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a primit delegația Ligii Tineretului Comunist Chinez

„IN MIJLOCUL POPORULUI*
(Lucrare de Ion Șulea-Qorj)

La cea de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, poporul 
român se prezintă cu victorii istorice 
în toate domeniile de activitate. Un loc 
de importanță hotărîtoare în această 
epocă istorică îl ocupă etapa inaugu
rată de Congresul al IX-lea al 
partidului - cea mai bogată în înfăp
tuiri din întreaga istorie a țării 
noastre. Toate marile realizări petrecute 
în această perioadă sînt indisolubil lega
te de numele și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
care conduce cu strălucire destinele 
patriei, ale poporului român pe calea 
socialismului și comunismului, a bună

stării și păcii.
(Din Hotârîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți după-amiază, delegația Ligii Tineretului Comunist Chinez, condusă de Wang Zhaoguo, prim-secretar al Comitetului Central al organizației, care efectuează o vizită în țara noastră la invitația Uniunii Tineretului Comunist.La primire au participat tovarășii Nicu Ceaușescu, prim-secretar al Comitetului Central al U.T.C., și Va- sile Bontaș, secretar al C.C. al U.T.C.A fost de față Li Zewang, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise un salut călduros și cele mai cordiale urări din partea tovarășului Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. Totodată, primul secretar al Comitetului Central al Ligii Tineretului Comunist

Chinez a exprimat bucuria membrilor delegației și cele mai vii mulțumiri pentru onoarea de a fi primiți de secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii, pentru posibilitatea oferită de a vizita România, de a cunoaște din experiența și realizările obținute de poporul român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru urările adresate, pentru sentimentele exprimate și a transmis, la rîndul său, tovarășului Hu Yaobang salutul său călduros și cele mai bune urări, iar poporului prieten chinez noi și tot mai mari succese în construirea socialismului.In timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, s-a relevat cu satisfacție faptul că bunele relații de prietenie, solidaritate și colaborare dintre partidele și popoarele noastre și, in acest context, dintre organizațiile de tineret se dezvoltă

continuu, în deplină concordanță cu orientările și înțelegerile stabilite cu prilejul dialogului la nivel înalt de la București și Beijing.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reliefat rolul deosebit al tineretului — importantă forță socială — în asigurarea progresului multilateral al societății, în înfăptuirea năzuințelor de pace, dezarmare și securitate ale tuturor popoarelor, în făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, a prieteniei și colaborării.în acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat importanța intensificării legăturilor dintre organizațiile de tineret din Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, în vederea creșterii aportului lor la întărirea prieteniei și colaborării dintre partidele, țările și popoarele noastre, semnificația deosebită a dezvoltării colaborării dintre ținerii din întreaga lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMĂVARĂ 
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CU TOATE FORȚELE!
DOUĂ CERINȚE ESENȚIALE:

• Viteze zilnice sporite
• Lucrări de bună calitateDacă ar fi să desprindem o notă definitorie a vieții noastre politice din anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea, o trăsătură ce s-a impus deopotrivă prin amploarea, dar și prin diversitatea formelor de manifestare, prin multitudinea expresiilor pe care le imbracă în viața de zi cu zi, aceasta ar fi neîndoielnic puternica unitate a poporului în jurul partidului, ai tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, comunitatea sa de gînduri și simțiri, de voință și acțiune. Evocarea acestei realități are o puternică valoare de simbol pentru întreaga noastră viață socială și politică: ea exprimă în primul rind încrederea profundă a poporului în partid, voința de a înfăptui politica sa, de a milita pentru împlinirea idealurilor socialiste : deopotrivă, ea stă mărturie a înaltei prețuiri cu care toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, îl înconjoară pe președintele Nicolae Ceaușescu, personalitate remarcabilă ce a regindit îndrăzneț

și creator opera de edificare a noii orînduiri, deschizind noi orizonturi construcției socialiste. Prin devotamentul cu care s-a consacrat încă din anii tinereții slujirii intereselor fundamentale ale țării, prin dragostea și încrederea neșovăitoare cu care este înconjurat de întregul popor, președintele țării a devenit un strălucit simbol al unității organice, indestructibile dintre partid și popor.Pentru întregul nostru popor, pentru milioanele de muncitori, țărani, intelectuali din patria noastră. tineri și vîrstnici, prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului și a țării, luminoasa. lecție de patriotism, .de dăruire și abnegație pentru cauza socialismului și comunismului ce se prefigurează din întreaga sa viață, din cei peste 50 de ani de ‘activitate revoluționară dăruiți partidului, patriei constituie un îndemn de a acționa, in strinsă unitate, cu toată răspunderea, în vederea înfăptuirii hotăririlor stabilite de Congresul al XII-lea, de Conferința Națională din decembrie 1982, de

a-și aduce o tot mai mare contribuție la asigurarea progresului și prosperității patriei noastre. Din conștiințele fiilor țării pornesc către partid, către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, înălțătoare sentimente de dragoste și recunoștință, însoțite de hotă- rîrea fermă de a înfăptui neabătut politica partidului, de a munci fără preget pentru ca însuflețitoarele chemări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu să fie exemplar transpuse în fapt.Orînduirea socialistă a conferit noi atribute, noi caracteristici procesului de întărire a unității naționale. Pornind de la premisele pe care societatea socialistă le asigură întăririi și consolidării permanente a unității moral- politice a poporului și sprijinin- du-se pe ele, tovarășul Nicolae_ Ceaușescu a promovat și în această privință o cuprinzătoare viziune dialectică, inglobind atit factori materiali, cit și de conștiință și educaționali, atit pe cei istorici, cît și pe cei specifici epocii contemporane.

Toate acestea s-au completat fericit cu strălucitul exemplu de muncă și viață al secretarului general al partidului.De peste o jumătate de veac, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a avînțat în lupta revoluționară, a- firmîndu-se ca militant comunist de seamă, punind în evidență excepționale calități politice și organizatorice, datorită cărora partidul i-a încredințat, îrt anii de după 23 August 1944, misiuni de cea mai mare răspundere, iar de aproape două decenii, prin voința întregului nostru popor, a tuturor conștiințelor națiunii noastre socialiste, se află în fruntea partidului și a țării, fiind întîiul președinte al Republicii Socialiste România. In toți acești peste 50 de ani de neînfricată activitate revoluționară, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a dovedit a fi comunistul de omenie, revoluționarul patriot, eminentul conducător politic al cărui țel măreț este ne-
_______________Paul DOBRESCU 
(Continuare în pag. â V-a)

