deadîncă 
recunoștință pentru marile izbînzi 
înscrise în epopeea construcției so
cialiste în ultimele două decenii de 
cind vă aflați în fruntea partidului 
și statului, perioadă încrustată cu 
litere de aut*  în istoria' națională, iii 
care spiritul profund, științific; revo
luționar al gîndirii și acțiunii dum
neavoastră cutezătoare și-a pus 
inconfundabila pecete asupra dez
voltării fără precedent a forțelor de 
producție, asupra înfloririi științei, 
învățămîntului și culturii, a celor
lalte domenii ale vieții politice și 
economico-sociale. asupra creșterii 
prestigiului internațional al Româ
niei.

Puternic însuflețiți de minunatele 
perspective ale dezvoltării economi
co-sociale a României, de înflăcăra- 
tele chemări și îndemnuri pe care 
ni le-ați adresat și la recenta Ple
nară a Comitetului Central, ne an
gajăm, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. că. urmînd în permanen
tă luminosul dumneavoastră exem
plu de muncă și viată, ne vom in
tensifica eforturile pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor stabilite 
de Congresul al XIII-lea, acordînd 
o atenție deosebită îmbunătățirii ac
tivității în industrie, efectuării în cel 
mai scurt timp și de calitate a lu
crărilor agricole din actuala campa
nie, în vederea obținerii unor rezul
tate superioare in acest an hotăritor 
al cincinalului 1981—1985.

Cu nemărginită dragoste, cu cele 
mai alese ginduri și simțăminte pa
triotice. cu vie recunoștință, oame
nii muncii din sectorul nostru de 
activitate — se spune In telegrama 
MINISTERULUI FINANȚELOR — 
își exprimă. împreună cu întregul 
popor, deosebita satisfacție și mîn
drie pentru realegerea dumneavoas
tră în suprema funcție de președin
te al Republicii Socialiste România.

De numele și remarcabila dum
neavoastră personalitate — ca în- 
tîiul președinte al României — sînt 
legate toate realizările de prestigiu 
din cea mai înfloritoare perioadă a 
istoriei multimilenare â patriei.' pe 
care poporul o denumește cu de
plin temei, deosebită satisfacție și 
fierbinte mîndrie patriotică „Epoca 
Ceaușescu". In tot ce s-a înfăptuit 
în această perioadă simțim în per
manență clarviziunea și cutezanța 
gîndirii și acțiunii dumneavoastre 
revoluționare, izvorîte/ dintr-o ne
mărginită dragoste față de patrie și 
popor, din atașamentul dumneavoas
tră profund față de adevărurile ge
nerale ale socialismului științific, a- 
plicate creator la condițiile și parti
cularitățile specifice României.

Exprimîndu-ne întreaga recunoș
tință și profundul respect pe care 
vi le purtăm pentru înaltele cali
tăți de comunist și conducător, ne 
angajăm să' acționăm cu mai multă 
răspundere pentru sporirea rolului 
finanțelor în viața economică și so
cială a țării, creșterea contribuției 
aparatului financiar-bancar în apli
carea întocmai a legilor țării și in
dicațiilor dumneavoastră.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN -BIHOR AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se reliefează : înscris cu li
tere de aur în conștiința întregii na
țiuni, mărețul act politic ce-i oma
giem; în deplină unitate de cuget și 
simțire cu întregul popor, ne oferă 
prilejul de a aduce un fierbinte 
omagiu personalității dumneavoastră 
de mare erou între eroii neamului 
nostru, eminent conducător de partid 
și de stat, ctitor al României mo
derne, personalitate proerriinentă a 
lumii contemporane.

împreună cu toți fiii țării, in a- 
ceastă zi măreață sîntem mîndri că 
geniul dumneavoastră creator, sub 
ale cărui raze de lumină făurim 
România de miine, și-a aflat o ma
gistrală întruchipare în documentele 
istorice ale Congresului al XIII-lea, 
care, prin bogatul lor conținut, con

stituie programul revoluționar de 
muncă și luptă al partidului, al în
tregii noastre națiuni. Cu credința 
nestrămutată în viitorul comunist al 
patriei, gîndurile noastre fierbinți se 
îndreaptă spre dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, stegarul neînfricat al unui 
popor care și-a cîștigat definitiv, sub 
înțeleaptă și vizionara dumneavoas
tră conducere, dreptul la demnitate, 
libertate și independență.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
bihoreni ne reînnoim, și cu acest 
prilej, legămîntul solemn de a nu 
precupeți nici un efort pentru în
făptuirea neabătută a prevederilor 
planului pe acest an și pe întregul 
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cincinal, pregătind de pe acum, cu 
temeinicie, realizarea integrală a 
sarcinilor viitorului cincinal, contri
buind în acest fel prin faptele -noas
tre de muncă la sporirea zestrei ma
teriale și spirituale a României so
cialiste.

Vă urăm ani mulți șl fericiți In 
fruntea partidului și. a țării, pentru 
a ne conduce cu aceeași înțelepciune 
și patos revoluționar, spre binele și 
fericirea întregii națiuni,' spre glo
ria și măreția patriei noastre, Româ
nia socialistă.

împreună cu întregul nostru popor, 
comuniștii, toți lucrătorii — se spune 
în telegrama MINISTERULUI MUN
CII — cu inimile pline de bucurie 
vă roagă să primiți omagiul lor fier
binte împreună cu cele mai respec
tuoase urări de sănătate, viață înde
lungată și multă putere de muncă cu 
prilejul reinvestirii dumneavoastră 
în înalta funcție de președinte al pa
triei noastre scumpe, Republica So
cialistă România.

în întreaga politică pe care o pro
movați de cînd vă aflați în fruntea 
partidului și statului nostru, cu con
secvență și dăruire revoluționară, 
pentru valorificarea deplină a cadru
lui democratic, generalizarea unui 
nou stil de muncă orientat spre 
creșterea conținutului și eficienței 

întregii activități, se evidențiază în
crederea dumneavoastră în om, în 
capacitatea sa de a participa plenar 
la întreaga viața politică, economică, 
socială și culturală.

Votul unanim prin care ați fost 
reînvestit în funcția supremă este și 
o vibrantă recunoștință pentru vasta 
dumneavoastră activitate în slujba 
păcii, înțelegerii și cooperării inter
naționale, promovării unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
edificării unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se 
arată : In acest moment solemn.

sărbătoresc, comuniștii, toți oamenii, 
muncii din județul Covasna. români 
și maghiari, strins uniți în cuget și 
fapte. își exprimă nemărginita sa
tisfacție și bucurie față de reale
gerea dumneavoastră în înalta func
ție de președinte al Republicii So
cialiste România.

Prin tot ce s-a realizat mai mă
reț în multimilenara noastră istorie, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" se dis
tinge în mod strălucit, într-o dina
mică fără precedent a întregii vieți 
economice, politice și sociale. Trăim 
cu mîndrie ani de istorie nouă, re
voluționară, in care prezența dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, emi
nent conducător șl strălucit vizionar, 
în fruntea partidului și a țării ne-a 
fost cea mai trainică chezășie a tu
turor împlinirilor, garanție a unor 
noi și tot mai mari izbînzi viitoare.

Aducindu-vă și cu acest prilej un 
fierbinte omagiu, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. că. avînd 
ca un strălucit exemplu activitatea 
dumneavoastră prestigioasă închi
nată fericirii și prosperității poporu
lui român, comuniștii, toți cei care 
trăiesc și muncesc în județul Co
vasna. vă asigură cu sentimente de 
înaltă responsabilitate și elan pa
triotic că nu vor precupeți nici un 

efort și Își vor consacra întreaga 
energie și capacitate creatoare în
făptuirii neabătute a sarcinilor ce 
le revin din istoricele documente ale 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

In aceste momente solemne ne 
exprimăm adinca recunoștință și 
prețuire față de tot ce ați făcut și 
faceți pentru progresul, prosperita
tea și demnitatea patriei, pentru în
florirea ei continuă în deplină inde
pendență și suveranitate — se spu
ne în telegrama STATULUI MAJOR 
AL GĂRZILOR PATRIOTICE DE 
PE LINGĂ C.C. AL P.C.R. — pentru 
contribuția dumneavoastră de inesti

mabilă valoare la Înnoirea șl dina
mizarea gindirii și practicii revolu
ționare.

Prezența dumneavoastră în fruntea 
statului și a forțelor armate consti
tuie garanția înfăptuirii neabătute a 
istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, a măreței 
opere de înflorire socialistă a Româ
niei, de ridicare permanentă a capa
cității de apărare a țării, de totală 
Împlinire pe pămîntul patriei noas
tre a înaltelor idealuri ale socialis
mului și comunismului pe care le-ați 
slujit și le slujiți cu atita dăruire 
și cărora, v-ați consacrat întreaga 
viață și activitate. Vă asigurăm, 
mult iubite tovarășe comandant su
prem, că vom munci cu toată hotă
rîrea și responsabilitatea comunistă 
pentru ridicarea capacității combati
ve a statelor majore și gărzilor pa
triotice la nivelul exigențelor noii 
calități, superioare, astfel incit uni
tățile înarmate ale clasei muncitoa
re, țărănimii și intelectualității să 
constituie o puternică forță a apără
rii teritoriale, gata în orice moment 
ca, la ordinele dumneavoastră, să 
participăm, împreună cu forțele ar
mate, cu întregul popor, la apărarea 
integrității, independenței și suvera
nității Republicii Socialiste Româ
nia.

Ingăduiți-ne. mare și iubite con
ducător, în această împrejurare isto
rică, cînd țara a optat din nou, cu 
maturitate. luciditate și profundă 
conștiință revoluționară, pentru un 
viitor sigur, pentru garanția conti
nuității în timp a glorioasei epoci 
care vă poartă numele, să ne rostim 
dragostea fierbinte și recunoștința 
fără margini pe care vi le purtăm, 
pentru’clarviziunea, fermitatea și în
țelepciunea cu care ne-ați călăuzit 
pașii în acești 20 de ani care au tre
cut de cînd voința întregii noastre 
națiuni v-a așezat la cîrma destinu
lui românesc — se relevă în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
GALAȚI AL P.C.R.

Genial arhitect al timpului de aur 
al țării, cu o excepțională putere de 
analiză și sinteză, de elaborare a 
ideilor-forță care fundamentează 
Programul partidului, pînă la ori
zonturile deschise recent de forumul 
viitorului. Congresul al XIII-lea — 
dumneavoastră ați adunat într-o sin
gură albie energiile acestui neam, 
ați imprimat muncii și vieții noas
tre semnul noii calități, ați trans
format România într-un vast și atot
cuprinzător șantier al creației revo
luționare.

In semn de suprem omagiu la 
această mare și minunată sărbătoare 
a țării, noi. comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Galați ne anga
jăm să nu precupețim nici un efort 
pentru a îndeplini sarcinile care ne 
revin în acest cincinal, mobilizin- 
du-ne toate forțele. întreaga energie 
pentru a transpune textul istoric al 
Congresului al XIII-lea al partidului 
într-un capitol decisiv al evoluției 
noastre comuniste exprimat prin fap
te și inițiative care să vorbească 
urmașilor de eroismul acestei epoci 
de glorie.

în aceste momente de înălțătoare 
mindrie patriotică și nețărmurită 
bucurie, prilejuite de realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România, comuniștii, toți oamenii 
muncii —• se spune în telegrama 
COMITETULUI DE STAT PENTRU 
PREȚURI — vă adresăm, din toată 
inima, cele mai fierbinți felicitări și 
urări de viață îndelungată în deplină 
sănătate și putere de muncă.

Folosim acest prilej pentru a ne 
manifesta toată dragostea, prețuirea 
și recunoștința față de personalita
tea dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul clarvăzător 
al partidului și statului nostru, în
făptuitorul în ultimii 20 de ani a ce
lor mai remarcabile împliniri din 
întreaga istorie a României, etapă 
de profunde înnoiri în toate dome
niile vieții politice, economice și so
ciale, pe care întreg poporul o defi
nește cu justificată mîndrie patrioti
că' „Epoca Nicolae Ceaușescu".

In realegerea' dumneavoastră își 
regăsește expresie hotărîrea fermă a 
întregului popor de a acționa cu răs
pundere, cu înalt spirit revoluționar, 
pentru îndeplinirea sarcinilor actua
lului cincinal, de a transpune în via
tă marile obiective cuprinse în do
cumentele Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, ale 
Programului partidului de construi
re pe pămîntul scump al patriei a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
se arată : în aceste zile, cînd în
treaga națiune trăiește sentimente 
de adincă satisfacție față de marele 
act politic al reinvestirii dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în funcția su
premă de președinte al Republicii, 
minerii, siderurgiștii. energeticienii, 
constructorii, lucrătorii ogoarelor, 
toți cei ce trăiesc și muncesc pe în
floritoarele meleaguri ale județului 
Hunedoara, vă adresăm cordiale fe
licitări. urări de sănătate și ani în
delungați pentru a ne conduce cu 
aceeași înțelepciune și vigoare care 
v-au consacrat definitiv în conștiin
ța poporului nostru spre împlinirea 
generoaselor obiective adoptate de 
Congresul al XIII-lea al partidului.

înălțătorul eveniment al reinves
tirii dumneavoastră, ce a avut loc 
la, numai citeva zile de le sărbă
toarea care a marcat împlinirea a 20 
de ani de la istorica plenară a C.C, 
al P.C.R., care v-a ales, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
fruntea partidului, ne oferă prilejul 
de a reafirma profunda apreciere 
pentru rolul hotărîtor pe care l-ați 
avut și îl aveți în elaborarea și în
făptuirea mărețelor obiective ale 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul pa
triei. strălucitei dumneavoastră con
tribuții la fundamentarea programu
lui partidului, la promovarea celor 
mai viabile căi și soluții pentru re
zolvarea problemelor complexe me
nite să asigure mersul ferm al tării 
pe drumul ascendent al socialismu
lui și comunismului.

Cea de-a patra dumneavoastră 
Învestitură — se spune în telegra
ma BIROULUI MARII ADUNĂRI 
NAȚIONALE — care a coincis în 
chip atît de fericit cu împlinirea a 
două decenii de cînd conduceți cu 
deosebită strălucire destinele tării, 
reprezintă un eveniment cu adinei 
semnificații în istoria patriei, consti
tuind garanția sigură a înfăptuirii 
neabătute a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, chezășia trainică a îndepli
nirii grandiosului program de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și creării condițiilor 
trecerii la faza superioară, construc
ția comunismului în România.

