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ACTIVITATEA 
POLITICO ORGANIZATORICA 
- factor puternic de mobilizare 

a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii la înfăptuirea

politicii partidului
Perfecționîndu-se' pe el, partidul per

fecționează conducerea societății. O 
idee-axiomă, care* străbate ca un fir 
roșu, îndeosebi după Congresul al 

IX-lea, toate documentele de partid, toate 
cuvîntările secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae . Ceaușescu. O idee- 
ăxiorhă care se regăsește, accentuată cu 
claritate încă, o dată,, și intr-unul din do
cumentele adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 26—27 martie a.c. — cel cu pri
vire la activitatea politico-organizatorică 
desfășurată in anul 1984 de comitetele și 
organizațiile de partid pentru Înfăptuirea 
botăririlor și directivelor partidului.

într-adevăr, anul 1984 — anul Congre
sului al XlII-lea al partidului și al celei 

1 de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției 
de eliberare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă — a solicitat la maxi
mum capacitatea de organizare, de muncă 
a fiecărei ’ organizații de partid, a fiecărui 
comunist. Pentru ca. anul marilor -eveni
mente politice să se situeze pe toate pla
nurile, și în primul rînd pe cel al creației 
materiale și spirituale, , la înălțimea celor 
două momente deosebit de importante din 
viața partidului și poporului. Și anul 1984 
a fost cu adevărat un an- în care forța de 
înrîurire a partidului — ca centru vital al 
națiunii —,s-a manifestat mai puternic ca 
oricînd. A fost anul în care în industrie,. 
In ■ agricultură, în toate celelalte domenii, 
prin activitatea laborioasă a secretarului 
general al partidului, prin preocupările 
stăruitoare, energice ale organelor și or
ganizațiilor de partid, s-au obținut cela 
mai. importante realizări din actualul cin- 

] cinai, s-au. deschis noi orizonturi' pe ,dru- 
, mul trecerii hotărite la noua calitate, pe 

drumul afirmării noului, a spiritului revo- 
■ luționar în toate sectoarele vieții sociale.

Orizonturi conturate în faptul că activita- 
; tea politico-organizatorică, desfășurată: la 

orașe și sate, printr-un conținut tot mai 
bogat, ancorat puternic în sarcinile con
crete ale dezvoltării țării, s-a constituit tot 
mai puternic într-o forță dinamizatoare a 
gîndirii și acțiunii comuniștilor, a energi
ilor creatoare ale tuturor oamenilor mun
cii. Orizonturi definite cu deosebită clari
tate în Raportul prezentat la Congresul al 
XlII-lea. „Partidul — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să fie mereu 
forța care să asigure înlăturarea din viața 
economico-socială a tot ceea ce este vechi, 
perimat, nu mai corespunde noilor condi
ții, noii etape de dezvoltare, și promovarea 
cu îndrăzneală a noului in toate sectoarele 
de activitate".

Ce' argumente atestă, prin fapte, aceas
tă cerință fundamentală pusă în fața parti
dului? In primul rind. modul în care parti
dul este preocupat permanent de perfec
ționarea propriei sale activități. în acest 
context, plenara a relevat în mod deosebit 
faptul că anul trecut s-a, extins, pînă la 
generalizare, practica efectuării de analize 

r privind stilul și metodele de muncă, exa
minării și autoexaminării, îri spirit revo
luționar, critic și autocritic, atît a expe

riențelor bune existente In activitatea de 
partid, cit și a neajunsurilor care fac ca 
uneori activitatea politico-organizatorică să 
nu pună în mișcare, la întreaga, capacitate, 
toate energiile potențiale ale comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii. Examinare 
care, așa cum s-a subliniat în plenară., a 
avut drept rezultat o îmbunătățire continuă 
a stilului și metodelor de muncă ale or
ganelor și organizațiilor de partid, cuprin
derea și rezolvarea în mai bune condiții> a 
sarcinilor ce le revin, exercitarea unui con
trol mai temeinic și mai riguros asupra 
îndeplinirii hotărîrilor de partid și legilor 
țării, dezvoltarea mai accentuată a spiri
tului critic și autocritic, promovarea efec
tivă a muncii și conducerii colective, ca și 
întărirea răspunderii, antrenarea , tot mai 
largă a activului de partid in analizarea 
și soluționarea tuturor problemelor, intr-un 
cuvînt, situarea permanentă a muncii poli- 
tico-organizatorice desfășurate de organele 
și organizațiile de partid în miezul vieții.

Cerințele puse cu atîta acuitate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în fața organiza
țiilor de . partid, de a-și perfecționa con
tinuu activitatea, de a fi mereu pătrunse 
de spirit novator, revoluționar, au ieșit din 
sfera principiilor și ,au devenit unități: con
crete de măsură a activității practice pe 
care acestea o desfășoară. In acest sens, pe 
bună. dreptate, secretarul general ăl parti
dului sublima că stilul și'metodele de mun
că ale oricărui organ de partid trebuie 
apreciate nu după rapoarte, nu după vorbe, 
ci după rezultatele obținute in producție, 
în activitatea, economico-socială. în. general.

Perfeoționîndu-se pe el, partidul perfec
ționează conducerea societății. O idee-șxio- 
ma "relevată. cu pregnanță ele documentul 
la care ne referim și în ce privește preocu
parea: dovedită în anul trecut pentru' întă
rirea continuă a rîndurilor partidului; In 
anul Congresului al XlII-lea al P.C.R., 
prin cei peste 132 000 de oameni ai muncii 
primiți în rîndul comuniștilor pînă la 31 
decembrie 1984, numărul membrilor de 
partid s-a apropiat de impresionanta cifră 
de 3,5 milioane. Aproape 33 la sută din to
talul populației ocupate — forța producă
toare de bunuri materiale și spirituale. Iar 
procesul de primire în partid nu mai este 
de mult, unul cantitativ, ci este, în primul 
rind, unul calitativ. Să. ne amintim concep
ția ce Stă la baza acestui proces. încă de 
la Congresul al IX-lea, cind se turnau te
meliile noii etape revoluționare, cind se 
prefigurau marile deschideri ale ascensiu
nii patriei, tovarășul. Nicolae' Ceaușescu 
arăta cu limpezime ce profil uman trebuie 
să aibă comunistul : „Să fie model de co
rectitudine, principialitate și conduită mo
rală în activitatea profesională și obșteas
că". Acestor cerințe și exigențe li s-au 
adăugat an de an altele, corespunzătoare 
etapei străbătute, noul profil al comunistu
lui fiind conturat cu claritate în Programul 
partidului, în codul principiilor de muncă 
șl de viață ale comuniștilor. El se identifică
(Continuare în" pag. a V-a)

Colentina : un „oraș" intr-un oraș Foto : E. DICHISEANU
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PRIN BUNA FOLOSIRE A MIJLOACELOR MECANICE j 

ȘI A FORȚEI DE MUNCĂ DIN AGRICULTURĂ

JUDEȚUL AR-
81 de dispozitive 

tractoare. în pre- 
fost pornite de la 
peste 30 de trac-

LA INSAMINTARI - VITEZE SUPERIOARE, CALITATE
vr

în această săptămînă, vitezele de lucru au crescut de la 27430 hectare, în ziua de 1 apri
lie, la 120400 hectare, pe 4 aprilie. în unele județe a început semănatul florii-soarelui și al
porumbului. Avînd în vedere suprafețele mari care sînt de însămînțat, este necesar să spo
rească substanțial vitezele zilnice de lucru. în acest scop, mijloacele mecanice și forțele de
muncă din agricultură trebuie să fie concentrate din zori și pînă seara la semănat, iar noap
tea să se lucreze cu cît mai multe utilaje la pregătirea terenului. Specialiștii și cadrele de 
conducere din unitățile agricole au datoria să acorde cea mai mare atenție calității lucrărilor, 
respectîndu-se densitatea optimă stabilită.

0 ACȚIUNE CD ÎNSEMNATE EFECTE ECONOMICE
care trebuie continuată, amplificată, perfecționată

CE SE DESPRINDE DINTR-UN RAID EFECTUAT ÎN STAȚIUNI DE MECANIZARE 
A AGRICULTURII CU PRIVIRE LA FOLOSIREA DISPOZITIVELOR DE PORNIRE 

A TRACTOARELOR
MECANICA

De mal multă vreme, se fac încercări șl, după cum 
se va vedea, cu rezultate în general bune, pentru crearea 
unor dispozitive de pornire a tractoarelor, care să în
locuiască acumulatorii, pentru realizarea cărora sint ne
cesare materiale deficitare și scumpe. Una din prime
le încercări făcute în mod organizat s-a realizat în ju
dețul Argeș, la S.M.A. Miroși, cu sprijinul direct și ca
lificat al unor cadre de la Facultatea tehnică a Institu
tului de învățămint superior din Pitești. Apoi, treptat, 
și in alte locuri din țară, oameni ingenioși au creat dis
pozitive asemănătoare, cu deosebiri mai mari sau mal 
mici între ele. Ce rezultate s-au obținut, ce concluzii se

dispozitive dupătrag asupra calității șl eficienței acestor 
trei ani de funcționare ?

Să menționăm la început ca pozitiv ____ ___ _ ,___
realizat și există în unități peste 40 000 de astfel de dis
pozitive : 14 000, care asigură pornirea a 60 la sută din 
numărul motopompelor, și 26 000, pentru 20 la sută din 
numărul tractoarelor. Pentru a vedea cum sint folosite 
acum, în plină campanie, cînd lipsa acumulatorilor se 
face în continuare simțită, am întreprins un raid prin 
mai multe stațiuni de mecanizare a agriculturii din cîte- 
va județe, împreună cu ing. Gheorghe Vardaș, reprezen
tant al Direcției 
Agriculturii.

faptul că s-au

generale a mecanizării din Ministerul

La semănat pe terenurile C.A.P. Scăpău, județul 
Mehedinți

Foto : L. SANDU

S.M.A. Costești. 
GEȘ. Toate cele 
6int montate pe 
zența noastră au 
prima încercare 
toare in secțiile de mecanizare Cos
tești. Buzoiești și Strimbeni. Discu
tăm cu mecanizatorul Gheorghe 
Chiriță de la secția de mecanizare 
a C.A.P. Costești.

— Două campanii, din primăvară 
și pînă la căderea zăpezii, am por

nit tractorul numai cu dispozitivul 
— ne-a spus el.

— Se spune că nu funcționează 
bine, că nu pornește cind e frig...

— Mai întîi trebuie să fie bine 
reglat motorul. Apoi, dispozitivul e 
calculat să pornească de la plus 6 
grade în sus. Or. porumbul, sfecla 
de zahăr, soia, floarea-soarelui se 
însămințează la temperaturi mai 
ridicate. E adevărat, sint și situa
ții cind se defectează, dar cu ce in-

stalație nu se Intlmplă așa ? Altă 
cale nu este decît să repari și să 
continui lucrul.

în ce privește lipsa bateriilor, fl
flam de la tovarășul Ion Florea, 
șeful secției de mecanizare de la 
Costești, cum s-a procedat pentru 
rezolvarea acestei probleme. „Avem

Lucian CIUBOTARU
(Continuare in pag. a IV-a)

~__________ Dionlsle ȘINCAN

gm5)40 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI («ssl

pe urmele războiului
In această primă

vară se împlinesc 
patru decenii de la 
infrîngerea fascis
mului. 9 Mai 1945, 
dată de importanță 
excepțională a is
toriei universale, ce 
semnifică elibera
rea întregii umani
tăți de teribilul coș
mar al fascismului, 
care durase peste 
un deceniu. „La 
marcarea gloriosu
lui jubileu al vic
toriei asupra fas
cismului - se spu

ne în hotărîrea Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind aniversarea a 40 de ani de 
la victoria asupra fascismului și sărbătorirea 
Zilei independenței României - poporul nostru 
se prezintă cu conștiința datoriei împlinite, cu 
sentimentul de legitimă mindrie de a-și fi adus 
nemijlocit contribuția materială și umană la 
uriașa bătălie purtată de forțele coaliției 
antihitleriste pentru infrîngerea celui mai peri
culos dușman al libertății și independenței po
poarelor, al păcii și progresului întregii lumi - 
fascismul".

La judecata istoriei em chemat să se înfă
țișeze cel mai înverșunat inamic al omenirii, 
care tîrîse în vîrtejul teribilei conflagrații 72 de

țări de pe toate continentele ; tunul nu a înce
tat să bată, vreme de aproape 6 ani de zile, 
pe teritoriile a 40 de state din Europa, Africa 
și Asia datorită mistuitoarei sete de domina
ție mondială a hitlerismului și a militarismu
lui japonez, s-au înfruntat in sîngeroase bătălii, 
duse cu tot ce au putut să imagineze 
mai terifiant știința și tehnica modernă, 
110 milioane de militari, dintre care 32 de 
milioane au fost uciși, iar 35 de milioane 
răniți sau trecuți în categoria dispăruților. Alte 
zeci de milioane de oameni au pierit în lagă
rele hitleriste de concentrare, de exterminare, 
sau în cursul înfricoșătoarelor bombardamente 
care au dat chip apocaliptic zecilor' de mii de 
localități din Europa, Asia și Africa, nimicind, 
o dată cu ele, comori inestimabile ale culturii 
și civilizației universale. Mai mult de jumătate 
din victime a dat-o populația pașnică - copiii, 
femeile, bătrînii.

Cutremurător capitol al istoriei universale con
temporane, îngrozitor tablou al degradării fiin
ței umane, al atentatului la libertatea și ra
țiunea lumii, înlocuind - cum spunea, în vremu
rile de aspre încercări premergătoare celui 
de-al doilea război mondial, marele nostru om 
politic Nicolae Titulescu - „forța dreptului, prin 
dreptul forței". Pentru prima oară, în lunga și 
chinuita sa cronică, omenirea înregistra înmăr
murită de groază mărturisirea cinică a odioșilor 
conducători naziști că „singurul mijloc cu aju
torul căruia se poate duce politica externă este 
sabia I" Unde a dus această sinistră politică ?

în primul rind, la dezechilibrul lumii asaltată 
de toate barbariile posibile, la tragedia' dez
membrării teritoriale, trăită de multe popoare, 
printre care și de poporul român, acțiune pre
meditată, unică prin brutalitatea ei, de înăbu
șire a libertății și independenței naționale.

Poporul nostru, de milenii trăitor-in această 
parte a lumii, deloc ocolit de catastrofalele în
volburări ale istoriei, ieșind, cu supreme sacri
ficii, de fiecare dată, din cleștele lor prin luptă 
necurmată pentru apărarea ființei sale și a 
pămîntului străbun, a fost întotdeauna, prin 
structura sa morală intimă, împotriva violenței, 
a războaielor de cotropire. încă din anii de 
început ai ivirii fascismului pe scena politică 
europeană, cei mai buni fii ai României, co
muniștii, au avertizat energic, demascind peri
colul de moarte al flagelului fascist, chemind 
la unire toate forțele politice sănătoase, pro
gresiste ale națiunii noastre, ale tuturor națiu
nilor lumii pentru a-i bara calea, pentru a îm
piedica punerea in marș a îngrozitoarei mași
nării a războiului. Marile manifestații antifas
ciste organizate și conduse de partidul nostru 
comunist, în toți acei ani, cu neînfricare, cu 
lucidă și nobilă conștiință a marilor sale res
ponsabilități patriotice față de destinul poporu
lui român, față de integritatea pămîntului stră
moșesc, au însemnat tot atîtea impunătoare bă-

(Continuare în pag. a V-a)

Prin 1945. locuiam tn- 
tr-un cartier de ceferiști, 
sordid, care fusese abia 
pavat și canalizat, un 
cartier pitoresc, cu o 
lume măruntă care mi-a 
însuflețit pana. Case de 
chirpici, curți în care 
creșteau leușteanul și 
morcovii, rațe și porci 
tăiați de Crăciun, .un u- 
nivers aproape rural, 
populat cu țărani veniți 
la oraș și angajați în 
secții de întreținere a 
căilor ferate, în depouri, 
unde făceau o muncă pri
mitivă. servitorind in 
locuri neînchipuit de Im
proprii pentru o muncă 
demnă. în acest cartier, 
tîrziu. prin 1937—1938, 
dacă nu mă înșel, se 
construise și un fel 
de Ateneu, cum 1 se 
spunea pe vremea a- 
ceea, cu o scenă, cu bal
con șl scaune, ținînd de 
o școală la care învățam. 
Nu era o grozăvie, dar 
pentru noi însemna mult, 
setea de lumină, de artă 
nu lipsea copiilor care 
eram. Cred că pe lingă 
acest Ateneu funcționa și 
o bibliotecă a școlii pe 
care am frecventat-o, cu 
cărți aduse de acasă de 
săracii acelei mahalale 
care țineau să-și vadă 
odraslele jucînd în pie
sele domnului Nicolae 
Iorga. ceea ce însemna o 
feerie duminicală, lăca
șul adunînd tinere și ti
neri care se mai și căsă
toreau între ei. Acest A- 
teneu scotea din cîrciu- 
—rare se înmulțiseră, 

•—„hH.

Itura și masele
de colac de salvare. în
tr-o existentă și ea mi
zeră. Datorez acelui loc 
de desfătare spirituală, 
cîtă va fi fost ea, pri
mele mele porniri litera
re. Iată de ce îl men
ționez aici.

Sigur, scopul cultural 
al chestiunii constituia 
numai o fațadă, nimeni 
nu avea interes să facă 
din populația aceea de

bănci primitive pe care 
muncitorii din cartier le 
căraseră cu mare entu
ziasm. Nu făceam altce
va decît să continuu ceea 
ce altă dată învățasem 
de la oamenii care, cu 
entuziasmul lor. însufle
țiseră puțina sau mai 
multa artă a acelui Ate
neu pomenit, care își în
cetase de mult activitatea. 
N-o să credeți, dar cei

ÎNSEMNĂRI

cartier, pe jumătate a- 
nalfabetă. un factor con
știent de adevărurile 
vremii.

Dar. iată că sosi, șl răz
boiul cu nenorocirile lui. 
cu tragica Iui realitate, 
în porțile vecinilor a în
ceput să-apară, din cînd 
în cînd. cite un steag ne
gru și în' zile cernite cî- 
țiva vecini urmau cite 
un dric. Cum era un car
tier încercat pe acest te
ren (vezi anii ’33, cara 
îl îndoliaseră), totul pă
rea. văduvelor si urma
șilor. ceva firesc, sortit.

Prin ’45, după venirea 
la putere a terțelor pro
gresiste. într-o fostă cir
ciumă îndeplineam rolul 
de secretar al secției Ti
neretului progresist din 
cartier. „Numirea" ml se 
pare că mi-o făcusem 
singur, alegînd locul pă- 
răs:'. și aducîhd niște 

■’* primind de 
masă și niște

mal entuziaști activiști ai 
acestui lăcaș de cultură 
erau tineri care pînă mai 
ieri fuseseră etichetați 
cu vorbe deloc măguli
toare. pe care îi atrăse
sem mai întîi cu fotba
lul. întemeind un club 
amator (care chiar așa 
se numea), unde cotiza 
cine vrea și cine putea, 
jucînd cu ghete de îm
prumut și tricouri con
fecționate de surorile ju
cătorilor. Cu ei s-a con
struit pe actualul Stadion 
al tineretului de la So
sea un teren de fotbal 
reglementar, cu bare și 
cu marcaj. în cîteva săp- 
tămîni de muncă cu roa
ba și cu sapa. Mi se părea 
că se întîmplă ceva mi
raculos. Acei tineri, din
tre care unii păreau, pînă 
mai ieri, fără căpătîi, ca 
și copiii ceferiștilor, lu
crau cu un entuziasm pa 
care nu l-am mai gă- 
sit niciodată la alte ca
tegorii da tineri, veniți

*

din medii mai lustruite. 
Nu lipseau balurile de sîm
bătă seara, care ne adu
ceau niște cîștiguri mici, 
dar. bune și ele, cum nu 
lipseau daniile in cărți 
ale puținilor intelectuali 
din zonă. Micul nostru 
Ateneu a funcționat cu 
rezultate bune cîțiva ani 
și constituie, pentru mine, 
un capitol de existență 
la care țin foarte mult.

Scriu toate acestea pen
tru a aminti tinerilor de 
astăzi acei ani de în
ceput, eroici, aș zice, ai 
organizației de tineret, 
care constituie o bază ho- 
tărîtoare în societatea 
noastră, chiar pe linie 
culturală, ca să nu pome
nesc de aportul ei la 
muncile patriotice, la ma
rile fapte legate de mun
ca adolescenților noștri.

Cultura de mase s-a 
dovedit atunci o realitate, 
de la procesul alfabetiză
rii pînă la echipele cul
turale care evoluau cu 
stîngăcii, dar cu multă 
pasiune. Ea este și azi o 
realitate, de alte dimen
siuni și cu alte semnifi
cații, avînd în vedere că 
numără sute de mii de 
formații pe lingă uzinele, 
școlile și universitățile 
noastre. Bibliotecile pu
blice consumă azi impor
tante sume de bani pen
tru achiziții puse la dis
poziție înfometatului pu
blic tînăr. Se ridică tabe
re și complexe culturale, 
răspindite pe tot terito-

Eugen BARBU
(Continuare
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Cu privire la activitatea internațională a partidului și statului 
în 1984 și principalele orientări în politica externă în anul 1985
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Evoluția situației internaționale în anul 
1984 a dat o nouă și strălucită confirmare 
justeței liniilor fundamentale ale politicii 
noastre externe, reliefînd concordanța aces
tora și a orientărilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, cu cerințele
dezvoltării democratice a societății, ale pro
movării neabătute a colaborării, dezarmării 
și păcii in lume.

In condițiile complexe ale vieții interna
ționale, prodigioasa activitate și strălucitele 
inițiative ale conducătorului partidului șl 
statului nostru constituie o pildă inestima
bilă de răspundere exemplară față de des
tinele poporului român și soarta civilizației 
omenirii, care se bucură de adeziunea en-, 
tuziastă a întregii națiuni și de un larg răsu
net în lume.

Cele două evenimente istorice din viața 
țării - sărbătorirea celei de-a 40-a aniver
sări a victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și Congresul al Xlll-lea al P.C.R. — 
au constituit prilejuri deosebite pentru afir
marea puternică a politicii externe a parti
dului și statului nostru.

Participînd la manifestările prilejuite de 
marea sărbătoare națională a poporului 
român, reprezentanții statelor, guvernelor, 
partidelor din 112 țări de pe toate conti
nentele au dat o înaltă apreciere politicii 
internaționale a țării noastre, contribuției 
hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, la definirea și promovarea acestei 
politici, activității sale neobosite în fa
voarea păcii și dezarmării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare, soluționării pe cale 
pașnică a tuturor conflictelor, lichidării sub
dezvoltării și edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale, pentru afirmarea 
liberă și independentă a tuturor națiunilor.

Legăturile ample, de strînsă colaborare și 
solidaritate militantă, prestigiul internațional 
al Partidului Comunist Român au fost preg
nant evidențiate prin prezența la lucrările 
Congresului al Xlll-lea al partidului a dele
gațiilor de peste hotare reprezentînd 139 
partide comuniste și muncitorești, socialiste, 
social-democrate, mișcări de eliberare, 
partide de guvemămînt și alte organizații 
democratice și progresiste din 92 de țări. 
Oaspeții -de peste hotare au dat o înaltă 
apreciere și au salutat realegerea, într-o 
impresionantă unanimitate, a' tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, ca o expresie a puternicei coeziuni 
a partidului și a unității de voință a întregii 
națiuni, a certitudinii că, sub conducerea sa 
clarvăzătoare, România va obține noi șl 
strălucite succese în făurirea civilizației so
cialiste, a prosperității și bunăstării.