Odată cu ameliorarea vremii s-au creat condiții ca însămînțările și celelalte lucrări agricole de primăvară să se desfășoare pe un front larg. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pină în seara zilei de 26 martie au fost însămînțate 154 400 hectare cu ovăz, orzoaică de primăvară,, sfeclă de zahăr, in pentru fibre, plante furajere, mazăre, legume și,au fost plantate 3 200 hectare cu cartofi timpurii. Procentual, față de plan, cele mai mari suprafețe au fost însămînțate în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Satu Mare, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș. Această lucrare a început și în unele județe din cîmpia de sud a țării : Mehedinți, Olt, Dolj, Brăila, precum și în sectorul agricol Ilfov.Esențial este acum ca, odată cu încălzirea și zvîn- tarea terenului, să sporească substanțial ritmul de lucru la semănat, pentru a se recupera grabnic rămîne- rile în urmă determinate de timpul neprielnic. Așa cum a indicat secretarul general al partidului la recenta plenară a C.C. al P.C.R., trebuie să se treacă imediat, cu toate forțele, la însămînțări și la executarea celorlalte lucrări, unind de fapt toate epocile de semănat într-o epocă unică. „Trebuie să luăm toate măsurile — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — pentru a asigura încadrarea în termenele optime de realizare a tuturor lucrărilor agricole, creînd astfel condițiile corespunzătoare pentru a obține o bună recoltă la producția vegetală".

în spiritul acestei indicații, toate forțele din agricultură trebuie concentrate în aceste zile în cîmp, la pregătirea terenului și semănat, la executarea celorlalte lucrări agricole de primăvară. Pentru a se asigura viteze zilnice sporite, este necesar să fie folosite din plin și diferențiat, în funcție de starea solului, agregatele complexe de utilaje agricole. Pe această cale se obțin atit o creștere a productivității muncii mecanizatorilor, cît și reducerea consumului de carburanți. Grăbirea semănatului-și realizarea unor lucrări de cea mai bună calitate impun ca, în aceste zile de mare însemnătate pentru recolta acestui an, specialiștii, cadrele de conducere din unitățile agricole să se afle permanent pe cîmp, in mijlocul mecanizatorilor și cooperatorilor, unde să identifice terenurile care pot fi lucrate imediat și să organizeze întreaga activitate pentru intensificarea ritmului însămînțărilor, manifes- tînd întreaga exigență pentru respectarea normelor tehnice.în momentul de față nu există sarcină mai importantă pentru organele și organizațiile de partid de la sate decît aceea de a asigura mobilizarea puternică a mecanizatorilor, a cooperatorilor, a celorlalți oameni ai muncii din agricultură pentru accelerarea la maximum a însămînțărilor, de a acționa stăruitor pentru întărirea răspunderii față de calitatea lucrărilor, spre a se pune baze solide recoltelor record din acest an.
Răspuns unanim la însuflețitoarele îndemnuri 

ale secretarului general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu:

„MUNCII MAI MARE AVÎNT, 
ȚĂRII MAI MULTĂ PUTERE“

1984 — anul 40 al libertății noastre 
și anul celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român — pune cu 
tărie în evidență forța de creație mate
rială și spirituală a națiunii noastre, 
hotârîrea întregului popor de a îmbo
găți substanțial împlinirile socialiste 
din cuprinsul celor patru decenii, și mai 
cu seamă din perioada cea mai fertilă 
în realizări — inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului. In patria liberă, 
independentă, suverană, în climatul 
democrației revoluționar-muncitorești 
ce definește pregnant „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici, au 
conștiința limpede că numai acționînd 
în strinsă unitate în jurul partidului, 
al secretarului său general pot fi înfăp
tuite cu succes însuflețitoarele obiec

tive de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

Unitatea este seva dătătoare de pu
tere.

Evocînd cu mîndrie drumul stră
bătut, etapele de muncă și de luptă 
de-a lungul celor patru decenii care au 
dat României luminosul ei chip de as
tăzi, participanții la acest glorios marș 
prin istorie aduc mărturii grăitoare 
despre acest timp al faptelor, în care 
poporul, condus de partid, își făurește 
propriul și luminosul său destin. În
credințăm astăzi tiparului cîteva ase
menea episoade cu adîncă rezonanță în 
conștiința oamenilor muncii — mărturii 
peste timp, care vorbesc despre anga
jarea trup și suflet, în deplină unitate, 
a întregului popor la măreața operă de 
construcție socialistă pe pămîntul 
României.
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Eroului de-aleasă
omenie
Frumoasă țară, patrie de suflet, 
Mereu sub soare-n pace înflorești, 
Sînt anii tăi lumină din lumina 
Ce EL ți-a dat-o ca să-ntinerețti.

In frunte-ți stă chezaș spre împlinirea 
Acestui vechi și roditor pămînt, 
Eroul tău, de-aleasă omenie, 
Cu fericirea țării în cuvint.

Și tot ce-n noi e astăzi frumusețe 
Și către mîine zbor inaripat, 
E cald izvor din inima acelui 
Ce-i este țării primul ei bărbat.

VIOREL COZMA
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Simbol al muncii demne 

clădindu-și veșnicia: 

„PARTIDUL - CEAUȘESCU, 

POPORUL - ROMÂNIA11 
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DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA C. C. AL P. C. R.
DIN 21-22 MARTIE 1984

• Cu privire la activitatea desfășurată în anul 1983 de către 
organele de partid, de stat și organizațiile de masă pentru în
făptuirea politicii de cadre a partidului.
• Cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizări
lor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii adresate condu
cerii partidului, organelor locale de partid și organelor de stat, 
organizațiilor de masă și obștești, presei și radioteleviziunii în 
anul 1983.
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Simbol al muncii demne clâdindu-și veșnicia:
„PARTIDUL— CEAUSESCU, POPORUL-ROMÂNIA"