înălțătorul moment solemn al 
realegerii dumneavoastră în suprema 
demnitate de stat constituie, tot
odată, pentru noi, deputății Marii 
Adunări Naționale, un fericit prilej 
de a ne exprima sentimentele de 
aleasă stimă și considerație fată de 
personalitatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, de contribuția sa deose
bită la înflorirea științei. învățămîn- 
tulul și culturii, la întreaga operă de 
făurire a noii societăți pe pămîntul 
României, față de activitatea remar
cabilă pe care o desfășoară în con
ducerea partidului și statului pusă în 
slujba progresului și bunăstării po
porului, cauzei păcii și cooperării 
mondiale.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. se 
menționează : Ca fiu devotat al 

partidului și poporului, dumneavoas
tră. mult iubite si stimate tovarășe 
președinte al Republicii, intruchi- 
pați cel mai înalt exemplu de an
gajare și dăruire revoluționară, clar
viziune politică și spirit științific în 
conducerea țării, patriot și revoluțio
nar înflăcărat, erou al păcii, înțelege
rii și conlucrării cu toate popoarele 
lumii, care de peste cinci decenii 
desfășurați o vastă și deosebită ac
tivitate pentru ridicarea României 
pe noi culmi de progres și civiliza
ție'. Marile înfăptuiri în dezvoltarea 
economico-socială dinamică a pa
triei în cele două decenii de cînd. 
prin voința unanimă a națiunii, vă 
aflați în fruntea partidului și a ță
rii. sînt indisolubil legate de acti
vitatea revoluționară ce o desfășu- 
rați. de inegalabila contribuție ce o 
aduceți la înfăptuirea grandioasei 
opere de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă
mîntul patriei noastre.

Noi. ialomițenii. asemenea întregii 
țări, exprimăm adînca prețuire și 
recunoștință pentru grija statornică 
ce rie-o purtați în vederea dezvoltă
rii județului nostru, care în cele 
două decenii de mari victorii socia
liste a devenit un județ cu o in
dustrie tinără si modernă și o agri
cultură socialistă, care se înscrie tot 
mai viguros în peisajul dinamismu
lui economiei naționale, dispunînd 
de condiții pentru o înfloritoare 
viață materială și spirituală a tutu
ror celor ce trăiesc și muncesc în 
acest frumos colț de tară.

In aceste momente solemne, scum
pe inimilor poporului nostru, vă ru
găm. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să primiți expre
sia hotăriri! unanime a tuturor ialo- ' 
mițenilor de a acționa fără preget, 
de a face totul pentru înfăptuirea 
mărețelor hotăriri adoptate de Con-i 
greșul al XIII-lea al partidului, spo- 
rindu-ne în acest fel contribuția la 
dezvoltarea și înflorirea României 
socialiste.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
se spune în telegrama CENTRULUI 
NAȚIONAL DE FIZICA — își ex
primă pe această cale convingerea 
fermă că reinvestirea dumneavoas
tră, cel mai iubit fiu și conducător 
al poporului nostru, la cîrma desti
nului național constituie certitudi
nea drumului liber și cutezător spre 
socialism și comunism, al înfăptui
rilor revoluționare istorice, al înain
tării neabătute a țării noastre spre 
cele mai înalte culmi ale progre
sului și civilizației.

Sînt încă vii în inimile noastre 
momentele primăverii fierbinți de 
acum două decenii care au inaugurat 
perioada cea mai înfloritoare din 
întreaga dezvoltare istorică, de douăz 
ori milenară a poporului român, 
timpul curajului., demnității și fan- !' 
tei revoluționare. ERA supremei 
mobilizări â întregului partid și po
por în jurul marelui său erou, sim
bol și stindard. CEAUȘESCU.

Dorim să folosim și acest prilej 
pentru a ne angaja în fața dumnea
voastră, a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președinta Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
realiza la termenele prevăzute și în 
mod exemplar toate sarcinile pe care 
istoricul Congres al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român le-a stabilit 
domeniului fizicii și energiei nu
cleare.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se 
subliniază : Trăind cu supremă inten- 

S sitate evenimentul de înaltă măreție 
istorică al reinvestirii dumneavoas
tră. prin actul unanim de voință al 
întregii noastre națiuni, in suprema 
funcție din stat, președinte al Repu
blicii Socialiste România, toți locui
torii înfloritoarelor meleaguri săt
mărene, fără deosebire de naționali
tate. dau glas celor mai alese simță
minte de profundă bucurie și nemăr
ginită satisfacție, văzînd în acest act 
plin de semnificații mărețe conti
nuarea destinului luminos al Româ
niei socialiste, început acum două 
decenii, etapă de profunde înnoiri în 
toate domeniile vieții politice, econo
mice și sociale, pe care întreaga 
noastră națiune o definește cu mîn
drie patriotică „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

Vă încredințăm și cu acest solemn 
prilej că toți oamenii muncii de pe 
meleagurile județului Satu Mare, 
fără deosebire de naționalitate, tră
iesc momente înălțătoare, sint min- 
dri și fericiți că ați fost reînvestit în 
funcția supremă de președinte al 
Republicii Socialiste România și sînt 
ferm hotărîți să se unească și mai 
puternic în jurul partidului, al dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru a 
face din unitatea moral-politică a 
societății noastre pîrghia de nebiruit 
a unor noi și mărețe succese, o for
ță în stare să asigure înaintarea im
petuoasă a patriei noastre pe drumul 
prosperității socialiste și comuniste.

In telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL ACADEMIEI 
„ȘTEFAN GHEORGHIU" se arată: 
Istoricul act al. realegerii dumnea
voastră în funcția supremă de pre
ședinte al Republicii Socialiste ’ 
România, act de voință și simțire al 
întregului nostru popor, a produs o 
unanimă și vie satisfacție în inimile 
și conștiința cadrelor didactice, cer
cetătorilor, studenților și cursanților 
din academia noastră.

Reinvestirea dumneavoastră în su
prema funcție de stat reprezintă 
pentru noi, pentru întregul nostru 
popor garanția sigură că istoricele 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea 
al partidului vor fi exemplar înde
plinite, că tara noastră va înainta 
ferm spre telurile luminoase ale so
cialismului și comunismului.

în aceste momente de importanță 
Istorică pentru poporul nostru vă 
aducem un vibrant omagiu și vă 
adresăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. cele mai 
calde felicitări însoțite de urările 
noastre fierbinți de viață îndelunga
tă, multă sănătate și putere de mun
că pentru a conduce poporul cu 
aceeași clarviziune, cu înțelepciune 
și spirit revoluționar pe calea con
struirii societății socialiste multila
teral dezvoltate și a înaintării spre 
comunism, spre binele, prosperitatea 
și fericirea scumpei noastre patrii — 
Republica "Socialistă România.
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ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte 

al Republicii Socialiste România, vă adresăm, în numele Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, al Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Polone, al poporului polonez și al 
nostru personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări.

Ca participant activ la luptele revoluționare ale clasei munci
toare, remarcabil activist și conducător al partidului și statului, 
ați adus o mare contribuție la opera de edificare a Republicii 
Socialiste România.

Activitatea dumneavoastră in funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român și de președinte al Republicii Socia
liste România este legată de perioada dezvoltării dinamice și mul
tilaterale a relațiilor dintre partidele, statele și popoarele noastre. 
O expresie a raporturilor strînse dintre Republica Populară Polonă 
și Republica Socialistă România o constituie vizita oficială de 
prietenie, efectuată anul trecut în Polonia de către delegația de 
partid și de stat a Republicii Socialiste România, condusă de 
dumneavoastră. Aceasta a contribuit la strîngerea în continuare a 
colaborării româno-polone în toate domeniile și servește bine inte
reselor partidelor, statelor și popoarelor noastre.

Ne exprimăm, totodată, convingerea că Republica Populară Po
lonă și Republica Socialistă România, în alianță cu Uniunea So
vietică și alte state ale comunității socialiste, nu își vor precupeți 
eforturile pentru întărirea socialismului, progresului și păcii în 
Europa și în lume.

Primiți, dragă tovarășe Ceaușescu, urări de sănătate și prospe
ritate, precum și de succese pe mai departe în munca dumnea
voastră de răspundere.

WOJCIECH JARUZELSKI
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat ‘ 
al Republicii Populare Polone

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

âniaPreședintele Republicii Socialiste Rom
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 

Republicii Socialiste România, vă transmit, mult stimate domnule 
președinte, felicitările mele cordiale, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, pentru continuarea cu succes a activi
tății dumneavoastră.

RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
Președintele federal 

al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

I njSGiasî.’b • 1 '■ . *
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită â realegerii dumneavoastră în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste România, îmi face deosebită plăcere 
să vă adresez sincere felicitări și.cele mai bune urări de fericire 
personală.

îmi exprim speranța că relațiile dintre țările noastre se vor 
întări în continuare.

SULTAN ISKANDAR
Suveranul Malayeziei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte 
al Republicii Socialiste România, prezint Excelenței Voastre sin
cerele mele felicitări, precum și cele mai bune urări de succes 
și fericire.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a-ml exprima convin
gerea că relațiile prietenești dintre cele două țări ale noastre se 
vor dezvolta in continuare, epre binele reciproc al națiunilor 
noastre, și speranța că apropiata mea vizită în frumoasa dum
neavoastră țară va contribui la consolidarea cooperării noastre 
în toate domeniile.

i KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte,
Realegerea dumneavoastră in înalta funcție de președinte al 

tării dumneavoastră îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, 
în numele poporului și guvernului senegalez, ca și al meu perso
nal. călduroase felicitări.

Sînt convins că. în perioada noului dumneavoastră mandat, 
relațiile de prietenie și cooperare care unesc atît de fericit Româ
nia și Senegalul se vor întări tot mai mult în interesul celor 
două popoare. în ceea ce ne privește, pot să vă asigur de de
plina și totala noastră disponibilitate de a acționa neîncetat în 
acest scop.

Adresindu-vă sincerele mele urări de succes în exercitarea 
importantelor dumneavoastră responsabilități, vă" rog să primiți, 
domnule președinte, asigurarea celei mai Înalte considerații.

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte al Republicii,
Cu ocazia strălucitei dumneavoastră realegeri de către Marea 

Adunare Națională în funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România, rog pe Excelența Voastră, ilustru și iubit conducător al 
viteazului popor român, să primiți, din partea poporului și guver
nului de coaliție din Kampuchia Democrată și a mea personal, cele 
mai calde felicitări și cele,mai bune urări de fericire personală, 
prosperitate pentru națiunea română și măreție României.

Istoria universală recunoaște în Excelența iVoastră un foarte 
mare patriot, arhitectul de excepție al independentei României mo
derne și al prodigioasei sale dezvoltări în toate domeniile construc
ției socialiste. Totodată, ea aduce un omagiu imensei dumneavoas
tră contribuții la salvgardarea păcii mondiale și la promovarea 
principiilor coexistenței pașnice.

Vă rog, Excelentă, să primiți asigurările celei mai înalte și 
afectuoase consideration!.

NORODOM SIANUK
Președintele Kampuchiei Democrate

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Realegerea Domniei Voastre ca președinte al Republicii So

cialiste România îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite, și 
în numele poporului italian, cele mai vii felicitări. împreună cu 
sincere urări de bine dumneavoastră personal și de prosperitate 
poporului român.

ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul realegerii Excelentei Voastre în funcția de președinte 

al. Republicii Socialiste România, vă adresez sincerele mele felici
tări și cele mai bune urări.

OLAV V
Regele Norvegiei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez felicitări pentru realegerea în înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste România.

Folosesc această ocazie pentru a transmite urările mele de 
progres și prosperitate poporului român.

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Socialiste Albania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
In numele meu personal, precum și în numele tuturor mem

brilor Partidului Național Social Sirian, vă adresăm cele mai calde 
felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste România.

Domnule președinte,
Realegerea dumneavoastră în. fruntea Republicii Socialiste 

România reafirmă hotărîrea poporului român prieten de a 
merge înainte pe calea socialismului.

Cunoscînd istoricele succese obținute în dezvoltarea economiei 
naționale, educației, culturii și in toate domeniile vieții sociale in 
țara dumneavoastră, /dorim să exprimăm aprecierea și mindria 
noastră deosebite față de lungul proces de luptă dus de poporul 
român, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă,'pentru salvgar
darea șirveranității. țării, pentru prosperitate și progres social;,

Domnule președinte,
Permiteți-ne să adresăm încă o dată Excelentei Voastre 

felicitările noastre cele mai calde, iar poporului român cele mai 
bune urări de succes și progres.

Al dumneavoastră sincer,

1SSAM AL-MANAIRII
Președintele

Partidului Național Social Sirian din Liban

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Realegerea dumneavoastră în suprema funcție de președinte al 

Republicii Socialiste România îmi oferă fericita ocazie de a vă 
prezenta cele mai bune urări de fericire personală și succes în 
înalta dumneavoastră misiune.

Exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și 
cooperare dintre țările noastre vor continua Să se întărească în 
interesul reciproc al celor două popoare.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii. Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Doresc să vă adresez, în numele poporului filipinez și al meu 

personal, calde felicitări și cele mai bune urări cu ocazia realegerii 
dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste 
România.

Sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și dinamică. România 
a devenit un partener de nădejde al țărilor în curs de dezvoltare 
în problemele internaționale care privesc bunăstarea lor. Este 
încurajator să știm că această politică va fi continuată, sub con
ducerea dumneavoastră clarvăzătoare.

Al dumneavoastră bun prieten,

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Vă rog să primiți sincere și calde felicitări cu ocazia realegerii 

dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socia
liste România.

îmi exprim deplina convingere că, în perioada noului dumnea
voastră mandat, relațiile de prietenie dintre țările noastre se vor 
extinde și consolida continuu.

Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre urări 
de multă sănătate și succes deplin în înalta dumneavoastră funcție, 
iar poporului român pace și prosperitate continuă.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celor mai înalte senti
mente de stimă și considerație. «-

General-locotenent
HUSSAIN MUHAMMAD ERSHAD

Președintele Republicii Populare Bangladesh

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți felicitări din inimă cu ocazia realegerii dum
neavoastră, la 29 martie 1985, in funcția de președinte al României.

Vă doresc multă sănătate și succese în activitatea dumneavoastră 
destinată păcii și construcției socialiste.