Activitatea internațională desfășurată de 
«partidul și statul nostru în 1984 a fost pu
ternic marcată 'de Intîlnirile și discuțiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu șefi/ de 
partide, de state și de guverne, cu persona
lități ale vieții politice, economice și sociale 
din diferite țări. In cursul anului 1984 s-au 
realizat 24 întîlniri la nivel înalt, din care 16 
în România și 8 peste hotare. Din totalul 
acestora, 9 au avut loc cu conducători de 
partid și de stat din țări socialiste, 13 cu 
președinți sau vicepreședinți ai unor țări în 
curs de dezvoltare, iar 2 cu șefi de state 
din țări capitaliste.

La baza relațiilor externe, partidul șl sta
tul nostru au așezat neabătut principiile 
egalității in drepturi, respectul indepen
denței și suveranității naționale, neameste
cul în treburile interne și avantajul reciproc, 
eliminarea forței și amenințării cu forța, 
dreptul fiecărui popor de a-și alege de sine 
stătător calea dezvoltării sale politice și so- 
cial-economice. Fermitatea cu care țara 
noastră acționează pentru prompvarea aces
tor principii în viața internațională, clarvi
ziunea și caracterul constructiv ale politicii 
externe a partidului și statului, ale pozițiilor 
și inițiativelor afirmate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au contribuit la lărgirea con
stantă a raporturilor cu celelalte state ale 
lumii. Astfel, România întreține în prezent 
relații diplomatice și economice cu peste 
150 state de pe toate continentele. Contri
buția Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Marii Adunări Naționale, a orga
nizațiilor de masă și obștești la extinderea 

relațiilor noastre externe este ilustrată de 
legăturile acestora cu peste 1750 formațiuni 
politice, organe legislative, uniuni sindicale, 
asociații profesionale și de creație, organi
zații de femei, tineret, studenți și copii, miș
cări pentru pace, societăți și instituții simi
lare, precum și cu 120 organizații interna
ționale neguvernamentale.

Partidul și statul nostru au situat cu con
secvență și în anul 1984 în centrul activi
tății internaționale dezvoltarea susținută, pe 
multiple planuri, a raporturilor de colabo
rare și solidaritate cu toate țările socialiste, 
și în primul rînd cu statele vecine. O în
semnătate deosebită pentru promovarea și 
adîncirea tot mai puternică a tradiționalelor 
relații de prietenie, colaborare și bună veci
nătate româno-sovietice au avut vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu în U.R.S.S. și 
convorbirile cu secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem. In același timp, vizitele oficiale de 
prietenie efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R. P. Bulgaria, R. P. Polonă, 
R.S.F. Iugoslavia, ca și convorbirile avute în 
România cu conducătorii de partid și de 
stat din R. P. Chineză, R. P. Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană și R.S.F. Iugoslavia, cu 
membri ai conducerilor de partid și de stat 
din alte țări socialiste s-au înscris ca noi 
momente în evoluția ascendentă a trainice
lor raporturi de prietenie și colaborare cu 
aceste țări.

In raporturile cu țările socialiste s-a ur
mărit cu perseverență amplificarea schimbu
rilor comerciale, a cooperării economice și 
tehnico-științifice cu țările C.A.E.R., ca și cu 
celelalte state. Documentele adoptate de 
Consfătuirea economică la nivel înalt a ță
rilor membre C.A.E.R., care a avut loc în 
iunie 1984 în baza unei inițiative anterioare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, creează un 
cadru larg și eficace pentru intensificarea 
schimburilor comerciale și a colaborării în 
toate domeniile activității economice, pentru 
soluționarea, cu forțe unite, a unor proble
me de mare importanță pentru progresul 
statelor membre. Totodată, țara noastră a 
acționat pentru întărirea colaborării cu ță
rile membre ale Tratatului de la Varșovia, 
a conlucrării pe plan militar cu aceste state 
în spiritul obligațiilor ce ne revin în acest 
cadru, precum și pentru dezvoltarea colabo
rării cu armatele celorlalte țări socialiste. 
P.C.R. a militat cu consecvență pentru întă
rirea Solidarității și colaborării, a unității și 
coeziunii țărilor socialiste, considering că 
aceasta este un factor de importanță ma
joră pentru construcția s.ocialistă, pentru 
afirmarea forței și prestigiului socialismului 
în lume.

In anul 1984 au vizitat țara noastră 20 
delegații de partid din 12 țări în curs de 
dezvoltare pentru convorbiri, schimb de ex
periență și documentare, 6 dintre acestea 
'fiind conduse de președinți sau secretari 
generali di partidelor și mișcărilor 'de eli
berare respective. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnît și a purtat convor
biri cu 8 din delegațiile de partid din 
aceste țări care au vizitat România. Partidul 
nostru a fost reprezentat la 8 congrese ale 
partidelor din Burundi, Congo, Columbia, 
Etiopia, Maroc, Siria și Zimbabwe, la se
siunea Consiliului Național Palestinian și la 
alte manifestări organizate în țările în curs 
de dezvoltare, iar două delegații ale P.C.R. 
au efectuat vizite în țări din Orientul Mij
lociu și Asia.

In anul precedent, 22 delegații de partid 
din 14 țări capitaliste au efectuat vizite în 
țara noastră pentru.convorbiri și schimb de 
experiență. Secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit și a 
purtat discuții cu conducătorii de partide 
comuniste și socialiste din Cipru, Danemar
ca, Grecia, Franța, Islanda, Japonia, Portu
galia, San' Marino și Spania, care au fost 
în România în această perioadă. Vizitele 
delegațiilor P.C.R. în Austria, Belgia, Italia, 
Malta și Spania pentru convorbiri și schimb 
de experiență, ca și prezența reprezentan
ților partidului nostru la 13 congrese ale 
unor partide comuniste, socialiste și social- 
democrate din Europa occidentală au con
tribuit, de asemenea, la extinderea colabo
rării bilaterale. •

In anul 1984 s-a acționat ferm pentru 
continua extindere și intensificare a relații
lor pe linie de stat și de guvern cu țările 
în curs de dezvoltare, cu statele capitaliste 

dezvoltate, convenindu-se noi măsuri menite 
să lărgească în continuare schimburile și 
cooperarea reciprocă în multiple domenii. 
In acest cadru, vizitele oficiale de prietenie 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, efectuate 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Pakistan și Siria, ca și primirea în România 
a șefilor de stat din Angola, Burkina Faso, 
Nicaragua, Togo, respectiv a vicepreședin
telui Republicii Guyana și a prim-ministru- 
lui Republicii Guineea, au deschis noi per
spective de dezvoltare relațiilor de prietenie 
și. colaborare bilaterală. Intîlnirile și discu
țiile de lucru ale membrilor guvernului cu 
factori de răspundere din numeroase țări în 
curs de dezvoltare, participarea activă a 
țării noastre la acțiunile organizate de Gru
pul „celor 77", ca și la manifestări ale miș
cării de nealiniere au dat expresie politicii 
constante de întărire a solidarității și co
laborării cu țările în curs de dezvoltare — 
factor important pentru politica de indepen
dență, colaborare, pace și progres în lume.

Raporturile cu țările capitaliste dezvoltate 
ou evoluat în anul 1984 în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice, dezvoltîndu-se 
schimburile economice, reciproc avantajoa
se, și intensificîndu-se dialogul politic asu
pra problemelor majore ale contemporanei
tății. In anul 1984, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a făcut o vizită oficială în

SINTEZĂ
R. F. Germania, Iar președintele Republicii 
Elene a vizitat țara noastră. De asemenea, 
președintele Republicii Socialiste România 
a primit pe miniștrii de externe din Belgia, 
Cipru, Danemarca, Elveția, Suedia, Olanda, 
numeroși alți membri ai guvernelor, perso
nalități politice, parlamentare, ale vieții so- 
cial-economice și culturale din diferite țări 
occidentale.

Atenție deosebită a fost acordată asigu
rării unei dezvoltări neîntrerupte și eficiente 
a comerțului nostru exterior și a cooperării 
economice internaționale. Creșterea volumu
lui schimburilor și realizarea unui nou exce
dent în balanța comercială au fost obținute 
în împrejurările în care continuă fenomene
le de criză din economia mondială, iar pe 
piața externă se mențin numeroase dificul
tăți șȚ obstacole în calea promovării unor 
relații economice reciproc avantajoase. In 
acest context s-a lărgit și îmbunătățit cadrul 
juridic al schimburilor noastre economice cu 
străinătatea, s-au întreprins măsuri pentru 
creșterea rolului comisiilor mixte în identifi
carea de noi posibilități de cooperare, pre
cum și în derularea comerțului în bune 
condiții, acționîndu-se, totodată, pentru 
aplicarea nediscriminatorie a reglementări
lor privind condițiile desfășurării schimburi
lor economice cu toate statele..

Activitatea' internațională ă- partidului șl 
statului 'nosfru s-a desfășurat, în cursul anu
lui 1984, în condițiile unei evoluții deosebit 
de complexe a vieții Internaționale, într-un 
climat general dominat de confruntare și 
agravat de permanenta intensificare a 
cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nuclea
re. In ansamblul acțiunilor realizate pe plan 
bilateral, cît și în toate forurile internațio
nale, țara noastră a luat atitudine consec
ventă față de pericolul pe care il reprezintă 
uriașa acumulare de arme în lume, precum 
și față de situația deosebit de gravă creată 
în Europa prin începerea instalării rachete
lor americane cu rază medie de acțiune șl 
a aplicării contramăsurilor nucleare de că
tre Uniunea Sovietică.

Subliniind răspunderea, față de propriile 
popoare și de întreaga Europă, ce revine 
statelor pe teritoriul cărora se amplasează 
noi rachete nucleare, partidul și statul nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-au pro
nunțat hotărît ca toate țările europene, și 
în primul rînd statele membre ale celor 
două alianțe militare, să participe într-o 
formă corespunzătoare la negocierile în 
această problemă, să acționeze pentru 
dezangajare și destindere, pentru încetarea 
cursei înarmărilor, înghețarea și reducerea 
bugetelor militare și înlăturarea primejdiei 
unui conflict nuclear în Europa, in acest 
context, România a prezentat propuneri 
concrete la lucrările Conferinței de la 

Stockholm, s-a pronunțat hotărît pentru 
realizarea de progrese în cadrul tratativelor 
de la Viena, iar la Conferința pentru dezar
mare de la Geneva a conlucrat activ cu 
celelalte state participante pentru ajungerea 
la înțelegeri concrete în problemele înscrise 
pe agenda de lucru și trecerea cît mai cu- 
rînd posibil la negocierea și convenirea unui 
program global de dezarmare.

O mare atenție s-a acordat desfășurării 
acțiunilor decurgînd din documentul reuniu
nii general-europene de la Madrid, referi
toare la reglementarea pașnică a diferen
delor în Europa, extinderea colaborării 
economice, științifice și culturale între sta
tele participante. O intensă activitate a fost 
desfășurată în anul 1984 pentru lărgirea și 
aprofundarea colaborării dintre statele bal
canice, pentru crearea premiselor organi
zării unei reuniuni a șefilor de state și gu
verne, consacrate întăririi relațiilor de prie
tenie și bună vecinătate, promovării păcii și 
securității în această zonă.

In cursul anului trecut s-au depus în con
tinuare eforturi pentru o se determina o re
glementare politică globală a crizei din 
Orientul Mijlociu, pentru încetarea războ
iului dintre Irak și Iran, pentru soluționarea 
în interesul popoarelor respective a diferen
delor din Cornul Africii. America Centrală, 
Asia de sud-est și altele. Țara noastră și-a 
reafirmat solidaritatea și sprijinul pe care îl 

acordă constant cauzei independenței po
porului namibian și luptei popoarelor din 
Africa australă împotriva discriminării ra
siale, a politicii imperialiste de dominație, 
dictat și amestec în treburile interne ale 
statelor, pentru apărarea dreptului fiecărei 
națiuni la dezvoltare economico-socială de 
sine stătătoare.

La O.N.U. și în alte foruri internaționale, 
țara noastră a prezentat numeroase propu
neri și s-a pronunțat pentru abordarea în
tr-un spirit nou, realist, a problemelor care 
privesc dezvoltarea economică în lumea 
contemporană, reglementarea echitabilă a 
datoriei externe a țărilor în curs de dezvol
tare, în conformitate cu situația fiecărei 
țări, accesul statelor in condiții avantajoase 
la credite externe și la cuceririle științei și 
tehnologiei moderne. Țara noastră a găzduit 
în 1984 reuniunea Grupului „celor 77" pri
vind cooperarea în domeniul agriculturii și 
alimentației și a desfășurat o amplă activi
tate în favoarea întăririi unității de acțiune 
a țărilor în curs de dezvoltare și organizării 
unei conferințe la nivel înalt a acestor țări, 
consacrată dezvoltării conlucrării reciproce 
și stabilirii unei strategii comune pentru 
negocierile cu statele dezvoltate. , ,

România a militat in cadrul O.N.U. pen
tru afirmarea -pozițiilor sale în principalele 
probleme ale contemporaneității .'și finali
zarea dezbaterilor cu măsuri concrete me
nite să ducă la o largă conlucrare între 
toate statele în interesul păcii șl securității 
internaționale. In anul 1984 au fost promo
vate, in continuare, inițiativele privind redu
cerea bugetelor militare, crearea unei co
misii a O.N.U. de bune oficii, mediere și 
conciliere, combaterea racolării de cadre 
calificate din țările în curs de dezvoltare, 
marcarea Anului Internațional al Tineretului 
și dezvoltarea și întărirea bunei vecinătăți.

★
,' La baza politicii externe a partidului și 

{•‘statului nostru in anul 1985 vor sta hotă- 
rîrile Congresului al Xlll-lea al P.C.R., orien
tările și indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind participarea activă a 
României socialiste la rezolvarea probleme
lor complexe care confruntă omenirea.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român și Guvernul Republicii Socialiste 
România vor acționa pentru adîncirea și ex
tinderea raporturilor de prietenie și colabo
rare cu toate țările socialiste, și îndeosebi cu 
cele vecine, pentru întărirea solidarității 
acestora, depășirea divergențelor existente 
și afirmarea coeziunii lor în lupta pentru 
făurirea noii societăți și creșterea presti
giului socialismului în lume. In acest cadru, 
partidul și statul nostru sînt hotărîte să facă 
totul pentru dezvoltarea continuă a relațiilor 
cu Uniunea Sovietică. O atenție deosebită

U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la armamentele 
nucleare și cosmice, partidul și statul nostru 
consideră că se impun - ca o expresie a 
dorinței părților de a se ajunge la acor
duri corespunzătoare în cursul tratativelor - 
oprirea imediată a amplasării de noi arme 
nucleare și a oricăror măsuri de militarizare 
a spațiului cosmic, trecerea la reducerea 
armelor nucleare și a celorlalte armamente, 
realizarea unui echilibru al forțelor la un 
nivel cît mai scăzut al înarmărilor.

Totodată, în colaborare cu alte state, 
România va milita pentru intensificarea lu
crărilor Conferinței pentru dezarmare de la 

'Geneva, pentru realizarea de înțelegeri con
crete în cadrul negocierilor de la Viena și 
va acționa ferm pentru a determina înghe
țarea cheltuielilor militare la nivelul anului 
1985 și trecerea la reducerea progresivă, 
începînd cu 10 la sută, a acestor uriașe 
cheltuieli.

In anul 1985, cînd se marchează 10 ani 
de la semnarea de către șefii de state și 
guverne a Actului final de la Helsinki, 

'România își va reînnoi eforturile pentru im
pulsionarea aplicării prevederilor sale, ca și 
a măsurilor convenite la reuniunea general- 
europeană de la Madrid. La Conferința de 
la Stockholm, țara noastră va acționa pen
tru încheierea cu succes a lucrărilor sale, 
prin adoptarea de măsuri eficiente privind 
întărirea încrederii șl securității, nerecurge- 
rea la forță și la amenințarea cu forța pe 
continentul european.

> România va milita consecvent pentru dez
voltarea colaborării în Balcani și realizarea 
unei zone a păcii și bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare și fără baze militare străine, 
pentru organizarea, în acest scop, a unei 
întîlniri a șefilor de state și guverne din 
regiune.

) România va depune în continuare eforturi 
j stăruitoare pentru soluționarea pașnică a 

tuturor diferendelor dintre state, pentru 
lichidarea stărilor conflictuale din diferite 
regiuni ale lumii și pentru promovarea de 
reglementări negociate, corespunzătoare in
tereselor popoarelor, cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

Partidul și statul nostru vor sprijini 
lupta poporului namibian, sub conducerea 

’S.W.A.P.O., pentru independența țării, se vor 
pronunța ferm împotriva politicii rasiste și 
de apartheid și vor continua să acorde 
întregul sprijin luptei popoarelor pentru 
consolidarea independenței naționale, împo
triva colonialismului, neocolonialismului șl 
imperialismului, pentru dezvoltarea lor pe 
calea progresului

! Se va acționa pentru sporirea rolului 
; O.N.U., al altor organisme internaționale, 

în rezolvarea democratică, în interesul tu
turor națiunilor, a marilor probleme politice 
și economico-sociale ale contemporaneității. 
Atenție deosebită se va acorda marcării 
corespunzătoare a Anului Internațional al 
Tineretului, acțiune majoră de larg răsunet 
îh lume, inițiată de România, avînd ca scop 
creșterea participării active și responsabile 
a tineretului la dezvoltarea economică, so- 

. cială și cultural-ștlințifică a națiunilor.
Partidul și statul nostru vor milita pentru 

Inițierea unor negocieri reale cu privire la 
ansamblul problemelor dezvoltării econo
mico-sociale, pentru o soluționare globală a 
problemelor economico-financiare și acor
darea unui sprijin substanțial țărilor în curs 
de dezvoltare de către țările dezvoltate. In 
acest context, se vor intensifica eforturile 
pentru întărirea solidarității și cooperării 
între țările în curs de dezvoltare și neali
niate și stabilirea unei platforme comune de 

, acțiune la negocierile cu țările dezvoltate. 
‘ In activitatea internațională a partidului 
f șl statului nostru în anul 1985 se va porni 
de la faptul că acest an reprezintă un mo
ment hotărîtor pentru a se determina o 
schimbare a cursului evenimentelor în Eu
ropa și în lume, pentru a se obține oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la reducerea 
armamentelor. Este convingerea nestrămu
tată a României, a Partidului Comunist Ro
mân că, la 40 de ani de la victoria finală 
a coaliției antihitleriste asupra fascismului, 
stă în puterea popoarelor să împiedice 
izbucnirea unei noi conflagrații mondiale, 
să oprească cursul evenimentelor spre ca
tastrofa nucleară, să determine trecerea la 
o politică de dezarmare și pace, de colabo
rare egală, în vederea dezvoltării econo
mico-sociale independente și libere a fie
cărei națiuni.

se va acorda promovării schimburilor comer
ciale, a colaborării economice, tehnico-știin
țifice și în alte domenii cu țările socialiste.

România va milita consecvent pentru tra- 
j ducerea în viață a înțelegerilor convenite la 
Conferința economică la nivel înalt a țărilor 

' membre C.A.E.R., apreciind că ele asigură 
largi posibilități de a valorifica superior po
tențialul economiilor naționale respective în 
plină dezvoltare. Pronunțîndu-se în continua
re pentru desființarea concomitentă a celor 
două blocuri militare din Europa, C.C. al 
P.C.R. și guvernul vor acționa, în spiritul 
împuternicirii date de Congresul al Xlll-lea, 
pentru a se adopta hotărîri corespunzătoare 
în problema prelungirii valabilității Tratatu
lui de la Varșovia, în consens cu interesele 
actuale ale statelor respective, ale cauzei 
păcii pe continent și în întreaga lume.

/ Țara noastră va extinde relațiile politice, 
' economice, cooperarea în producție și în 
alte domenii cu țările în curs de dezvoltare 
;și nealiniate, va acționa pentru lărgirea ra
porturilor cu țările capitaliste în spiritul 

^ coexistenței pașnice.
In conformitate cu obiectivele din actualul 

plan cincinal și cu sarcinile de comerț ex
terior din 1985, vor fi intensificate eforturile 
pentru creșterea și diversificarea schimburi
lor comerciale și a cooperării economice și 
tehnico-științifice, urmărindu-se promovarea 
accentuată a exporturilor românești și reali
zarea unei balanțe echilibrate, consolidarea 
cadrului juridic pentru dezvoltarea relațiilor v 
pe baze stabile și de lungă durată.

Relațiile externe ale partidului și statului 
nostru vor fi așezate neabătut și în viitor pe 
principiile egalității, independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului mutual, ale nefo- 
losirii forței și a amenințării cu forța, pen
tru respectarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî liber soarta.

i Partidul Comunist Român va promova 
ample raporturi cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele socialiste și so
cial-democrate, cu alte formațiuni politice 
de guvernămînt și mișcări de eliberare na
țională, cu forțele democratice și antiimpe- 
rialiste de pretutindeni, militînd ferm pentru 
întărirea coeziunii și unității lor în lupta 
pentru a determina un curs nou în viața in
ternațională, pentru edificarea unei lumi a 
păcii, colaborării și progresului. Se va ac
ționa consecvent pentru făurirea unei unități 
de tip nou în mișcarea comunistă și munci
torească internațională, bazată pe egalitate, 
pe respectarea dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora linia politică în mod indepen
dent, corespunzător condițiilor concrete din 
fiecare țară.

Avînd la bază orientările stabilite de Con- 
i greșul al Xlll-lea al P.C.R., partidul și sta- 
• țul vor pune în centrul activității conlucrarea 

cu toate statele și forțele politice, pentru a 
) se pune capăt cursului periculos al even
imentelor, și .reluarea politicii de destindere 
! și colaborare, pentru trecerea la reducerea 

înarmărilbr, în primul rînd a celor nucleare.
Aniversarea a patru decenii de la încheie

rea celui de-al ll-lea război mondial prile- . 
juiește reliefarea deosebitei semnificații pe 
care a avut-o realizarea largii coaliții anti
hitleriste, angajarea în luptă a tuturor for
țelor antifasciste și progresiste împotriva 
celor mai reacționare forțe ale imperialis
mului, ale întunericului și războiului. Româ- 

i nia întîmpină acest glorios jubileu cu senti
mentul datoriei împlinite prin participarea, 
în a doua parte a războiului, cu toate for
țele sale materiale și umane, la uriașa bă
tălie purtată alături de armatele sovietice 
și ale întregii coaliții antihitleriste. După 
victoria revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperlalistă de la 
23 August, întreaga armată și întregul popor . 
român s-au alăturat cu tot potențialul lor 
militar și economic coaliției antihitleriste, 
luptînd alături de armatele sovietice - care 
au dus greul războiului — pînă la victoria 
finală asupra hitlerismulul. Este necesar să 
se tragă toate învățămintele din faptul că 
izbucnirea acestei conflagrații a fost posi
bilă datorită lipsei de unitate și fermitate a 
forțelor antifasciste. Aceste adevăruri tre
buie reamintite cu atît mai mult acum, cînd, 
în situația internațională,. s-a ajuns la o 
agravare fără precedent în perioada 
postbelică, cînd acumularea continuă a ar
melor nucleare creează un pericol imens 
pentru însăși existența civilizației umane.

Salutînd negocierile inițiate recent între

Subiectul dialogului de față ne-a 
fost sugerat de tovarășul Stelian 
Văcărelu, secretar al comitetului de 
partid din sectorul 4 al Capitalei. 
„După alegerea organelor de partid 
— ne spunea dînsul — am constatat 
că, pe ansamblul sectorului, în rîn- 

: dul secretarilor adjuncți cu proble
me economice s-a produs o înnoire 
a cadrelor cu această funcție în pro
porție de aproape 70 la sută. în 
aceste condiții, avînd în vedere și 
sarcinile importante ce revin secto- 

, rului în acest an, aș propune ca la 
' „Tribuna activității de partid" să 

aibă loc un dialog intre secretarii de 
partid adjuncți cu probleme econo
mice cpre au o experiență mai în
delungată și cei nou aleși".

Am dat curs sugestiei primlțe or- 
ganizînd un asemenea dialog chiar 
cu secretari de partid adjuncți cu 
probleme economice din sectorul 4. 
El s-a desfășurat, ca și altele găz
duite pînă acum de această rubrică, 
sub forma de întrebări și răspun
suri.