Omagiu eroului care
luminează destinul patriei

De fapta și numele marilor eroi ai patriei se leagă strîns cele mai alese epoci din istoria poporului, epoci efervescente și înfloritoare, cind energiile unei întregi națiuni unite în mănunchiul acelorași invincibile idealuri ies la lumină și lucrează puternic și trainic pentru înălțarea prezentului și a viitorului. Asemenea eroi, adevărată coloană a demnității seculare a poporului, întruchipează aspirațiile și voința celor mulți, sînt suflet în sufletul neamului, in oglinda curată a căruia se oglindesc marile virtuți, nestrămutata dorință de independență, înalta vocație constructivă menită să clădească o patrie liberă, suverană, pentru cei de azi și de miine; Sînt eroi care și-au făcut din slujirea neabătută a poporului idealul cel mai înalt, crezul unei vieți de luptă și muncă exemplare. Poporul român cinstește în secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un asemenea erou, un astfel de conducător, de numele căruia se leagă epoca cea mai înfloritoare din istoria patriei noastre, anii celor mai mărețe realizări, care au făcut din România socialistă o țară a muncii și a demnității, un vast șantier al construcției umane, al formării și împlinirii personalității multilaterale a tuturor fiilor ei.Această nobilă identitate de simțire și gindire între erou și popor, între conducătorul și națiunea ce și l-a ales, într-o unanimitate de voință, constituie izvorul fundamental al victoriilor noastre, al realizărilor mărețe obținute de popor. Este ideea sub semnul căreia a fost alcătuită o recentă antologie (Editura Militară) din creația lirică patriotică aparținînd unor condeieri din rîndul cadrelor militare, precum și unor cunoscuți poeți contemporani : Violeta Zam- firescu, Mihai Beniuc, Dragoș Vi- col, Adrian Păunescu, Virgil Ca- rianopol, Liviu Călin, Traian Iancu, Ion Iuga, Mihai Negulescu, Niculae Stoian, Victor Tulbure și alții, din ;)>ale căror versuri vom cjt.a, îp continuare. Cu sentimentul că astfel se fac exponenții unei mari realități a zilelor noastre, autorii dau expresie poetică identității de simțire dintre erou și popor: „Sînt zile ce-n inimi așteaptă / și care mărturii prin timp rămîn, / Căci ne conduce-o forță înțeleaptă, / Partidul nostru Comunist Român. // Și-n fruntea lui cea limpede ve- ghează / Un înțelept și ne-nfricat bărbat, / Inimă tînără și minte trează, / în care țara-ntreagă s-a-ntrupat, // E Omul — Ceaușescu Nicolae — / Iubit ca steagul nostru tricolor, / Ca steagul roșu, limpede văpaie, / în zborul liber către viitor. // Conducător iubit, doream să vii, / Chemat de țară și chemat de vreme, / în fruntea scumpei noastre Românii / Ca soarele în fruntea unei steme. // Din anii grei legat de-acest popor, / Curat ca lacrima, ai fost făclia / Ce-a luminat și-adînc și-nălțător / Ca să-nflorească, nouă, România, // O țară suverană, de renume, / Prin muncă, omenie și-adevăr, / Prin numele aceluia ce-n lume / îi duce crezul peste mări și țări". (ALEXANDRU ANDRIȚOIU: Partidul, Ceaușescu, România).„Inimă tînără și minte trează, în care țara-ntreagă s-a-ntrupat“, conducătorul partidului și al statului nostru a unit în jurul său întregul popor cu conștiința limpede a continuității marilor idealuri ale poporului : „în inimile noastre, izvor de bucurie / Sub cer de primăvară, înscrie azi istoria : ' In fruntea națiunii, în mindra Românie / Cu cinste stă urmașul lui Tudor și-al lui Horia. // Cu fruntea sus noi spus-am cuvîntul avintat, / Din cugetele toate rostit cu-nflăcărare, / Pentru-acest fiu al țjării, el, cel mai luminat / Stegar al libertății și-al faptei creatoare. // în jurul lui e țara unită, bloc de stincă, / Ai primăverii muguri și

mii de cai putere, / Voința de mai bine și dragostea adincă, / Simbol de năzuințe și neclintită vrere". (VLAICU BARNA : în inimile noastre).„Stegar al libertății și-al faptei creatoare" care a unit în jurul său țara, eroul poartă în sine istoria lungă și zbuciumată a poporului, năzuințele și aspirațiile lui seculare, puterea de nebiruit a idealului care n-a încetat să-i lumineze drumul prin negura istoriei : „Din istorie vine, ca pe-o aspră cărare de munte / Pindită de cap-

patrii de eroi, a pus la temelia gîn- dului său măreț și faptei sale cutezătoare nestinsa dragoste de țară, patriotismul pilduitor, spiritul revoluționar al comunistului de omenie în inima căruia bate inima țării, a poporului său. De aceea, în cîntecele sale, poporul și-a cinstit eroii dîndu-le măreția munților, demnitatea piscurilor înalte: „Au chipul munților eroii / și-al apelor din țara lor / li-e inima statuie vie / bătind, prin vremi, pentru popor. // Ei vin din aprige istorii, / vulcani de vis, cutezător /

I

DIALOG CU TINÂRA GENERAȚIE" 
(Lucrare de Gheorghe Apostil)

UN OM PENTRU POPOR
E-al faptelor temei spre împlinire 
Și-a demnitâții românești dovadă, 
Din inimă e viața sa rostire 
Căci prin popor el a știut să vadă.

In verbe calde-a așezat semințe 
Ca să ne fie dreptul fără pată 
Romantic definind prin biruințe 
Arhitecturi de veșnică durată.

Unind prin seve creșteri înainte 
Cu legămînt de dor ne înconjoară, 
Noi îl purtăm in inimi și-n cuvinte — 
Un om pentru popor și pentru țară.

Pavel PERES

cane, vinată de primejdii, / Pe care, copil, a-nvățat să le-nfrunte / încingind toate armele / De cavaler neînfricat al nădejdii. / A crescut odată cu timpul rănit / De fulgerul ideilor, de întrebările mîntui- toare. / Pravilă i-a fost glia fierbinte a țării. / Cu ochii izvoarelor a văzut in partid / înălțimea poporului care niciodată nu moare. / Numai el a smuls din pămint, / Cum se dezgroapă, primăvara, vița de vie, / într-un mănunchi de lujere îngemănind / Seva neliniștită-a cuvintelor : / «Să fim comuniști de omenie !» / La rădăcina furtunilor a știut să ne-arate / Cum crește, eroic, gorunul*  cu pieptul cît România. / De fiece frunză cintind veacul tău, Libertate, / Veacul tău, Socialism înnoitor. /.../ Numele lui, dacă-1 chemi, o să răsune / Din fiece inimă inimă, din toate pridvoarele țării / Și mai departe, din lume / Ca un imn al credinței în om". (ION BRAD : Istorie).Cel căruia „pravilă i-a fost glia fierbinte a țării", eroul ales al unei

cu țara scrisă in privire / urcată demn spre viitor. // Au chipul munților eroii / li-e fapta pasăre în zbor / în gindul lor e gindul vremii / și patria-i destinul lor. // La ceas de cumpănă sau glorii / Sînt brațul dîrz, triumfător, / coloane vii in vii istorii / trăind demult in viitor / Pe drumul lor iși scrie drumul / cel mai de seamă fiu al gliei / cel ce ne-avintă să-nălțăm / chip fără seamăn României". (NICOLAE DRAGOȘ : Cu țara scrisă in privire).Unitatea neclintită dintre popor, partid și conducătorul său constituie izvorul marilor noastre înfăptuiri, garanția viitorului pe care-1 construim patriei noastre unite : „Cum scriu despre pădure / care păzește munții istoriei noastre / de năvăliri, de secetă și de uitare, / așa scriu despre poporul român. 7/ Cum scriu despre izvorul / care hrănește pămintul / și il rostuiește sub anotimpuri / bogat și liber in foșnirea vremii 7 așa scriu despre Partidul Comunist Român. // Cum scriu despre bărbații, / care lumi