MASASHI ISHIBASHI
Președintele 

Partidului Socialist Japonez
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MASURI DIFERENȚIATE
■

de la parcelă la parcelă, pentru grăbirea semănatului, 

pentru lucrări de cea mai bună calitate
De îndată ce solul de pe primele 

suprafețe s-a zvîntat, în unitățile 
agricole din județul Tulcea au în
ceput lucrările în cîmp. Acest mo
ment, datorită condițiilor climatice 
deosebite, a fost așteptat cam mult. 
Dar acum . se însămînțează intens, 
îndeosebi pe terenurile nisipoase și 
cu expunere sudică din zona de est 
a județului. La cooperativa agri
colă Independența, de exemplu, se 
lucrează cu trei agregate la însă- 
mințarea mazării pe un teren bine 
pregătit. Președintele consiliului a- 
groindustrial Mahmudia, Gheorghe 
Cabuz, din care face parte această 
cooperativă, agricolă, ne spune : 
„în toate cele șapte unităti agri
cole ale consiliului a început semă
natul mazării și al plantelor fura
jere. Nu mai putem aștepta, lucră
rile sînt întîrziate cu trei săptă- 
mîni față de anul trecut. Acum, 
fiecare zi contează pentru încadra
rea în perioada optimă de semănat, 
în vederea recoltării și livrării e- 
șalonate a mazării, cultura a fost 
amplasată pe terenurile nisipoase, 
unde apa se scurge mai repede. 
Totodată, pe solele cu expunere su
dică, acolo unde pămîntul „a înflo
rit", încă din prima zi însorită am 
început semănatul celorlalte culturi 
din prima epocă : ovăz, borceag, in 
pentru ulei, sfeclă furajeră și de 
zahăr. Sîntem pregătiți ca în cel 
mult o săptămînă să însămînțăm 
cele peste 3 700 hectare de culturi 
din prima epocă, iar pe măsura 
creșterii temperaturii solului vom 
trece Ia însămîntarea celorlalte 
culturi de primăvară. Sîntem deciși 
să încheiem semănatul pînă la 20 
aprilie, așa cum a indicat condu
cerea partidului".

Din prima zi a săptămînlî se lu
crează intens și în cooperativele 
agricole Beștepe, Mahmudia, Valea 
Nucarilor, Agighiol din consiliul 
agroindustrial Mahmudia. La C.A.P. 
Iazurile remarcăm operativitatea 
eu care se iau deciziile privind e-

--------------IN JUDEȚUL TULCEA ---------------
• O problemă de cea mai mare importanță : păs
trarea apei în sol 9 Aproape 1 000 agregate com
plexe pentru grăbirea lucrărilor și economisirea 
combustibilului ® Se operează redistribuirea utila
jelor în funcție de urgența cerințelor ® Rămînerile 
în urmă la pregătirea sistemelor de irigații trebuie 

grabnic recuperate

fectuarea însămînțărilor în funcție 
de starea terenului. Deși această u- 
nitate nu dispune de soluri nisi
poase, semănatul a început din pri
ma zi însorită a acestei primăveri. 
„Inginerul-șef și șefii de fermă, 
mecanizatorii urmăresc continuu 
starea terenului — ne spune Nas- 
tasia Savin, președinta cooperati
vei. în felul acesta, am găsit tere
nuri cu expunere sudică ce s-au 
zvîntat mai repede. Imediat s-a 
trecut la pregătirea patului germi
nativ. Pentru a nu pierde timpul 
bun de lucru, am schimbat ampla
samentul unor culturi, asigurînd 
front de lucru tuturor semănăto
rilor".

Preocuparea pentru grăbirea lu
crărilor, fără a se neglija calita
tea, este nota dominantă a acestor 
zile in majoritatea unităților agri
cole din județul Tulcea. Graba este 
dictată de faptul că perioada care 
urmează va fi deosebit de aglome
rată pentru munca în cîmp. Agri
cultorii din județul Tulcea au de 
semănat în această primăvară cul
turi din epoca I pe aproape 51 000 
hectare. Peste puține zile va în

cepe și semănatul porumbului pe 
cele peste 70 000 hectare. Timpul 
este foarte înaintat, multe lucrări 
din această campanie se vor supra
pune. Ce măsuri au fost luate în 
unitățile agricole din județ pentru 
încadrarea lucrărilor în perioada 
optimă ? Am adresat această între
bare tovarășului Vasile Dranove- 
țeanu, directorul direcției agricole 
județene.

„Timpul înaintat ne obligă să ne 
grăbim — ne spune directorul di
recției agricole. Cu toate că umi
ditatea ne împiedică încă să lu
crăm în toate zonele județului, pro
blema cea mai importantă esto 
păstrarea apei în sol. Spre deose
bire de alte zone ale țării, în nor
dul Dobrogei există încă deficit de 
umiditate. Deci, apa care există a- 
cum în sol trebuie păstrată cu gri
jă' prin efectuarea corectă a lucră
rilor de pregătire a solului. De a- 
ceea, specialiștii din unități și de 
Ia direcția agricolă stabilesc cu 
mult discemămînt, de la o zi la 
alta, de la o solă la alta, modul 
cum să se lucreze, aleg cele mai 
adecvate mașini. Sînt unități unde 

pregătirea patului germinativ se 
execută cu mare ușurință, doar la 
o singură trecere cu combinatorul 
în agregat cu o lamă nivelatoare. 
Aceasta permite să se semene în 
bune condiții, cu economii de car
buranți. De altfel, pentru a grăbi 
lucrările, au fost constituite 960 a- 
gregate complexe, care execută 
concomitent mai multe lucrări. 
Este vorba de pregătirea terenului 
și erbicidare, semănat și fertili
zare sau semănat-erbicidare și 
fertilizare. Astfel, în următoarele 
17 zile, folosind baza materială de 
care dispunem, putem încheia se
mănatul la toate culturile de pri
măvară".

Se poate spune că actuala cam
panie agricolă de primăvară a fost 
pregătită temeinic, incit există con
diții ca toate lucrările să fie efec
tuate în termene scurte și de bună 
calitate. Toate mașinile agricole se 
află în cîmp în bună stare de func
ționare. Sămînța, din soiuri și hi
brizi de înaltă producție, este, de 
asemenea, în unități. S-au făcut 
redistribuiri de utilaje în funcție 
de'1 suprafața pe care o are de în- 
sămînțat fiecare unitate agricolă, în 
vederea realizării lucrărilor în a- 
celași timp in toate zonele jude
țului. Lipsesc însă îngrășăminte 
chimice. De la direcția agricolă ju
dețeană am aflat că în primul tri
mestru al acestui an combinatele 
chimice/au livrat. județului Tulcea 
doar 25 Ia sută din cantitatea de 
îngrășăminte repartizate. Datorii 
foarte mari față de agricultorii tul
ceni au combinatele chimice din 
Slobozia și Năvodari. Așa cum a- 
rătam, pregătirile temeinice care 
au fost făcute în județ pentru cam
pania agricolă de primăvară pot a- 
sigura buna desfășurare a lucrări
lor. Dacă se vor asigura și îngră- 
șămintele chimice la nivelul sta
bilit vor putea fi obținute recolte 
record.

Concomitent cu semănatul este

necesar să fie grăbite celelalte lu
crări de sezon. Care este stadiul 
executării lor ? .

PRODUCEREA RĂSADURILOR, 
în toate unitățile legumicole din 
județul Tulcea se acționează in
tens pentru asigurarea cantităților 
de răsaduri atît pentru a fi plan
tate în solarii, cît și pentru cultu
rile de cîmp. Cele peste 90 mili
oane fire de răsaduri ce urmează 
să fie plantate în solarii au fost 
repicate. Toate 'solariile sînt repa
rate și se acționează pentru aco- 
perirea acestora cu folie de polie
tilenă. Trebuie să se prevină alun- 
girea răsadurilor prin respectarea 
întocmai a normelor tehnice. Da a- 
semenea, să se încheie grabnic a- 
coperirea solariilor, astfel tacit so

lul să se poată încălzi $1 să se 
treacă imediat Ia plantat.

LUCRĂRILE ÎN LIVEZI ȘI VII. 
în aceste zile se efectuează tăie
rile la pomi pe ultimele suprafețe 
din cele 2 100 hectare de livezi. Ră- 
mîneri în urmă se înregistrează 
însă la tăierile în vii. In timp ce 
întreprinderile agricole de stat Ni- 
culițel și Rahmanu, cooperativele 
agricole Lunca și Mahmudia au în
cheiat lucrarea, la nivel de județ 
tăierile s-au efectuat doar pe ju
mătate din suprafețe. Trebuie, de 
asemenea, urgentate desfundarea 
terenului șl plantarea noilor supra
fețe cu pomi și viță de vie. Este 
vorba de 294 hectare care urmează 
să fie plantate cu viță de vie și 
172 hectare cu pomi, lucrări care 
abia au început.

PREGĂTIREA PENTRU IRIGA
ȚII. Se înregistrează ințîrzlerl atît 
la amenajările noi pentru irigații, 
restantele la zi însumînd 17 000 
hectare în sistemul Dăieni, cît și 
la repararea celor existente. Astfel, 
decolmatările de canale au fost e- 
fectuate în proporție de 33 la sută, 
iar echipamentul mobil de udare 
a fost reparat în următoarele pro
porții : conducte — 92 la șută, as- 
persoare — 95 la sută, motopompe 
—■ 74 la sută. în județul, Tulcea, 
spre deosebire de alte zone ale 
țării, solul nu are decît o rezervă 
mică de apă, ceea ce impune să 
fie luate măsuri energice pentru 
a fi irigate suprafețe cit mai mari.

Neculal AM1IHJLESEI 
corespondentul „Scînteii"

Ampla desfășurare de forțe 
pe ogoarele Buzăului

începînd din ziua de 2 
aprilie. în majoritatea uni
tăților agricole, din cele 14 
consilii unice din județul 
Buzău campania însămîn- 
țărilor de primăvară a în
ceput în ritm intens. Ca 
urmare a măsurilor stabi
lite de comitetul județean 
de partid în cadrul recen
telor consfătuiri cu meca
nizatorii. cultivatorii de 
porumb, sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui și legume 
s-au asigurat toate condi
țiile ca însămînțările să 
fie executate în termene 
cît mai scurte și îa un ni
vel calitativ superior.

„încă din săptămînă tre
cută, toate cele 168 de for
mații de lucru au fost de
plasate în taberele de cimn 
— ne spune inginerul Mi
hai Petrescu, directorul 
Trustului județean al 
S.M.A. — șî întreg inven
tarul de tractoare și ma
șini agricole a fost predat 
șefilor de ferme sub sem
nătură. asigurîndu-se astfel 
o bună integrare a meca
nizatorilor în cadrul uni
tăților cooperatiste. De a- 
semenea. în gestionarea șl

folosirea rațională a car
buranților și lubrifiantilor 
un rol important revine 
șefilor de ferme, care în 
fiecare seară vizează car
netele de evidentă a acti
vității zilnice și a consu
murilor. aflate în posesia 
mecanizatorilor alături de 
ordinul de lucru. Acțio- 
nînd în schimbul S cu 825 
agregate combinate (grape 
cu discuri — combinatoa- 
re — instalații de erbici- 
dat) și 541 de semănători, 
din care 330 sînt echipate 
cu instalații de fertilizat- 
erbicldat și granuloaplica- 
toare, cei peste 3 000 de 
mecanizatori vor asigura o 
viteză zilnică de 10 600 
hectare la pregătirea tere
nului și de 7 500 hectare la 
semănat. De asemenea. în 
schimbul II vom lucra la 
pregătirea terenului cu 356 
grape cu discuri, iar trans
formarea semănătorilor de 
la o cultură la alta se va 
face înainte de lăsarea se
rii. în taberele de cîmp 
care dispun de ateliere 
mobile dotate corespunză
tor".

în aceste zile, peste tot

am întîlnit specialiștii în 
cîmp, supraveghind cu a- 
tentie pregătirea patului 
germinativ și respectarea 
densităților optime la fie
care, cultură.

„Ca și în 1984, condițiile 
climatice nefavorabile au 
determinat o apreciabilă 
întîrziere a , declanșării 
campaniei de primăvară — 
ne precizează inginerul 
Gheorghe Drăgoi, directo
rul Direcției agricole jude
țene — și în prezent nu se 
mai poate vorbi de o eșa
lonare a însămînțărilor De 
epoci. Practic, toate cele 
peste 140 000 hectare plani
ficate trebuie însămințate 
în mai puțin de trei săp- 
tămîni, într-o singură epo
că, în care fiecare zi și oră 
bună de lucru trebuie fo
losite din plin, din zori și 
pînă seara tîrziu. în toate 
unitățile s-au asigurat se
mințe în cantitățile prevă
zute și din soiurile stabili
te pentru fiecare zonă. în 
aceste condiții. încadrarea 
în perioada optimă de se
mănat depinde numai de 
specialiști, cărora le stat 
subordonate direct forma

țiile de mecanizatori. O 
deosebită grijă acordăm în 
această perioadă păstrării 
umidității in sol, care cu 
toată zăpada căzută în 
acest an nu cuprinde decît 
35—40 cm. Iată de ce am 
interzis cu desăvîrsire fo
losirea agregatelor singula
re atît la pregătirea . tere
nului, cît și . la semănat, 
deoarece cu cît trecerile pe 
teren sînt mai multe, cu 
atît cantitatea de apă ce 
se pierde din sol este mai 
mare, ca să nu mai vor
bim de tasarea si depre
cierea structurii stratului 
fertil. Ca urmare a măsu
rilor luate, în următoarele 
5—6 zile semănatul plante
lor furajere, al mazării, 
băutului, inului, cînepei șl 
soiei se poate încheia, în 
paralel urmînd să se trea
că cu toate forțele, odată 
cu creșterea temperaturii 
în sol. la însămîntarea fe- 
clei de zahăr pe cele 11700 
hectare — cultură intensi
vă. a florii-soarelui na 
23 800 hectare și a porum
bului pe 85 470 hectare* 1.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scintell”
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii .Socialiste România

Doresc să mulțumesc Excelentei Voastre pentru mesajul de felicitare și 
bune urări transmis cu ocazia Zilei naționale a Statului Brunei.

Folosesc aceasta. ocazie pentru. a adresa Excelenței Voastre cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate poporului român.

Sultan HASSAN AL BOLKIAH
Suveranul Statului Brunei

MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ 

A POPORULUI UNGAR PRIETEN

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ
A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI 
DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEU"

VASLUI : Un nou cartier 
de locuințe

în partea de sud-est a munici
piului Biriad, localitate care a cu
noscut în ultimele două decenii 
transformări și innoiri urbanistice 
fără precedent, se află în stadiu de 
finisaj primele patru blocuri din- 
tr-un nou cartier de locuințe. A- 
vînd prevăzute blocuri cu cite pa
tru, șase și opt etaje, numeroase 
dotări social-culturale și însumînd 
aproape 2 000 de apartamente, noul 
cartier este a șasea mare zonă de 
locuințe edificată aici în anii so
cialismului, cînd au fost construite 
și puse la dispoziția oamenilor 
muncii din „cetatea rulmenților ro
mânești" în total 15 000 de aparta
mente. (Petru Necuia).