Tovarășa Fotina Năstase, secretar 
adjunct cu probleme economice al 
comitetului de partid din întreprin
derea „Adesgo", a formulat prima 
întrebare: Cum își planifică și or
ganizează munca secretarul adjunct 
cu problemele economice ? Iar răs
punsul l-a dat tovarășul Ion Tesici, 

1 secretar adjunct cu probleme eco
nomice al comitetului de partid'din 
întreprinderea „Amit" : „Un capi
tol distinct al planului de muncă 
trimestrial al comitetului de partid 
se referă, cum bine se știe, la mo
dul de abordare. în perioada res
pectivă, a sarcinilor în domeniul 
economic. Acest capitol il elaborez 
de regulă împreună cu secretarul 
comitetului de partid și cu alți 
membri ai comitetului. Noi obișnuim 
să includem in fiecare plan trimes
trial problemele prioritare pentru 
perioada respectivă. în plan stabi
lim și modul de abordare (studiu, 
analiză, acțiune de control) și mo
dul de finalizare (ședințe de birou, 
plenară a comitetului de partid sau 
analiză comună a comitetului de 
partid și consiliului oamenilor mun
cii) precizînd, desigur, responsabili
tățile și termenele.

Pentru, Îndeplinirea acestora săp- 
tămînal revăd și extrag din planul 
trimestrial principalele obiective ce 
urmează a avea scadența in perioa
da respectivă și atrag atenția facto
rilor răspunzători — secretari ad
juncți ai birourilor organizațiilor de 
bază cu probleme economice sau co
muniștilor implicați direct în rezol
varea lor — asupra necesității de a 
asigura finalizarea acestora la terme
nul prevăzut Firește, de la caz la 
caz, in funcție de complexitatea pro
blemelor ce trebuie rezolvate, solicit 
participarea unor forțe noi la solu
ționarea lor sau cer sprijinul secre
tarului comitetului de partid pentru 
a le analiza în comun și a stabili 
măsuri corespunzătoare. Obișnuim, 
de asemenea, ca orice analiză pe 
care o efectuăm’ să fie însoțită de 
un plan de măsuri, oricît de restrîns 
ar fi el“.

Participant la dialog, reporterul 
își rezervă și el dreptul de a cere 
unele clarificări : „Procedînd cum ați 
explicat, nu se ajunge la un număr 
prea mare de planuri care, pină la 
urmă, să nu mai poată fi urmărite 7“ 
„Pentru că sîntem la un dialog sin
cer, și aș vrea ca tovarășii mai ti
neri să învețe nu numai din expe
riența, dar și din greșelile noastre, 
trebuie să recunosc că se mai întîm- 
plă uneori și așa. Pentru că, în ul
timul timp, planurile și programele 
de măsuri s-au înmulțit. Ce trebuie 
făcut in această situație ? Ele să 
fie astfel concepute incit să conțină 
măsurile strict necesare, să nu fie 
încărcate cu tot felul de amănunte, 
iar măsurile să fie temeinic funda
mentate".

Prin’ întrebarea adresată de tova
rășa Margareta Velea, secretar ad
junct cu probleme economice al co
mitetului de partid din întreprinde
rea „Apolo" — Cum lucrează se
cretarul adjunct cu probleme eco
nomice cu consiliul de control mun
citoresc al activității econdmico-so- 
ciale și cum asigură participarea 
efectivă a acestui organism la per
fecționarea activității întreprinderii ? 
— dialogul a pătruns și mai mult 
în domeniul muncii practice. Răs
punsul aparține tovarășei ing. Li
liana Iordache, secretar adjunct cu

/tribuna activității de partidă
iSECRETARII DE PARTID NOU ALEȘI, IN DIALOG CU SECRETARII CU EXPERIENTăI

1 1 ..........

probleme economice al comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
mașini grele : „încep răspunsul prin 
a spune, ceea ce cred că știu toți 
tovarășii, că secretarul adjunct cu 
probleme economice îndeplinește 
și funcția de președinte al consiliu
lui de control muncitoresc.

Ceea ce ne-a preocupat șî ne 

Cm lucrează sertare! adjunct ce probleme economice?
preocupă permanent este ca acest 
organism, practic un instrument atît 
al democrației de partid, cit și al 
democrației muncitorești, să-și tră
iască pe deplin viața. De altfel, el își 
desfășoară activitatea pe baza unui 
plan de muncă care se elaborează 
trimestrial, ca și al comitetului de 
partid. Prevederile acestui plan țin 
seama de orientările date de docu
mentele de partid, de obiectivele 
cuprinse în planul de muncă al co
mitetului de partid, la care se refe
rea și tovarășa Fotina Năstase, de 
probleme stringente aflate într-un 
moment sau altul în atenția colecti
vului nostru de muncă. Obiectivele 
fiecărui plan de. muncă sînt structu
rate în trei secțiuni : studii, analize 
și controale. Această structurare poa
te să pară formală. în realitate insă, 
așa cum ne-am convins din expe
riența practică, ea ne ajută să fo
losim mai bine forțele comuniștilor 
și specialiștilor cuprinși. în acest or
ganism. să abordăm atît probleme 
curente, cît și de perspectivă. Am 
obișnuit și obișnuim ca atît pentru 

studii și analize, cît și pentru con
troale, inclusiv pentru cele neplani
ficate, apărute dintr-o cerință im
perioasă a vieții, să stabilim tema
tici clare, chiar dacă, în funcție de 
operativitatea unei acțiuni sau al
teia, ele se transmit și verbal. Pen
tru a nu rămîne numai în sfera me
todologiei, voi da și două exemple.

După prima fundamentare a progra
mului de creștere a productivității 
muncii, măsurile propuse nu acope
reau cu circa 8 la sută nivelul pla
nificat. Consiliul de control munci
toresc a primit sarcina să restudieze 
situația în secțiile cu volum pro
ductiv mare. Și, după reanaliza- 
rea atentă a „locurilor înguste" și 
gradului de mecanizare din sectoa
rele calde, resursele de creștere a 
productivității muncii au completat 
„deficitul" din programul inițial. Al 
doilea exemplu vizează reducerea 
cu 10 la sută a rebuturilor în sectoa
rele calde, pe baza unui studiu efec
tuat de un subcolectiv al consiliu
lui de control muncitoresc. Și ase
menea exemple aș putea da multe.

Analizele și studiile mai impor
tante sînt valorificate în primul rînd 
în ședințe de birou și plenare ale 
comitetului de partid, dar nu de pu
ține ori, în funcție de conținutul lor, 
și în biroul executiv al consiliului 
oamenilor muncii".

Tovarășa Elena Glăvan, secretar 
adjunct cu probleme economice al 

S

comitetului de partid din întreprin
derea de produse din cauciuc Jila
va, a adus în discuție o altă preo
cupare deosebit de importantă : 
Cum urmărește secretarul adjunct 
cu probleme economice realizarea 
programelor prioritare existente în 
fiecare întreprindere ? „Este o în
trebare de deosebită actualitate — 

a răspuns Fotina Dragomirescu, se
cretar adjunct cu probleme econo
mice al comitetului de partid din 
întreprinderea „Steaua roșie" — 
care reprezintă și pentru noi. se
cretarii cu experiență mai mare, o 
problemă de interes major. Nicioda
tă ca in prezent organele de partid 
și de conducere colectivă din fieca
re unitate nu au avut în atenție un 
număr atît de mare de programe 
prioritare care vizează probleme 
atît de importante și de complexe 
pentru progresul și eficiența econo
miei noastre — ridicarea mai accen
tuată a productivității muncii, creș
terea nivelului tehnic și calitativ al 
producției, reducerea consumurilor 
de materii prime și materiale, de 
energie și combustibil, asigurarea 
competitivității produselor și creș
terea volumului exportului, rea
lizarea producției fizice ș.a. Asigu
rarea traducerii lor în viață nu este 
posibilă fără organizarea unei te
meinice munci pentru conducerea și 
finalizarea lor. Comitetul de partid 
din întreprindere are. în această 

privință, un rol hotărîtor. Atît in 
elaborarea și reactualizarea periodi
că a acestor programe, cît și în ma
terializarea lor în practică. Iar se
cretarul adjunct cu probleme econo
mice, prin natura sarcinilor sale, 
este unul din factorii importanți 
chemați să coordoneze eforturile or
ganizațiilor de partid, ale oameni
lor muncii pentru realizarea aces
tor programe. Cum acționez prac
tic pentru traducerea lor în 
viață ? în primul rînd am luat mă
suri — prin toate formele muncii 
politice și organizatorice, de Ia dez
bateri în adunările de partid pină 
la afișarea celor mai importante 
măsuri la locurile de muncă — pen
tru a face cunoscute prevederile ior 
tuturor comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii".

Reporterul consideră necesar să 
facă o nouă intervenție : „Ați înfă
țișat aici lucrurile „ca la carte". 
Dar anul trecut, în analizarea pro
gramelor amintite nu ați dovedit 
consecvența pe care o arătati în dez
baterea noastră", „Experiența prac
tică arată că după ce aceste progra
me sînt elaborate, după ce se in
vestește atîta muncă pentru funda
mentarea lor. apare o anumită ten
dință de a fi „uitate", o anumită 
liniște că ele există și pot fi arătate 
oricărui organ de control. Așa s-a 
întîmplat și la noi, dar ne-am dat 
seama la timp de această greșeală. 
Recomand de aceea colegilor mai 
tineri să aibă în vedere această ten
dință și să o combată cu toată fer
mitatea".

Tovarășa Marinela Donțu, secre
tar adjunct cu probleme economice 
al comitetului de partid de la între
prinderea de motoare diesel, a so
licitat răspuns la întrebarea : Cum 
conlucrează secretarul adjunct cu 
comisia pentru export creată în în
treprindere, ce atribuții îi revin în 
acest sens ? „Mă bucur că s-a pus 
o asemenea întrebare — intervine 
tovarășa ing. Doina Zamfirescu, se
cretar adjunct cu probleme econo
mice al comitetului de partid de la 
întreprinderea „Danubiana". Nici 
mie nu mi-au fost clare la început 
atribuțiile ce-mi revin în această 
privință. Comisia pentru export este 

un organism al consiliului oameni
lor muncii. Atît timp însă cit secre
tarul comitetului de partid răspun
de, împreună cu consiliul oamenilor 
muncii de realizarea exportului, se
cretarul adjunct cu probleme eco
nomice este obligat, în calitatea pe 
care o are, să acționeze pentru func
ționarea în bune condiții a tuturor 
organismelor și mecanismelor cu 
atribuții în acest domeniu. Per
sonal am orientat activitatea Co
misiei de export spre efectuarea unor 
analize săptămînale a principalelor 
probleme pe care le ridică activita
tea de export în întreprinderea 
noastră : această comisie analizează 
comenzile și contractele încheiate 
de întreprindere pentru a cunoaște 
atît prevederile lor, cît și condi
țiile în care trebuie realizate ; co
misia de export analizează, de ase
menea, periodic gradul de competi
tivitate al produselor noastre în 
comparație cu cele executate de fir
mele concurente și propune măsuri 
corespunzătoare.

Concluziile desprinse din aceste a- 
nalize le supunem operativ și în aten
ția organizațiilor de bază pentru ca 
la fiecare loc de muncă să se stabi
lească căile și modalitățile de acțiu
ne. inclusiv cele politice, pentru rea
lizarea în cele mai bune condiții a 
producției pentru export. Prin acest 
mod de a lucra noi am reușit anul 
trecut să depășim cu 1,1 la sută sar
cinile planului de export. Sîntem 
preocupați să ne perfecționăm 
necontenit activitatea pentru că In 
acest an sarcfhile de export cresc cu 
peste 40 la sută".

O concluzie a acestei dezbateri 7 
Chiar dacă n-a epuizat întreaga pro
blematică complexă a muncii se
cretarului adjunct cu probleme eco
nomice, dialogul de față a abordat 
citeva probleme esențiale privind 
stilul de muncă, probleme care, 
aprofundate atent, în funcție de 
particularitățile fiecărei unități, pot 
fi de un real folos pentru munca 
noilor secretari, pentru creșterea e- 
ficienței activității de partid în do
meniul economic.

Constantin PRIESCU
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PREȘEDINTELUI TĂRII-OMAGIUL TĂRII
Calde mesaje de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu de pe tot cuprinsul patriei

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul nostru 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN VASLUI AL 
P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN — vă exprimăm, in
tr-un fierbinte omagiu patriotic, a- 
lesele noastre gînduri de stimă și 
prețuire cu prilejul reînvestirii dum
neavoastră în funcția supremă de 
președinte al Republicii și vă 
adresăm din adîncul inimilor cele 
mai călduroase felicitări, dorindu-vă 
fericire, multă sănătate, putere de 
muncă și viată îndelungată pentru 
înălțarea patriei pe cele mai lumi
noase, culmi ale socialismului și co
munismului.

Constituie o deosebită satisfacție 
șl mîndrie patriotică pentru noi ca. 
în consens cu întreaga națiune ro
mână, în aceste momente, să re
levăm că tot ce s-a înfăptuit în 
România socialistă, mai ales după 
Congresul al IX-lea al partidului, 
poartă adînc amprenta genialei 
dumneavoastră gîndiri creatoare și 
bogatei activități. revoluționare, de- 
monstrînd înaltele calități de mare 
strateg șl făuritor al celei mai 
rodnice perioade din istoria multi
milenară a scumpei noastre Românii.

Omagiind cu căldura inimilor 
noastre bogata activitate desfășura
tă în fruntea partidului și a țării și 
urmîndu-vă neabătut înaltul exem
plu de revoluționar neînfricat, vă 
încredințăm,, mult stimate și iubite 
conducător, că sîntem hotărîți să de
punem întreaga noastră capacitate 
de muncă pentru a înfăptui istori
cele hotărîri. ale Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român, 
pentru asigurarea, progresului neîn
trerupt ai patriei -noastre socialiste.

Cu prilejul reînvestirii dumnea
voastră în înalta funcție de președin
te al Republicii Socialiste România, 
emoționantă expresie a voinței una
nime a întregului popor — se spune 
în telegrama MINISTERULUI MI
NELOR — vă adresăm, în numele 
minerilor, al tuturor oamenilor mun
cii din industria extractivă, cele mai 
calde felicitări, urări de sănătate de
plină și viață lungă.

Minerii țării sărbătoresc cu aleasă 
bucurie și înaltă satisfacție, cu ho
tărî tă. angajare revoluționară acest 
moment istoric, moment jubiliar, care 
aniversează două decenii de cînd, 
prin alegerea dumneavoastră în frun
tea partidului, s-a deschis arcul de 
boltă al. mărețelor realizări ale celei 
mai rodnice perioade din cîte 
a cunoscut România, perioadă pe 
care o numim, cu nețărmurită dra
goste și mîndrie patriotică, „Epoca 
Ceaușescu".

Vă asigurăm, mult Iubite șl stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți 
oamenii muncii din industria minie
ră, mulțumindu-vă din inimă pen
tru grija permanentă pe care o 
arătați acestui sector, sînt hotărîți să 
acționeze și în continuare fără a pre
cupeți nici un efort pentru tradu
cerea în viață a prevederilor „docu
mentelor celui d.e-al. Xilll-’lea-tConr... 
greș al partidului,, a • programelor 
speciale privind realizarea producției, 
de . cărbune și minereuri.

Hotărîrea celui mal înalt forum 
democratic legislativ al tării, de. a 
vă reînnoi mandatul prezidențial, 
dă expresie voinței nestrămutate a 
întregului nostru popor de a-1 avea 
în fruntea statului pe cel mai stră
lucit fiu al națiunii, eroul legendar 
al neamului, luminat și înflăcărat 
patriot, neobositul revoluționar și 
eminentul om politic, ctitorul celei 
mai bogate și mai fertile epoci din 
întreaga istorie multimilenară a pa
triei. denumită, cu îndreptățită mîn
drie, „Epoca Ceaușescu" — men
ționează telegrama lucrătorilor din 
aparatul CONSILIULUI DE STAT.

Exprimîndu-ne întreaga noastră 
prețuire și recunoștință pentru .tot 
ce ați făcut și faceți pentru înălța
rea continuă a patriei pe noi culmi 
de progres și civilizație, pentru con
tribuția de inestimabilă valoare pe 
care ați adus-o și o aduceți la ela
borarea și înfăptuirea politicii in
terne, și externe a partidului și sta
tului nostru, vă asigurăm, tovarășe 
președinte, și cu acest prilej, că vom 
munci cu pasiune și totală dăruire, 
cu responsabilitate comunistă, revo
luționară. pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor încredințate.

în telegrama MINISTERULUI 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 
se arată : Exprimînd, împreună cu 
întregul nostru popor, gîndurile, sen
timentele și voința de a lupta pentru 
înfăptuirea mărețelor idealuri ale 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră, oamenii muncii din sec
torul nostru de activitate vă adre
sează cele mai călduroase urări de 
sănătate, fericire și. putere de muncă, 
cu prilejul realegerii dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România.

Toate succesele obținute de Repu
blica Socialistă România sînt indiso
lubil legate de nețărmurita dumnea
voastră dragoste pentru patrie și po
por, de prestigiul de care vă bucu
rați în lumea întreagă în elaborarea 
și traducerea în viață a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru.

împreună cu întregul nostru po
por, noi, constructorii din Mipisterul 
Construcțiilor Industriale, ne expri
măm totala adeziune față de întrea
ga acțiune pe care o desfășurați pen
tru înălțarea pe noi culmi de civili
zație și progres a națiunii noastre 
socialiste, încredințîndu-vâ că vom 
munci cu abnegație și dăruire, ur- 
mînd luminosul dumneavoastră 
exemplu, pentru realizarea istorice
lor hotărîri ale Congresului al XIII- 

' lea al Partidului Comunist Român și 
ale Conferinței Naționale a parti
dului.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii — 
se subliniază în telegrama COMI
TETULUI DE PARTID AL SECTO
RULUI AGRICOL ILFOV — cu 
profunde sentimente de dragoste, 
prețuire și respect își exprimă to
tala adeziune la actul istoric al reîn
vestirii dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al României 
socialiste. în acest moment înălțător, 
omagiem totodată împlinirea a două 
decenii de la alegerea dumneavoas
tră în fruntea partidului, inaugurînd 
epoca celor mai mari și strălucite 
realizări din istoria multimilenară a 
patriei, pe care poporul o denumeș
te, cu deplin temei, deosebită satis
facție și fierbinte mîndrie patrioti
că. „Epooa Ceaușescu".

Noi, lucrătorii ogoarelor din sec
torul agricol Ilfov, vă asigurăm șl 

cu acest fericit prilej că vom face 
totul pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din documen
tele Congresului •al: XIII-lea al 
P.C.R., vom realiza obiectivele, noii 
revoluții agrare, iar sectorul agricol 
Ilfov va deveni un adevărat labora
tor al agriculturii moderne.

Reînvestirea dumneavoastră în su
prema funcție de stat — se arată în 
telegrama adresată de MINISTERUL 
INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI —„reprezintă pentru noi 
continuarea strălucitei perioade 
inaugurate de Congresul al IX-lea al 
partidului, care luminează chipul 
patriei și ne aureolează devenirea.

înălțătorul moment solemn al 
realegerii dumneavoastră în suprema 
demnitate de stat constituie, totoda
tă, pentru noi, un fericit prilej de 
a ne exprima sentimentele de, alea
să stimă și considerație față de 
personalitatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, de contribuția sa deose
bită la înflorirea științei. învătămîn- 
tului și culturii, la întreaga . operă 
de făurire a noii societăți pe pămîn
tul României.
•Mobilizați de strălucitul dumnea

voastră exemplu de înalt devotament 
pentru binele și prosperitatea po-
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porului român, pentru cauza păcii șl 
socialismului, vă asigurăm că noi, 
constructorii de mașini, ne vom face 
datoria la cele mai înalte cote ale 
exigenței revoluționare, pentru creș
terea răspunderii în îndeplinirea is
toricelor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Asemenea întregului partid șl po
por, comuniștii, toți oamenii mun
cii — se menționează în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TUL- 
CEA AL P.C.R. și CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN — cu pro
fundă stimă, înaltă considerație, vie 
recunoștință, își exprimă nețărmurita 
bucurie și satisfacție, totala lor apro
bare față de realegerea dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în funcția su
premă de președinte al Republicii 
Socialiste România.

Anii de cînd vă aflați în fruntea 
partidului și statuluj nostru au ră
mas de-a pururi incrustați cu, litere 
de aur în istoria milenară ă patriei 
noastre, în conștiința poporului ro
mân ca perioada unor profunde 
transformări sociale, economice și 
politice, ce a imprimat un suflu 
nou, dinamic și novator în toate do
meniile de activitate, ca o etapă 
nouă a construcției socialiste, pe 
care o numim cu profund respect 
și legitimă mîndrie patriotică „Epoca 
Ceaușescu", epocă de muncă și luptă 
pentru înflorirea socialistă a patriei.

Vă încredințăm că noi, comuniștii, 
toți oamenii muncii tulceni, strîns 
uniți în jurul partidului, al dumnea
voastră, vom acționa cu patos revo
luționar, cu întreaga noastră ener
gie și capacitate creatoare pentru 
îndeplinirea exemplară a istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului, pentru înflo
rirea scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă' România.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
se subliniază în telegrama COMI
TETULUI DE STAT PENTRU 
ENERGIA NUCLEARA — țin să dea 
expresie celor mai alese sentimente 
de mîndrie patriotică, totală adeziu
ne și deplină satisfacție față de ho
tărîrea istorică a forului suprem le
gislativ al țării — Marea Adunare 
Națională — privind reînvestirea 
dumneavoastră în , suprema funcție 
de președinte al Republicii Socialiste 
România și vă adresează din adîncul 
inimilor cele mai calde felicitări, În
soțite de cele mai respectuoase urări 
de ani mulți de viață, deplină sănă
tate, nesecată putere de muncă pen
tru a conduce destinele României so

cialiste spre cele mai înalte culmi 
de civilizație și progres.

Permiteți-ne, mult iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să folosim și acest înălțător prilej 
pentru a vă exprima din adîncul ini
mii cea mai profundă gratitudine și 
cele mai alese mulțumiri pentru aten
ția deosebită pe1 care o acordați per- 

(manent sporirii contribuției energiei 
nucleare și fizicii la introducerea 
progresului tehnic în economia na
țională.'

Puternic însuflețiți de actul istoric 
al reînvestirii dumneavoastră în su
prema funcție de președinte al Re
publicii’, ne facem, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o datorie de onoare în a vă asigura 
că vom milita neabătut pentru trans
punerea în viață a istoricelor hotă
rîri adoptate de Congresul al XIII- 
lea al partidului, vom face totul pen
tru a răspunde exigențelor și sarci
nilor majore pe care le-ați stabilit 
domeniului nostru de activitate.

în. telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : Comuniștii, toți lo
cuitorii județului nostru, asemenea 
întregului nostru partid și popor, au 
luat cunoștință cu deosebită satisfac

ție și profundă bucurie de unanimi
tatea cu care Marea Adunare Na
țională, împlinind dorința și voința 
arzătoare a națiunii române, a hotă- 
rît reînvestirea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate toVarășe Nicolae 
Ceaușescu,’ în. funcția supremă de 
președinte al Republicii Socialiste 
România.

Mîndri de tot ce am înfăptuit în 
glorioasa „Epocă Ceaușescu", însu
flețiți de înălțătorul act patriotic al 
realegerii dumneavoastră ca pre
ședinte al Republicii, ne angajăm în 
mod solemn să vă urmăm neabătut 
strălucitul' 'exemplu de neobosită 
muncă și luptă revoluționară, să ac
ționăm cu toată răspunderea, dărui
rea și abnegația pentru realizarea 
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, a prețioaselor dumneavoastră in
dicații și orientări, aducindu-ne ast
fel contribuția la ridicarea continuă 
a patriei pe cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației socialiste 
și comuniste.