nează destinul patriei / și cimpia limbii române / cu viața lor — temei unirii noastre / așa scriu despre El, cel de azi / și dintot- deauna al tricolorului, / Nicolae Ceaușescu". (NICOLAE DAN FRUNTELATĂ : Cum scriu).între popor și eroul ivit din popor și situat prin voința acestuia în fruntea națiunii există acea indestructibilă legătură și comunitate deplină pe care o simbolizează' rădăcina ce face să urce în coroana falnicilor stejari seva roditoare a pămîntului strămoșilor : „Atîtea rădăcini iși căutară / Tulpina rezistentă la furtuni, / Stăpinitoarea floare pe genuni / Să-și urce sufletul de stea polară. // Astfel, în- tr-unul, diriguitorul, / Ne-ntruchi- păm, noi toți, la veac știut, / Mai drept și spornic implintați in lut, / Cinstindu-ne cum trebuie poporul.Se-ntoarce rodul caid cu luare-a- minte / și bucură adincul cunoscut / Și singele din care și-a țesut / Răsplata vie-a marilor cuvinte. / Prin el s-aducem deci, încă o dată, / Cinstire și prinos neabătut / Sublimei patrii care l-a născut / Și căreia-i închină / el însuși / viața toată". (GRIGORE HAGIU : Cintind un om — sărbătorim o țară).„Bărbat cu țara de-o ființă", secretarul general al partidului se oglindește în conștiința poporului român ca un mare om între oameni, erou cutezător, simbol măreț al credinței in destinul patriei, din a cărei demnă înălțare și-a făcut crezul suprem : „Să fii deplin, să fii întreg / Și grai și duh al țării tale / Și sol de pace și strateg / Al dreptei stări universale, / Să-ți fie gînd și faptă una, / Neclătinat dintotdeauna — // Să fii departe văzător 7 Cu ochi de vultur sub pleoape,./ Și dor din dorul tuturor, / Și de-al mulțimii puls aproape". (EUGEN FRUNZĂ : Bărbat cu țara de-o ființă).Mereu de veche la înaintarea țării pe drumul pe care poporul și l-a ales, neobosit militant pentru o lume a păcii, sub soarele căreia fiecare popor să-și afirme liber geniul său creator, secretarul general al partidului, întruchipează e- xemplul suprem de muncă și dăruire, exemplu urmat cu hotărîre și abnegație de toți fiii patriei : „Partid, credință dreaptă în mai bine / Sub steaua ta în ardere veghem, / Mereu ostași, înflăcărați de line / De pilda Comandantului Suprem!" (Căpitan VASILE PRE« DA : Imn de primăvară). Strălucit, strateg al României de rmine, cu rădăcinile trainic înfipte în acest tumultuos prezent eroic, vizionar cutezător întemeiat pe verticala demnă a istoriei noastre milenare, erou al timpului său, sintetizînd în marea sa personalitate cele mai alese virtuți ale neamului care l-a născut — conducătorul iubit al poporului nostru a făcut din România, în aceste decenii de cînd se află la cîrma ei, o țară ce-și simte cu puterea milioanelor de inimi ritmul înaintării spre viitorul de aur, o țară conștientă de menirea ei în lume, de măreția drumului său de libertate și progres : „N-am fi simțit ce-nseamnă adevăratul nume / Al fericitei patrii visată de Băl- cescu / De n-ar fi fost să-și poarte lumina peste lume / Dinspre ființa noastră un astru — Ceaușescu. // N-am fi simțit că roșul și galbenul și albastrul / Se contopesc lăuntric luminii comuniste / De n-ar fi fost ființa acestui falnic astru / Din rădăcina țării să urce, să existe. // N-am fi simțit că-n fructe eternă-i România, / Că puritatea plinii prin noi se cintărește / De n-ar fi fost gindită, cu toată omenia, / Prin el intreaga țară cinstit și românește". (GEORGE ȚĂRNEA : Adevăratul nume).Cu puterea milioanelor de inimi ale țării, poporul român înalță un imn de slavă aceluia in care se recunoaște pe sine, oglindă fidelă, pură și strălucitoare a virtuților sale perene, a geniului său creator.UN OM, O ȚARA, UN PARTID — unitatea de granit a poporului, in brațele căruia stau prezentul și viitorul României, cîntată cu vibrantă emoție patriotică în acest emoționant volum.*) „Președintelui țării — omagiu fierbinte" — antologie lirică, Editura Militară, 1984.

* „SĂRBĂTOARE"
(Lucrare de Nemeș Maria)
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SUB FALNIC TRICOLOR
Slăvit Partidul ce ne-ndrumâ-n demnitate 
Prin fiul cel mai drag, măreț conducător, 
Erou între eroi, simbol de unitate 
Al unei demne țări sub falnic Tricolor.

Teodor ANASTASIU 
muncitor tipograf, București

ÎN COMUNIȘTII ANI DE SLAVĂ

Slăvită-i țara unde griul urcă
In rotunjimea pîinii celor ce-o muncesc, 
E sărbătoare-n cintecul de muncă
Al celor ce belșugul țării îl sporesc.

Ca omul — munte între 
munți — 

’naltă de luminăCu fruntea ____ ___ _
La cerul patriei veghind 
La dimineața ei senină,

Cu inima o stea polară 
In comunista ei ardoare,
El poartă chiar numele țării I 
Deci, slavă gliei care-l are I

Iși crește timpul nou mîndria 
Din pieptu-i drept și fapta 

bravă 
Cind se rostește România 
In comuniștii ani de slavă.

Cristian M. PETRE 
economist, București

TARA ÎNTR-UN 
El ne-a dat cînt de lumină, imnul ce sub 

steag ne-adună ;
Omeniei i-a dat prețul înmiit în plai de țară, 
Cartea mare a istoriei a deschis-o spre-nvățare 
Unde din eroi de seamă, alți eroi vor să 

răsară I

CU GLAS
Curg zăpezile sub sănii de pe dealuri însorite, 
înflorită în lumina unui timp nimbat de dor, 
Țara într-un glas îi zice, și din inimă dă glas : 
Să trăiască CEAUȘESCU, țării brav 

conducător I
Constantin CLISU 
profesor. Vaslui
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Pentru demnitatea poporuluiRoadele mereu mai strălucite ale activității întregului nostru popor, rezultate ale eroismului și hărniciei sale tradiționale, sînt, nu mai puțin, roadele unei politici înțelepte, fructele îmbelșugate ale unei juste orientări programatice a țării noastre în spiritul independenței, al voinței unanime de a ne făuri o țară nouă, pentru oameni noi. Rezultatele obținute de poporul român pe acdst măreț drum sînt indisolubil legate de activitatea prodigioasă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de gindirea sa novatoare, de strălucitele sale inițiative și acțiuni izvo- rîte din înaltul patriotism ce-1 caracterizează, din conștiința nobilă că fiecare popor trebuie să fie el însuși, să dlsoună de pace spre a-și afirma geniul creator. Iată de ce poporul, întreagă națiune socialistă il înconjoară cu dragostea și prețuirea sa pe cel care, cu spirit revoluționar și vibrant patriotism, ne conduce spre piscurile înalte ale so