TELEORMAN : Acțiuni 
de bună gospodărire 

și înfrumusețare
Numeroși cetățeni din municipiul 

Alexandria participă in aceste zile 
de primăvară la acțiunile de mai 
bună gospodărire și înfrumusețare, 
inițiate de Consiliul popular prin 
deputății săi. în jartiere și parcuri, 
pe străzi și manie artere de cir
culație se string frunzele și cren
gile uscate, se curăță șanțurile și 
rigolele, se pregătesc spațiile des
tinate cultivării florilor și legume
lor. O adevărată competiție a mun
cii patriotice se desfășoară în 
parcurile „Central" și „1 Mai", pe 
arterele principale de circulație — 
căile „Dunării" și „București", șo
seaua „Turnu Măgurele". Impor
tante forțe sînt concentrate la re
pararea străzilor, precum și la fi
nalizarea lucrărilor de amenajarea 
noii baze de agrement din apro
pierea municipiului. (Stan Stefan).

tv
20,00 Telejurnal
20.15 Actualitatea In economie. Campa

nia agricolă de primăvară — 
ritm, calitate, eficientă.

20,25 Secvențe ungare — documentar
20,40 Studioul tineretului. Epoca Nicolae 

Ceaușescu. tinerele eroică • Nume

INFORMAȚII SPORTIVE

România—Turcia: 3 ~0 în preliminariile CM de fotbal
Echipa noastră reprezentativă și-a 

Înscris ieri primele două puncte în 
clasamentul grupei a III-a europe
ne. din preliminariile campionatului 
mondial (ediția a 13-a). trecind, tot
odată. la un golaveraj pozitiv (5—3). 
Ea a învins cu 3—0 (3—0) formația 
Turciei.

în meciul România — Turcia, an
trenorul Mircea Lucescu a aliniat 

MUREȘ : Apartamente 
pentru specialiștii satelor

în ultimele două decenii, satele 
mureșene au cunoscut, asemenea 
tuturor așezărilor rurale ale țării, 
profunde prefaceri înnoitoare. în 
această perioadă, în satele Iernut, 
Sărmașu, Sîngeorgiu de Mureș, 
Band, Deda și altele, in care tră
iesc și muncesc numeroși muncitori 
din industria locală, ingineri, pro
fesori, medici, au fost înălțate 
peste 2 000 de apartamente confor
tabile, care pun în evidență tra
dițiile arhitectonice ale zonelor res
pective și valorificarea cu pricepe
re a materialelor de construcții din 
resurse locale. Totodată, în perioa
da care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului și pină in 
prezent, spațiile comerciale în sate 
au crescut la 100 000 metri pătrați, 
iar suprafața unităților prestatoare 
de servicii către populație a sporit 
de circa șase ori. (Gheorghe 
Giurgiu).

BISTRIȚA-NÂSĂUD :
Noi unități prestatoare 

de servicii
în municipiul Bistrița s-a dat în 

folosință un nou complex de pres
tări servicii, care reunește ateliere 
de tricotaje, încălțăminte, confec
ții, articole de sport-turism, pre
cum și un studio foto. Noul com
plex se adaugă altor 70 de unități 
cu diverse profiluri puse la dispo
ziția cetățenilor din județul Bistrița- 
Năsăud în actualul cincinal. In 1985, 
in orașul de reședință al județului 
vor mai fi deschise alte complexe 
de servire, iar la Năsăud ateliere 
in care se vor confecționa covoare 
înnodate și împletituri din răchită. 
(Gheorghe Crișan).

proprii ale unei Identități comu
ne : eroismul. Reportaj • Arcul 
de lumină al istoriei contempora
ne. Muzică și poezie patriotică ș> 
revoluționară « Proiectele țării, 
proiectele noastre. Reportaj 9 Iti
nerar eroic. Din cronica partici
pării armatei române la războiul 
antihitlerist <& Serial științific 
« Semnături la un anotimp — 
primăvara

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

următorii jucători : Lung — Negri- 
lă. Ștefănescu. Iorgulescu. Ungurea- 
nu — Rednic. Irimescu, Mateuț (Lă
cătuș). Hagi — Cămătaru. Coraș 
(Bălăci). Punctele echipei noastre aii 
fost înscrise de Hagi (minutul 21) și 
Cămătaru (minutele 28 și 42). Amin
tim că la meciul România — An
glia de la 1 mai va avea drept de 
joc și mijlocașul Klein.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI POPORULUI DIN PANAMA

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Poporului din 
Panama, in numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, tuturor militanților 
partidului un cald salut tovărășesc, precum și cele mai bune urări de noi 
succese in activitate.

Comuniștii români urmăresc cu profund interes și sentimente de solida
ritate revoluționară activitatea desfășurată de Partidul Poporului din Panama 
pentru apărarea intereselor fundamentale ale oamenilor muncii, pentru pro
movarea unui proces de transformări sociale în consens cu aspirațiile de li
bertate, independență națională, bunăstare și pace ale poporului panamez.

In condițiile agravării deosebite a situației internaționale actuale, ale creș
terii pericolului de război, Partidul Comunist Român apreciază că problema 
fundamentală a epocii noastre o constituie apărarea păcii, oprirea cursului 
periculos al evenimentelor spre confruntare și război, încetarea cursei înar
mărilor, trecerea la dezarmare, in primul rînd la dezarmarea nucleară. în 
aceste împrejurări este mai necesar ca oricînd întărirea 'conlucrării tuturor 
partidelor, a forțelor politice revoluționare, democratice și progresiste a 
popoarelor de pretutindeni în lupta pentru libertate și independență națio
nală, pentru destindere și colaborare, pentru pace și progres.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de strînsă prietenie și solidaritate 
existente intre Partidul Comunist Român și Partidul Poporului din Panama 
vor continua să se dezvolte și în viitor, spre binele popoarelor român șl 
panamez, al cauzei păcii, progresului și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru ai Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă primului ministru al 
Republicii Islamice Pakistan, Mo
hammad Khan Junejo, cu ocazia nu
mirii sale in această funcție, .prin 
care îi adresează calde felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală. Totodată, se 
exprimă convingerea că guvernele 
celor două țări vor acționa pentru 
dezvoltarea raporturilor de strînsă 
prietenie și cooperare dintre Româ
nia și Pakistan, in spiritul convor
birilor și. înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel, spre binele și 
avantajul reciproc al popoarelor 
român și pakistanez, in interesul 
cauzei păcii și colaborării în lume.

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Nicolae Gavrilescu a fost numit in 
calitatea de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Statele Unite ale 
Americii in locul tovarășului Mircea 
Malița, care a fost rechemat.

vremea
Institutul ilo meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 4 aprilie, ora 20 — 7 aprilie, 
ora 20. în tară : Vremea va Ii in ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi Izolate ce vor avea șl ca
racter de aversă, însoțite de descărcări 
electrice, îndeosebi în nordul târli. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime, nocturne, vor 

I fi cuprinse intre 2 șl 10 grade, izolat 
mai coborite în depresiuni șl in nord- 
estul țării, unde se va mal produce 
brumă, iar cele maxime, diurne, între 

I 13 și 23 de grade, mai ridicate în sud- 
vest. Dimineața, pe alocuri se va sem
nala ceață. In București : Vremea va 

| fi în general frumoasă, cu cerul va
riabil. Tendință de aversă de ploaie. 
Vîntul va sufla slab pînă ta moderat. 
Temperaturile minime, nocturne, vor 
fi cuprinse între 5 și 8 grade, iar cele 
maxime, diurne, între 18 șl 22 de gra- 

I de. Dimineața, ceață slabă.

RECEPȚIE OFERITĂ
DE AMBASADORUL

R. P. UNGARE
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Miklos Ba- 
rity, a oferit, miercuri, o recepție.

Au participat tovarășii Lina 
Ciobanu, Ilie Verdeț, Petru Enache. 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, Tamara Dobrin, 
președinte al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al F.D.U.S., 
membri ai conducerii unor ministere 
și instituții centrale, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, ac
tiviști de partid și de stat, generali 
și ofițeri superiori, personalități ale 
vieții culturale și științifice, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a eliberării Ungariei de șub 
dominația fascistă, președintele Ma
rii Adunări Naționale, Consiliul Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Comitetul Centrai 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Femeilor, alte 
organizații de masă, ministere și in
stituții centrale au transmis telegra
me de felicitare organizațiilor și in
stituțiilor similare din Republica 
Populară Ungară.

Depunerea 
unor coroane de flori

Cu ocazia celei de-a 40-a aniver
sări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, ambasadorul R.P. 
Ungare la București, Miklds Barity, 
a depus, miercuri dimineața, o co
roană de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism, precum 
și Ia Monumentul eroilor șovietici.

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Secretar general al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii 
Socialiste România, ai poporului român și al nostru per
sonal, vă transmitem dumneavoastră și poporului ungar 
un salut tovărășesc și cordiale felicitări cu prilejul celei 
de-a 40-a aniversări a eliberării Ungariei.

Eliberarea Ungariei de sub horthysm și fascism, la re
alizarea căreia, alături de armata sovietică, o contribuție 
însemnată a adus armata română prin importante jertfe 
umane și materiale, a deschis calea unor profunde trans
formări revoluționare în viața poporului ungar.

în cele patru decenii de la eliberarea țării, poporul 
ungar a obținut, sub conducerea partidului, succese în
semnate în edificarea socialismului.

Poporu) român se bucură sincer, de rezultatele obținute 
de oamenii muncii din Ungaria in înflorirea multilaterală 
a economiei, culturii și științei.

Constatăm cu satisfacție că s-au întărit continuu rela
țiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Munci
toresc Socialist Ungar, dintre cele două țări și popoare.

BUDAPESTA

Pornind de Ia spiritul Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, al hotărîrilor și înțelegerilor 
noastre comune, ne exprimăm convingerea că relațiile 
de bună vecinătate, prietenie și stimă reciprocă dintre^ 
România și Ungaria, bazate pe respectul independentei 
și suveranității naționale, al egalității în drepturi și ne
amestecului în treburile interne, întrajutorării și solidari
tății, vor cunoaște și în viitor o dezvoltare puternică, pe 
multiple planuri, constituind un factor important în operă 
de dezvoltare economico-socială a României și Ungariei, 
în creșterea prestigiului socialismului, în interesul secu
rității, colaborării și păcii în lume.

Folosim șl acest prilej pentru a adresa Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Con
siliului Prezidențial și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Populare Ungare, poporului ungar și dumneavoastră 
personal, succes deplin în înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea, în edificarea socialismului și în dezvol
tarea multilaterală a Ungariei vecine și prietene.

Poporul ungar sărbătorește azi 
împlinirea a patru decenii de Ia 
eliberarea patriei sale de domina
ția fascistă — eveniment de însem
nătate istorică în destinele țării, 
care, mareînd înlăturarea regimu
lui reacționar, a deschis calea 
transformărilor democratice, a fău
ririi socialismului in Ungaria.

în noua etapă istorică s-au afir
mat din plin însușirile creatoare 
ale maselor populare, devenite stu
pine pe destinele lor și însuflețite 
de perspectiva unui viitor mai bun. 
După ce au depășit etapa reface
rii țării, distrusă de război, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea au înfăptuit, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, adinei prefaceri revoluțio
nare în toate domeniile activității 
sociale. Remarcabil este bilanțul 
politicii de industrializare, care iși 
găsește materializare în puternica 
dezvoltare a forțelor de producție, 
în apariția pe harta țării a sute și 
sute de întreprinderi moderne, în 
crearea de noi ramuri ale econor 
miei naționale .și construirea de noi 
cdntre muncitorești. Incorporînd în 
măsură crescîndă roadele progre
sului tehnico-științific. o dezvol
tare continuă a cunoscut agricul
tura socialistă. Au înflorit știința 
și cultura, s-au modernizat orașele 
și satele ; pe baza sporirii avuției 
naționale a crescut simțitor nivelul 
de trai, material și spiritual, al în
tregului popor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Aniversarea de astăzi are loc la 
puține zile după desfășurarea celui 
de-al XIII-lea Congres al P.M.S.U., 
care, pornind de Ia nivelul atins in 
dezvoltarea generală a țării, a ela
borat un amplu program îndreptat 
spre ridicarea eficienței întregii ac
tivități, perfecționarea relațiilor so
ciale, asigurarea condițiilor optime 
pentru făurirea, în continuare, a 
societății socialiste dezvoltate.

Poporul român dă o legitimă a- 
preciere realizărilor de seamă do- 
bîndite de oamenii muncii din Un
garia în făurirea noii orînduiri și 
urmărește cu interes și satisfacție 
activitatea lor constructivă.

Rememorarea evenimentelor care 
eu avut loc în urmă cu patru de
cenii constituie prilej de evocare 
a marilor bătălii purtate pentru e- 
iiberarea Ungariei, a jertfelor de 
singe date în lupta pentru zdrobi
rea fascismului. Așa cum se știe, 
pe teritoriul Ungariei, alături de 
armata sovietică, au luptat 210 000 
de ostași și ofițeri români, care, 
dîpd dovadă de un nepieritor e- 

> roism, participînd la 81 de bătălii 
mai importante, au eliberat 1237 
de localități. Sîngele vărsat de cei 
peste 42 000 de militari români 
pentru eliberarea Ungariei a ci
mentat prietenia dintre cele două 
țări și popoare.

în anii făuririi noii orînduiri, re
lațiile româno-ungare au fost ridi
cate pe o treaptă nouă, superioară 

și s-au dezvoltat pe multiple pla
nuri — în domeniile politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural. 
Stimulate de cadrul fertil pe care 
II constituie Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din 
1972, raporturile dintre cele două 
țări cunosc o evoluție pozitivă și 
au ca temelie trainică principiile 
deplinei egalități in drepturi, res
pectării independentei și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc — principii a căror neabă
tută respectare este garanția ex
tinderii și aprofundării continue a 
acestor raporturi.

Așa cum dovedește viața însăși, 
factorul hotărîtor al extinderii re
lațiilor româno-ungare îl constituie 
legăturile de prietenie dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar și, în 
acest cadru, întîlnirile și convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kădăr, care au 
elaborat liniile directoare ale in- ,
tensificăaii Conlucrării dintre cele ,
două țări și popoare. Este convin- ! 
gerea comună a partidelor și țări
lor noastre că valorificarea plenară 
a posibilităților existente pentru 
dezvoltarea și întărirea colaborării 
noastre în făurirea noii orînduiri ■
corespund pe deplin intereselor I
poporului român și poporului un
gar, cauzei generale a socialismului 
și păcii.

cinema
4 aprilie constituie cea mal mare 

sărbătoare națională a Republicii 
Populare Ungare. în această zi, cu 
40 de ani in urmă, în înaintarea sa 
victorioasă armata sovietică a alun
gat de pe teritoriul țării ultimele 
unități ale armatei. germane fasciste 
și prin aceasta a eliberat complet în
treaga Ungarie.