în numele CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL OAMENILOR MUNCII 
DIN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII, 
TRANSPORTURI, FINANȚE ȘI 
CIRCULAȚIA MĂRFURILOR, al oa
menilor muncii de pe întregul cu
prins al patriei — se spune în tele
gramă — vă adresăm, din adîncul 
inimii, cu prilejul evenimentului de 
mare solemnitate pe care-1 constituie 
realegerea dumneavoastră, ca act de 
nestrămutată voință a națiunii ro
mâne, în funcția supremă de stat — 
președinte al Republicii — cele mai 
calde urări de mărețe succese in ex
cepționala și neobosita activitate pe 
care o desfășurați pentru împlinirea 
destinului fericit socialist și comu
nist al României, cele mal calde 
urări de sănătate șl viață îndelun
gată".

Actul care face o mare cinste țării, 
de reînvestire a ■ dumneavoastră la 
conducerea statului, la scurt timp 
după realegerea în fruntea Partidu
lui Comunist Român, se înscrie în 
istoria contemporană a patriei ca un 
excepțional eveniment ; ca o nouă 
expresie a dragostei profunde, a 
înaltei stime și recunoștințe pe care 
v-o poartă toți cetățenii „patriei, be
neficiarii împlinirilor fără precedent 
în toate domeniile vieții economico- 
sociale, ce caracterizează epoca de 
aur a devenirii noastre — EPOCA 
CEAUȘESCU — cea mai fertilă, cu 
anvergura cea mai înaltă a realiză
rilor, din cele patru decenii ale con
strucției socialiste.

Exprimîndu-ne încă o dată pro
funda satisfacție față de actul na

țiunii de realegere a dumneavoastră 
in'funcția supremă de stat, vă încre
dințăm că vom munci cu pasiune, 
cu profundă dăruire revoluționară și 
devotament pentru transpunerea în 
viață, sub conducerea dumneavoas
tră, a strategiei de progres econo- 
mico-social al României.

în aceste momente de mare sărbă
toare, comuniștii, toți oamenii mun
cii — se spune în telegrama BĂNCII 
NAȚIONALE A REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA — alături de 
întregul partid și popor, își exprimă 
profunda satisfacție și totala adeziu
ne la actul istoric, de importanță na
țională, cu privire la realegerea 
dumneavoastră de către Marea Adu
nare Națională în funcția supremă 
de președinte al Republicii Socialiste 
România.

Puternic Însuflețiți și mobilizați de 
strălucitul dumneavoastră exemplu 
de dăruire și pasiune revoluționară, 
în aceste momente de înaltă vibra
ție patriotică și nețărmurită „bucurie, 
ne angajăm să participăm plenar la 
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului în domeniul economico-finan- 
ciar,. să acționăm neabătut pentru 
traducerea în viață a minunatelor 
idei, indicații și orientări date de 
dumneavoastră, pentru folosirea ju- 

dlcioasă a creditului, accelerarea de
contărilor, efectuarea unui control 
exigent asupra utilizării fondului de 
retribuire, gospodărirea cu înalt simț 
de răspundere a tuturor fondurilor 
materiale și bănești încredințate de 
societate unităților socialiste.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Vîlcea, asemenea celor 
de pe întreg cuprinsul patriei — se 
menționează în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN VILCEA AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN — își exprimă nețărmu
rita bucurie, înalta „mîndrie patrioti
că și satisfacția cea mai deplină de 
a vă avea în continuare la cîrma 
destinelor naționale, chezășie sigură 
a propășirii patriei noastre spre noi 
culmi de progres și civilizație, a 
înaintării ferme pe drumul luminos 
deschis de Congresul al XIII-lea al 
partidului, strălucită pagină de isto
rie contemporană.

Anii „de glorie ai perioadei de cînd 
vă aflati in fruntea partidului și sta
tului, denumită cu legitimă mîndrie 
„Epoca Ceaușescu", au însemnat 
marea . renaștere socialistă <a Româ
niei, crearea condițiilor de manifes
tare deplină a tuturor energiilor 
noastre creatoare pentru edificarea 
unei țări mîndre și fericite ce-șl 
poartă cu demnitate numele pe toa
te meridianele globului.

Adresîndu-vă cele mai calde feli
citări pentru reînvestirea dumnea
voastră ca președinte al Republicii 
Socialiste România, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort, că vom face 
totul pentru a urma înaltul dum
neavoastră exemplu de muncă și 
viață, pentru a cinsti, prin tot ceea 
oe facem, eroicele timpuri pe care le 
trăim.

în telegrama TRIBUNALULUI 
SUPREM se spune : Realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România, ca voință unanimă a na
țiunii noastre, exprimă recunoaș
terea deplină a strălucitei dumnea
voastră personalități șl chezășia în
făptuirii cu succes a mărețelor 
obiective adoptate de Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, pe drumul luminos al 
civilizației șl progresului.

In cele două decenii care au trecut 
de cînd vă aflați in fruntea partidu
lui, prin întreaga dumneavoastră ac
tivitate, v-ati afirmat ca un strălucit 
fiu al națiunii române, ca o imensă 
personalitate a vieții politice inter
naționale, mare luptător pentru pace 

șl libertate, pentru înțelegere și 
prietenie între toate popoarele lumii, 

înțeleaptă dumneavoastră condu
cere a făcut ca ideea de dreptate să 
fie „ridicată pe cele mai înalte culmi, 
ca activitatea de înfăptuire a justi
ției să fie așezată pe noi principii, 
care îmbină grija față de om, uma
nismul socialist, cu fermitatea și in
transigența revoluționară față de 
toți cei care încalcă legile țării și 
lovesc în interesele societății. Vă în
credințăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general al partidului, 
președinte al Republicii Socialiste 
România, că sîntem ferm hotărîți să 
acționăm neabătut pentru înfăptui
rea istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XIII-lea, să urmăm 
înaltul dumneavoastră exemplu de 
revoluționar consecvent și patriot 
înflăcărat

în telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI UȘOARE se arată : In 
deplin consens cu întreaga națiune, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
industria ușoară trăiesc un moment 
de ' autentică și adîncă emoție, cu 
ocazia reînvestirii dumneavoastră în 
funcția supremă de președinte al 
României socialiste, eveniment bogat 
in semnificații, care exprimă cel 
mai pregnant înalta prețuire a po

porului român pentru meritele ex
cepționale ilustrate in cei 20 de ani 
de cînd vă aflati la conducerea 
partidului nostru, pentru pilduitoărea 
dăruire patriotică cu care ați condus 
întreaga națiune la realizarea măreței 
opere de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Cu prilejul reînvestirii dumnea
voastră. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, patriot în
flăcărat, luptător neînfricat pentru 
binele poporului, pentru cauza so
cialismului și păcii, în înalta funcție 
de președinte al Republicii Socia
liste România, îngăduiți-ne să vă 
transmitem, din toată inima, cele 
mai alese și respectuoase felicitări, 
urări de viață lungă, sănătate și 
putere de muncă pentru a conduce 
mai departe, cu aceeași înțelepciune, 
fermitate și energie creatoare, po
porul român pe drumul înaintării 
sale libere și viguroase spre culmile 
progresului și civilizației comuniste.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN GIURGIU AL 
P.C.R. — vă aduc, cu cele mal alese 
sentimente de dragoste, stimă și pre
țuire, un vibrant omagiu, calde feli
citări și cele mai Înflăcărate urări 
de viață îndelungată și sănătate, de 
noi și mărețe victorii în nobila dum
neavoastră activitate consacrată 
prosperității poporului român, cu 
prilejul reînvestirii dumneavoastră 
în funcția supremă de președinte al 
Republicii Socialiste România.

Acest act politic de Însemnătate 
istorică reprezintă expresia cea mai 
Înaltă .a unității Indestructibile a po
porului nostru în jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult Iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
numele căruia se leagă dobîndireă 
marilor noastre realizări, creșterea 
puternică și modernizarea forțelor 
de producție, dezvoltarea armonioasă 
a tuturor județelor și localităților pa
triei. înflorirea fără precedent a 
științei, invățămîntului și culturii, 
perfecționarea relațiilor sociale, 
lărgirea democrației muncitorești, re
voluționare și creșterea continuă a 
nivelului d® trai al oamenilor 
muncii.

într-un glas cu Întreaga tară, noi, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Giurgiu, urmînd cu hotărîre 
minunatul dumneavoastră exemplu, 
ne angajăm să muncim cu întreaga 
energie șl răspundere pentru’ Înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din documentele istorice adop

tate de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

Cu deosebită satisfacție și nețărmu
rită bucurie? comuniștii, toți oamenii 
muncii — se reliefează în telegrama 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL 
APELOR — vă adresează, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai vibrante omagii 
pentru reînvestirea dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Re
publicii Socialiste România, văzînd în 
aceasta garanția sigură a victoriei 
depline a socialismului și comunis
mului în scumpa noastră patrie.

Puternic însuflețiți de mărețele 
perspective deschise de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, de grandioasele obiective ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României în cincinalul 1986—1990 și 
pină în anul 2000 și însuflețiți de 
mobilizatoarele dumneavoastră în
demnuri și indicații prețioase, ne an
gajăm să vă urmăm exemplul stră
lucit de muncă și de viață, să nu 
precupețim nici un efort pentru a vă 
raporta îndeplinirea la timp și în 
bune condiții a sarcinilor ce nl le-ați 
trasat, a programului prioritar de 
asigurare a unor recolte sigure și 
stabile, prin construirea magistralelor 

de Irigații Dunăre-Olt-Argeș, Siret- 
Bărăgan, Someș-Crișuri și Dridu- 
Mostiștea, a amenajării Dîmboviței 
in București și a altor obiective im
portante din Programul național de 
perspectivă pentru amenajarea bazi
nelor hidrografice.

Cu prilejul realegerii dumneavoas
tră. cel mai iubit tiu al națiunii 
noastre socialiste, exponent strălucit 
al eroicei noastre clase muncitoare, 
în înalta funcție de președinte al 
Republicii Socialiste România. în 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii — se spune în ' tele
grama MINISTERULUI TURISMU
LUI — vă rugăm respectuos să pri
miți distinsele noastre omagii. îm
preună cu cele mai alese și mai 
calde urări de viață îndelungată. 

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
realegerii in suprema funcție de 
România, calde mesaje de felicitare de către comitete municipale, oră
șenești și comunale, de organizații de bază ale P.C.R., organizații sin
dicale, de tineret și de femei, instituții centrale, colective de muncă din 
unități industriale și agricole, de pe șantiere de construcții, din insti
tute de cercetări și proiectări, instituții de artă și cultură, de invăță- 
mînt și presă, unități pentru ocrotirea sănătății și comerciale, unități 
militare. De asemenea, secretarului general al partidului i-au fost adre
sate scrisori și telegrame de felicitare din partea unui mare număr de 
personalități ale vieții noastre politice, economice, cultural-științifice, ac
tiviști de partid și de stat, oameni ai muncii din toate domeniile de 
activitate, reprezentanți ai cultelor.

întreaga noastră națiune aduce, șl cu acest prilej, cel mal fierbinte 
omagiu conducătorului iubit al partidului și statului, care nu cunoaște 
alt scop mai măreț decît slujirea cu credință a intereselor poporului, 
înălțarea patriei pe noi culmi de civilizație și progres, întărirea liber
tății, independentei și suveranității ei naționale, și ii adresează multă 
sănătate și fericire, urări de viață lungă, multă putere de muncă, spre 
măreția și gloria României socialiste, spre binele, prosperitatea și dem
nitatea întregului popor.

In telegrame și scrisori se subliniază că reînvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de președinte al Republicii So
cialiste România, elocventă reflectare a voinței unanime a tuturor fii
lor patriei, fără deosebire de naționalitate, reprezintă garanția sigură 
că mărețele obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului 
vor fi exemplar îndeplinite, că poporul nostru, strîns unit în jurul parti
dului, al secretarului său general, va obține noi izbinzi pe drumul edi
ficării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României 
spre comunism.

Telegramele șl scrisorile, sosite de pe întreg cuprinsul patriei, evi
dențiază cu deosebită pregnanță adinca recunoștință pe care poporul o 
poartă secretarului general al partidului, președintele Republicii, pen
tru tot ceea ce a făcut și face In scopul necontenitei înfloriri a patriei 
și ridicării permanente a nivelului de trai material și spiritual al ce
lor ce muncesc, pentru consecvența cu care militează neobosit pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.

în mesajele trimise se dă glas legămîntului solemn al comuniști
lor, al tuturor celor ce muncesc, al întregului popor de a-și dărui toate 
forțele, capacitatea și energiile creatoare înfăptuirii Programului parti
dului. a hotăririlor istorice ale Congresului al XIII-lea al partidului, 
realizării neabătute a politicii interne și externe a partidului și statu
lui nostru.

multă sănătate și putere de muncă, 
pentru ca în fruntea partidului șl 
statului să conduceți mai departe, 
cu aceeași înțelepciune, fermitate și 
consecventă revoluționară harnicul 
și talentatul popor român pe dru
mul eroic al făuririi socialismului și 
comunismului pe pămîntul străbun 
al patriei.

Ne exprimăm Împreună cu întrea
ga națiune sentimentele noastre de 
satisfacție deplină și mîndrie patrio
tică, față de tot ceea ce a înfăptuit 
poporul nostru în ultimii 20 de ani, 
sub conducerea dumneavoastră în
țeleaptă și clarvăzătoare, perioadă 
cu cele mai remarcabile împliniri 
din întreaga istorie a României, eta
pă de profunde înnoiri în toate do
meniile vieții politice, economice și 
sociale, pe care întreaga națiune o 
definește cu justificată mîndrie 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

împreună cu întregul nostru popor, 
cei peste șapte milioane de membri 
ai SOCIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE 
— se spune în telegramă — au trăit 
momentele înălțătoare, de profundă 
vibrație și mîndrie patriotică prile
juite de realegerea dumneavoastră 
în funcția supremă ' de președinte al 
Republicii Socialiste România.' '

Realizările grandioase obținute de 
eroicul nostru popor în cele două de
cenii de cînd vă aflați la cîrma glo
riosului partid al comuniștilor români 
sînt legate indisolubil, pentru tot
deauna, de activitatea dumneavoastră 
revoluționară, de înțelepciunea, și 
clarviziunea care vă sînt atît de pro
prii, cu care ne indicați drumul de 
urmat pentru ca România să urce 
continuu pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație.

Ne angajăm că, urmîndu-vă exem
plul luminos cu care slujiți interese
le _ fundamentale ale poporului ro
mân, vom munci cu dăruire și abne
gație, fără a precupeți vreun efort, 
pentru ca Societatea de Cruce Roșie 
să-și aducă o contribuție tot mai 
mare — în spiritul indicațiilor dum
neavoastră — la apărarea sănătății 
și vieții oamenilor, Ia înfăptuirea 
politicii sanitare și sociale a parti
dului și statului nostru.

îI

*

JI

i
jiv
I

i politfcă ’ s
I. . revin, vă

■ *

j

V
I
(

Cu cele mai alese sentimente de 
dragoste și nemărginit devotament, 
comuniștii, întregul personal din 
MARELE STAT MAJOR — se spune 
în telegramă — au primit cu vie sa
tisfacție actul istoric al realegerii 
dumneavoastră in înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste 
România și în cea de comandant su
prem al forțelor noastre armate. 
Puternic stăpîniți de această imensă 
bucurie, vă rugăm respectuos. ,mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să primiți cele mai calde 
felicitări însoțite de profundele 
noastre sentimente de devotament, 
stimă și deosebită recunoștință.

Odată cu angajamentul de a înde
plini exemplar directiva dumnea
voastră privind pregătirea militară și 

’ a armatei, îndatoririle ce na 
---- n, vămugăm. mult stimate tova
rășe . Nicolae Ceaușescu. să primiți 
onorul nostru ostășesc, precum și 
urarea fierbinte de viață îndelun
gată și multă putere de muncă in 
fruntea partidului și statului, pen
tru a conduce pe mai departe, cu 
fermitate și înțelepciune, destinele 
poporului, pentru triumful socialis
mului și păcii în lume.

Odată cu omagiul de respect șl 
gratitudine, noi, ziariștii comuniști 
din redacția ZIARULUI „SCÎNTEIA", 
aparținînd epocii de mare înflorire 
materială și spirituală, denumită cu 
îndreptățire „Epoca Ceaușescu". ne 
angajăm solemn să ne concentrăm 
întreaga energie și capacitate de 
muncă slujirii cu abnegație a cauzei 
partidului și poporului nostru, să 
transpunem neabătut în viață, cu pa
siune si răspundere comunistă; sarci
na nobilă pusă în fața presei de dum
neavoastră. de a promova perma
nent în activitatea noastră gîndirea 
curajoasă, novatoare. întemeiată pe 
analiza temeinică a realității, a fap
telor vieții, a experienței înaintate, 
de a contribui și mai puternic, în 
această nouă etapă, la formarea omu
lui nou, constructor conștient al so
cialismului și comunismului în 
România.

Exprimînd acest * angajament 
solemn, din care vom face însăși ra
țiunea muncii și experienței noastre 
de ziariști comuniști, adresîndu-vă 
încă o dată felicitări pentru reînves
tirea dumneavoastră în supremă 
funcție de președinte al Republicii, 
îngăduiți-ne, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
urăm din adîncul Inimilor : Să trăit! 
ani multi cu sănătate și putere de 
creație, pentru ca împreună cu 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu să 
ne conduceți spre noi și mărețe Îm
pliniri socialiste.

l-au mal fost adresate, cu prilejul 
președinte al Republicii Socialists
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IN spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul nicolae ceaușescu
Cu specialiștii se poate discuta 

acum numai la cîmp
Seara tîrziu, la direcția agricolă a 

județului Dolj are loc o radioconfe- 
rință cu cadrele de conducere din 
unitățile agricole. Un sondaj in cele 
26 de consilii agroindustriale eviden
țiază faptul că în toate zonele din 
județ există condiții bune pentru 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
primăvară. De aici și indicația de a 
se trece cu toate forțele la pregă
tirea terenului și lnsămîntări. De 
altfel, din situația operativă rezultă 
că pînă în seara zilei de vineri 5 a- 
prilie au fost pregătite peste 60 000 
hectare și însămînțate cu diferite 
culturi aproape 44 000 hectare, ritmul 
lucrărilor fiind in creștere de la o zi 
la alta. Practic. însămînțarea mazării, 
a unor culturi furajere, a sfeclei de 
zahăr, plantarea cartofilor se află In 
stadiul final.

Timpul este prielnic șl, așa cum 
ne-am convins, în multe unități agri
cole din sudul județului oamenii sînt 
grăbiți. Au și de ce. în această pri
măvară, în județul Dolj trebuie însă
mînțate aproape 226 000 hectare. Pe
rioadele de insămînțare a diferitelor 
culturi s-au suprapus ; practic po
rumbul se seamănă în același timp cu 
sfecla de zahăr. Porumbul se însă- 
mînțează în 13 din cele 26 consilii 
agroindustriale.

„Actuala campanie agricolă se des
fășoară sub semnul unor înalte exi
gențe, ne spune Ing. Mihai Pană, 
director adjunct al direcției agricole 
județene. Obiectivele principale se 
referă la încadrarea semănatului in 
perioadele optime, precum și la efec
tuarea unor lucrări de cea mai bună 
calitate. Dispunem in acest scop de 
un program de rpăsuri stabilit și 
coordonat direct de către comitetul 
județean de partid, care prevede, in
tre altele, ca activiști și cadre cu 
munci de răspundere de la nivelul 
județului să-și desfășoare nemijlocit 
activitatea In unitățile ce le-au fost

repartizate, pînă la Însămînțarea ul
timelor suprafețe. Efectiv, toate 
pregătirile au fost finalizate, ceea ce 
ne permite să desfășurăm larg toate 
forțele, astfel încît pînă pe 20 apri
lie însămînțările să fie încheiate.

în unitățile din consiliul agroin
dustrial Amărăști, acest termen este 
o certitudine. Cu Marcel Nițu, ingi- 
nerul-șef și președinte al C.A.P. 
Amărăștii de Sus, ca de altfel cu toți 
specialiștii, nu se poate discuta decît 
la cimp. „Lucrăm cu toate forțele 
mecanice, constituite in formații 
complexe", ne spune interlocutorul.

Cu aceeași răspundere se lucrează 
șl pe ogoarele cooperativelor agricole 
Amărăștii de Jos, Praporu și Dobro- 
tești, din același consiliu agroindus
trial. Un popas pe terenurile I.A.S. 
Segarcea ne prilejuiește constatarea 
că aici întreaga activitate din 
această campanie este temeinic orga
nizată. „Avem de insămînțat 3 460 
hectare cu porumb șl 1 200 hectare 
cu soia, ne spune inginerul Corneliu 
Cotocu. directorul Întreprinderii. 
Toate utilajele sînt în tabere de 
cîmp. Ne-am creat pentru porumb 
un larg front de lucru, ceea ce ne 
permite să realizăm șl chiar să de
pășim vitezele planificate șl să În
cheiem însămînțarea acestei culturi 
In 12 zile".

Și in alte unități agricole pe unde 
am trecut — intreprinderea agricolă 
de stat Goești, cooperativele agricole 
Ișalnița, Drănic, Valea Stanciului, 
Catane, Rast, Moțăței și Negoi — se 
muncește intens. Hotărirea lucrători
lor • din agricultura județului Dolj 
este de a realiza o campanie de Insă- 
mînțări scurtă la un înalt nivel ca
litativ, pentru a obține producții re
cord, In conformitate cu programul 
Întocmit In acest sens. •

Nicolae BĂBALAU 
Aurel PAPADIUC

12,6 milioane tone In 1935, cu 10 la sută mal mult față de realizările 
din 1984. Aceasta este cantitatea de țiței pe care petroliștii țării trebuie să 
o extragă șl să o livreze economiei în acest ultim an al cincinalului. O 
prevedere mobilizatoare, mal ales dacă ținem seama de condițiile deose
bit de grele de muncă din acest sector, în cursul iernii care a trecut. 
Pentru atingerea nivelurilor zilnic^ planificate și recuperarea restanțelor, 
la ședința din 9 martie o Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
fost aprobat „Programul pentru realizarea planului la producția de țiței 
pe anul 1985", Pe lingă măsurile imediate, urmărind creșterea gradului de 
utilizare a fondului existent de sonde, pentru optimizarea regimului teh
nologic de funcționare a acestora, programul prevede, de asemenea, 
extinderea proceselor de recuperare a țițeiului din zăcăminte, îmbună
tățirea activității de foraj și asigurarea producției de țiței din structurile 
noi, cît și intensificarea lucrărilor de prospecțiuni, foraj și exploatare a 
petrolului. In acest sens, potrivit Indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sint stabilite sarcini și răspunderi precise ce vizează atit sectorul de pro
ducție, cit șl cercetarea de profil. Cum acționează cercetarea geologică 
pentru identificarea și asigurarea, din timp, a noi rezerve de hidro
carburi ? lată tema anchetei de azi a „Scinteii" i
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în întrecere
cu ei înșiși

Anul trecut, sectorul horticol 
al întreprinderii de producere 
și industrializare a legumelor și 
fructelor (I.P.I.L.F.) Rimnicu 
Sărat și-a depășit propriile an
gajamente, rezultatele foarte 
bune înregistrate la majoritatea 
culturilor situind-o pb locul 1 
în întrecerea socialistă pe țară. 
Diplomele și titlurile ciștigate 
de I.P.I.L.F. Rimnicu Sărat in 
mai bine de un deceniu de exis
tență atestă faptul că, prin pa
siune, pricepere și răspundere, 
se pot obține producții mari 
chiar și in condiții climatice 
nefavorabile. Db la directorul 
întreprinderii, inginerul Grigore 
Gavrileț, exigent și meticulos, 
omniprezent pe cimp și in în
treprindere din zori și pînă sea
ra tirziu, aflăm că anul trecut 
producția medie de tomate a 
fost de 64 tone la hectar, iar. 
planul la producția totală de le
gume a fost depășit cu 3 000 
tone. La ferma nr. 3 s-a reali
zat un record de 68,7 tone de 
tomate la hectar. în acest an, 
toate fermele întreprinderii 
și-au propus să' „doboare" re
cordul cu 8—10 tone, ca urmare 
a unor măsuri tehnico-organi- 
zatorice bine chibzuite luate din 
timp,, inclusiv pentru mai buna 
pregătire a oamenilor — mun- 
citori-legumicultori și mecaniza- 
tori-legumicultori. „în același 
timp — ne spune directorul — 
loturile demonstrative, organi
zate cu sprijinul Stațiunii de 
cercetare și producție legumico
lă Buzău, se constituie intr-o 
«lecție deschisă» in actualul an 
de producție, in care am optat 
pentru soiurile cele mâi pro
ductive și densități optime, pe 
un teren fertilizat și pregătit 
grădinărește. La tomate, spre 
exemplu, soiurile «Buzău 22» și 
«Someșan,» la o densitate de 
circa 80 000 de plante recolta- 
bile la hectar, 
producție medie de 80 de tone,

au obținut o
fapt care ne-a determinat să 
mărim suprafețele cu aceste 
soiuri. La fel am procedat și 
cu mazărea de grădină, la care 
am obținut peste 14 tone de 
păstăi la hectar. Și încă o pre
cizare, pe care vă rog să o 
țineți : realizările noastre se 
temeiază pe dragostea față 
meseria de legumicultor, 
muncă și dăruire, pe grija 
osebită față de pămint, de 
nătatea și lucrarea lui".