cialismului și comunismului, pe un drum măreț, nu idilic, dar demn de un popor liber și stăpîn pe soarta sa. în- drumindu-ne, arătîn- du-ne prin propriul său exemplu cum să muncim pentru prezentul
Marin CONSTANTIN

socialist, secretarul general al partidului ne-a redat istoria, ne-a învățat cum să ne cinstim înaintașii, ne-a redat gustul demnității.împreună cu ansamblul artistic „Madrigal" am , străbătut lumea ; am cintat în mari săli de concerte pentru public de toate categoriile ; pretutindeni, aplauzele erau însoțite de cuvintele „România — Ceaușescu !“ Nimic mai firesc, pentru că președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mare personalitate a vieții politice internaționale, este mesagerul gindurilor, năzuințelor, speranțelor, aspirațiilor 

de mai bine ale întregului nostru popor. Și tot ce s-a înfăptuit în anii de cind se află la cîrma partidului și a tării este legat de voința sa de a asigura țării o dezvoltare neîntreruptă. Iar voința sa, voința noastră a tuturor, este ca poporul român să progreseze, să-și construiască viitorul într-o lume a păcii și a înfrățirii.Acum, cînd întreg poporul se află angajat în întîmpinarea sărbătoririi celor patru decenii de libertate a patriei, în această primăvară a muncii încrezătoare în ceea ce va înălța întru gloria patriei, înălțăm un Imn-simbol conducătorului nostru iubit, marelui erou al poporului român, pentru anii dă cutezanță, de Victorii prin care s-a cîștigat demnitatea României in lume, ani ai mărețelor rioastre realizări — dintre care cele mai mîn- dre și mai numeroase s-au ctitorit după Congresul al IX-lea al partidului — menite să ne facă țara tot mai frumoasă.

PentruUltimii ani din istoria lumii acumulează, într-o viteză specifică poate sfirșitului de mileniu, fapte contradictorii, intîmplări, evenimente pentru care, in timpuri mai calme, ar fi fost nevoie, cine știe, de vreo jumătate de secol. Criza mondială, în formele ei schimbătoare și imprevizibile, nu ne-a ocolit, firește, nici pe noi. Dar înțeleptul Cirmaci, cum scria odată poetul, se află la datorie. Exemplul său de mare patriot, de militant pentru pace leagă prezentul de trecut și viitor. El amintește deopotrivă de marii bărbați din istoria noastră și fixează repere pentru generațiile viitoare. Prestigiul său in lume, ca om politic și teoretician al conviețuirii pașnice în demnitate și drepturi egale pentru toți, este de mult recunoscut. Tezele sale sjnt pe cît de simple — pe atît de profunde, derivate din morala bunului simț al strămoșilor și părinților săi țărani : chibzuință și măsură în casa ta și în lumea largă; pentru dialog și tratative, și împotriva violenței de

prezent șiorice fel ; pentru pace și creație, și împotriva „iernii nucleare" și a tuturor războaielor mari și mici. Opera sa scrisă este tradusă și comentată in multe limbi. Ca scriitor, nu pot să nu a- mintesc cel puțin trei
George BALĂIȚA

lucruri de importanță neprețuită pentru viața literară și care atestă climatul de libertate a creației instaurat în a- cești ani. Primul : desființarea cenzurii. Al doilea : apariția unora dintre cele mai de seamă cărți ale literaturii române, de la poezia patriotică de adincă simțire la romanul istoric și de actualitate. Al treilea : ivirea unei noi generații de scriitori, oameni tineri și foarte tineri, al căror talent de pe acum angajat nu are nevoie decît de contactul cît mai strîns cu viata și realitatea noastră socialistă.Scriu acest modest o- magiu în seara zilei de joi, 22 martie a.c. Dimi-

viitorneața am participat la Plenara C.C. al P.C.R. Desprind din însemnările mele făcute în sală, in timpul cuvintării de închidere rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu : Un adevărat document programatic. Pătrunzător, exact, lucid. Un îndemn, o chemare patetică la profesionalizare extremă. A nu-ți cunoaște in profunzime meseria înseamnă a nu avea conștiință politică și civică. Un scurt și aspru rechizitoriu împotriva incompetenței și nepăsării. Nici o teamă în promovarea noului, acolo unde muncești. A nu renunța la ideile novatoare,'a ie pune fără prejudecăți în practică, a fi departe de dogme și a-ți duce pină la capăt lucrul tău... Recunosc aici principii fără de care nici cărțile nu pot fi scrise. De fiecare dată cind am avut cinstea, alături de alți colegi, de a-1 asculta de aproape pe tovarășul Nicolae Ceaușescu am simțit, ca și acum, puterea sa de convingere, tăria sufletească, lumina spiritului său apropiat de adevăr și dreptate.

Pentru măreția patrieiRememorînd momente și lucrări ale activității mele de plastician, rețin cu adincă emoție portretul omagial pe care l-am dedicat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele tării — întîiul președinte al Republicii Socialiste România — ctitorul de țară și istorie nouă, a cărui viață și muncă constituie un strălucit exemplu pentru toți fiii patriei. Am depus la realizarea operei respective tot ce cred că are mai bun un artist : talent și perseverență, însoțite de dragoste, devotament și angajare în fața conducătorului partidului și statului.De atunci și împreună cu studenții pe care 11 formez ca artiști-cetă- țeni, devotați țării și partidului, am realizat alte și alte lucrări omagiale. Am organizat și o expoziție avînd ca temă vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în județul Iași în mijlocul oamenilor de la Ni- colina și Combinatul de utilaj greu, de la „Țesătura" și alte întreprinderi, în centrul universitar și la școlile din municipiul Iași, la unitățile agricole socialiste
Dan HATMANU

din județ. Lucrări în- fățișînd neobosita activitate pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o desfășoară pentru binele țării ți al poporului. Căci, activitatea conducătorului partidului și statului nostru nu cunoaște alt țel decît slujirea cu abnegație și devotament a țării, a poporului. Aceasta se află la temelia omagiului pe care poporul îl aduce celui mai iubit fiu al țării, militantului revoluționar care și-a închinat întreaga viață marelui ideal politicosocial : strălucirea șl măreția națiunii noas

tre socialiste, edificarea unei țări puternice, libere, pe deplin stupină pe destinele sale. Omagiem în felul acesta însăși istoria noastră nouă, anii socialiști ai patriei, dintre care cei mai rodnici sînt cei reuniți simbolic în ceea ce numim cu emoție, cu conștiința solidarității întru făurirea unui viitor strălucit, Epoca Ceaușescu. Cu marele exemplu al conducătorului iubit mereu în inimă și-n gînd, noi, artiștii plastici și studenții, ne străduim să realizăm continuu lucrări de înaltă ținută artistică, cu un bogat conținut de idei, contribuind prin aceasta la înfăptuirea politicii interne șl externe a partidului și statului nostru, la întărirea păcii, independenței și suveranității naționale, la adinclrea prieteniei și înțelegerii cu toate statele lumii, la edificarea socialismului și comunismului în Republica Socialistă România.
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Răspuns unanim la însuflețitoarele îndemnuri 
ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
„MUNCII MAI MARE AVÎNT\ 
ȚĂRII MAI MULTĂ PUTERE"