Prin eliberarea patriei noastre s-a 
pus capăt robiei fasciste și a fost 
deschisă calea pentru transformarea 
democratică a societății. Toate acele 
schimbări care au avut loc in 1945 și 
în anii care au urmat au reprezen
tat continuarea și desăvîrșirea luptei 
seculare a poporului nostru pentru 
libertate, independență națională, 
progres social. La 4 aprilie, poporul 
nostru nu s-a eliberat doar de sub 
ocupația hitleristă. ci, ca urmare a 
destrămării structurilor 'de stat 
horthyste, s-a ivit posibilitatea de a 
trece la înfăptuirea obiectivelor revo
luției și luptei pentru libertate din 
1848—1849, precum și ale Republicii 
sfaturilor din 1919. Rădăcinile politice 
ale sistemului social de astăzi din 
Ungaria se află in procesul care a 
început în anii 1944—1945.

Ne aducem aminte cu respect, cu 
prilejul aniversării noastre, că in 
lupta dusă pe plan mondial împotri
va fascismului, poporul sovietic a 
adus cele mai mari sacrificii. Din 
acest motiv, gîndurile noastre de re
cunoștință și mulțumiri se îndreaptă 
în primul rînd către poporul sovie
tic. Păstrăm cu pietate amintirea 
acelor eroi din rindurile poporului 
sovietic care și-au sacrificat viața 
pentru libertatea poporului nostru. 
Gindurile noastre se îndreaptă tot
odată cu recunoștință către ostașii 
români, bulgari, iugoslavi, englezi și 
americani care au participat la în
cleștarea eroică ce a dus la eliberarea 
patriei noastre din cătușele naziste. 
Cu mindrie ne amintim de toți acei 
unguri care, acasă sau pe alte cîm- 
puri de luptă din Europa — în Uniu
nea Sovietică, Iugoslavia, Cehoslova
cia. Franța și Belgia — in rindurile 
antifasciștilor, ale eliberatorilor au 
luptat împotriva fascismului.

Din perspectiva celor 40 de ani care 
au trecut, suferințele celui de-al 
doilea război mondial, jertfa a zeci 
de milioane de oameni stau ca un 
avertisment, ca învățătură de a nu 
permite nimănui să arunce lumea 
într-o nouă conflagrație.

La aniversarea eliberării noastre, 
evocăm drumul pe care l-am parcurs 
pină in zilele noastre de la acei ani 
de cotitură 1944—1945. Ne aducem 
aminte de unde am pornit, cum am 
înaintat și pină unde am ajuns. Dru
mul nostru istoric reprezintă un im
portant izvor de experiență pen
tru noi.

în cel de-al doilea război mondial, 
Ungaria a suferit pierderi deosebit 
de mari. Sute și sute de mii de oa- 
mer’ și-au pierdut viața în urma 
războiului sau în lagărele de con
centrare. printre ei personalitățile 
eminente ale națiunii noastre, eroii 
luptei antifasciste care au fost îm- 
pușcați de criminalii fasciști sau au 
încetat din viață in urma torturilor 
nemiloase. S-a distrus aproximativ 
40 la sută din avuția națională. Cea 
mai mare parte a șepteluiui a fost 

omorît sau dus peste frontieră. Țara 
a pierdut mai mult de jumătate din 
mijloacele sale de circulație. Dintre 
întreprinderile patriei peste 90 la sută 
au avut de suferit de pe urma 
războiului, mare, parte din mașini, in
stalații au fost evacuate de fasciști și 
duse in Vest. Armatele germane, cu 
ocazia retragerii lor, au jefuit și au 
luat cu ele cele mai valoroase piese 
din tezaurul național, au distrus cele 
mai frumoase monumente, au arun
cat in aer podurile, iar zeci de mii 
de clădiri au fost transformate in 
ruine.

Eliberarea noastră, infrîngerea mi
litară a fascismului sînt incontesta
bil opera Uniunii Sovietice. Dar po
porul ungar era cel chemat să se fo
losească de condițiile favorabile care 
s-au creat. în această situație, forțele 
progresiste din Ungaria, în primul 
rînd comuniștii, și-au dat seama că 
lichidarea urmărilor dezastruoase ale 
războiului trebuie să fie îmbinată cu 
rezolvarea problemelor seculare ale 

Cea de-a 40-a aniversare a eliberării Ungariei

societății ungare, cu transformarea 
democratică a țârii.

Partidul comunist, cu mult înainte 
de eliberarea deplină a tării, a 
elaborat programul reconstrucției 
democratice a Ungariei. Acel partid 
care în cei 25 de ani de orinduire 
contrarevoluționară a luptat in ilega
litate pentru supraviețuirea sa, în 
primele clipe ale libertății a fost ca
pabil să exprime dorința milioane
lor de oameni, să traseze drumul 
pentru redresarea țării. Acest proces 
a avut ca rezultat întrunirea în de
cembrie 1944 a Adunării Naționale 
provizorii, care a pus ;bazele noului 
stat ungar. Guvernul național provi
zoriu a declarat război Germaniei 
hitleriste și, ca una dintre primele 
sale măsuri, a proclamat reforma 
agrară. Prin aceasta a început o nouă 
epocă.

Reconstrucția se desfășoară Intr-un 
ritm greu de imaginat. O nouă or
dine ia naștere pe ruine. în numai 
cîțiva ani. orînduirea democrat-popu- 
larâ recuperează neîmpliniri de se
cole. Acestea sînt marcate de acte 
istorice ca reforma agrară, procla
marea republicii, reforma monetară, 
naționalizarea fabricilor, minelor, 
băncilor, comerțului cu ridicata, 
transporturilor. Partidul comunist a 
putut obține aceste succese in trans
formările democrat-populare datorită 
sprijinului larg de care s-a bucurat 
din partea aliaților săi — țărănimea 
muncitoare, intelectualitatea de stin
gă, forțele progresiste ale națiunii. 
Drept urmare, in 1948. doar după trei 
ani de la eliberarea tării, la putere 
vine clasa muncitoare, iar patria 
noastră pășește pe calea dezvoltării 
socialiste.

Răsturnarea orinduirii burgheze, 
crearea relațiilor de producție socia
liste, dezvoltarea rapidă a industriei 
și agriculturii, revoluția culturală, 
creșterea simțitoare a nivelului de 

viață, crearea unei existente sigure, 
dezvoltarea democrației socialiste 
sint cele mai importante cuceriri ale 
epocii istorice din cei 40 de ani care 
au trecut de la eliberarea tării.

Transformările care au avut loe 
în cele patru decenii iși au rădă
cinile în .schimbările intervenite în 
relațiile de proprietate. Actualmen
te. 95 Ia sută din venitul național al 
patriei noassre provine din sectorul 
socialist — cel de stat și coopera
tist. Acest procentaj este și mai mare 
în ceea ce privește numărul celor 
ocupați in sectorul socialist. Mutații 
radicale au avut loc și în structura 
societății ungare. Din populația ac
tivă a țării, 56 la sută fac parte din 
clasa muncitoare ; in același timp a 
scăzut numărul țăranilor și a crescut 
cel al intelectualilor. Principala ten
dință a schimbărilor sociale o repre
zintă apropierea dintre clase și pă
turi, scăderea deosebirilor dintre ele. 
Această tendință apare în primul 
rînd în ce privește caracterul mun

de MIKLOS OVÂRI
membru oi Biroului Politic, secretar al C.C. a! P.M.S.U.

cii, modul de viață și preocuparea 
culturală.

Cele patru decenii care au trecut 
au constituit cea mai fructuoasă epo
că a întregii noastre istorii. în această 
perioadă, patria noastră s-a transfor
mat dintr-o țară agrară înapoiată 
intr-un stat industrial cu o agricul
tură dezvoltată. Producția industria
lă, față de perioada antebelică, a 
crescut de 15 ori. Aproximativ ju
mătate din venitul național provine 
din industrie, pe cînd în 1938 acest 
sector participa doar cu 20 la sută 
în realizarea iui. Mutații importante 
au avut loc și în structura indus
triei, in primul rînd prin creșterea 
ponderii ramurilor purtătoare ale 
progresului tehnic. A crescut remar
cabil productivitatea muncii.

Transformări de importantă Isto
rică au avut loc și în agricultura 
patriei noastre. Ca rezultat al poli
ticii agrare eficiente a P.M.S.U., ță
rănimea cooperatistă trăiește in con
diții umane demne, iar situația ei 
materială șl spirituală este din ce 
In ce mai bună. Oamenii muncii din 
cooperativele de producție folosesc 
mașini moderne, aplică tehnologii 
avansate, introduc în producție pro
cedee industriale. Gospodăriile per
sonale și cele auxiliare completează 
organic marile unități de producție.

Pentru caracterizarea economiei, a 
societății noastre s-ar putea cita 
zeci și zeci de date, fapte, argu
mente. Să exemplificăm doar unele 
dintre ele : Ungaria, in momentul de 
față, este printre primele 6 state 
din lume în privința producției de 
alumină, bauxită, autobuze și lămpi 
incandescente, în ceea ce privește 

valoarea producției agricole pe cap 
de locuitor, patria noastră se află 
pe primul loc în lume. Am devenit 
unul dintre importanții exportatori 
de animale și carne.

Marile schimbări sociale și econo
mice în deceniile care au trecut de 
ia eliberare au influențat favorabil 
și nivelul de viață al populației. în 
1983, venitul real pe cap de locuitor 
față de 1950 a crescut de 3,5 ori. 
Cultura a devenit un bun al tuturor, 
ceea ce se exprimă în creșterea, an 
de an, a numărului de cărți editate, 
sporirea tirajului publicațiilor, în
mulțirea celor care frecventează bi
bliotecile, muzeele, teatrele. Societa
tea iși ia asupra sa o parte din ce 
în ce mai mare din cheltuielile pen
tru creșterea copiilor, iar sistemul 
de pensii se extinde asupra tuturor 
păturilor sociale. Fondul locativ a 
crescut de la eliberare cu 1 milion 
de apartamente.

în sfîrșit, printr-o modernizare 
continuă, în special după atotcuprin- 

zătoarea reformă economică, intro
dusă incepînd din 1968, au crescut e- 
ficiența și productivitatea economiei 
țării. S-a constituit, în deceniile care 
au trecut, un nou sistem al institu
țiilor politice, sistem care are drept 
semn distinctiv că acționează In in
teresul oamenilor, luind in conside
rație opiniile lor și funcționează cu 
participarea activă a acestora.

Care este principalul izvor al tu
turor realizărilor noastre ? La aceas
tă întrebare răspunsul inechivoc este 
că la baza tuturor succeselor se află 
politica marxist-leninistă, principia
lă, consecventă a Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, unitatea sa 
ideologică, politică și de acțiune. 
Pentru politica partidului nostru de
finitorie este confruntarea responsa
bilă cu realitatea, ea avînd totodată 
un caracter deschis.

Garanția fundamentală a progre
sului nostru este unitatea națională, 
politica de alianță care se reînnoieș
te permanent și devine din ce în ce 
mai cuprinzătoare. Marea majoritate 
a muncitorilor, țăranilor cooperatori, 
intelectualilor este de 'acord cu o- 
biectivele de bază ale P.M.S.U. și 
sprijină concret realizarea lor. Parti- 
nul nostru aplică in mod creator le
gitățile generale ale construcției so
cialiste, ținind seama de specificul 
și realitatea națională. încercăm în 
același timp să învățăm și de la alții, 
în orimul rînd din experiența parti
delor frățești din Uniunea Sovietică 
și din țările socialiste. In practica 
noastră cotidiană se îmbină patrio
tismul cu internaționalismul, respec
tul față de națiunea noastră cu con
siderația pentru celelalte popoare.

Studiind istoria poporului ungar șî 
a poporului român" este imposibil să 
nu descoperi moștenirea care rezultă 
dintr-o soartă comună seculară, tra
dițiile trecutului, învățămintele care 
se degajă din suferințele comune. 
Este sarcina istoricilor de a inven
taria cele realizate pe acest tărim 
în cei 40 de ani care au trecut de 
la eliberare. De data aceasta dorim 
să evidențiem doar rezultatele și e- 
venimentele cele mai importante în 
relațiile dintre țările noastre. Resta
bilirea relațiilor statale, prima con
venție pentru schimburile de măr
furi, semnarea în 1946 a convenției 
în domeniul comerțului exterior și 
în 1947 a celei privind relațiile cul
turale au marcat noua cotitură în 
raporturile dintre statele noastre. 
Primul document de o importanță 
deosebită pentru dezvoltarea relați
ilor dintre cele două țări a fost Tra
tatul de prietenie, colaborare și aju
tor mutual semnat la 24 ianuarie 
1948, cu ocazia vizitei delegației gu

vernamentale române conduse de 
premierul dr. Petru Groza,

întîlnirile și schimburile de opinii 
la nivel înalt care au loc periodic 
între țările noastre constituie mo
mente esențiale în relațiile noastre, 
întîlnirile dintre tovarășii Jânos 
Kâdăr și Nicolae Ceaușescu la De
brețin și Oradea in 1977 au repre
zentat un moment de o Importanță 
deosebită in raporturile noastre. 
Transpunerea In viață a obiectivelor 
stabilite cu acea ocazie este de na
tură să ducă la întărirea relațiilor 
noastre de bună vecinătate,să dea 
un nou impuls raporturilor dintre 
statele noastre.

Avem rezultate apreciabile pe ță
ranul colaborării economice. Au in
tervenit numeroase înțelegeri pri
vind cooperarea și specializarea în 
producție în domeniul industriei 
mijloacelor de circulație rutieră, in
dustriei construcțiilor de mașini, in
dustriei erbicidelor și medicamente
lor, industriei aluminiului. Colabo
rarea dintre cele două state se ex
tinde asupra transportului de ener
gie electrică, pe tărim fitosanitar, în 
domeniul veterinar, în gospodărirea 
apelor, turismului, micului trafic de 
frontieră. Ar fi greu să enumerăm 
tot ceea ce am făcut șl facem pentru 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării dintre noi, colaborare care se 
bucură de sprijinul partidelor și gu
vernelor noastre.