Ca și în anii trecuți, I.P.I.L.F. 
Rimnicu Sărat și-a produs sin
gură răsadurile, care se prezin
tă acum perfect aclimatizate și 
viguroase. încă un argument 
pentru ca acest ambițios și har
nic colectiv să obțină producții 
și mai mari in 1985, pentru a-și 
onora cum se cuvine locul frun
taș ocupat in întrecerea socia
listă.

Stelian CHIPER 
corespondentul' „Scinteii"
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INTÎRZIERE PĂGUBITOARE. Pînă 4 “Pri- 
lie, numeroase unități agricole din județul Mureș au în
cheiat semănatul sfeclei de zahăr, iar in altele, lucrarea 
se apropie de sfîrșit. . j

Dar iată că tot joi 4 aprilie, ora 8,30, afllndu-ne la 
cooperativa agricolă din satul Băla și văzînd timpul fru
mos, însorit, îl întrebăm pe inginerul-șef al unității, 
Eugen Comșa, cum stă cu semănatul sfeclei de zahăr. 
Ne răspunde :

— Deocamdată stăm. Adică am putea Începe semănatul 
chiar și azi, dar n-avem erbicide, deși am depus co
manda.

Comandă „depusă" numai de... două zile 1 De ce atit 
de tîrziu ? Motiv invocat și de loan Toderuț, președintele 
C.A.P. Logig.

Se pare că specialiștii celor două unități agricole au 
uitat prea repede că tocmai- -tergiversarea lucrărilor pe 
întreaga filieră a tehnologiei a, făcut ca în anul trecut 
jjhoducțiile medii realizate de‘ ei 'să' fie mult prea mici 
față de cele ale vecinilor. (Gh. Giurgiu).

IN FIECARE ZI - PLUS 1 000 DE HEC
TARE I In județul Vaslui au fost luate toate măsurile 
pentru ca 
mai scurtă 
circa 1 000 
agricole a 
ment, iar comandamentul agricol județean a luat iniția
tiva întocmirii din timp a unor fișe de lucru in campa
nie pentru fiecare comună și unitate agricolă în parte. 
Pe aceste fișe sînt consemnate suprafețele ce trebuie 
însămînțate cu diferite culturi, viteza de lucru, cine 
răspunde și alte indicații tehnice, astfel ■ încît acestea 
ajută, efectiv, la urmărirea operativă, zilnică, a lucrări
lor. (Petru Neeuîa).

actuala campanie de însămînțărl să fie cit 
cu putință. Zilnic vor fi semănate in plus 

de hectare. în acest scop, parcul de mașini 
sporit cu 80 de semănători de mare randa-

CÎND TE ȘTIE LUMEA... Singurul lucrător al 
S.M.A. Darabani, județul Botoșani, pe care l-am găsit 
dimineața, la prima oră, in incinta unității, era in
ginerul Mihai Crețu, directorul stațiunii. Ceilalți ? Peste 
tot unde se află tractoarele și mașinile agricole, deși în 
această zonă nordică a țării campania de primăvară încă 
n-a început. Atunci, de ce plecaseră în unități meșterii 
de la S.M.A. Darabani ?

Cu cîteva zile in urmă, în plenara comitetului jude
țean de partid, a fost adoptată următoarea măsură : 
pentru fiecare tractor și mașină agricolă să se noteze 
nominal cine a făcut reparațiile, recepția și suprarecepția, 
iar în cazul semănătorilor — și probele cu boabe. Fapt 
pentru care însuși directorul se grăbea să plece lâ secția 
de mecanizare din Bajura.

— Plec chiar acum — ne-a spus el — pentru 
verificare a mașinilor ji utilajelor. Pentru că 
cînd nu te știe nimeni, șl cu totul altceva cind 
semnătura in văzul lumii.

Intr-adevăr I (Silvestri Ailenel).

o nouă
una e
Iți pul

UN AJUTOR LA TIMP. Bpre seară. Inginera An- 
dronica Ghenea. de la C.A.P. Cocorăștll-Caplil (Praho
va) a mai verificat o dată tarlalele care trebuiau plan
tate cu cartofi. Da. lucrul putea începe chiar de a doua 
zi. Pentru a termina cît mai repede plantatul cartofi
lor. mai trebuiau cîteva mașini.. De unde să le iei la 
acea oră tîrzie de seară ? Inginera a dat telefon la con
siliul agroindustrial Florești. N-a răspuns nimeni. A 
încercat la S.M.A. Băicoi/ O dată, de două ori. Nimic. 
Pînă la urmă, l-a găsit pe directorul Ion Marin, căruia 
l-a spus că are nevoie neapărat., de un ajutor. Mai exa^t, 
să sosească: în zorii zilei,J la punctele cutare de . lucru, 
patru agrpgat.e de pregătire a terenului și 6 mașină de 
plantat cartofi. Directorul nu s-a arătat de fel mirat .de 
ora tîrzie'din seară — așa e acum, în campanie — Iar 
ajutorul a fost prompt. Dimineața, utilajele erau la lo
cul indicat, aduse de mecanizatori, dintr-o altă comună, 
la miez de noapte. S-a lucrat, cu toate forțele. într-un 
ritm susținut, .două zile și două nopți fără aproape nici 
o întrerupere. Rezultatul : 40 de hectare însămînțate cu 
in și 50 hectare plantate cu cartofi. Adică întreaga su
prafață planificată. într-un termen de două ori mai scurt 
decît in primăvara trecută. (Constantin Căpraru).

TREI CARTOFI, UN METRU... PAUZĂ. Pa 
o vreme excelentă, la ferma nr. 4 a cooperativei agri
cole Uileac. județul Sălaj, se lucra de zor la plantatul 
cartofilor. Totul părea in ordine. împreună cu șeful fer
mei. Vasile Ciobanu, am răscolit cîteva din rîndurile 
plantate, pentru a constata densitatea. Stupoare : la 
fiecare 2—3 cartofi plantați la distantă normală, al pa
trulea se afla tocmai la... un metru 1 Șeful fermei în
cearcă să dea vina pe mașină. Dar nu mașina era de 
vină, după cum aveam să constatăm împreună cu di
rectorul S.M.A. din Șimleu-Silvamei, prezent la „de
monstrație". Cartofii fuseseră puși în saci cu lopata, ne
calibrați și plini de gunoaie. Ba. mai mult, pînă în mo
mentul respectiv, nimeni nu știa ce cantitate de cartofi 
se plantase. întrujît sacii aduși în cîmp nici nu se nu- 
mâraseră, nici nu.se cintăriseră înainte. Șeful fermei a 
încercat o justificare :

— Știți, de fapt, eu sînt zootehnist...
Lăsînd la o parte faptul că și un zootehnist ar tre

bui să știe un lucru atît de elementar, dar esențial, cum 
este densitatea plantelor, întrebarea e : cine și de ce l-a 
pus să conducă o fermă vegetală ? (Eugen Teglaș).

Fără rabat de la calitate!
în concordantă cu condițiile speci

fice acestei perioade, comandamentul 
județean pentru agricultură a re
actualizat planurile operative ale 
campaniei, astfel încît în cîteva zile 
de la începutul însămînțărilor să se 
recupereze rămînerile în urmă pri
cinuite de starea timpului, să se a- 
jungă ..din urmă" epoca a doua, se- 
mănîndu-se în perioada optimă floa- 
rea-soarelui, porumbul, soia, fasolea 
și celelalte culturi.

După cîteva zile în care s-a urmă
rit pe fiecare solă starea de umidi
tate și temperatura golului, făcîn- 
du-se probe de semănat pentru a nu 
se pierde nici o oră favorabilă pre
gătirii spațiului germinativ și încor
porării semințelor, în județul Brăila 
au debutat însămînțăriie în diminea
ța zilei de miercuri. 3 aprilie.

Ne-am ales ca teritoriu al investi
gațiilor privind modul de desfășu
rare a lucrărilor unitățile din con
siliul unic agroindustrial Cireșu, care 
cuprinde cinci cooperative agricole 
de producție (Cireșu, Batogu, Ulmu, 
Jugureanu, Zăvoaia) și o asociație 
economică intercooperatistă hortico
lă. Un prim popas îl facem la mar
ginea comunei Ulmu, unde, pe o 
solă de 50 ha, insămînțează primele 
suprafețe cu plante de nutreț două 
semănători. Se află în cîmp și șeful 
fermei, care, urmind linia distribui
toarelor unei semănători, constată că 
este necesară oprirea acesteia pen
tru verificare. într-adevăr. se impu
ne o scurtă intervenție pentru reglaj, 
după care semănătoarea își reia rit
mul obișnuit

în aceeași zi am poposit pe două 
sole ale asociației economice inter- 
cooperatiste horticole Cireșu. Pe pri
ma — în suprafață de 50 hectare, se 
plantau cartofi. „Calitatea lucrării 
este foarte bună — ne confirmă 
Gheorghe Mateescu, inginerul-șef al 
consiliului unic agroindustrial, aflat 
în imediata apropiere a mașinii de 
plantat. Atît adincimea de plantare, 
cît și distanța dintre tuberculi cores
pund tehnologiei stabilite. Țotodată, 
viteza de lucru e bună, ceea ce ga
rantează că pînă la sfîrșitul săptă- 
mînii lucrarea va fi încheiată".

La cîțiva kilometri se lucra la pre
gătirea terenului și semănatul mază-

rii. pe o solă a aceleiași unități. Din 
nou, in urma măsurătorilor, se evi
dențiază că se efectuează lucrări de 
calitate. La scurt timp după ce ne 
îndepărtăm de locul unde se încor
porează în sol sămința de mazăre, 
sesizăm că un mecanizator a mărit 
prea mult ritmul de înaintare a trac
torului. Șeful secției S.M.A. de la 
C.A.P. Jugureanu. mecanicul Marian 
Angelescu, ne confirmă supoziția : 
„într-adevăr, acum merge cu viteza 
a 3-a, ceea ce este contraindicat și 
poate afecta calitatea lucrării". De
sigur, mecanizatorul este determinat 
să își temporizeze ritmul, menținînd 
tractorul la viteza I.

în final, consemnăm opinia ingine
rului Radu Becleanu, director al Di
recției agricole județene : „Am în
ceput această campanie mai bine 
pregătiți decît în anii precedenți. 
încă din toamnă am pus un accent 
deosebit pe pregătirea tuturor celor 
care participă la însămînțări și mai 
ales a mecanizatorilor. Sîntem hotă- 
rîți să nu facem nici un fel de aba
tere în privința respectării tehnolo
giilor, să realizăm un ritm intens, 
astfel încît să ne încadrăm în pe
rioada optimă. Pentru aceasta, am 
luat măsuri de pregătire a terenului 
și pe timp de noapte, iar ziua con
tinuăm cu pregătirea terenului, er- 
bicidarea și semănatul. Aș dori însă 
să adresez prin ziarul „Scînteia" un 
apel către combinatele chimice de la 
care așteptăm îngrășămintele con
tractate, iar multe dintre acestea în- 
tîrzie să vină.

Apelul este pe deplin justificat. 
Pînă în prezent s-au primit în județ 
doar 40 la sută din îngrășămintele 
pe bază de azot (Combinatul chimic 
Făgăraș, spre exemplu, nu a trimis 
nimic din cele 1962 tone substanță 
activă de azotat de amoniu), 46 la 
sută din superfosfați, (cu restanțe 
mai mari înregistrîndu-se Combina
tul Năvodari) și 31 la sută din în
grășămintele complexe (Combinatul 
Craiova nu a trimis nimic din cele 
900 tone, iar Combinatul Turnu Mă
gurele doar 2 421 tone din 14 709 
tone contractate). Sînt cerințe care 
trebuie urgent onorate.

Corneliu 1FR1M
corespondentul „Scinteii"

O ACȚIUNE
(Urmare din pag. I)
25 de tractoare, din care numaî 6 
au baterii. Cu cele 8 acumulatoa
re de pe combine si 11 dispozitive 
Inerțiale ne descurcăm".

La fel s-a procedat in întreg ju
dețul. Tovarășul Gheorghe Izbășoiu, 
directorul Trustului S.M.A.. ne pre
zintă un program amănunțit, . pe 
unități și secții, pe care avem pri
lejul să-1 confruntăm cu situația 
concretă din unități, de unde re
zultă asigurarea pornirii tuturor 
tractoarelor.

La S.M.A.
IALOMIȚA, 
prezintă cele 
zitive montate pe tractoare. Toate 
funcționează. Demonstrația ..în mic" 
nu se repetă însă la nivelul jude
țului. De ce ?

— Din 590 de dispozitive cu arc, 
avem montate 128, care funcționea
ză bine — ne spune ing. Alexan
dru Raicu, directorul trustului. Ce
lelalte 372 prezintă defecțiuni de fa
bricație și sînt in magazii. Am ce
rut în repetate rînduri S.M.A. „Gh. 
Gheorghiu-Dej" din județul Bacău, 
care le-a executat, să ia măsuri de 
remediere, dar de mai bine de un 
an n-a întreprins nimic. In ce pri
vește dispozitivele 
primit In acest an 
curs de montare.

Așa cum ni s-a
lit ca peste tot pornirea motopom- 
pelor să se facă numai cu dema- 
ror mecanic, in cazul județului Ia
lomița cu cele 730 dispozitive. La 
C.A.P. Buiești. din 32 de motopom- 
pe. doar șapte aveau montate dis
pozitive de pornire, restul se aflau 
in magazie, acoperite de rugină. To
varășul Florea Radu, vicepreședin
tele cooperativei, tine să ne asigu
re că „motopompele' sînt reparate, 
iar dacă nu pornesc, de vină sînt 
dispozitivele". Cerem părerea ing. 
Gheorghe Bardaș. din Ministerul A- 
griculturii. „Nu trebuie să fii spe
cialist ca să vezi că au fost lăsate 
așa cum au fost aduse din cîmp. Nu 
s-a umblat -la nici o pompă de In
jecție pentru a fi reglată, lucrare

Andrășești. JUDEȚUL 
Intr-o remiză ni se 
trei tipuri de dispo-

inerțiale, am
250 și sînt in

spus, s-a stabi-

Unul din programele prioritare de 
cercetare științifică ce concură la 
sporirea producției de țiței se referă 
Ia forajul de mare adîncimc. In a-r 
cest scop dispunem de o solidă bază 
materială. Laboratoarele cercetării 
științifice de profil au o dotare mo
dernă. în prezent, există în țară, prac
tic, toate tipurile de instalații ne
cesare alît pentru sondele de cerce
tare geologică, cit și pentru cele de 
exploatare a țițeiului de Ia mare adin- 
cime. Este vorba de echipamente de 
înaltă tehnicitate, integral concepute 

-și fabricate in România, capabile să 
foreze pînă la adîncimi de 8 000 de 
metri. Iar, în prezent, se află în fază 
de proiectare o instalație pentru fo
rajul pînă la 10 000 de metri.

Ce performanțe au instalațiile ro
mânești ? Actualmente, se forează, 
în mod curent, la adîncimi de 4 000— 
5 000 metri, în condiții geologice 
foarte complexe. Cel mai grăitor 
pentru fiabilitatea echipamentelor 
românești este însă recentul record 
național la adincimea de foraj, rea
lizat la sonda „7 000 Băicoi", respec
tiv de 7 025 metri. Iată o dovadă, in 
plus, că Instalațiile românești se si
tuează Ia nivelul celor mai moderne 
echipamente fabricate pe plan mon
dial, in țări cu Industrie de petrol 
dezvoltată, cum ar fi U.R.S.S., 
S.U.A., R.F.G. etc., unde forajul de 
mare adîncime s-a impus în ultimii 
ani în exploatarea rezervelor de hi
drocarburi. De reținut însă că recor
dul european la adincimea de foraj 
a fost realizat, în R.F.G., cu o Insta
lație fabricată în România.

De ce a fost necesară adoptarea u- 
nui program prioritar de cercetare 
științifică pentru forajul de mare a- 
dîncime ? Motivul e lesne de înțeles 
dacă avem în vedere problemele deo
sebite pe care le ridică identificarea 
unor zăcăminte petroliere la adîn
cimi de peste 4 500 de metri. Să ad
mitem că s-ar încerca descoperirea 
unor rezerve de hidrocarburi la 
mare adîncime, fără cercetarea geo
logică. Atunci, pentru a identifica 
toate 'acumulările-de' țiței' ar trebui "

număr cît mai mare din 
explorare să se trans- 
în sonde productive. Și

Insă ca un 
sondele de 
forme apoi 
trebuie remarcat că acest coeficient 
este de peste 30 la sută, deci mai 
bun decît în multe țări cu o indus
trie extractivă de petrol dezvoltată. 
Explicația acestor reușite constă în 
adoptarea deciziilor de către colecti
ve largi de specialiști, în analiza 
unitară a întregului teritoriu al tării, 
printr-o vedere de ansamblu și con
centrarea lucrărilor pe zone de prim 
interes.

Un important salt calitativ s-a pro
dus, în ultimii ani, în direcția per
fecționării prospecțiunilor seismice, 
care, după cum se știe, constituie

e STIINTA- 
în confruntare 
creatoare cu

cerințele economiei,
® O modernă bază ma

terială, la nivelul tehnicii 
mondiale, pentru extinde
rea forajului de mare adîn
cime

• Noi „unelte" de înal
tă tehnicitate pentru cău
tătorii de aur negru din 
adincuri

• Tot mai multe sonde 
de cercetare geologică să 
devină, grabnic, productive!

_________ ,____ ..... _______  
săpată o- sondă la-fiecare kmp. fDecij «ro» ji 
numai -'pentru o suprafață de 100.000,

'<kmb'ari fi-hece'sa're 100 000 de sonde d
Or. pentru forarea unei 
cheltuiesc cel puțin 40—50 
de lei.

— Așa cum sublinia
Nicolae Ceaușescu în Raportul la 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
cercetarea geologică de detaliu a în
tregului teritoriu al țării trebuie În
cheiată cît mai grabnic, ne spune dr. 
ing. Petre Zaharescu, director ad
junct științific al Institutului de cer
cetări și proiectări pentru petrol și 
gaze din Cîmpina. In acest sens, 
specialiștilor din institutul nostru le 
revine o mare răspundere întrucit 
trebuie să elaboreze studiile geolo
gice complexe privind perspectivele 
de hidrocarburi ale diferitelor zone 
și formațiuni, toate proiectele geo
logice pentru sondele de prospec
țiune, precum și pentru cele de ex
plorare, la un nivel cît mai înalt 
de eficiență. Iar forajul de cercetare 
geologică pe structuri de mare adîn
cime reprezintă circa 30 la sută din 
totalul forajului de cercetare.

Rezultatele obținute in ultimii ani 
vin să confirme eficienta cercetării 
geologice efectuate de institut. Este 
vorba ue punerea în evidentă a noi 
rezerve de țiței și gaze la mare a- 
dîncime în zonele Vîrteju-Stoienița, 
Văluța, Slăvutâ, Contești. Mitrofani- 
Mamu ș.a. Pentru activitatea de cer
cetare, deosebit de important este

sonde se 
milioane

tovarășul

......- II ’ -’m principalul mijloc de punere în evi
dența a noi structuri cu perspective 
de hidrocarburi.

— Prin aplicarea unor metode noi, 
■^moderne de prelucrare a datelor 
seismice, ne spune geologul Gheor
ghe Popa, în prezent obținem pe 
lîngă configurația structurală a stra- 
telor și informații cu privire la na
tura lor și. eventual, a fluidului care 
le saturează. Aceasta ne ajută, fi
rește, mult în proiectarea forajelor.

Se cuvine reținut că a sporit, tot
odată, și gradul de precizie a deter
minărilor făcute prin forajul de cer
cetare. Ipotezele de lucru, pe baza 
cărora se întocmesc proiectele geo
logice pentru sondele de prospecțiuni 
și de explorare, au la bază studie
rea și interpretarea unitară, în la
borator, a informațiilor din teren cu
lese prin efectuarea forajului de 
cercetare. In fundamentarea lucrări
lor geologice, în dirijarea operativă 
a forajului, un rol important îl joa
că, bunăoară, studierea din punct de 
vedere stratigrafie a probelor de 
sondă.

— în prezent stabilim vîrsta ro
cilor prin coroborarea a patru me
tode moderne de „diagnosticare" — 
de microfaună. de floră marină, de 
nanoplancton și macrofaună — ceea 
ce sporește simțitor gradul de preci
zie al determinărilor noastre, ne 
spune dr. geolog Ion Costea, șeful 
laboratorului de stratigrafie.

într-adevăr, rezultatele obținute In 
evidențierea de noi zăcăminte de
monstrează că a crescut capacitatea 
cercetării noastre de specialitate de 
a depista acumulări de hidrocarburi 
aflate Ia mare adîncime, în „capca
ne" geologice foarte subtile, practic 
imposibil de descoperit pină nu de 
mult.

— In vederea dirijării cît mai pre
cise a lucrărilor de foraj, în pre
zent sintem in măsură să elaborăm 
hărți de detaliu pentru perimetre 
foarte restrînsc ca suprafață, cu ca
racterele și proprietățile rocilor ce 
alcătuiesc orice succesiune stratigra- 
fică, ne spune geologul Teodor Bă
net, șeful laboratorului de sedimen- 
tologie.

Aceste hărți reunesc un mare nu
măr de informații mineralogice, pe- 
trografice, geochimice, petrofizice și 
hidrogeochimice. Cît de prompt sint 
însă furnizate aceste hărți, astfel în
cît forajul să se poată desfășura con
tinuu ? Promptitudinea „diagnosti
cului" oferit de cercetare e direct 
proporțională cu operativitatea cu 
care îi sînt trimise probele de son
dă. în prezent, informațiile „curg" 
continuu. 24 de ore din 24. atît de 
la sondă spre laboratoare, cît și in
vers. Dacă pină nu de mult probe
le de sondă, datele geologice erau 
culese de brigada de foraj, acum 
geologul de la respectivul trust de 
foraj-extracție, ce deservește fieca
re schimb la sondă, înregistrează 
permanent și operativ datele nece
sare.

în adaptarea operativă a progra
melor de lucru la sonde, pe baza in
terpretării informațiilor geologice 
obținute, urmărind fiecare sondă de 
mare adîncime, pe parcursul fora
jului, un rol de prim ordin revino 
filialelor institutului. Prin aceste fi
liale institutul menține o legătură 
permanentă cu trusturile și schelele, 
asigurindu-se un sprijin operativ, ori 
de cite ori e nevoie. Mai mult, pen
tru fiecare sondă de mare adîn
cime se constituie echipe complexe, 
multidisciplinare de specialiști. Este 
vorba de colective largi, din care 
fac parte, alături de geologii, teh
nologii și chimiștii de la institut, 
specialiști din Ministerul Petrolului 
și Ministerul Geologiei, cît și de la 
trusturile petroliere.