Ginduri de înaltă prețuire față de conducătorul partidului și statului, angajamente de a intimpina cu fapte deosebite de muncă 

măreața sărbătoare din August și cel de-al Xlll-lea Congres al partidului

„Să întîmpinăm a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, precum și Congresul al 
Xlll-lea al partidului cu rezultate cit mai bune în toate 
sectoarele de activitate. Să acționăm cu toată hotărîrea 

9

pentru mai buna organizare a muncii, pentru întărirea 
răspunderii, ordinii și disciplinei!“

NICOLAE CEAUȘESCU

„CEAUȘESCU Șl POPORUL!"---------Șarja de început este un eveniment care se petrece o singură dată în istoria upei vetre de foc nestins. Intiia șarjă cu oțel „de Tirgoviște“ s-a elaborat după Congresul al X-lea al partidului. Oțelul clocotea în cuptor, oalele de turnare — pregătite. Atunci, in clipa aceea de început, a venit în mijlocul nostru, insuflîndu-ne încredere in forțele noastre, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Muncitorii l-au rugat să manevreze de la pupitrul de comandă turnarea primei șarje. Totul a mers atît de bine, încît, la sfîrșit, m-am simțit onorat să-l pot oferi tovarășului Nicolae Ceaușescu o floare. îmi pregătisem și cîteva cuvinte simțite, de mulțumiri, dar nu știu cum s-a făcut că n-am mai apucat să le rostesc. Le-aș voi rostite acum, cîntl, alături de intregul nostru popor, și noi, oțelarii din Tîrgoviște, sintem ho- tărîți să întîmpinăm cu fapte muncitorești pe măsură aniversarea • mărețului act istoric de la 23 August 1944, Congresul al Xlll-lea al partidului. Acum, odată cu floarea unui-gînd de ■aleasă stimă; aș ■ vrea să-i spun tovarășului Nicolae Ceaușescu :Vă sintem recunoscători pentru că !n această epocă glorioasă, de cînd purtați pe umeri uriașa răspundere a destinului unui întreg popor, la trecutul de istorie al fostei Cetăți de Scaun, Tîrgoviștea, ați adăugat prezentul de istorie al cetății de oțel. Asemenea mari împliniri socialiste, inaugurate după Congresul al IX-lea al partidului, au sporit mult puterea și frumusețea patriei noastre. La numeroase dintre aceste mari și noi ctitorii, dumneavoastră, alături de tovarășa Elena Ceaușescu ati pus piatră de temelie. Iată de ce atunci cînd un muncitor din Moldova ori Transilvania, din Muntenia ori Banat vă întîmpină în noile uzine durate în acești ani luminoși, de construcție socialistă, cu cite o floare, ei vor să-și exprime astfel, în deplină unitate de gînd, de simțire și acțiune, mulțumirea clasei muncitoare pentru tot ceea ce faceți pentru țară și popor. Datorăm conducerii dumneavoastră înțelepte, cutezătoare, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, industria modernă de azi, capacitatea ei de a produce tot mai competitiv, la un inalt nivel de productivitate și calitate, capacitatea de a pune în va-

FILE DE ISTORIE: 14 decembrie 1973

loare inteligenta tehnică românească — așa cum s-a subliniat cu tărie șl la recenta Plenară a C.C. al P.C.R.Aici, la Tîrgoviște, de la șarja numărul unu noi am parcurs un drum lung, deși au trecut doar 11 ani de atunci, reușind să producem oțeluri speciale necesare unor domenii de vîrf ale industriei, cum sint producția de automobile, avioane, rulmenți, energetică nucleară. Ne îndemnați mereu să ne auto- depășim, să dăm produse de calitate, în condițiile unei înalte eficiente economice, să ne ridicăm la

dotării tehnice din ulti-înălțimeamele două decenii. Este îndemnul căruia clasa muncitoare îi răspunde cu profundă angajare revoluționară, prin noi fapte de munca.Aș vrea să închei aceste ginduri așa : de cite ori, în dialogul de lucru pe care îl aveți cu țării, aflu că un muncitor rit o floare, mă văd pe urmă cu peste zece ani.acel muncitor este emoționat cum eram și eu ; știu că în simbolul acestei prețuiri se află hotărîrea revoluționară
oamenii v-a ofe- mine înȘtiu că

cuprinsă și de a înfăp-

tui neabătut programele dezvoltării economico-sociale elaborate de partid, din inițiativa și sub directa dumneavoastră conducere ; și mai știu că acel muncitor este purtătorul recunoștinței fierbinți a clasei noastre muncitpare pentru ctitorul de țară nouă, omul care și-a închinat întreaga viață fericirii poporului. înfloririi patriei dragi.
Vasile SOLCAN
maistru principal
la Combinatul de oțeluri speciale 
Tîrgoviște

Pe calea rodnica 
a producțiilor record

Strîns uniți în jurul 
partidului

Orașul în care se oglindește 
o epocă eroică

FILE DE ISTORIE: 13 octombrie 1974
„Viața nouă, înfloritoare, care pulsează astăzi din plin în 