Reluarea, cu patru decenii în 
urmă, a relațiilor dintre noi s-a În
făptuit în primul rind în domeniul 
cultural. în anii care au urmat au 
avut loc numeroase inițiative efi
ciente pentru extinderea relațiilor 
pe tărim științific, în domeniul ra
porturilor dintre uniunile de crea
ție, instituții de învățămint supe
rior, edituri, instituții teatrale și 
cinematografice, schimburilor da 
bursieri. Avînd în vedere invăță- 
mintela deceniilor care au trecut, 

în anii care vin nu vom precupeți 
nici un efort pentru a se cunoaște 
și mai bine in țările noastre valo
rile culturale deosebite ale poporu
lui ungar și ale poporului român.

Convingerea noastră este că e in 
Interesul ambelor noastre popoare 
dezvoltarea raporturilor de priete
nie dintre poporul ungar și poporul 
român, a coiaborării multilaterale 
dintre țările noastre. Misiunea noas
tră este facilitată de faptul că un
gurii conviețuiesc de secole cu 
românii și personalitățile progre
siste din rîndul celor două popoare 
s-au opus naționalismului și au 
construit puntea prieteniei. Șl obiec
tivele de bază ale popoarelor noas
tre sînt identice în virtutea ideolo
giei marxist-leniniste și a interna
ționalismului proletar.

Cu cîteva zile în urmă, în anul 
celei de-a 40-a aniversări a eliberă
rii, au avut loc lucrările Congresu
lui al XIII-lea al P.M.S.U. Con
gresul a stabilit că partidul Iși în
deplinește cu cinste rolul său de 
îndrumător al întregii activități 
sociale, slujește cu responsabilitate 
cauza poporului, progresului social 
și a păcii. Drept consecință, orîn
duirea socială socialistă, puterea 
oamenilor muncii din Ungaria stau 
pe baze ferme, iar situația Rolitică 
internă este stabilă. în anii care 
au trecut, partidul, cit și poporul 
nostru au fost puse la o grea în
cercare. în pofida acestui lucru, am 
reușit să îmbunătățim echilibrul 
economiei naționale, să determinăm 
o creștere a avuției naționale și; să 
păstrăm cuceririle noastre socia
liste.

înviorarea dezvoltării noastre 
economice constituie problema cen
trală a continuării edificării socia
liste. O sarcină importantă și la 
noi, ca și în alte țări socialiste este 
trecerea la dezvoltarea economică 
intensivă. Cea mai importantă con
diție a acestei treceri rezidă în fo
losirea mai eficientă și mai deplină 
a marilor rezerve și forțe de care 
dispune sistemul socialist, îmbună
tățirea calității activității noastre, 
creșterea productivității muncii.

Dezbaterile care au avut loc la 
Congres au evidențiat că există sau 
se pot crea condițiile necesare pen
tru înviorarea dezvoltării noastre 
economice. Sint nestrămutate fide
litatea poporului nostru față de 
socialism, dorința lui de acțiune ; 
economia noastră are un funda
ment solid, principiile de bază ale 
conducerii planificate a economiei 
naționale au dat rezultate bune. 
Colaborarea In plină dezvoltare cu 
țările socialiste în cadrul C.A.E.R., 
cit și relațiile noastre bilaterale 
constituie o temelie internațională 
sigură.

Congresul aî XIII-lea ai partidu
lui nostru, valorificind marea ex
periență a poporului ungar in cele 
patru decenii de viață liberă, ba- 
zindu-se pe Încrederea sa in par
tid, a elaborat sărcinile care stau 
in fața întregii noastre societăți in 
dezvoltarea ei viitoare. Misiunea 
noastră este de a mobiliza poporul, 
partidul, pe toți cetățenii de bună 
credință ai patriei, toate forțele 
creatoare în vederea realizării pro
gramului nostru.

® 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 spinzuraților — 17.45 : DOINA
(16 35 33).
© Adela s 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.
9 Program de vacanță — 8; 10,30; 
12; 13,30; 15, Croaziera — 17; 19 : CO- 
TROCENI (49 48 48).
© Sosesc păsările călătoare : SCALA 
(11 03 72) — 0; 11,30; 14; 16,30; 19, 
MELODIA (11 13 49) — 9; 11,30: 14; 
16,30; 19.
8 Roșcovanul î VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17: 19.

| ® Răpirea fecioarelor 8 FLACĂRA 
(22 33 40) — 15: 17: 19.
9 Cireșarii : STUDIO (59 53 13) — 
9,30; 11,30; 13,30: 15,30; 17,30; 19,30.
© Fata care vinde flori : FESTIVAL 
(15 63 84) — 16,45; 19, FEROVIAR
(□0 51 40) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
© Marfă furată : FESTIVAL — 9; 
11; 13; 15.
© Aii Baba șl cel 40 de hoți : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,30; 14;
16.30; 19.
8 Inimă rece : LUMINA (14 74 16) — 
9: 11; 13; 15: 17; 19.
9 Surorile medicale: PACEA (71 30 85)
— 14; 16; 17.45.
4J Inimă rece ș! Piedone In Egipt : 
SALA MICA A PALATULUI — 15,30: 
19.15.
O Pirații secolului XX : VOLGA 
(79 7! 26) — 9: Ti; 13; 15; 17; 19.
9 Frați de cruce : AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13; 15: 17: 19, TOMIS
(21 49 46) — 9: 11 ; 13; 15: 17; 19.
e Vraciul : POPULAR (35 15 17) — 
15; 18,30.
« Cidu! : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8.45; 11,45: 15: 18.15.
9 Ce se tntimplă doctore?: CAPI
TOL (16 29 17) — 9; II; 13; 15; 17; 19. 
a Piedone In 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; li; 13; 
15: 17: 19.
9 Provocarea dragonului : FAVORIT 
(45 31 70) - 0; II; 13; 15; 17,15; 19,30, 
CULTURAL (83 50 13) — 0; 11; 13;
15; 17: 19. FLAMURA (85 77 12) — 12; 
14: 16: 18.
® Un șerif extraterestru s GRIVITA 
(17 08 58) — li; 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.
9 Program de vacanță s GRIVITA
— 9.
® Avertismentul : DACIA (50 35 94)
— 9: 11,30; 14: 16.30: 19.
Q Undeva, cîndva : UNION (13 49 04)
— 9; 13.15: 15.15: 17,15: 19.15.
9 Lupii mărilor : FERENTAR!
(80 49 85) — 15; 17: 19.
S Kramer contra Kramer : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9: Îl: 13: 15: 17; 19.
® Rocky II : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17: 19.
© Iubirea, are multe fete : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 18.
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Mrie președintelui Nicolae Ceausescu 
pentru denudearizarea Balcanilor

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări 
a eliberării Ungariei

evidențiate de
ATENA 3 (Agerpres). — într-o 

conferință de presă organizată la 
Atena, primul ministru al Greciei, 
Andreas Papandreu. a reafirmat do
rința guvernului său de a înlătura 
armele nucleare americane de pe 
teritoriul elen, informează agenția 
A.N.A. Relevind că măsura va re
prezenta o contribuție la denuclea- 
rizarea Balcanilor. Andreas Papan
dreu a evidențiat eforturile pre-

VIENA

încheierea sesiunii Comitetului consultativ al O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tineretului 
Alocuțiunea tovarășului Nicu Ceaușescu

VIENA 3 (Agerpres). — La Viena 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a Comitetului consulta
tiv al O.N.U. pentru Anul Interna
tional al Tineretului (A.I.T.). orga
nism interguvernamental, creat, în 
1981, al cărui președinte este tova
rășul Nicu Ceaușescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

In cadrul sesiunii au fost elabo
rate „linii directoare pentru pro
grame de viitor în domeniul tinere
tului", care vor fi supuse spre exa
minare și adoptare Conferinței 
Mondiale a Națiunilor Unite pentru 
A.I.T., ce va avea loc la sediul 
O.N.U. cu prilejul celei de-a. 40-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

în alocuțiunea rostită la înche
ierea sesiunii, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, referindu-se la rezulta
tele obținute, a subliniat că liniile 
directoare elaborate pot constitui 
un izvor de inspirație pentru toți 
factorii cu responsabilități în dome
niul tineretului, ele fiind axate pe 
probleme specifice- care privesc 
tînăra generație.

însemnătatea documentului va 
depinde de măsura în care acesta va 
stimula activități practice menite să 
ducă lg îmbunătățirea condiției ti
nerilor, animați de idealul unei 
vieți mai bune și dornici să parti
cipe mai activ. la soluționarea pro
blemelor care îi interesează, la ni
vel național și internațional.

Documentul recomandat spre 
adoptare Adunării Generale a 
O.N.U. oferă dimensiunea de per
spectivă a Anului Internațional al 
Tineretului. Liniile directoare re

S.U.fl.: Luări de poziție 
împotriva militarizării spațiului cosmic

NEW YORK 3 (Agerpres). — în- 
tr-un război nuclear, chiar și ță
rile situate departe de teritoriile 
statelor aflate în conflict-vor fi dis
truse, fără ca vreo bombă atomică 
să fi căzut asupra lor — este de 
părere cunoscutul âătrofizician a- 
merican, Carl Sagan. Deși unele 
viețuitoare care trăiesc Ia adîncime 
în apele oceanului vor scăpa, multe 
specii, inclusiv omul, nu vor pu
tea evita, cu certitudine, nimicirea 
— spune Sagan, a cărui opinie este 
împărtășită de numeroși alți oa
meni de știință din S.U.A. Stratul 
dens de radiații care ar înconjura 
planeta ar opri pătrunderea raze
lor solare, ducînd la „iarna nuclea

BELGIA : NU rachetelor cu rază medie de acțiune!
BRUXELLES 3 (Agerpres). — Or

ganizația belgiană „Juriștii împo
triva armelor nucleare" a lansat un 
apel tuturor partidelor de opoziție 
din țară, cerîndu-le să acționeze 
pentru înlăturarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune de 
pe teritoriul Belgiei. Apelul, difuzat 
la Bruxelles, subliniază că actuala 
coaliție guvernamentală a adoptat o 

premierul elen
ședintelui Nicolae Ceausescu In 
această direcție, precum și pentru 
crearea unei zone libere de arme 
nucleare în .Balcani. Referindu-se 
la politica de securitate a Greciei 
în general, premierul elen a subli
niat că trebuie să se înțeleagă că 
Grecia intenționează să urmeze un 
curs care nu este „croit după do
rințele" altor țări, ci unul care 
coincide cu aspirațiile poporului său.

flectă necesitatea de a asigura con
tinuitatea activităților statelor, ale 
O.N.U., ale instituțiilor sale specia
lizate, ale tuturor organizațiilor 
interesate în problema tineretului.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
^urarea ca Anul Internațional al Ti
neretului — desfășurat sub deviza 
„Participare, Dezvoltare, Pace" — să 
constituie cu adevărat inaugurarea 
unei etape care să ofere generațiilor 
viitoare noi orizonturi de acțiune 
socială, de implicare activă și res
ponsabilă in eforturile creatoare ale 
popoarelor, consacrate dezvoltării 
naționale, soluționării echitabile și 
trainice a problemelor majore ale 
umanității.

în intervențiile rostite, mai multe 
delegații au exprimat aprecieri po
zitive cu privire la activitatea rod
nică depusă de comitet in pregătirea 
multilaterală a marcării A.I.T. pe 
plan național, regional și mondial, 
subliniind valoarea practică deosebi
tă a liniilor directoare pentru pro
grame, de viitor în domeniul tinere
tului, în contextul intensificării și 
diversificării acțiunilor întreprinse 
în direcția asigurării participării 
active a tinerei generații la înfăp
tuirea idealurilor păcii, prieteniei, 
respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare.

Totodată, a fost evidențiată necesi
tatea sporirii rolului O.N.U., al or
ganismelor sale, al instituțiilor spe
cializate, al organizațiilor .neguver
namentale de tineret sau cu preocu
pări în acest domeniu în promova
rea eficientă a obiectivelor înscrise 
în liniile directoare, în vederea 
transpunerii în viață a componente
lor fundamentale ale Anului Inter
național al Tineretului — „Participa
re. Dezvoltare. Pace".

ră" și distrugerea majorității for
melor de viață de pe Terra. Cari 
Sagan a combătut conceptul „su
periorității militare", precum și 
proiectele de militarizare a spațiu
lui cosmic.

★
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Organizația antimilitaristă america
nă „Institutul de studii cosmice și 
pentru problemele securității" a 
lansat o campanie de strîngere de 
semnături pe un apel cane cheamă 
la' stoparea cursei înarmărilor în 
spațiul extraatmosferic. în apel se 
subliniază că înarmarea cosmică 
sporește pericolul unui război nu
clear.

hotărîre în problema rachetelor, 
care contravine voinței majorității 
poporului belgian. Printre argu
mentele ce le aduc în sprijinul po
ziției lor, juriștii subliniază că uti
lizarea armelor nucleare de pe te
ritoriul Belgiei de către S.U.A. con
travine prevederilor constituționale 
și reprezintă o încălcare a suvera
nității țării, a normelor dreptului 
internațional.

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — în 
cadrul manifestărilor prilejuite de 
împlinir'ea a 40 de ani de la elibe
rarea Ungariei de sub dominația 
fascistă, Jânos Kădâr, secretarul 
general al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Păi Losonczi, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, Gyorgy Lăzăr, pre
ședintele Consiliului ' de Miniștri, 
alți conducători de partid și de1 stat 
din R. P. Ungară au depus, la Bu
dapesta. coroane de flori la Memo
rialul eroilor unguri, precum și la 
Monumentul eroilor sovietici.

Coroane de flori au fost depuse 
de delegația română de partid și de 
stat, condusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea celorlalte 
delegații de partid și de stat pre
zente la manifestările prilejuite de 
împlinirea a 40 de ani de la elibe
rarea Ungariei de sub dominația 
fascistă.

★
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 40-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub dominația 
fascistă, miercuri a avut loc o so
lemnitate omagială de depuneri de 
coroane de flori la Cimitirul eroilor 
români „Rakosliget" din Budapesta, 
căzuți în luptele crîncene desfășu
rate în cadrul „Acțiunii Budapesta" 
și în alte bătălii pentru sfărimarea 
fortificațiilor hitleriste și horthyste.

Au fost depuse coroane de flori de 
către delegația română de partid și 
de stat condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, prezentă la Budapesta 
pentru a participa la manifestările 
prilejuite de împlinirea a 40 de ani 
de la eliberarea Ungariei de sub do
minația fascistă.

Au fost depuse coroane de flori

Reuniunea miniștrilor agriculturii 
din țările membre ale C.E.E.