Rezultatul acestor Intervenții 7 
Elaborarea unor programe detaliate 
și mereu actualizate de execuție a 
lucrărilor de foraj care să permită 
creșterea vitezelor de lucru și, impli
cit, reducerea duratei de săpare a 
sondelor. In ultimul an s-au elabo
rat asemenea programe pentru 130 
de sonde de cercetare geologică de 
mare adîncime din zone prioritare. 
Totodată, analizînd în mod unitar 
tot teritoriul tării, aceste echipe a- 
sigură o Viziune de ansamblu asu
pra rezervelor de hidrocarburi ale 
tării, ceea ce permite orientarea și 
concentrarea lucrărilor de foraj spre 
zonele de prim interes.

Că '‘lîpropune 'tercetarea geolo
gică pentru perioada următoare 7 
„în primul rind, ne spune dr. ing. 
Gheorghe Aldea, directorul institu
tului, va trebui să scurtăm perioa
da de la evidențierea unui zăcămînt 
pînă la punerea lui în exploatare. 
Ca atare, va trebui ca informațiile 
geologice obținute, pe măsura săpă
rii fiecărei sonde de cercetare, să 
fie valorificate operativ, deindată ce 
apar indicații de țiței în carote, 
treeîndu-se fără întîrziere Ia pregă
tirea punerii în exploatare a zăcă- 
mintului. Totodată, pentru cunoaș
terea cît mai exactă a potențialu
lui de hidrocarburi din structurile 
de mare adîncime, vom continua 
cercetările geologice în zonele greu 
accesibile și cu relief accidentat. De
sigur că și în continuare întreaga 
noastră activitate va fi in așa fel 
organizată și orientată încît un nu
măr cît mai mare de sonde de cer
cetare geologică să devină produc
tive".

Identificarea noilor zăcăminte de 
hidrocarburi reprezintă însă numai 
o primă etapă in procesul deosebit 
de complex de valorificare a acu
mulărilor de țiței. Iată de ce, in
tr-o viitoare anchetă ne vom referi 
la acțiunile întreprinse de specia
liștii din cercetare pentru punerea 
în exploatare a noilor zăcăminte 
descoperite.

Ioana DABU

CU ÎNSEMNATE EFECTE ECONOMICE
care trebuie efectuată la fiecare 300 
de ore de funcționare. Altfel nici 
cel mal bun dispozitiv sau baterie 
nu ajută la nimic". Explicația pe 
care ne-a dat-o directorul trustului 
județean în legătură cu această pro
blemă relevă un aspect cu carac
ter general.

— Dintr-o economie greșit Înțe
leasă. marea majoritate a coopera
tivelor agricole au renunțat la re
pararea motopompelor în S.M.A., 
pretinzînd că vor face singure a- 
ceastă operație. Adevărul este că nu 
dispun de condiții de reparații si 
reglare a dispozitivelor, de oameni 
calificați.

La BRĂILA stăm mal fntti de 
vorbă cu tovarășul Gheorghe Ilie, 
directorul trustului S.M.A.

— Dispozitivele au defecțiuni mari. 
Dar dacă trebuie să le facem pro
pagandă — ne spune el insinuant — 
discutăm... Dacă nu...

— Pentru altceva am venit — In
tervine delegatul Ministerului Agri
culturii — intrucit sint bine cunos
cute și calitățile, și defectele aces
tora. Ca oameni de meserie, știm 
foarte bine că. față de pornirea 
tractorului din cabină, printr-o sim
plă răsucire a cheii în contact, ac
ționarea manuală a mecanismului 
nu e comodă, ba dimpotrivă. Dar 
în lipsa bateriilor, este singura so
luție care duce la evitarea consu
mului de motorină „în gol".

Neaflînd la trust prea multe In 
legătură cu modul în care se ac
ționează in unități pentru punerea 
în funcțiune a dispozitivelor, ne-am 
deplasat la S.M.A. Romanu. Iată ce 
ne spune Ing. Dumitrache Paraschiv, 
directorul stațiunii : „Pentru 55 la 
sută din tractoare avem baterii, 
pentru celelalte — pornire mecani
că. Din cele 80 de dispozitive, două
zeci au funcționat foarte bine de la 
început. Restul sînt demontate și 
acum le reparăm. Au cîteva șuru
buri mai scurte, unele greșeli de 
alezai sau piese care n-au fost tra
tate corespunzător. Era mai simplu 
pentru noi dacă, o dată cu dispo
zitivele, ni se trimitea și notița teh
nică. Oricum, le punem la punct".

La S.M.A. Pechea. JUDEȚUL 
GALAȚI. toate dispozitivele au fost 
montate o dată cu repararea trac
toarelor. Reținem că de existenta a- 
cestora s-a ținut seama la organi
zarea campaniei, tractoarele cu por
nire mecanică fiind cuplate, ca și 
cele cu baterii, la agregatele com
plexe de semănat, erbicidat, admi
nistrat îngrășăminte etc., lucrări ce 
presupun opriri și porniri dese pen
tru încărcare și reglaje,. Procedind 
astfel, anul trecut în această uni
tate s-a înregistrat o economie de 
34 de tone de motorină.

De la tovarășul Gheorghe Savin, 
directorul trustului S.M.A. Galati, pe 
care l-am întâlnit Ia secția de me
canizare a C.A.P. Tulucești. unde ve
rifica cum funcționează dispozitive
le. aflăm că biroul comitetului ju
dețean de partid a inițiat o acțiu
ne in toate unitățile. „Activiști de 
partid, specialiști de la trusturile 

. S.M.A. și I.A.S.. de la direcția a- 
gricolă participă la rezolvarea pro
blemelor ce se Ivesc pînă la pune
rea în funcțiune a tutufor dispozi
tivelor. Am asigurat piese de 
schimb, am stabilit ca atelierele de 
asistentă tehnică să răspundă și de 
întreținerea acestora".

Ce rezultă din cele văzute, din 
discuțiile cu mecanizatorii. cu 
maiștrii și inginerii din unitătilo 
vizitate 7

1. Programul pentru realizarea șl 
folosirea acestor dispozitive trebuie 
să flg privit ca un lucru deosebit 
de valoros. Totodată, se cer în

continuare preocupări in vederea 
asigurării unui număr mai mare 
de dispozitive. în scopul realizării 
programului pe anul în curs de 
10 000 de dispozitive. întreprinderi
le pentru piese auto din Sibiu, „E- 
lectroprecizia" din Săccle și meca
nică din Cugir. care au contracte 
cu S.M.A. Miroși în vederea li
vrării a 27 de repere, sint datoa
re să acționeze neintirziat pentru 
asigurarea acestora. Menționăm că 
în momentul de fată 4 500 de dis
pozitive nu pot fi trimise unități
lor agricole din această cauză.

2. în mod firesc, pe parcursul 
exploatării, in diferite unități au 
apărut unele defecțiuni fie de con
cepție, fie de execuție, care, atunci 
cînd a existat interes din partea 
constructorilor si beneficiarilor, au 
fost remediate. Ca atare, este ab
solut necesar ca toate unitățile, in
clusiv S.M.A. „Gh. Gheorghiu- 
Dej", de care am amintit mai sus, 
să răspundă prompt prin asigura
rea cu piese de schimb, cu asis
tență tehnică la solicitările bene
ficiarilor.

3. Rezultă că din partea unor 
directori de S.M.A.. cum am vă
zut chiar și de trusturi, din partea 
unor mecanizatori se manifestă ne
încredere fată de posibilitatea de 
a se folosi dispozitivele. Ceea ce 
ni se pare grav este că din cauza 
atitudinii de neîncredere multe 
dispozitive au ruginit, devenind 
inutilizabile înainte de a fi fo
losite.

In concluzie, se poate aprecia că realizarea demaroarelor meca
nice este o acțiune cu efect pozitiv pe care Direcția generală a me
canizării din Ministerul Agriculturii a stimulat-o. dar. din păcate. în 
ultimul timp, n-a urmărit-o corespunzător. în sensul de a controla 
amănunțit modul in care au fost produse și exploatate acestea. Se 
Impune ca din acest moment să se treacă în toate unitățile la inven
tarierea defecțiunilor care s-au ivit, să se organizeze formații specia
lizate pentru remedieri, dotate cu piese de schimb, să se facă instrui
rea practică a mecanizatorilor.. Trebuie să se înțeleagă bine că este 
necesar ca această activitate să aibă caracter de permanentă, să fie 
reunite forțele necesare pentru perfecționarea dispozitivelor, făcind. în 
acest scop, apel la cea mai buna experiență si la cei mai buni spe
cialiști. pentru a alege varianta cea mai bună, dispozitivul cel mai 
eficient; aceasta fiind o importantă sursă de economii.
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MESAJE DE FELICITĂRI DE PESTE HOTARE
Reportaj de

(Urmare din pag. I)

pace pe urmele războiului

ADRESATE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Repu
blicii Socialiste România, vă transmitem caldele noastre felicitări, în 
numele Consiliului de Stat al Republicii Cuba.

Vă urăm noi succese în îndeplinirea înaltelor răspunderi ce v-au 
fost încredințate din nou ca șef al statului român și vă expt-imăm do
rința noastră de a continua dezvoltarea relațiilor de prietenie, solidaritate 
și colaborare care unesc cele două popoare ale noastre, spre binele păcii 
și socialismului.

Cu afectuoase salutări,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii dumneavoastră de către Marea Adunare Națio
nală în funcția de președinte al Republicii Socialiste România vă adresez 
cele mai calde felicitări. .

Fie ca prietenia și relațiile de colaborare frățească dintre țările 
noastre să se dezvolte și să se consolideze în continuare, în interesul 
popoarelor român și vietnamez, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Vă urez, tovarășe președinte, multă sănătate și succes deplin în înalta 
dumneavoastră misiune.

FIDEL CASTRO RUZ
Președintele Consiliului de Stat 

și al Guvernului Republicii Cuba

TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Aflînd de realegerea dumneavoastră in funcția de președinte al 
Republicii Socialiste România, îmi face o deosebită plăcere ca, în numele 
Partidului Muncitorilor din Etiopia, al poporului și al Guvernului Etio
piei Socialiste, precum și al meu personal, să vă adresez felicitări 
cordiale.

Realegerea dumneavoastră In această înaltă funcție arată -limpede 
Încrederea, respectul și prețuirea poporului român față de conducerea 
dumneavoastră clarvăzătoare.

In același timp, sînt încredințat că raporturile de prietenie și coope
rare dintre țările noastre frățești vor continua să se dezvolte.

îngăduiți-mi să folosesc acest prilej spre a vă exprima cele mai 
bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru 
poporul frate român.

MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncitorilor din Etiopia, 

Președintele
Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 

Comandant suprem 
al Armatei Revoluționare 

a Etiopiei Socialiste

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

văGuvernul și poporul Republicii Zimbabwe mi se alătură In s ... 
transmite sincere felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră ca pre
ședinte al Republicii Socialiste România. Vă dorim succes în conducerea 
pe mai departe a poporului român, precum și în acțiunile dumneavoastră 
de a găsi soluții la problemele cu care se confruntă astăzi lumea și vă 
asigurăm de întregul nostru sprijin.

Excelență, guvernul și . _. . .
lucrare strînsă cu guvernul 
rării existente între țările

Permiteți-mi, tovarășe 
poporului român urări de _.........

Cu cea mai înaltă considerație.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Comitetului Central al Uniunii Naționale Africane din 

Zimbabwe — Frontul Patriotic, al guvernului și al poporului Zimbabwe, 
precum și din partea mea personal, vă adresez cele mai calde felicitări 
cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socia
liste România.

Realegerea dumneavoastră în această funcție supremă într-un moment 
crucial de mari așteptări ale comunității internaționale, cînd a fost reluat 
dialogul Est-Vest, constituie o expresie a respectului și a încrederii pro
funde manifestate de poporul României față de dumneavoastră.

Cei douăzeci de ani de cînd vă aflați în fruntea partidului și a țării 
dumneavoastră au dus la crearea unei baze puternice și durabile care a 
transformat România socialistă într-o țară prosperă, angajată plenar la 
realizarea idealurilor socialismului.

Partidele și guvernele noastre împărtășesc valorile fundamentale ale 
socialismului și spiritul întrajutorării reciproce, precum , și convingerea 
că trebuie oprită cursa înarmărilor nucleare.

Considerăm, de asemenea, că principiile coexistenței pașnice, inte
grității teritoriale trebuie promovate activ și salvgardată pacea.

Sîntem încredințați că prietenia și colaborarea dintre partidele 
guvernele noastre vor continua să se întărească. Noi sîntem mîndri 
această prietenie și convinși că ea va aduce o contribuție pozitivă 
pace și progres în lumea contemporană.

Permiteți-mi să vă urez multă sănătate și tot mal multi ani __ 
prosperitate și succes în conducerea poporului Republicii Socialiste 
România.

Acceptați, Excelență, asigurarea înaltei mele considerațiuni.
ROBERT G. MUGABE

Președintele
Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe — 

Frontul Patriotic, 
Prim-ministru al Republicii Zimbabwe

Și 
de 
la

de

poporul Zimbabwe acționează pentru o con- 
dumneavoastră in cadrul prieteniei si coope- 
noastre.

președinte, să vă adresez dumneavoastră șl 
sănătate, progres și prosperitate.

CANAAN S. BANANA
Președintele Republicii Zimbabwe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

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

publicii Socialiste România, am plăcerea să vă adresez cele mai calde 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire, de 
progres și prosperitate țării dumneavoastră prietene.

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI

tălii de răsunet mondial pentru
pace, libertate, independență și

, suveranitate națională, consacrin-
du-l ca principala forță politică a 
întregului nostru popor. Eroicele lup
te revoluționare ale clasei noastre 
muncitoare din ianuarie-februarie 
1933 au fost primele mari mani
festații antifasciste de masă care au 
avut loc in Europa după instalarea 
lui Hitler la putere. Bătăliile antifas
ciste care au urmat au culminat cu 
grandioasa demonstrație antirăzboi
nică și antifascistă de la 1 Mai 1939 
- in organizarea și desfășurarea că
reia tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut un rol determinant. Pe măreața 
columnă a asprei confruntări cu bar
baria fascistă rămîne adine săpată, 
pentru veșnicie, bătălia poporului 
român, condus de partidul comunist, 
împotriva ocupanților hitleriști. Ampla 
mișcare de sabotare a mașinii de 
război fasciste, eroica luptă a forma
țiunilor de partizani, în fruntea 
cărora se aflau comuniștii, unirea 
de către partid, într-un front larg, 
a tuturor forțelor democratice, pa
triotice și antifasciste ale țării con
stituie nepieritoare fapte de istorie, 
strălucit confirmate în crucialul mo
ment al declanșării revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la 23 Au
gust 1944. Moment unic în istorie - 
un întreg popor, cu întreaga sa ar
mată, s-a ridicat la luptă fără cea 
mai mică șovăire, la chemarea înflă
cărată a partidului, împotriva ocu
pantului hitlerist, lovindu-l fulgeră
tor, hărțuindu-l fără răgaz, capturîn- 
du-l sau nimicindu-l.

Actul de voință al întregii noas
tre națiuni înfăptuit la 23 August 
1944 a avut implicații imediate a- 
supra ansamblului uriașei conflagra
ții. Lupta poporului român, sacrifi
ciile sale veneau în acea clipă de 
grea cumpănă, cînd soarta războiu
lui încă nu era decisă, ca o contri
buție majoră la efortul conjugat al 
națiunilor coaliției antihitleriste, 
scurtind durata războiului, după cum 
s-a apreciat apoi, cu cel puțin șase 
luni de zile. Amploarea și semnifi
cația acestei contribuții de început 
au fost imediat larg recunoscute și 
apreciate pe plan internațional. Con
tribuția poporului nostru la victoria 
asupra fascismului a fost neîntîrziat 
și substanțial sporită prin marile fap
te de arme ale ostașilor români, care, 
înfrățiți in luptă cu ostașii sovietici,

au eliberat partea de nord-vest a 
Transilvaniei smulsă țării prin Dicta
tul da la Viena, neslăbindu-l o cli
pă pe dușmanul hitlerist, urmărin- 
du-l, lovindu-l fără cruțare și partici- 
pind, alături de eroicele armate so
vietice, de celfelalte forțe ale coaliției 
antifasciste, cu grele jertfe de singe, 
la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, 
Austriei, întîmpinînd măreața zi a 
Victoriei la porțile Vienei și ale 
Pragăi.

La 9 Mai 1945, cînd războiul a 
luat sfirșit, cei 540 000 de ostași ai 
armatei române - cea de-a patra 
forță militară a coaliției antifascis
te - străbătuseră peste 1 700 de ki
lometri, de la Marea Neagră pină 
în Boemia, purtaseră 16 mari bătă
lii și 367 de lupte mai importante, 
eliberind peste 3 800 de localități de 
pe pămintul României, Ungariei, Ce
hoslovaciei, Austriei, in afară de lo
calitățile eliberate în timpul revolu
ției din August 1944. Timp de a- 
proape 9 luni de zile, de-a lungul 
drumului lor de luptă presărat cu 
numeroase masive muntoase și 
cursuri mari de ape, au înfruntat cu 
legendară vitejie un dușman bine 
pregătit și echipat, viclean și crud, 
care se agăța cu disperare de fie
care palmă de pămînt. 170 000 de 
ostași, morți, răniți sau dispăruți - 
iată contribuția românească sacră la 
cauza eliberării popoarelor din 
bia fascismului, pentru zori noi 
pace pe planeta noastră. In tot 
cest răstimp, intregul popor șî-a 
cordat toate forțele creatoare la
flăcârata chemare a partidului „To
tul pentru front, totul pentru vic
torie", sprijinind ostașii din prima 
linie cu arme, muniții, hrană, îmbră
căminte.

„Pentru tine am murit, sfîntă li
bertate" - stă • săpat in marmura 
monumentului închinat ostașilor ro
mâni secerați de focul dușmanului 
fascist, ridicat în memoria , lor în a- 
propierea pieței centrale Bocskay,. 
din centrul orașului Debrețin, expri- 
mînd recunoștința adincă a celor 
care și-au primit eliberarea din mîi- 
nile lor...

„Recunoștință veșnică celor care 
și-au dat viața pentru eliberarea 
noastră de fascism" - semnifică flo
rile mereu proaspete de la monu
mentul eroilor români din Râkosli- 
get, care au căzut în marea bătă
lie pentru luarea Budapestei...

„Ne-am jertfit pentru nimicirea 
fascismului, pentru pacea lumii" - 
rostește mărturia sfîntă a eroilor ro-

ro
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a- 
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socia
liste România, vă adresez sincerele mele felicitări.

Regina MARGARETA II a Danemarcei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre în funcția de președinte al 

-Republicii Socialiste România, am onoarea să vă adresez felicitări din 
toată inima și urări sincere de succes în îndeplinirea sarcinilor dum
neavoastră de importanță deosebită.

Sînt convins că relațiile de prietenie existente între Japonia și 
România vor continua să se dezvolte, spre binele nostru reciproc.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte considerații.
YASUHIRO NAKASONE

Prim-ministru al Japoniei

In numele guvernului ți poporului indonezian, precum și al meu 
personal, am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre calde felicitări cu 
prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte- al Republicii 
Socialiste România.

Doresc să întărim pe mai departe relațiile prietenești dintre cele două 
țări și popoare ale noastre.

Acceptați, Excelență, cele mai bune urări de continuă sănătate șl 
mult succes în înalta dumneavoastră funcție.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Am deosebita plăcere să vă adresez, în numele guvernului pakistanez 

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

Sînt convins că, sub conducerea dumneavoastră, poporul român prieten 
va continua să progreseze și să prospere, iar relațiile dfhtre țările noas
tre se vor consolida și mai mult.

Vă rog

Am aflat cu bucurie că Marea Adunare Națională a Republicii So
cialiste România v-a reales, la 29 martie 1985, în funcția de președinte 
al Republicii Socialiste România.

Vă rog să-ml permiteți, Excelență, să vă transmit calde felicitări șl 
cele mai sincere urări de fericire personală și succes.

Sînt convins că relațiile de prietenie existente între țările noastre vor 
cunoaște in viitor o dezvoltare deosebită.

U SAN YU
Președintele

Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socia
liste România, sînt bucuros să transmit Excelenței Voastre, în numele 
poporului israelian și al meu, sincere felicitări și cele mai bune urări 
de fericire personală, de bunăstare și prosperitate poporului prieten al 
României.

îmi exprim speranța că bunele relații existente și colaborarea rodnică 
dintre țările noastre vor continua și în viitor. /

CHAIM HERZOG
Președintele Statului Israel

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Realegerea dumneavoastră ca președinte al României îmi oferă plă
cutul priltej de a vă transmite calde felicitări și succese pe mai departe.

RYOSAKU SASAKI
Președintele C.C. Executiv 

al Partidului Socialist Democratic din Japonia

*

• Bătălia pentru Roma : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,15; 15,39; 18,45.
• Tinerețe fără bătrinețe — 9; 11; 
13; 15; 17. Cu cărțile pe față — 19 : 
TIMPURI NOI (15 61 10).
@ Program pentru copil — 9; 10,45; 
12,30; 14,15, Sus in cireș — 16, Moara 
cu noroc — 17,45; 19,45 : DOINA
(16 35 38).
• Adela: BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17: 19.
• Revanșa: DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15; '17; 19.
• Rămășagul : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9: 11; 13; 15: 17; 19. ARTA
(21 31 86) — 9; 11: 13; 15: 17: 19.
• Program de vacanță — 9; 10,30;

Au mai 
prilejul

să primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele considerații.
MOHAMMED KHAN JUNEJO

Prim-ministru 
al Republicii Islamice Pakistan

♦ ★
adresat telegrame de felicitare tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
reînvestirii sale în înalta funcție de președinte al Republiciicu _____ _ . _ . . . _ . ____

Socialiste România : Hussein El Husseini, președintele Adunării Națio
nale Libaneze, Takeo Fukuda și Takeo Miki, foști prim-miniștri ai Japoniei, 
Bunsei Sato și Ganri Yamashita, membri ai Camerei Reprezentanților 
a Parlamentului Japoniei, Zenji Umeda, președintele Comitetului Eco
nomic Japonia — România. Raif Jabbour. președinte director general al 
Societății mixte româno-libaneze „Prodaco", W. Yoshimura. președintele 
Companiei japoneze „Kokusai Koeki". Y. Sudo, președintele Companiei 
„Nichibu LTD." — Tokio.

Au transmis, de asemenea, telegrame de felicitare președintelui 
Nicolae Ceaușescu șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, 
directorul a.i. al Centrului de informare al O.N.U. la București, Centrul 
european pentru învățămint. superior al UNESCO.

Telegrame adresate primului ministru 
al guvernului

Cu prilejul realegerii in funcția 
de prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășului Constantin Dăscălescu 
i-au fost adresate telegrame de 
felicitare de către : Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. ; premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze — Zhao Ziyang ; președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia — Grișa Filipov ; președinte
le Guvernului R.S. Cehoslovace — 
Lubomir Strougal ; premierul Con
siliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene — Ka’ng Song San ; pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane — Willi Stoph ; pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone — Wojciech Jaruzelski; 
primul ministru al Japoniei — 
Yasuhiro Nakasone ; primul minis
tru și ministru al afacerilor exter-

ne al Republicii Liban — Rashid 
Karame ; primul ministru al Repu
blicii Tunisiene — Mohamed Mzali.

Au adresat, de asemenea, tele
grame șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în țara noastră.

în telegrame se exprimă felici
tări. împreună cu cele mai bune 
urări de deplin succes în îndepli
nirea sarcinilor de mare răspunde
re încredințate, de progres și 
prosperitate pentru poporul român. 
Totodată, este afirmată convin
gerea că relațiile de prietenie și 
cooperare multilaterală dintre Re
publica Socialistă România și sta
tele respective vor continua să se 
dezvolte în mod fructuos. în inte
resul reciproc, al cauzei păcii, 
securității. înțelegerii și colaborării 
in întreaga lume.