orașul dumneavoastră - și pe care o evocați cu îndreptățită mîn- 
drie în scrisoarea pe care mi-ați adresat-o - este rodul înfăptui
rii consecvente a politicii partidului nostru comunist, al pre
ocupării sale permanente pentru dezvoltarea armonioasă a 
tuturor județelor și a localităților patriei, pentru creșterea con
tinuă a nivelului de trai al oamenilor muncii de la orașe și sate”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Anii de după cel de-al IX-lea Congres al partidului, cind agricultura socialistă s-a bucurat de o atenție deosebită din partea partidului, a secretarului său general, au demonstrat cu puterea faptelor cît de mari sînt posibilitățile de sporire necontenită a rodniciei pă- mintului. Numeroase și adinei înnoiri s-au petrecut în acest răstimp în satul românesc ; ele au fost și sînt răspunsul întregii țără- nimi de a da viață marilor programe stabilite de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în scopul făuririi unei agriculturi moderne....Era în vara anului 1976, cînd noi, cei din Purani, am avut bucuria să-1 întîmpinăm cu pîi'ne și sare pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. A gustat din piinea muncită de brațele noastre, după care a mers direct în lanul de grîu. Parcă voia să ne spună : e bună piinea voastră, dar s-o vedem și pe aceea pe care o pregătiți. Țin minte, tocmai se apropia vremea secerișului, lanurile de griu mai aveau puțin pină să dea in pîrg. A bătut cu pasul și solele cultivate cu porumb, floarea-soa- relui, sfeclă de zahăr. Și nu contenea cu intrebările, ca unul dintre ai noștri, învățat să-și petreacă anotimpurile pe brazdă, dăruit muncii cîmpului : cum întreținem culturile ? Ce densități asigurăm la hectar ? Ce soiuri și hibrizi sint mai productivi in această zonă ?Răspunsurile au cuprins în ele toată experiența noastră de oameni care din tată-n fiu se îndeletnicesc cu munca cîmpului. Răspunsurile noastre se aflau și acolo, in lanuri, și pot să spun că recolta era mai mult decît promițătoare. Aveți pă- mint foarte bun, ne-a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu în discuția aceea din cîmp. Aveți toatemotivele să năzuiți la producții mai mari. Un prim lucru pe care să-I faceți odată cu punerea în pămînt a seminței pentru recolta

viitoare : măriți densitatea plantelor la hectar. Convingeți-i pe oameni că e bine așa. îndrumările primite din partea iubitului nostru conducător ne-au dezvăluit multe alte posibilități de sporire a producțiilor agricole la care nu ne gindisem. Am ufmat sfatul cumpănit, înțelept și a fost bine. Am mărit treptat densitatea plantelor la hectar, cantitatea de îngrășăminte. Ne-au venit in ajutor și- mașini mai multe, și irigațiile. Și, nu- in ultimul rînd, silința pentru îmbogățirea cunoștințelor noastre, deoarece meseria de țăran devine tot mai complexă.Cit a trecut de la vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 1 Doar opt ani. Răstimp în care noi, cooperatorii din Purani, am ajuns să obținem de pe un hectar 10 000 kg porumb boabe, 5 000 kg grîu, 6 000 kg orz, 3 500 kg floarea-soa- relui. Eu spun că sînt producții bune. Dar, in același timp, nu uit cituși de puțin cuvintele : aveți pămint foarte bun. Trebuie să năzuiți la producții mai mari ! Este îndemnul care a fost din nou adresat țărănimii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R.Spre aceste producții mari nă- zuim și noi, cooperatorii din Purani. în acest an și în anii care vor veni. Cu alte cuvinte și noi, odată cu întreaga agricultură românească, am pășit după Congresul al IX-lea al partidului pe un drum nou, rodnic, de valorificare mai deplină a acestei bogății a întregului popor — pămîntul. Este drumul noii revoluții agrare în România, la înfăptuirea căreia ne cheamă cu înflăcărare — cu munca, experiența și gindirea noastră — tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Marin NEDEA
Erou al Muncii Socialiste 
președintele C.A.P. Purani, 
județul Teleorman

Dezvoltarea armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor țării, rod al politicii științifice a partidului, al orientărilor secretarului său general, constituie o realizare de cea mai mare însemnătate pentru progresul economico-social al României socialiste. Este realitatea îmbucurătoare pe care, mai ales după Congresul al IX-lea al partidului, o trăim și noi, locuitorii Harghitei, români și maghiari, care vorbim aceeași limbă — a unității și frăției. Datorită activității neobosite a partidului, a secretarului său general, în toți acești ani s-a cimentat unitatea dintre partid și popor, s-au consolidat temeliile adevăratei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate.Aflat mereu în mijlocul poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat de două ori și întreprinderea noastră. Șl, de fiecare dată, apreciind rezultatele muncii obținute, ne-a îndemnat să muncim mai bine, să îndrăznim mai mult, iar cele aproape 2 000 de femei, românce și maghiare, care muncesc Cu tragere de inimă la întreprinderea de tricotaje din Miercurea-Ciuc, i-au urmat neabătut prețioasele indicații. Așa am reușit ca, de la 15 modele de tricotaje fabricate în 1970, să realizăm astăzi pește 450. Maturitatea profesională a textilistelor de aici este dovedită și de faptul că aproape 90 Ia sută din volumul total t al producției este destinat exportului.îndrăzneala creatoare pentru creșterea necontenită a productivității și calității, la care ne îndeamnă mereu tovarășul Nicolae Ceaușescu, este proprie tuturor colectivelor celor 11 întreprinderi construite pe cele două mari plat

forme industriale ale orașului. Ele oferă minunate șanse de împlinire, „la ei acasă", pentru circa 30 000 de oameni ai muncii — cifră în care este inclusă nu numai populația activă a municipiului, ci și a localităților din împrejurimi. întreaga așezare a întinerit. Au apărut noi ansambluri de locuințe, adevărate orașe în oraș, cu peste 10 000 de apartamente, licee, școli generale, creșe și cămine, impunătoare edificii de sănătate, spații pentru comerț și meșteșuguri, baze sportive și de agrement.Același ritm dinamic al dezvoltării, propriu anilor de după Congresul al IX-lea al partidului, au cunoscut și celelalte localități ale județului, ca efect al celor pesțp 26 miliarde lei investiți in județul Harghita de la reorganizarea admi- nistrativ-teritorială încoace.Nu trebuie să fii statistician ca să cunoști aceste cifre. Noi, toți locuitorii acestui colț de țară românească, le cunoaștem ca pe datele importante la care ne raportăm împlinirile acestor ani, exprimîn- du-ne recunoștința fierbinte față de condițiile ce ni s-au creat, pentru a realiza o nouă calitate a muncii și a vieții. Pe tot cuprinsul județului și al țării, vedem în aceste realități expresia sentimentului însuflețitor al frăției trainice dintre oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități ; vedem însuși simbolul unității po-’ porului îți jurul partidului, al secretarului său general, unitate aflată la temelia prezentului și a viitorului nostru comunist.