Fixarea preturilor comunitare Ia produsele agricole 
a fost din nou amînată

LUXEMBURG 3 (Agerpres). — La 
Luxemburg s-a desfășurat o nouă 
reuniune a miniștrilor agriculturii 
.din țările membre ale C.E.E. consa
crată controversatei probleme a fixă
rii prețurilor comunitare la produ
sele agricole pentru campania 1985— 
1986.

După două zile de dezbateri aprin
se, miniștrii nu au reușit nici . de 
data aceasta să se pună de acord 
asupra viitoarelor preturi agricole.

Controverse comerciale japono-americane
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Comitetul pentru probleme financia
re al Senatului S.U.A. a adoptat un 
proiect de lege prin care se prevede 
ca președintele Ronald Reagan să 
dispună instituirea de restricții la 
importurile nipone, în cazul în care 
Japonia nu-și deschide mai larg 
piața pentru mărfurile americane, 
relatează agențiile A.P., U.P.I. și 
France Presse.

Proiectul de lege, care urmează să 
fie supus aprobării Congresului, mar
chează o înăsprire a pozițiilor în ca- 
drul forului legislativ american în 
legătură cu relațiile comerciale din
tre S.U.A. și Japonia.

Acțiunile revendicative din Danemarca
COPENHAGA 3 (Agerpres). . — 

Miercuri, pentru a treia zi conse
cutiv de la intrarea în vigoare a le
gislației prin care greviștii sînt obli
gați să reia lucrul, zeci de mii de 
oameni ai muncii din Danemarca au 
continuat acțiunile revendicative, re
latează agențiile de presă. Activita
tea la Copenhaga, precum și în alte 
centre economice și urbane ale ță

de delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de tovarășa Po- 
liana Cristescu. membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al U.T.C., 
de delegația Comitetului municipal 
al P.C.R. și Consiliului popular al 
municipiului București, condusă de 
tovarășa Elena Verona Burtea, secre
tar al Comitetului municipal al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
precum și de delegația Comitetului 
foștilor luptători și veteranilor din 
război împotriva fascismului, condu
să de general-colonel Mihai Burcă.

Delegațiile române au fost întîm- 
pinate de Gabor Gregor, prim-secre- 
tar al Comitetului de partid al sec
torului 17. și Karoly Krebesz, pre
ședintele consiliului popular al aces
tui sector al capitalei ungare.

Oameni ai muncii, școlari și pio
nieri prezenti la ceremonie au de
pus pe mormintele eroilor români 
jerbe și buchete de flori.

Solemnități de depunere de coroa
ne de flori au mai avut loc și la 
cimitirele și monumentele eroilor 
români din orașul Miskolc și Gyor.

★
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 

Tovarășa Poliana Cristescu, membru 
al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist din 
România, care conduce delegația 
Uniunii Tineretului Comunist la 
manifestările prilejuite de aniver
sarea a 40 de ani de la eliberarea 
Ungariei de sub dominația fascistă, 
a avut, miercuri, o întîlnire priete
nească cu Varga Laszlo, membru 
al C.C. al P.M.S.U., secretar general 
al Organizației pionierilor din 
R. P. Ungară.

în cadrul întrevederii s-a făcut un 
larg schimb de informații privind 
activitatea de formare și educare a 
tinerelor generații din cele două 
țări. întilnirea a constituit, totodată, 
un prilej de cunoaștere mai bună a 
activității și preocupărilor organiza
țiilor . de pionieri din România și 
Ungaria.

care ar fi trebuit să intre în vigoare 
la 1 aprilie. Practic, relevă agenția 
France Presse, negocierile au fost 
blocate de faptul că delegația vest- 
germană a respins ferm propunerile 
Comisiei C.E.E. privind prețurile la 
cereale.

în această situație, miniștrii au 
convenit să se întîlnească din nou 
la Bruxelles în zilele de 22 și 23 a- 
prilie, cînd ministrul de resort al 
Italiei va prezenta „celor zece" o 
nouă propunere de compromis.

TOKIO 3 (Agerpres). — Acțiunile 
din Congresul S.U.A. vizînd blocarea 
importurilor de . produse japoneze 
constituie o amenințare pentru co
merțul mondial, a declarat în parla
ment ministrul nipon de externe, 
Shintaro Abe, relatează agențiile 
A.P., U.P.I. și Reuter. El a apreciat 
Că proiectul de lege aprobat de Co
mitetul pentru probleme financiare 
al Senatului S.U.A. reprezintă nu nu
mai o măsură discriminatorie împo
triva Japoniei, ci și o expresie a 
ignorării eforturilor guvernului de la 
Tokio de a atenua fricțiunile comer
ciale.

rii, continuă să poarte amprenta ce
lei mai mari mișcări revendicative 
înregistrate în Danemarca, în pe
rioada postbelică.

Greva națională a angajaților din 
sectorul particular a fost declanșată 
la 24 martie, după patru luni de ne
gocieri infructuoase între sindicate 
și patronat.

ORIENTUL 
MIJLOCIU

BEIRUT 3 (Agerpres). — Guvernul 
de uniune națională al Libanului 
s-a reunit miercuri la Beirut, în șe
dința sa săptămînală. In centrul 
dezbaterilor s-au aflat situația din 
țară și măsurile necesare pentru a 
se pune capăt ciocnirilor dintre mi
lițiile rivale din zona orașului Saida, 
declanșate în urmă cu aproximativ 
o săptămînă.

Pe de altă parte, agențiile de pre
să menționează că trupele israeliene 
de ocupație, din sudul Libanului, 
sprijinite de blindate, au încercuit 
satele Bourg Rehal, Bariak și Che- 
habiyeh, unde au efectuat perche
ziții, interogatorii și au operat ares
tări. După cum a declarat purtă
torul de cuvînt al Forței interimare 
a O.N.U. din Liban, Timor Goksel, 
soldații israelieni au împiedicat „căș
tile albastre" să pătrundă în Che- 
habiyeh pentru a se informa asupra 
situației localnicilor.

NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 
— Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a ce
rut secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și Consi
liului de Securitate să adopte mă
suri pentru încetarea atacurilor is
raeliene împotriva taberelor de re
fugiat! palestinieni Ein El Helweh 
și Miyăh Miyah din sudul Libanului, 
informează agenția F.A.N.A.

într-o scrisoare adresată secreta
rului general al O.N.U., liderul pa
lestinian și-a exprimat profunda în
grijorare în legătură cu bombarda
rea Și atacarea celor două tabere, 
subliniind că. Ia sfîrșitul săptămînii 
trecute, 46 de refugiați au fost uciși, 
iar 82 răniți în cursul acestor ac
țiuni.

Apel la încetarea 
conflictului 

dintre Iran și Irak
RIAD 3 (Agerpres). — La o confe

rință de presă desfășurată la Riad, 
președintele R.P. Bangladesh. Mu
hammad Hussain Ershad, a lansat un 
apel țărilor islamice de a depune 
toate eforturile în vederea încetării 
conflictului dintre Iran și Irak — 
informează agenția Q.N.A.

DE PRESA
scurt

i ȘEDINȚA. Miercuri, la Geneva a 
avut loc ședința grupului pentru

I problemele armamentelor strategice 
din cadrul tratativelor sovieto-ame- 
ricane cu privire la armele nuclea-

. re și cosmice.
I COLOCVIU. Un colocviu cu tema 

„Istoria spolierii coloniale în
I Africa, experiența popoarelor afri- 
| cane dobîndită in lupta împotriva 

colonialismului și căile de întărire
I a independenței politice si econo

mice a statelor continentului" și-a
1 început lucrările la Brazzaville — 

informează agenția ANGOP. Inau- 
gurind dezbaterile. președintele

I congolez, Denis Sassou Nguesso, a 
lansat țărilor africane un .apel la 
unirea eforturilor pentru a pune

• capăt neocolonialismului. pentru 
eliminarea dependentei economice.

I FORȚELE INSURGENTE SAL-
VADORIENE au provocat în rîndul 

I trupelor trimise împotriva lor im- 
I portante pierderi în oameni și teh

nică de luptă. Numai în ultimele 
Itrei luni, armata salvadoriană a 

pierdut peste 1 500 de combatanți — 
morți și răniți — transmite agenția 
de presă salvadoriană Notisal.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SENEGAL

Excelenței Sale Domnului ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

DAKAR
Cea de-a XXV-a aniversare a proclamării independenței țării dumnea

voastră îmi oferă ocazia să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate, fericire personală, de progres și prosperitate pentru po
porul senegalez prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre 
România și Senegal se vor extinde, spre binele popoarelor noastre, al păcii 
și colaborării internaționale.

Poporul senegalez sărbătorește 
astăzi împlinirea a 25 de ani de la 
memorabilul act al proclamării in
dependenței naționale, care a pus 
capăt unei lungi perioade de do
minație colonială și a inaugurat o 
epocă de adinei prefaceri econo- 
mico-sociale în viața țării.

Situat pe coasta de vest a Afri
cii, Senegalul (suprafața — 196192 
kmp ; populația — 5,5 milioane lo
cuitori) este denumit adeseori 
„țara arahidelor" datorită locului 
important pe care această cultură 
îl ocupă în economia națională. Cu 
o producție anuală de 1,1 milioane 
tone, statul senegalez este primul 
producător african și al patrulea 
pe glob. în anii care au trecut de 
la proclamarea independenței, ca 
rezultat al dorinței de a lichida 
starea de monocultură lăsată de 
colonialiști, poporul Senegalului a 
depus eforturi susținute în vederea 
diversificării agriculturii și a va
lorificării resurselor subsolului, 
reușind să obțină pe această cale 
o serie de succese evidente. Ast
fel, deși arahidele continuă să re
prezinte principalul produs agricol 
și de export, pe zeci de mii de 
hectare au început să se cultive 
bumbac, trestie de zahăr, orez, iar 
pe fluviile Gambia și Senegal au 
fost construite un șir de baraje 
care au contribuit la extinderea 
suprafețelor irigate și creșterea 
producției de energie electrică. 
Noile lucrări de hidroameliorații 
joacă, de asemenea, un rol impor
tant în combaterea efectelor de
zastruoase ale secetei din Sahel. 
Ele fac parte dintr-un amplu pro- 
graîn de amenajare a cursului ce
lor două fluvii și de transformare 
a naturii, potrivit căruia în urmă
torii 25 de ani va fi reîmpădurită

REUNIUNE. La Madrid au luat 
sfîrșit lucrările de două zile ale 
unei reuniuni hispano-portughezfe. 
După cum relevă agenția Reuter, 
reuniunea a fost consacrată solu
ționării unor probleme bilaterale 
privind schimburile comerciale și 
pescuitul in perspectiva aderării 
celor două țări Ia Piața comună. 
In prima lor întîlnire, părțile nu 
au ajuns la un acord asupra pro
blemelor abordate, convenind să se 
întîlnească, din nou, săptămînă 
viitoare.

ȘANTIERELE NAVALE ale ar
matorului grec Stavros Niarchos, 
una dintre cele mai mari întreprin
deri grecești, se vor închide la 
8 aprilie, din rațiuni economice. 
Aceste șantiere, aflate la Skara- 
manga, la 15 kilometri vest de Ate
na, utilizează 4 800 de lucrători. Ele 
dispun de un bazin de construcție 
pentru nave de pînă la 300 000 de 
tone.

ȘOMAJ. în R.F. Germania crește 
numărul șomerilor în rîndul popu
lației cu studii universitare. După 
cum se știe. în rîndul cadrelor di
dactice se înregistrează un mare 
număr de șomeri. De asemenea, po
trivit unor statistici oficiale, date

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România 

o suprafață de 3,5 milioane hecta
re. Preocupările privind dezvoltarea 
nu se limitează însă la domeniul 
agriculturii. Senegalul dispune in 
același timp de importante resurse 
de fosfați, minereu de fier, petrol 
și gaze, a căror valorificare consti
tuie una dintre principalele preo
cupări ale autorităților de la Da
kar. Ca urmare a acestor preocu
pări, în cursul celui de-al Vl-leâ 
plan de dezvoltare economico-so- 
cială în zona adiacentă capitalei au 
luat ființă un complex industrial 
pentru prelucrarea țițeiului și un 
doc plutitor, la Diourbel a fost 
construită o fabrică de ulei cu o 
capacitate de producție de 200 000 
tone, și a fost extinsă capacitatea 
de extracție a fosfaților și a ex
ploatărilor de gaze naturale de la 
Diam Niadeo. în ce privește in
dustria chimică, anul 1984 a fost 
marcat prin intrarea în funcțiune 
a complexului „Industriile chimice 
ale Senegalului", unul dintre cele 
mai mari obiective de acest gen.

Prieten apropiat al popoarelor 
africane, poporul român urmărește 
cu simpatie succesele obținute de 
poporul senegalez ?e calea dezvol
tării economico-sociale și a conso
lidării independenței. Intre Româ
nia și Senegal s-au statornicit re
lații de prietenie și colaborare me
reu ascendente, întemeiate pe sti
mă și respect reciproc. Un rol ho- 
tărîtor în realizarea acestei evolu
ții pozitive au avut întîlnirile la 
cel mai înalt nivel de la București 
și Dakar. Acordurile și înțelegerile 
convenite cu aceste prilejuri au 
deschis noi perspective conlucrării 
dintre România și Senegal, în a- 
vantajul ambelor popoare, al cau
zei păcii, progresului și înțelegerii 
internaționale.

publicității la Bonn, de sindicatul 
pe ramură, peste 10 000 de medici 
vest-germani nu au de lucru.

NUMIRE. Președintele Ronald 
Reagan l-a numit pe Clayton 
Yeutter, în postul de reprezentant 
special al S.U.A. pentru negocierile 
în probleme comerciale. El îi 
succede în această funcție lui 
William Brock, numit recent minis
tru al muncii.

POPULAȚIA ELVEȚIEI numă
ra, la 1 ianuarie anul acesta, 
6,455 600 locuitori, cu 27 800 mai 
mult decit la începutul anului 
trecut.

GREVA. Peste 80 la sută din per
sonalul încadrat în invătămînțul . 
chilian a participat la greva lansată I 
de sindicatul de ramură în sprijinul 
revendicărilor cu caracter social- 
politic și economic — transmite 
agenția Prensa Latina. Greviștii 
au cerut democratizarea vieții po
litice interne și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață.

EXPOZIȚIE. In capitala Egiptu
lui s-a deschis prima expoziție de 
desene contemporane executate pe 
papirus. Procedeul folosit de vechii 
egipteni, acum 4 000 de ani, pentru 
producerea foilor subțiri din trestie 
a fost descoperit nu de mult. Dese
nele reconstituie scene din viața 
Egiptului antic sau imagini desco
perite in piramide. Expoziția con
stituie nu numai o reeditare a mo
dului in care maeștrii egipteni au 
reușit să valorifice papirusul, dar și 
o încercare de a reda un colorit 
modern milenarului material.