13,30; 15, Croaziera — 17; 19 : 
COTROCENI (49 48 48).
• Sosesc păsările călătoare: SCALA
(11 03 72) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
MELODIA (11 13 49) — 9; 11.30; 14;
16,30: 19.
• Roșcovanul : VIITORUL (10 67 40) 
— 15; 17; 19.
• Răpirea fecioarelor : FLACĂRA 
(22 33 40) — 15: 17: 10.
• Cireșarll — 9,30; 11,30, Jandarmul 
și extraterestrii — 13,30; 15,30; 17,30; 
19.30 : STUDIO (59 53 15).
• Fata care vinde flori : FESTIVAL
(15 63 84) — 16.45; 19, FEROVIAR
(50 51 40) — 9: 11,30; 14; 16,30; 19.
• Marfă furată : FESTIVAL — 9; 
11: 13: 15.
• AII Baba și cel 40 de hoți : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,30; 14;
16,30: 19.
• Inimă rece : LUMINA (14 74 16) — 
9: 11; 13; 15; 17; 19.

• Surorile medicale l PACEA 
(71 30 85) — 14; 16; 17,45.
• Inimă rece și Pledone In Egipt : 
SALA MICĂ A PALATULUI — 15,30: 
19.15.
• Pirații secolului XX : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17: 19.
• Frați de cruce : AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19. TOMIS
(21 49 46) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19.
• Vraciul : POPULAR (35 15 17) — 15; 
18,30.
• Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 
8,45: 11,45; 15; 18,15.
• Ce se intimplă doctore 7: CAPI
TOL (16 29 17) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19. 
9 Pledone tn 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; 11; 13; 
15; 17: 19.
• Undeva, clndva : UNION (13 49 04)
— 9: 13,15; 15.15; 17,15; 19,15.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18; (sala Atelier) : Salonul — 
14; Idolul și Ion Anapoda — 18,30; 
(sala Cosmonauțllor, 11 07 57) : Gaițe
le — 14: Cavoul de familie — 18,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) ; „Laureat! ai 
concursurilor internaționale". Anca 
Șain — vioară, Perlcle-Crlstian Perși- 
naru — vioară — 18: (Ateneul Ro
mân) : „Pagini alese din muzica 
vocală". Concert susținut de corul 
Liceului de artă „George Enescu". 
Dirijor : Nicolae Niculescu — 18.
• Opera Română (13 18 57) :_ ___  _______  ... ____ , : Bărbie
rul din Sevilla — 11; Tosca — 18.

mâni, pe ale căror monumente nu 
se veștejesc niciodată florile recu
noștinței, la Tiszalok, la Miskolc, Zvo- 
len, Brno, Kromeriz, peste tot aco
lo unde au adus lumina eliberării, 
înstăpînind pacea mult așteptată, nă- 
zuind-o trainică, nicicînd clintită din 
drepturile ei, pentru prosperitatea și 
fericirea popoarelor.

„Fie ca jertfele milioanelor de oa
meni in marile bătălii contra hitle- 
rismului, pentru libertate și indepen
dență - se adresează întregii ome
niri poporul nostru, prin glasul ce
lui mal iubit fiu al său, neobosit,a- 
părător al păcii, al înțelegerii în
tre popoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii - 
să constituie întotdeauna un pu
ternic îndemn la lupta pentru pace 
și colaborare intre toate popoarele 
europene, intre toate națiunile lumii. 
Cea mai mare cinstire pe care o pu
tem aduce milioanelor de oameni 
care și-au dat viața in lupta împo
triva fascismului este aceea de a 
face totul pentru a nu se mai repe
ta niciodată grozăviile războiului. Să 
facem totul pentru a asigura po
poarelor dreptul suprem la viață, la 
libertate, la independență și pace".

Acelui timp de eroică dăruire 
patriotică, de nestăvilit dor de li
bertate sădit de partidul comunist 
in conștiința întregului nostru po
por, ii consacram, de la înălțimea 
celei mai însorite perioade din în
treaga existență a patriei, ciclul 
nostru de evocări intitulat
PORTAI DE PACE PE UN ITINE
RAR DE RĂZBOI", pe care il vom 
publica in numerele următoare ale 
ziarului nostru. Pentru că vin spre 
noi, la acest moment aniversar 
al Marii Victorii a omenirii îm
potriva fascismului, ecourile unei 
epoci istorice încărcate de profun
de semnificații - mai actuale ca 
oricind, acum, cind orizontul de 
pace al lumii este înnegurat de a- 
menințătoarea, de nesăbuita cursă 
a înarmărilor nucleare ; acum, cind 
se aud îndemnuri iresponsabile de 
a se impune, tot cu sabia, orindu- 
ieli și practici incompatibile cu 
dreptul inalienabil al popoarelor la 
libertate, independență, suveranita
te ; acum cind de voința, de lupta 
întregii omeniri depind salvgar
darea păcii, viitorul luminos al pla
netei.

„RE-

Activitatea politico-organizatorică
(Urmare din. pag. I)
astăzi cu o personalitate com
plexă, construită dintr-un an
samblu armonios de valori. Nu-i su
ficient să fie un bun specialist, un 
bun activist,: să aibă o comportare 
principială, să fie model de compor
tare morală. E necesar să aibă toate 
aceste calități și multe altele, să în
trunească unitatea organică între cu
noștințe. idei, comportament și să-și 
însușească un înalt spirit revoluțio
nar. Care să se manifeste permanent 
ca mod de a fi, ca mod de acțiune, 
în toate împrejurările. Prin datele 
statistice pe care le-a supus analizei, 
prin prioritățile avute în. vedere — 
pentru că procesul de primire în 
partid se desfășoară în mod dirijat, 
după criterii bine stabilite, pentru a 
asigura 'partidului o dezvoltare pu
ternică. revoluționară — documentul 
adoptat de plenară relevă în mod 
grăitor că și în această privință ac
tivitatea s-a perfecționat în anul tre
cut. Cifrele sînt edificatoare : 65,26 
la sută din cei primiți în partid pro
vin din rîndul muncitorilor. 15,56 la 
sută din rîndul țăranilor, 19,18 la sută 
din al inginerilor, tehnicienilor, eco
nomiștilor, cadrelor din cercetare, 
proiectare, învățămînt ’ și altor inte
lectuali. Faptul că din totalul celor 
primiți în partid 51,40 la sută sînt

femei, iar peste 77 la sută provin din 
rindul organizațiilor U.T.C. arată 
limpede că partidul își întregește 
rîndurile din principalele forte so
ciale, că își asigură mereu tinerețea 
și spiritul revoluționar.

Perfecționîndu-se pe el, partidul 
perfecționează conducerea societății. 
O idee-axiomă subliniată cu tărie în 
documentul la care ne referim și în 
cerințele formulate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 26—27 martie a.c. pen
tru îmbunătățirea pe viitor a activi
tății politico-organlzatorice de către 
organele și organizațiile de partid. 
Aceste cerințe definesc cu claritate, 
în spiritul orientărilor secretarului 
general al partidului, că întreaga ac
tivitate politico-organizatorică este 
chemată să acționeze în mod unitar, 
prin forme specifice și eficiente, 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan în industrie și agri
cultură pe anul 1985 — an hotărîtor 
pentru încheierea cu rezultate cît 
mai bune a actualului cincinal și 
pentru pregătirea temeinică a celui 
viitor, cu sarcini mult superioare 
atît cantitativ, cît și calitativ. în spi
ritul acestei cerințe fundamentale, 
există neîndoios posibilități reale — 
și documentul adoptat de plenară 
indică modalități politice și organi
zatorice concrete, pe domenii și sec
toare — ca fiecare organizație de

partid să-și perfecționeze necontenit 
activitatea, de la planificarea muncii 
și distribuirea forțelor pînă la exer
citarea controlului pentru îndeplini
rea sarcinilor, astfel încît această 
forță uriașă, care cuprinde in rîndu- 
rile el aproape 3,5 milioane de co
muniști, să acționeze, prin exemplul 
iradiant pentru ceilalți oameni ai 
muncii, pentru mobilizarea tuturor 
energiilor națiunii noastre In vede
rea dezvoltării economico-sociale a 
patriei, ridicării ei pe noi trepte de 
progres și civilizație. Cerință cu atît 
mai îndreptățită cu cit în acest an 
întregul partid. întregul popor — săr
bătorind împlinirea a 20 de ani de 
la Congresul al IX-lea al partidului, 
care a deschis era marilor prefaceri 
revoluționare și a pus temelii celei 
mai fertile perioade din istoria țării, 
pe care o numim cu legitimă mîndrie 
„Epoca Ceaușescu" — se află anga
jați cu toată ființa lor. cu toată ca
pacitatea și energia, cu forța minții 
și a brațelor pentru obținerea unor 
rezultate care să se constituie într-o 
apoteoză a unei etape revoluționare, 
atît de bogată în împliniri, si într-o 
prefață pentru alta și mai îndrăznea
ță, pe care o anunță noua perioadă 
în care intră România socialistă 
o dată cu trecerea la înfăptuirea 
obiectivelor Congresului al XIII-lea 
al partidului.

CULTURA SI MASELE
(Urmare din, pag. I)
riul țării, dotate cu cele 
mai moderne mijloace, 
de la săli de teatru la 
piscine, săli de spectacol, 
săli de gimnastică, la 
mare și la munte, locuri 
admirabile de destindere 
pentru tinerii muncitori 
cu mintea și cu brațele. 
Nu mai vorbesc despre 
echipele culturale ale sin
dicatelor, și ele susținute 
cu sume impresionante, 
destinate spectacolelor 
muncitorești, mijloc ex
cepțional de culturalizare, 
de îndemn la lectură, la 
jocul scenic, la practica-

rea artelor muzicale, pic
turii. sculpturii și altor 
preocupări în afara 
timpului de muncă.

Dacă e o realitate că 
avem, o spun ca scriitor, 
un public flămînd de car
te, neîndestulat de tira
jele, totuși enorme ; dacă 
avem un public care um
ple, seară de seară, să
lile de spectacole, o da
torăm și acestei uriașe 
munci pe linie culturală, 
care a comportat bugete 
senzaționale, necunoscute 
în alte țări, mai ales a- 
colo unde scopul inves
tițiilor este acela de a 
produce alți bani, nu cîș-

unei bogății spi- 
de o valoare ines-

tigarea 
rituale 
timabilă în cele din urmă. 
O să mi se spună că a- 
colo mai există donatorii, 
bogății generoși care în
trețin cu banii lor muzee 
particulare și achizițio
nează opere de artă la 
prețuri fabuloase. Este 
adevărat, între acești oa
meni există și generoși 
cu adevărat, oameni care 
fac totul de dragul artei, 
patrioți, dar nu e mai pu
țin adevărat că multe din 
aceste fundații sau socie
tăți culturale sînt de fapt 
un paravan care ascun
de scutiri de impozite și

alte lucruri pe care nu
mai le bănuim. în socia
lism, marele patron este 
Statul, adică noi toți și 
cu asta am spus totul. 
Este o plăcere să știi că 
dincolo de zidurile altă
dată sordide ale uzinelor 
există astăzi săli de 
desfătare intelectuală, 
grădini, creșe. case de 
odihnă și biblioteci. Cir
ciuma înlocuită cu masa 
de lectură, iată un re
zultat a ceea ce au vi
sat utopicii pe atunci 
socialiștii, cei din tem
nițe, cei ce au dorit și 
au obținut luminarea cu 
adevărat a poporului.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 40-a ani

versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, la întreprinderea 
„Tricodava" din Capitală a avut loc, 
vineri, o adunare organizată de Co
mitetul de partid și Consiliul 
F.D.U.S. ale sectorului 6.

de operetă (14 80 11) 1• Teatrul 
Silvia — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Romeo și Julieta la sfirșit 
brie — 15; Neinsemnații 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : An
chetă asupra unui tinăr care nu a 
făcut nimic — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul 
Înstelat deasupra noastră — 18; (la 
Palatul sporturilor șl culturii) : Mi
tică Popescu la... Varietăți — 16,30; 
19,30.
• Teatrul 
Atenție, se
• Teatrul
Turnul de fildeș
• Teatrul 
Magheru)

Foarte Mic 
filmează 1 — 
de comedie 

— 18.

I t V

Bulandra"
14 75 46) : 

de noiem- 
— 19,30;

(14 09 05) ;
19.

(16 64 60) ;

„Nottara" (59 31 03, sala
Olelie și Vinătorli — 18:

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni ai muncii din întreprindere.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R.P. Ungare la București.

(Agerpres)

(sala Studio) : Craii de curtea veche 
— 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 15; 
18,30; (sala Giulești, 18 04,85) : Hotel 
„Zodia gemenilor:4 — 18.
Q Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Anotimpul 
varietăților — 19; (sala Victoria,
50 58 65) : Frumosul din pădurea ză
păcită — 19.
• Ansamblul „Rapsodia
(13 13 00) : Concert în haz major — 
10,30; 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat ............... ...
Trubaduri și purim-spileri — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) 1 
Boroboață — 10.
• Circul București (10 41 95): Vede
tele circului din Varșovia — 15,30; 19.

13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de săptămlnă.
14,45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,15 Teleenclclopedia
19,40 Antologia umorului românesc. 

Episodul IV. „Cînticelul comic"
20,25 Mondovlsion
20,35 Film artistic. „Ani de zbucium*. 

Producție a studiourilor ungare.
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
română*

(20 39 70) 2 \

Institutul de meteorologie și hidro
logic comunică timpul probabil pentru 
intervalul 6 aprilie, ora 20 — 9 aprilie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi caldă, 
îndeosebi în sudul țării. Cerul va a 
variabil. Pe alocuri, în vestul, centrul 
și nordul țării vor cădea ploi ce vor 
avea șl caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice. în restul terito
riului, ploi Izolate. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu unele intensificări 
de scurtă durată, mai ales la munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 2 și 12 grade, iar cele maxime 
intre 15 și 25 de grade, mal coborîte 
pe litoral. Dimineața, pe alocuri, se va 
semnala ceață.

4?/



| Noi acțiuni și luări de poziție I 
|pentru oprirea cursei înarmărilor}

Majoritatea cetățenilor vest-germani se opun 
% participării țării la programul „războiul stelelor" 

participarea R.F.G. la acest pro- | 
iect |

Grupul parlamentar a! Partidu- ț 
lui Social-Democrat din R.F. Ger-4 
mania a cerut dezbaterea, la 17 ’
< .
ministrației S.U.A., adresată parte- 1 
nerifor lor occidentali, de a parti-J

I
51 BONN 5 (Agerpres). - Majori

tatea cetățenilor vest-germani se .
i opun participării R.F, Germania la
* inițiativa de apărare strategică a 
ț S.U.A., cunoscută sub numele de
4 „războiul
1 sondaj ’ 
ț institut

t
apărare strategică a 

I stelelor", potrivit unui 
de opinie efectuat de un 

specializat vest-german.

I

mania a cerut aezDaierea, ia 1/ / 
aprilie, în Bundestag, a cererii ad- \

r După cum menționează agenția 
? France Presse, rezultatele sondaju- 
I lui arată că 60 la sută din cei 

chestionați au răspuns negativ la 
4 întrebarea dacă R.F.G. ar trebui să 
• participe la acest program de înar- 
.- mări proiectat de Statele Unite. 
J Agenția menționată reamintește 
ț că guvernul vest-german nu și-a 
ț anunțat încă decizia în legătură cu 

| Conferință internațională a 

ț ROMA 5 (Agerpres). — „Orașul 
4 și pacea" este tema conferinței 
’internaționale care se va desfășura 
ț la Bologna, în Italia, in zilele de 
4 18 și 19 aprilie, cu participarea 
? primarilor a diferite orașe- din în- 
> treaga lume care au avut de sufe-

i conferință de presă, primarul ora- 
șului-gazdă, Rrenzo Imbeni, a

J JAPONIA: Tinerii împotriva înarmărilor nucleare ( 
niponi de a nu-și cruța forțele In | 
lupta pentru interzicerea armelor | 
nucleare, astfel incit tragediile de 1 
la Hiroshima și Nagasaki să nu se I 
poată repeta nicăieri pe Pămînt. 1

. uts u pui II-
„Inițiativa de ) 

americanâ. i 
lantirt Peni. .*

rit de pe urma războiului. înțr-o

a

cipa la așa-numita 
apărare strategică" 
După cum transmite agenția Reu- J 
ter, liderul grupului parlamentar so- > 
cial-democrat, Horst Ehmke, a de- 
clarat că P.S.D. se opune catego- i 
ric implicării R.F. Germania în J 
programul american, apreciind cp « 
acesta va avea ca unic efect esca- 4 
ladarea cursei înarmărilor, 

„orașelor păcii" la Bologna j 
menționat că apropiata conferință 1 
se organizează la inițiativa „Uniu- > 
nii mondiale a orașelor martire — 4 
orașe ale păcii", in colaborare cu ? 
oficialitățile regiunii italiene Emi- ț 
lia-Romagna și ale provinciei și 4 
municipiului Bologna. J

La lucrările acestui forum vor j 
participa reprezentanții a 45 de 4 
orașe din 20 de țări care au suferit J 
ororile războaielor. ț

V

nil mondiale a orașelor martire — 4 si+ncst oln onl nrirrnro

ORIENTUL MIJLOCIU
• Situația din sudul Libanului — în atenția Națiunilor Unite
• Numeroase acțiuni împotriva torțelor de ocupație israe- 
liene • Demers al O.E.P. și al guvernului libanez pe lingă

secretarul general al O.N.U.

R, S. CEHOSLOVACĂ | MOSCOVA
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[ TOKIO 5 (Agerpres). — Sub de- 
ț viza „Sportivii împotriva pericolu- 
4 lui nuclear", la Tokio s-a desfă- 
’ șurat un miting de masă al tine-

\

BEIRUT 5 (Agerpres) — Președin
tele Libanului, Amin Gemayel, l-a 
primit pe Brian Urquhart, secretar 
general adjunct al O.N.U.. La între
vedere a participat și primul minis
tru libanez, Rashid Karame. Postul 
de radio Beirut, citat de agenția 
U.P.I., a relevat că a fost discutată, 
cu acest prilej, problema reînnoirii 
mandatului Forței interimare a 
O.N.U. în Liban (U.N.I.F.I.L.), care 
expiră la 19 aprilie. în același timp, 
președintele Amin Gemayel și primul 
ministru Rashid Karame și-au expri
mat preocuparea în legătură cu 
transferarea, .de către forțele israe- 
liene. a 1 200 prizonieri din lagărul 
de la Ansar, din sudul Libanu
lui, în Israel, încălcîndu-se preve
deri ale convențiilor de la Geneva.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei și guvernul Libanului au 
adresat secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
scrisori separate in care protestează 
împotriva transferării, de către Is
rael. a circa 1 100 palestinieni' și li
banezi deținuți în lagărul de la An
sar (sudul Libanului) în închisori de 
pe teritoriul israelian, informează 
agenția KUNA.

' In scrisori se relevă că aceste 
acte israeliene constituie încălcări 
ale unora dintre prevederile Con
venției de la Geneva privind trata
mentul populației civile și comba
tanților din teritoriile ocupate în 
timp de război.

■BEIRUT 5 (Agerpres). — După 
cum transmit agențiile internaționa
le de presă, în ultima perioadă s-au 
intensificat acțiunile îndreptate îm
potriva ocupației israeliene in sudul

Libanului. Reluînd date furnizate de 
surse diplomatice din Beirut, agenția 
France Presse informează că, luna 
trecută, în sudul Libanului au fost 
organizate 226 operațiuni antiisrae- 
liene, soldate cu moartea a 19 mili
tari și rănirea altor 41. Jpnpotriva 
unităților forțelor separatiste liba
neze — așa-zisa Armată a Libanului 
de Sud, creată și finanțată de Is
rael — au fost întreprinse în aceeași 
lună 70 de atacuri, soldate cu șase 
morți și 14 răniți.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres) 
— într-o declarație dată publicității 
la sediul Națiunilor Unite din New 
York, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, apreciază 
că transferarea pe teritoriul israe
lian a prizonierilor libanezi și pa
lestinieni din lagărul de la Ansar 
reprezintă o încălcare a unora din
tre prevederile Convenției de la Ge
neva privind tratamentul aplicat 
prizonierilor de război, transmite 
agenția United Press International. 
Secretarul general al O.N.U. a cerut 
Israelului să respecte pe deplin pre
vederile acestei convenții.

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Peste 
130 de studenți și salariați palesti
nieni de la colegiul Ibrahimi, din 
Ierusalimul de est, au fost arestați 
în urma unor incidente violente de
clanșate între studenți și forțele po
lițienești, transmit agențiile France 
Presse și Reuter. Forțe ale poliției 
israeliene au luat cu asalt colegiul, 
folosind grenade cu gaze lacrimo
gene, pentru a dispersa participants 
la o demonstrație împotriva ocupa
ției și de solidaritate cu deținuții 
palestinieni din închisoarea Ashke
lon.

Adunare solemnă la Kosice
PRAG A 5 (Agerpres). — Cu pri

lejul împlinirii a 40 de ani de la 
adoptarea Programului guvernamen
tal de la Kosice — moment ce a 
marcat încheierea primei etape a re
voluției de eliberare națională în 
Cehoslovacia — la Kosice a avut loc 
o adunare solemnă a oamenilor 
muncii și tineretului din regiunea 
Slovaciei de est, informează agenția 
C.T.K. Cu acest prilej, președintele 
Guvernului R. S. Cehoslovace. Lubo- 
mir Strougal, a rostit o cuvîntare. 
în care a evocat semnificația eve
nimentului de Ia 5 aprilie 1945 pen
tru dezvoltarea ulterioară a Ceho
slovaciei.

S.U.A.

în memoria lui Martin Luther King
WASHINGTON 5 . (Agerpres).- — 

La Washington și în alte orașe ame
ricane au avut loc manifestații ale 
negrilor, prin care s-a comemorat 
împlinirea a 17 ani de la asasinarea, 
la. Memphis, a liderului mișcării 
pentru drepturile populației de cu
loare din S.U.A. Martin Luther 
King, relatează agenția United Press 
International.

La Washington, manifestația a fost 
organizată în fața ambasadei sud- 
africane, în semn de protest față de 
regimul de apartheid promovat de 
guvernul minoritar de la Pretoria, 
menționează agenția.

r

4 retului. Vorbitorii au subliniat cu 
■ acest prilej hotărîrea sportivilor

Evoluția conflictului dintre Iran și Irak

Pregătiri în vederea celui de-al HVII-lea 
Congres al P.C.U.S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția T.A.S.S.. Bi
roul Politic al C.C. al P.C.U.S. a 
examinat o serie de probleme pri
vind pregătirile în vederea celui 
de-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S., 
creșterea eficienței economiei; apli
carea realizărilor științei și-tehnicii 
în producție, întărirea disciplinei,

înlăturarea din viața societății x 
fenomenelor străine socialismului.

Biroul Politic,' precizează agenția 
citată, a examinat, de asemenea, 
probleme privind politica, economică, 
și socială a partidului, întărirea co
laborării cu țările socialiste și asi
gurarea păcii !și securității în lume.

TORONTO

Deschiderea lucrărilor Congresului 
Partidului Comunist din Canada

OTTAWA 5 (Agerpres). — La To
ronto au început lucrările celui.de-al 
XXVI-lea Congres al Partidului Co
munist din Canada, la care participă 
delegații din toate provinciile țării, 
precum și oaspeți de. pește hotare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Miu Dobrescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

înaltul forum al comuniștilor ca
nadieni dezbate probleme actuale ale 
vieții interne și internaționale, pre

cum și programul de acțiune al parti
dului pentru perioada' următoare. 
Delegații vor alege de asemenea 
noile organe de conducere ale P.C.i 
din Canada.

Raportul privind activitatea desfă- 
șurată de partid de la precedentul 
congres, precum și sarcinile comu
niștilor în lupta pentru apărarea pă
cii și intereselor oamenilor muncii 
canadieni, a fost prezentat de William 
Kashtan, 1 secretar general al P.C. 
din Canada.

Pentru o soluționare globală a problemelor 

economice și monetar-financiare
• Implicațiile persistenței unui deficit bugetar record în 
S.U.A. • Imperativul începerii de negocieri pentru libera

lizarea comerțului internațional
WASHINGTON 5 (Agerpres). — și organizarea unei noi runde de ne-

TEHERAN 5 (Agerpres). — Agen
ția IRNA anunță că avioane militare 
iraniene au bombardat obiective eco
nomice și militare din orașele.irakie
ne Diyanah, Jassan și Shirvan-Ma- 
zin, precum și postul de frontieră 
Gemsheh.

Agenția adaugă, de asemenea, că 
toate orașele irakiene din zona fron
tierei, în special Basra, au fost su
puse tirurilor artileriei iraniene cu 
rază lungă de acțiune.

Agenția iraniană menționează, tot
odată, că forțele irakiene au bom
bardat cu rachete orașele, iraniene 
Hamadan și Bakhtaran.

BAGDAD 5 (Agerpres). — Citind 
un comunicat militar difuzat la 
Bagdad, agenția INA informează că 
forțele irakiene au lansat rachete a- 
supra orașelor iraniene Bakhtaran și 
Hamadan.

Totodată, au fost bombardate po
ziții și aglomerări de trupe iraniene 
la est de Tigru și. în sectorul Misan. 
Avioane militare irakiene au efec
tuat raiduri asupra capitalei Iranu
lui, Teheran, și au atacat un impor
tant „obiectiv naval" în apropiere 
de insula iraniană Kharg.

în sudul Irakului, adaugă comu
nicatul, orașul Basra a fost bombar
dat de artileria iraniană.

K

Agențiile de presa 
W - pe scurt

UN PROTOCOL CIIINO-SOVIE- 
TIC privind cooperarea în dome
niul educației pe perioada 1985— 
1986 a fost semnat la Beijing — 
informează agențiile T.A.S.S. și 
China Nouă. Se prevede, între al
tele, schimbul de studenți și pro
fesori pentru învățămintul su
perior.

Ministrul vest-german al economiei, 
Martin Bangemann, a cerut, într-o 
conferință de presă organizată cu 
prilejul vizitei la Washington, ca 
Statele Unite să-și reducă uriașul 
deficit bugetar, apreciind că acesta 
alimentează instabilitatea pe piețele 
monetare occidentale și generează o 
periculoasă stare de spirit protecțio- 

( pistă în Congresul american, rela
tează agenția.Reuter. în. opinia sa, 
Intervențiile. băncilor centrale .ocpl- 

I dentale în apărarea monedelor for 
| naționale ar putea atenua creșterile 

prea bruște ale cursului dolarului, 
dar o reducere substanțială a uria- 

. șuiul deficit bugetar federal ameri- 
• can, de 222,2 miliarde dolari, ar avea 

un efect pozitiv puternic asupra e- 
voluțiilor monetare.

i în cadrul conferinței de presă, mi- 
: nistrul vest-german a pledat pentru 

o abordare de ansamblu a proble
melor privind stabilizarea cursurilor 
de schimburi valutare, datoria ex- 

, ternă ® țărilor în curs de dezvoltare

gocieri comerciale multilaterale.

NEW YORK 3 (Agerpres). — în 
cursul unei întîlniri cu reprezen
tanții cercurilor de afaceri din New 
York, Allen Wallis, subsecretar de 
stat al S.U.A. pentru problemele 
economice, a apreciat că viitoarea 
întîlnire de la Bonn a principalelor 
state occidentale industrializate se 
va încheia cu un eșec, dacă. partici- 
panții nu vor r,ajupge. fa,.-Uiț32iy;pi4 
privind Începerea de noi negocieri 
destinate liberalizării comerțului in
ternațional, transmite agenția France 
Presse. Este momentul ca în cadrul 
Acordului General pentru Tarife și 
Comerț (G.A.T.T.) să se desfășoare 
negocieri care să împiedice luarea 
de noi măsuri protecționiste favori- 
zînd, astfel, redresarea economică, a 
afirmat Wallis. El a recunoscut, în 
context, că presiuni interne în fa
voarea unor măsuri protecționiste 
există atît in Statele Unite, cit și in 
Europa occidentală și Japonia.

MAREA BRITANIE

Șomajul in balanța 
sondajelor de popularitate 

a partidelor politice
“ ‘LONDRA 5 (Agerpres). —' Sondaje 
de- opinie efectuate în Marea Brita- 
nie indică un avans în ce privește 
popularitatea, de pînă la 6,5 la sută, 
al partidului laburist față de parti
dul conservator, de guvernămînt, 
arată agenția Reuter. Se precizează 
că aceasta înseamnă o pierdere de 
10 la sută, in interval de o lună, 
pentru conservatori. La originea a- 
cestei modificări a atitudinii electora
tului față de partidul premierului 
Margaret Thatcher se află în special 
îngrijorarea opiniei publice britanice 
în legătură cu șomajul, ce afectează 
in prezent aproximativ 3,25 milioane 
persoane, reprezentând peste 13 la 
sută din populația activă a țării.

Componența noului guvern 
iordanian ,

AMMAN 5 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei l-a desemnat 
pe Zeid Rifai ca prim-ministru al 
țării,> după ce a acceptat. demisia 
cabinetului condus de Ahmed Obei- 
dat, anunță un comunicat oficial dat 
publicității la Amman.

în guvernul alcătuit de Zeid Rifai 
principalele portofolii sînt deținute 
de : Taher Al-Masri, ministru de 
externe ; Hassan Al-Kayed, minis
tru de interne ; Hani Al-Haj Hassan, 
ministrul muncii și dezvoltării so
ciale ; Hanna Odeh, ministrul finan
țelor ; Ahmad Dahqan, 'ministrul a- 
griculturii; Abdallăh Al-Nusour, mi
nistrul planificării.

în cadrul ceremoniei de depunere 
a jurămintului de către membrii 
noului cabinet, regele Hussein a 
prezentat liniile directoare ale poli
ticii interne și externe a Iordaniei.

DEMERSURI ÎN PROBLEMA 
CIPRIOTA. Referindu-se la între
vederea desfășurată recent la 
Oman între secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, și 
ministrul afacerilor externe al Ci
prului, Gheorghios Iacovou, purtă
torul de cuvînt al Națiunilor Unite 
a calificat-o ca „foarte utilă". El a 
adăugat că secretarul general al 
O.N.U. are nevoie de cooperarea 
ambelor părți pentru a înregistra 
progrese în eforturile sale de me
diere vizînd reglementarea pașnică 
și globală a problemei., .cipriote,-* 
relatează-’agenția Associated ■ Press.

LA ADDIS ABEBA au început 
lucrările reuniunii pregătitoare a 
Conferinței miniștrilor africani ai 
muncii, care se va deschide luni, în 
capitala etiopiana. Experți din 
peste 30 de state ale continentului 
examinează probleme privind ocu
parea forței de muncă. în contex
tul crizei economice cu care se 
confruntă țările africane, modali
tățile de combatere a șomajului, 
ce afectează îndeosebi tineretul.

INTRAREA ÎN FUNCȚIUNE A 
SISTEMULUI DE GAZODUCTE 
SIBERIA — EUROPA DE VEST. 
După cum transmite agenția 
T.A.S.S., în Uniunea Sovietică a 
fost terminată, prin intrarea . în 
funcțiune a celei de-a șasea con

sistentului de 
Europa oc- 

conductei 
Europa da

tantă formațiune politică a opozl-' 
ției din Coreea de Sud — a fuzio
nat cu Partidul Democratic -din 
această țară .— relatează agențiile 
internaționale de presă. Se apre
ciază că evenimentul are o deose
bită semnificație in actualul con
text politic sud-coreean, cînd tot 
mai multe forțe politice și organi
zații de masă 
mitate pentru 
ticii interne 
de Sud.

se pronunță cu fer- 
o schimbare a poli- 
și externe a Coreei

I

I

1 PROPUNERE. • Agenția A.C.T.C. 
I transmite că. într-un mesaj tele

fonic. președintele Comitetului 
Central al Societății de Cruce
Roșie din R.P.D. Coreeană a pro- 

Ipus omologului său din Coreea de
Sud ca a opta rundă de convorbiri 
dintre delegațiile societăților de 
cruce roșie ale celor două părți, 

I care trebuia să aibă loc la Seul, 
Lîn luna ianuarie, să se desfășoare

în același loc, la 28 mai.

duete, construcția 
gazoducte Siberia — 
cidentală. Lungimea 
principale, Urengoi — 
vest, este de 4 451 km.

FUZIUNE. Noul Partid Demo
cratic (N.P.D.C.) — cea mai impor-

„ALIANȚA DEMOCRATICA" 
DIN CHILE A DAT PUBLICITĂ
ȚII UN DOCUMENT prin care 
anunță că sprijină manifestația, | 
inițiată de .Comandamentul națio-, 
nai al muncitorilor din Chile, care i 
va avea loc la 11 aprilie, în semn 
de protest față de asasinarea a trei, 
personalități politice de opoziție, 
informează agenția France Presse. i 
yĂjl.iahța., Țiepiocrațjpă". reunești 
partide-șl grdpXri-.politice de cenr 
tru. de la democrât-creștini pînă la 
aripa moderată a socialiștilor. V

Cuzco patrimoniu cultural al umanității
în cadrul unei cere

monii oficiale, pre
ședintele Perului, Fer
nando Belaunde Terry, 
a înmânat primarului 
localității Cuzco — 
capitala vechiului im
periu incaș — docu
mentul prin care

UNESCO declară a- 
cest oraș patrimoniu 
cultural al umanității.

Un alt oraș peruan 
— vechea cetate de la 
Machu Pichu — a fost, 
de asemenea, procla
mat patrimoniu cultu
ral al umanității. Lo-

calitățile ce dețin un 
astfel de titlu pot be
neficia de 
speciale 
UNESCO 
servarea 
mai bine

ajutoare . 
din partea 
pentru con- 
și punerea 

în valoare a

I

vestigiilor lor.

(din actualitatea politică')
neocolonialistă

în ultima vreme, evenimentele 
furtunoase din Republica Sud-Afri- 
cană, care a devenit teatrul unor 
ample mișcări antiaparțheid, au im
pus o puternică revenire în actua
litate a problemei Namibiei. Acest 
proces este o'consecință directă atît 
a eforturilor pentru aplicarea neîn- 
tîrziată a Rezoluției 435 a Consiliului 
de'Securitate din anul 1978, care pre
vede acordarea independentei terito
riului (precum și alegeri libere sub 
control internațional), cît mai ales al 
reacției popoarelor în fața noilor 
manevre cu grave implicații între
prinse de R.S.A. pentru a bloca în
făptuirea aspirațiilor legitime ale po
porului namibian. Este vorba de fap
tul că autoritățile de la Pretoria au 
anunțat că intenționează, intr-un 
timp scurt, să instaleze la Windhoek 
un nou guvern și să proclame 
„independența unilaterală" a Na
mibiei.

în pofida termenilor de fațadă, nu 
este .insă vorba cîtuși de puțin de o 
independență reală — ci, dimpotrivă, 
de o și mai puternică încătușare 
neocolonialistă a țării. Acest fapt 
este confirmat, între altele, de com
ponența viitorului „guvern", care sa 
prevede a fi alcătuit din elemente 
compromise, . ■■ membri ai. așa-zisei 
„alianțe de la Tumhalle", ce a for
mat și trecutele administrații-ma- 
rionetă, evidențiindu-se prin docili
tatea față de R.S.A. și printr-o neso
cotire totală a intereselor poporului 
namibian — Toi pe care îl îndepli
nește și acum. La sfîrșitul lunii 
martie, făcînd jocul Pretoriei, dacă 
nu chiar la instigația sa directă, 
aceste elemente au avansat președin
telui sud-african, Pieter Botha, unele 
propuneri legate de funcționarea 
viitorului guvern care, chipurile, ar 
urma să preia prerogativele exerci
tate pînă în prezent de administrato
rul general al Namibiei (numit de 
R.S.A.). Aceste „propuneri" ignorează 
complet realitățile Namibiei și, în 
primul rînd, faptul că adevăratul re
prezentant al namibienilor este Or
ganizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), care conduce 
de peste două decenii lupta lor îm
potriva ocupației străine, pentru o 
adevărată Independență. Ele nu

....

O nouă acțiune 
împotriva

schimbă cu nimic structura colonia
listă a sistemului politico-adminis- 
trativ din Namibia, viața., poporului 
namibian, care, rămîne în continuare 
o victimă a nedreptelor .practici ale 
apartheidului și rasismului. „Inde
pendența unilaterală" a Namibiei 
seamănă suspect de mult cu „inde
pendența unilaterală" proclamată în 
trecut de colonialiștii albi din Rho
desia de sud și care, așa cum se știe, 
aveau să eșueze în mod lamentabil. 
Faptul că viitoarea „independență" 
este doar o mistificare rezultă cu 
prisosință și din aceea că viitorul 
„guvern" va avea „puteri" cît se 
poate de limitate. Cum va putea fi, 
astfel, considerată Namibia . țară 
„independentă" atît timp cît deci
ziile privind politica externă și ar
mata vor fi luata în cohtinuara do 
R.S.A. 7

Aceleași probleme se ridică și în ce 
privește utilizarea resurselor natura
le. Independentă și suverană poate fi 
considerată o țară care îșl’ folosește 
bogățiile în folosul propriei dezvol
tări, al făuririi unui viitor mai bun. 
Or, în concepția inițiatorilor proiec
tului unei independențe unilaterale, 
Namibia rămîne un teritoriu in care 
va opera în continuare, la discreție, 
capitalul sud-african șl cel străin. în 
subsolul ultimului teritoriu african 
aflat sub dominație colonială (supra
fața — 824 292 kmp ; populația — 1,5 
milioane locuitori) se găsesc imense 
rezerva de uraniu, plumb, cadmiu, 
litiu, cupru, aur șl diamante, a că
ror exploatare se află în întregime 
la discreția monopolurilor din R.S.A. 
și a marilor companii transnaționale. 
Din cele 236 de societăți străine care 
operează în Namibia, 75 silit firme 
din S.U.A., 63 din Marea Brltanie, 
25 din R.F.G., iar restul din alte țări. 
Aceste societăți, la fel ca. autoritățile 
de la Pretoria, nu sînt interesate în 
schimbarea actualului statut al Na
mibiei de anexă a R.S.A., uneltind pa 
toate căile pentru menținerea terito
riului într-o stare de dependență. 
Ele au sprijinit și sprijină pozi
ția obstrucționistă a rasiștilor sud- 
africani.

Din această cauză, în cel patru ani 
care au trecut de la eșecul Confe
rinței de la Geneva In problema na-

Namibiei
mibiană (ianuarie 1981) discuțiile 
purtate în cadrul diferitelor foruri cu 
privire la viitorul Namibiei au bă
tut pasul pe loc, reprezentanții Pre
toriei .încercînd de fiecare dată să 
lege realizarea unui acord de o serie 
de factori externi și să evite dialo
gul cu S.W.A.P.O. — reprezentantul 
legitim al poporului namibian. Po
ziția R.S.A. a devenit și mai in
transigentă în ultima vreme. Sub 
pretextul menținerii ordinii în Na
mibia, autoritățile de la Pretoria au 
sporit continuu efectivele trupelor 
sud-africane, al căror număr a ajuns 
la circa 100 000 de oameni, au îm
părțit teritoriul acesteia în așa-zise 
„zone de securitate", din care au fost 
evacuați cu forța zeci de mii de oa
meni, și au intensificat la maximum 
represiunile Împotriva patrioților na- 
mibieni.

Așa cum arată însă ultimele evo
luții ale situației din Namibia, aces
te măsuri represive nu pot stăvili 
lupta eroică a poporului namibian 
pentru împlinirea aspirațiilor salo 
legitime de libertate și Independență. 
Acționînd adeseori în fcondiții deo
sebit de grele, forțele S.W.A.P.O. au 
aplicat puternice lovituri ocupanților, 
provocîndu-le pierderi în oameni și 
echipament militar. Organizația a 
luat o poziție fermă față de ultimele 
proiecte ale R.S.A. într-o decla
rație făcută presei, președintele 
S.W.A.P.O., Sam Nujoma, a denunțat 
„planurile Pretoriei vizînd formarea 
unui nou guvern-marionetă in Nami
bia, care nu va dispune de dreptul da 
x decide in probleme privind apă
rarea ș-J politica externă, ca de alt
fel tbate guvernele-marionetă nami- 
biene pe care Pretoria le-a instalat 
Sn ultimii 10 ani în acest teritoriu". 
Liderul S.W.A.P.O. a apreciat inten
ția R.S.A. de a proclama „indepen
dența unilaterală" a Namibiei ca „o 
manevră sortită eșecului, deoarece 
această formă de «independență» nu 
va fi niciodată acceptată de poporul 
namibian".

Poziția S.W.A.P.O., care dă expre
sie intereselor vitale ale Namibiei, sa 
bucură de sprijinul larg al opiniei 
publica mondiale. Atit în cadrul 
O.N.U., cit și al unor reuniuni inter

naționale desfășurate în ultima vre
me, reprezentanți a numeroase 
state s-au pronunțat pentru aplicarea 
neintîrziată a Rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate din anul 1978. 
într-o declarație dată publicității zi
lele trecute, Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia își exprimă „profunda in
dignare față de pregătirile făcute de 
regimul rasist sud-african, ce men
ține sub ocupație ilegală Namibia, 
pentru a instala un alt regim mario
netă în acest teritoriu". Punerea în 
aplicare a acestui proiect — continuă 
declarația — ar constitui o încălcare 
evidentă a amintitei rezoluții a Con
siliului de Securitate care sublinia
ză că orice măsură unilaterală luată 
de regimul de ocupație în. contradic
ție cu rezoluțiile în materie ale 
consiliului sînt nule șl neavenite. 
Documentul cere comunității inter
naționale să nu aprobe proiectul sud- 
african, „al cărui scop constă in 
perpetuarea ocupației ilegale a aces
tui teritoriu și împiedicarea aplicării 
planului Națiunilor Unite cu privire 
la independența poporului namibian".

O dovadă la fel de elocventă că 
problema namibiană se află în per
manență in atenția opiniei publice 
mondiale o constituie, de asemenea, 
numeroasele acțiuni ce sînt întreprin
se în prezent sau urmează a fi între
prinse în perioada imediat următoare 
pentru a exercita presiuni asupra 
R.S.A. și a o obliga să renunțe la 
proiectele sale periculoase. Printre 
aceste manifestări de amploare se 
numără și reuniunea ministerială 
extraordinară a țărilor nealiniate, 
consacrată Namibiei, care va avea loc 
la Delhi între 19—21 aprilie și la care 
vor participa peste 50 de miniștri de 
externe.

Fapte care dovedesc încă o dată cu 
prisosință că în zilele noastre, cînd se 
afirmă tot mai puternic dreptul po
poarelor de a dispune liber de pro
priile lor destine, comunitatea inter
națională respinge cu indignare pre
tinsele „soluții interne" inițiate de 
R.S.A., văzind în ele simple tentative 
de a impune Namibiei un statut 
neocolonialist.

Nlcolae N. LUPU

danemarca ■. Implicațiile unui amplu 
conflict social

„Cel mal mare conflict social din 
Istoria postbelică a Danemarcei" 
(Reuter), „conflict de muncă la sca
ră națională" (Associated Press) — 
astfel au apreciat agențiile interna
ționale de presă acțiunea grevistă 
declanșată de sindicatele daneza z 
pentru susținerea revendicărilor lor 
referitoare la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și viață.

Declanșarea marii mișcări gre
viste — cu . participarea inițială a 
peste 320 000 de muncitori și salariați 
din întreprinderile și instituțiile .sec
torului particular — a urmat unor 
îndelungate negocieri, purtate timp 
de 126 de zile de Federația națională 
a sindicatelor din Danemarca (LO) 
cu Asociația patronatului danez 
(DA). Publicația sindicatelor. „Ak- 
tuelt". a considerat aceste convor
biri „înverșunate", dacă nu chiar „o 
pierdere de timp", întrucît reprezen
tanții patronatului nu s-au arătat 
nici un moment dispuși să țină sea
mă de argumentele oamenilor mun
cii. Or, aceste argumente se bazea
ză pe realitatea de netăgăduit că în 
ultimul timp situația masei munci
torilor, In general a salariaților, s-a 
înrăutățit apreciabil sub influența 
crizei economice mondiale, care nu a 
ocolit nici țări ca Danemarca, con
siderate în trecut ca bucurîndu-sa 
de stabilitate economică. Federația 
LO a avansat, în acest sens, în 
cadrul negocierilor, date, și cifre cars 
demonstrează că în perioada 1982— 
1984 salariul real a scăzut cu 7—8 
procente. Concomitent, profiturila 
patronilor au crescut, potrivit sta
tisticilor-oficiale, cu 42 miliarde 
coroane.

Erodarea continuă a nivelului ds 
trai al maselor de salariați esțe o 
consecință :a situației de ansamblu 
care caracterizează economia țării. 
După aprecierile autorităților de la 
Copenhaga, economia Danemarcei 
traversează o perioadă dificilă. Șo
majul nu prezintă tendințe de re
gres, ci, dimpotrivă, conform date
lor oficiale, numărul celor în cău
tarea unei slujbe va spori, în 1985, 
cu încă 14 000, ridieîndu-se la 294 000 
persoane. Experții pronostichează că, 
spre sfîrșitul anului în curs, defici
tul balanței de plăți a țării se va ri
dica la 16 miliarde coroane. în ul
timii doi ani, datoria publică a avan
sat de la 50 la 75 procente din to
talul venitului național. Inflația so

Muncitori portuari danezi, care au încetat lucrul, își manifestă hotărirea 
de a continua mișcarea grevistă

menține, de asemenea, la cote ri
dicate.

In încercarea de a remedia această 
situație, guvernul a elaborat un pro
gram de austeritate, care prevedo 
reducerea cheltuielilor bugetare, ma
jorarea unor taxe — măsuri a căror 
povară o suportă, în ansamblu, oa
menii muncii salariați, fără a fi a- 
fectate, după cum indică datele de
ținute de sindicate, interesele și pro
fiturile proprietarilor d.e întreprin
deri.

în acest context economico-social 
și. în fața refuzului asociației patro
nale de a lua în considerare reven
dicările oamenilor muncii, sindica
tele au hotărît la 23 martie declan
șarea grevei generale. îri prima zi 
a grevei a Încetat orice activitate 
în transportul aerian, la tipografiile 
care editau o serie de ziare centrale 
și locale, în porturi. Au oprit lucru] 
șoferii de pe autocamioane și sala» 
riații din sectorul căilor ferate par
ticulare.

Alarmat de proporțiile mișcării re
vendicative, guvernul a elaborat de 
urgență și a trecut prin Folketing 

(parlament), întrunit în sesiune, ex
traordinară, o legislație specială pen
tru a impune încetarea grevei na
ționale.

Ca răspuns, în piața din fața pa; < 
lamentului din Copenhaga și în' alto 
localități daneze, sute de mii de per
soane. au luat, parte la demonstrații 
de protest. Salariaților intrați inițial 
în grevă li s-au alăturat cu începere 
de' la 1 aprilie organizațiile sindi
cale ale angajaților din sectorul pu
blic, care cuprinde aproximativ 
109 000 persoane, ceea ce a făcut că 
numărul greviștilor să se apropie de 
o jumătate de milion.

în fața perspectivei menținerii șî 
chiar extinderii grevei, auto’ritățila 
au luat o serie de .măsuri,' echiva
lente cu un ultimatum, potrivit că
rora greviștii, dacă nu se întprc ime
diat la lucru, vor pierde drepturi 
care le revin conform legislației so
ciale în vigoare. îrț ciuda acestor a- 
menințări, potrivit ultimelor relatări 
ale agențiilor internaționale de pre
să, mișcarea grevistă continuă.

Petre STANCESCU
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