O CERINȚĂ ESENȚIALĂ A DEPĂȘIRII ACTUALEI CRIZE ECONOMICE:

Adîncirea colaborării dintre țările în curs de dezvoltare
România socialistă, așa cum a arătat in repetate rinduri președin

tele NICOLAE CEAUȘESCU, acordă o atenție deosebită problemelor le
gate de depășirea situației grele create de criza economică mondială, 
care afectează, practic, toate statele, îndeosebi pe cele în curs de dez
voltare - fapt care a dus la adincirea decalajelor dintre bogați și săraci. 
Tratativele purtate pină acum intre țările dezvoltate și statele in curs 
de dezvoltare n-au dat, de fapt, nici un rezultat. Dimpotrivă, politica 
dobinzilor înalte, practicile comerciale tot mai restrictive promovate de 
țările capitaliste industrializate au impovărat și mai mult statele rămase 
in urmă pe plan economic, al căror proces de creștere a fost, practic, 
blocat. . z

Țara noastră consideră că, In aceste condiții, statele in curs de 
dezvoltare trebuie să-și întărească solidaritatea și colaborarea, să ac
ționeze mai unite și să conlucreze tot mai strîns, atît pentru a-și asigura 
progresul economic și social cu forțe proprii, cit și pentru a-și stabili o 
strategie comună in negocierile cu țările dezvoltate.

Este, de altfel, semnificativ faptul că înseși țările dezvoltate se in- 
tilnesc periodic, își elaborează strategii comune in problemele economice, 
citeodată și in cele politice, precum și in domeniul vieții internaționale. 
Cu atit mai mult se impune, așa cum a propus președintele României, 
organizarea unei intilniri la nivel înalt a țărilor in curs de dezvoltare, 
care ar da posibilitatea statelor respective să elaboreze de comun acord 
o strategie asupra activității lor viitoare.

Sint idei și teze care iși găsesc solide temeiuri in realitățile vieții 
Internaționale.

CONDIȚII DIFERITE — INTERE
SE COMUNE. Intr-adevăr, în ciuda 
marii diversități de condiții econo
mico-sociale ce caracterizează țările 
lumii a treia și chiar a contradic
țiilor care apar uneori între ele, 
statele respective au interese de 
bază șl aspirații fundamentale co
mune : abolirea vechii politici im
perialiste. colonialiste și neocolonia- 
liste și instaurarea unor relații in
terstatale noi. de egalitate, echitate 
și respect reciproc : asigurarea unui 
climat de pace și colaborare inter
națională ; lichidarea subdezvoltării, 
a decalajelor dintre state și înfăp
tuirea noii ordini economice mon
diale.

în același timp, țările lumii a 
treia concentrează uriașe resurse 
materiale și umane, apreciabile dis
ponibilități financiare și mijloace 

tehnice moderne, recent achiziționa
te, care, printr-o largă colaborare și 
întrajutorare reciprocă, ar putea fi 
mai bine puse în valoare, ceea ce 
ar contribui Ia accelerarea dezvol
tării lor.

Preocuparea țărilor în curs de 
dezvoltare pentru lărgirea colabo
rării. reciproce în diverse domenii 
de activitate și-a găsit expresie în 
înființarea a numeroase organisme 
de cooperare regională și subregio- 
nală, cum sint : „Sistemul economic 
latino-american", „Pactul Andin", 
„Piața comună a Americii Centra
le". „Comunitatea economică a Afri
cii . de vest", sau „Asociația econo
mică din Asia de sud-est". Aceste 
organisme urmăresc sprijinirea ță
rilor membre în vederea creșterii 
producției prin cooperare în indus
trie și în alte sectoare de bază ale 

economiei, prin îmbunătățirea apro
vizionării cu materii prime si a des
facerii produselor realizate, prin 
inițierea de măsuri menite să ape
re interesele statelor respective în 
raporturile economice cu țările dez
voltate.

Concomitent cu eforturile de a 
extinde și perfecționa cooperarea 
regională s-a acționat tot mai intens 
pentru lărgirea colaborării între 
toate țările în curs dc dezvoltare. 
Este concludentă în acest sens creș
terea apreciabilă a ponderii schim
burilor interregionale în comerțul 
total dintre țările în curs de dezvol
tare — de la 24 la sută in 1955 la 51 
la sută în 1980.

DINCOLO DE COORDONATELE 
GEOGRAFICE. Orientarea țărilor in 
curs de dezvoltare spre extinderea 
colaborării reciproce se reflectă poa
te cel mai pregnant în comerțul in
ternațional, domeniu în care s-au 
produs o serie de mutații semnifi
cative. Astfel, spre deosebire de e- 
voluțiile din anii ’50 și ’60, cînd 
schimburile dintre țările dezvoltate, 
și statele in curs de dezvoltare (așa- 
numitul comerț Nord-Sud) au cu
noscut. o dinamică apreciabilă. în 
deceniul trecut, acest flux de. 
mărfuri a început să slăbească și 
să piardă teren în favoarea schim
burilor dintre țările în curs de dez
voltare (adică a comerțului Sud- 
Sud). care au sporit într-un ritm 
mediu anual de 25 la sută. Drept 
urmare — aș£ cum rezultă din stu
diul C.E.E./O.N.U. intitulat „Evolu
ția recentă a situației economice în 
regiunea C.E.E." o parte tot mai 
mare din exporturile țărilor în curs 
de dezvoltare s-a îndreptat spre sta
tele din aceeași categorie (18,8 la 
sută în 1965 ; 22,5 la sută în 1980 
și 29,7 Ia sută în 1983), ceea ce a 
diminuat importanța piețelor de des
facere din Nord, care în cazul ță
rilor capitaliste dezvoltate s-a re

dus, în perioada analizată, de la 74,4 
la 65,4 la sută.

La baza ritmului susținut în care 
a sporit comerțul dintre statele lu
mii a treia in deceniul trecut s-au 
aflat, desigur, progresele realizate de 
țările respective în dezvoltare și di
versificarea producției lor. Pe mă
sură ce aceste state și-au consoli
dat capacitatea de a produce bu
nuri manufacturate. în general, și 
mașini-unelte, în special, s-au creat 
situații cu caracter complementar, 
care au facilitat schimburile din
tre ele. Edificatoare în acest sens 
sint mutațiile intervenite in struc
tura schimburilor Sud-Sud între 
1960—1980. răstimp în care — po
trivit studiului U.N.C.T.A.D., inti
tulat „Cooperarea economică între 
țările in curs de dezvoltare" — 
ponderea materiilor prime agricole 
și produselor alimentare a scăzut 
de la 66 la 33 la sută, iar cea a ar
ticolelor manufacturate a sporit de 
la 27 Ia 56 la-sută (in cadrul ulti
mei categorii de produse remareîn- 
du-se creșterea apreciabilă a pon
derii mașinilor și mijloacelor de 
transport — de la 1 la 20 Ia sută),

PAȘI PE CALEA DEZVOLTĂRII 
DE SINE STĂTĂTOARE. Asemenea 
evoluții au creat condiții ca. in pro
cesul industrializării lor. țările în 
curs de dezvoltare să nu mai depin
dă exclusiv de importurile din sta
tele dezvoltate, îndeosebi de im
porturile de tehnologie, adesea ex
trem de costisitoare și, în plus, ne
adaptată sau chiar neadaptabilă con
dițiilor locale, gradului de instrui
re tehnică. Statele din Sud au as
tăzi . nu puține posibilități, fie să 
înlocuiască unele . importuri din 
Nord cu produse proprii, fie șă a- 
chiziționeze mărfuri similare din 
alte țări în curs de dezvoltare.

Acest fapt are o deosebită im
portanță în prezent, cînd statele lu
mii a treia sint nevoite să adap

teze Ia noile condiții cunoscuta stra
tegie „dezvoltare prin comerț", care 
a dus la crearea U.N.C.T.A.D. și Ia 
lansarea de către O.N.U. a primului 
„deceniu al dezvoltării". Se știe că 
strategia amintită a dat unele rezul
tate atît timp cît țările capitaliste 
dezvoltate s-au aflat doar în postura 
de exportatori de produse industriale 
în statele în curs de dezvoltare. Dar, 
din momentul în care tinerele indus
trii ale statelor rămase în urmă au 
încercat și apoi au început să des
facă și ele produse industriale pe 
piețele țărilor capitaliste avansate, 
lucrurile s-au schimbat. Iar pe măsu
ră ce recesiunea se prelungește, lu
mea capitalistă recurge la măsuri 
comerciale tot mai restrictive.

în felul acesta, țările din Sud sînt 
împiedicate să obțină veniturile ne
cesare atît plății importurilor ante
rioare, cit și efectuării altora noi. 
Situația economică și financiară a 
statelor în cauză s-a deteriorat și 
mai mult din pricina politicii dobin
zilor inalte, care, sporind datoria lor 
externă și dificultățile legate de 
rambursarea ei. a restrîns tot mai 
mult posibilitățile acestor țări de 
a-și dezvolta producția și comerțul. 
Edificator în acest .sens este și fap
tul că, după ce a crescut, între 1965— 
1980. de la 21 la 30 la sută, capa
citatea țărilor în curs de dezvolta
re de a absorbi exporturile prove
nite din statele capitaliste dezvol
tate s-a redus în numai trei ani 
(1980—1983) la 25 la sută. Firește, 
cele mai afectate de această evo
luție au fost țările sărace, care, da
torită reducerii importurilor de bu
nuri necesare dezvoltării, au cunos
cut ritmuri de creștere lente, une
ori chiar negative.

Cu alte cuvinte, mecanismul dez
voltării prin comerțul Nord—Sud a 
creat capacități de producție în ță
rile rămase în urmă fără să des
chidă, în paralel, piețe de des
facere. Or. tocmai practica dovedeș

te că este greu, dacă nu imposibil, 
să menții creșterea producției fără 
extinderea debușeelor. Ca atare, 
ceea ce se impune, in prezent, cu 
maximă acuitate pentru ieșirea din 
criză a țărilor lumii a treia este 
lărgirea piețelor lor de desfacere, 
care, în actualele condiții, este po
sibilă îndeosebi prin dezvoltarea 
schimburilor reciproce. Tocmai de a- 
ceea, programele de acțiune adopta
te în ultima vreme de țările în curs 
de dezvoltare sînt axate pe ideea că 
soluția pentru a depăși serioasele di
ficultăți economice,și sociale ce con
fruntă statele respective, ca și im
pasul în care se află negocierile 
dintre bogați și săraci trebuie cău
tată, concomitent cu intensificarea 
eforturilor pentru reluarea negocie
rilor Nord-Sud, în promovarea unei 
colaborări economice reciproce cît 
mai largi. Țările rămase în urmă 
văd. totodată. în cooperarea dintre 
ele un important mijloc de poten
țare a eforturilor menite să le a- 
6igure o dezvoltare liberă, de sine 
stătătoare.

Desigur, țările în curs de dezvol
tare nu privesc cooperarea dintre ele 
ca un sistem de relații închise, ci 
au în vedere raporturi economice 
largi, intre toate statele, fără deo
sebire de grad de dezvoltare, po
tențial economic și orinduire socia
lă. De aceea, țările dezvoltate sînt 
chemate să contribuie la realizarea 
proiectelor de cooperare economică 
intre statele în curs de dezvolta
re care prezintă un interes reciproc. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît ex
tinderea colaborării dintre țările ră
mase în urmă ar fi în interesul nu 
numai al statelor in cauză, ci și al 
progresului general. Dacă statele lu
mii a treia vor reuși să-și atingă 
obiectivele propuse (sporirea, pînă 
în anul 2000. a ponderii lor în pro
ducția industrială la 25 la sută și 
în comerțul internațional la 30 la 
sută), economia mondială —își va 
găsi un mai bun echilibru, ceea ce 
va contribui și la ieșirea din ac
tualul impas.

SOLIDARITATEA ROMÂNIEI — 
SOLIDARITATE ÎN FAPTE. Pro- 
nunțindu-se consecvent pentru întă
rirea solidarității și colaborării cu 
statele în curs de dezvoltare. Româ
nia socialistă, ea însăși țară în curs 
de dezvoltare, oferă un exemplu 
concludent în această direcție. Dez

voltarea amplă a relațiilor de co
laborare cu cvasitotalitatea țărilor in 
curs de dezvoltare constituie rezul
tatul punerii în aplicare a uneia din 
orientările fundamentale ale politi
cii externe a țării noastre, face 
parte integrantă din ansamblul po
liticii de largă deschidere interna
țională pentru care militează cu 
perseverență președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Ca o expresie concretă a acestei 
orientări, schimburile comerciale ale 
României cu țările în curs de dez
voltare sporesc într-un ritm accele
rat. De asemenea, România partici
pă la realizarea a zeci și zeci de 
obiective economice importante din 
domeniile industriei, agriculturii, 
căilor de comunicații din numeroase 
țări în curs de dezvoltare, adueîn- 
du-și astfel contribuția la crearea 
și progresul unor sectoare de in
teres deosebit pentru consolidarea 
independenței economice a acestor 
state. ,

în același timp, țara noastră con-Ș 
sideră că. in vederea depășirii ac
tualei crize, este necesar ca. în ; pa
ralel cu sporirea eforturilor proprii 
— individuale și colective — ale 
țărilor în curs de dezvoltare, sta
tele dezvoltate să asigure soluții 
pentru înlăturarea poverii datoriei 
externe a țărilor lumii a, treia și 
sporirea substanțială a fondurilor 
menite să faciliteze progresul lor ; 
combaterea protecționismului. eli
minarea oricăror discriminări șl ob
stacole artificiale ; asigurarea acce
sului statelor rămase în urmă la 
tehnologia modernă ; adoptarea unor 
programe speciale de ajutorare a a- 
cestor țări în domeniile agricultu
rii. industriei, transporturilor și in 
alte sectoare, care să asigure o mal 
bună valorificare a propriilor resur
se materiale și umane, progresul lor 
economic și social.

Sînt acțiuni și propuneri care iz
vorăsc din preocuparea constantă a 
României de a întări solidaritatea și 
colaborarea cu țările în curs de 
dezvoltare în lupta pentru depăși
rea actualei crize și edificarea. în 
perspectivă, a unei lumi eliberate de 
spectrul sărăciei și mizeriei. în care 
toate națiunile să se bucure de roa
dele civilizației moderne.

Gh. CERCELESCU
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