...Acesta este răspunsul de mobilizator îndemn pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a dat locuitorilor orașului Orșova, a- tunci cind 'ei, terminînd de construit noua lor așezare și înscriind-o pe harta țării, au adresat un raport muncitoresc, de înaltă prețuire și recunoștință secretarului general al.partidului care, in toată perioada strămutării și edificării noii Orșove, s-a aflat de nenumărate ori pe șantierul sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier I (din care făcea parte și noul destin al localității), cu prețioasele sale îndrumări și cu un a- jutor concret în înfăptuirea acestei opere constructive de amploare. Mesajul din 13 octombrie 1974; adresat orșovenilor, emoționant ca toate cuvintele pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le adresează, cu un prilej sau altul, cetățenilor țării, se înscrie cu litere de aur in cartea orașului renăscut, in inima locuitorilor săi.Oraș in întregime nou, care a inscris la începutul cronicii sale contemporane două evenimente aparent contradictorii dar adine semnificative : inaugurarea Orșovei cgi proaspăt centru urban socialist pe harta țării și, in același timp, aniversarea a 1 800 de ani de existență documentară.Cel mai expresiv monument al noii Orșove este un stabilopod, unul dintre miile care fortifică piciorul barajului marii hidrocentrale de la Porțile de Fier. Așezat pe un soclu de beton, el străjuiește intrarea orașului. Inspirată metaforă sculpturală, evocînd e- popeea eroică a construcției grandiosului sistem hidroenergetic și de navigație, aici, la ieșirea Dunării din vestitele Cazane.Era în anul 1966. Barajul viitoarei hidrocentrale începea să prindă contur distinct. în curînd, in spatele lui, apele Dunării urmau să se transforme intr-o a- devărată mare, cu o suprafață de 170 de kilometri pătrați. Orșova veche, orășelul acela modest, prăfuit, cu două ulițe principale mergînd paralel cu Dunărea, trebuia să-și schimbe vatra.— Ne iubeam orașul — povestește maistrul Mihai Milu, secretarul comitetului de partid al noului șantier naval. Nu e ușor, crede- ți-mă, să te desprinzi din- tr-o dată de locul unde ai deschis ochii. Dar efortul trebuia făcut. înfruntam Dunărea, hotărîsem să-i smulgem un fluviu de e- nergie. Iar orașul trebuia mutat de pe fundul viitorului lac de acumulare.Noua vatră a așezării — cițiva kilometri mai sus, spre munte, acolo

unde proiectanții stabiliseră exact că va fi confluența rîului Cerna cu apele lacului de acumulare.— Pe aici, — își amintește Zaharia Lupșescu, secretar al consiliului popular orășenesc — pe la începutul anilor ’60, umblau turme de oi, erau stejărișuri. Și, in șus„ codrul !Privim pe fereastra primăriei. Se zărește frumoasa esplanadă de beton a o- raștilui urmărind arcuirea țărmului și marele bulevard care pornește de la confluența Cernei cu lacul. De-a lungul bulevardului, șirul blocurilor de locuințe, scuarurile cu mozaicurile lor multicolore, animația citadină — mașini, trecători... Și, in sus, pe munte, străzile ca treptele unui amfiteatru. Spre soarele primăverii.. deschid ochi

că în spatele barajului pe care-1 ridicau. în repetate rinduri il primiseră in mijlocul lor, ca oaspete drag, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aici, la Orșova, ca și in alte localități, in cadrul celor șapte vizite de lucru ale secretarului general al partidului în cuprinsul județului Mehedinți. Urmărind gîndul avîntat al secretarului general al partidului, gînd care însemna prefacerea din temelii a locurilor, materializarea unor cutezătoare proiecte, sub semnul regenerator al noii civilizații socialiste, oamenii iși descopereau energii nebănuite, însuflețite de elan revoluționar.începuse să prindă viață noua întemeiere, la cițiva kilometri de vatra bătrinei Dierna, Orșova veche. O
Despre cele 1 780 de zile și nopți 

de cutezanță și abnegație muncitorească 
din cronica Orșovei noi

largi sute și sute de case tip vilă înconjurate de grădini. Fermecător peisaj urban, cu o personalitate distinctă, amintind de o stațiune turistică. Dar, nu ! Se aud sirenele navelor de la șantierul naval și pătrunde pînă aici acel murmur de mașini în plină funcțiune, atit de caracteristic unei platforme industriale moderne.— Deci pe aici erau numai stejărișuri...— Nu e ușor — continuă interlocutorul nostru — să întemeiezi un nou oraș, să-l construiești repede și cu grijă, fără să scapi nimic din vedere — case și blocuri, frumoase și temeinic durate, școli și edificii social-culturale, pe măsura exigențelor de acum și de viitor, să construiești platforme industriale moderne. Se muta și se construia „din mers" un întreg oraș ! Da, a fost un uriaș efort material și uman — au fost investite trei miliarde de lei pentru ctitorirea noii Orșove.Oamenii se întorceau seara de la lucru, din șantierul naval, de la țesătorie, de la noile mine nemetalifere deschise după anul 1950 în regiunea munților din preajmă, din batardoul unde lucrau alături de alte mii și mii de constructori la fundațiile viitorului baraj, și făceau popas la primărie. Cercetau acolo, cu ochi de gospodari, proiectele de construcție. își exprimau părerile, veneau cu sugestii de îmbunătățire, cu propuneri. Cei mai grăbiți păreau să fie cei care lucrau pe șantierul hidrocentralei ; simțeau mai âcut apropierea clipei decisive, cind apele aveau să creas-

întemeiere cu gîndul la viitor !în vechiul oraș, echipe de arheologi evaluau și puneau la adăpost vestigiile arheologice ale unei epoci amintind începutul neamului românesc în a- ceastă parte a țării. Orșova nu se despărțea de trecutul ei istoric — și-l lua cu ea în noua vatră. Se muta luînd cu ea și denumirile vechilor străzi și ulițe, trecîndu-le pe plăci e- mailate și fixîndu-le la loc vizibil pe noile bulevarde și străzi in întregime asfaltate : „23 August", „Traian", „Decebal", „Vasile Alecsandri", „Mihai Emi- nescu", „Liniștii", „Porțile de Fier".în noul oraș, constructorii au fost, în același timp, și primii lui locuitori : turnau fundațiile viitoarelor blocuri de locuințe, ale policlinicii, ale spitalului, ale noului hotel, ale Casei de cultură. Alături de ei, o întreagă promoție de absolvenți ai Institutului de arte plastice din Capitală își făceau lucrările de diplomă sculptîndu-i orașului simbolurile în piatră — primele monumente, vorbind în forme artistice despre auspiciile sub care creștea Orșova nouă : „Victoria", „Meditație", „Evoluție", „ColuTnna tinereții", „Muncitorii"...Industria, mutîndu-se, și-a luat cu ‘ea, desigur, vechea zestre. Dar, pe noile platforme s-au ridicat noi hale industriale — șantierul naval devenea astfel din prestator de servicii constructor naval ; vechea fabrică de textile se instala într-o nouă uzină cu sute și sute de războaie automa

te, de înaltă productivitate. Deci nu se producea un simplu transfer, o simplă mutare. Orșova devenea mai înzestrată, mai puternică, trăia intens, aidoma tuturor localităților țării, adinei prefaceri, mari înnoiri. Oamenii au participat cu abnegație și dăruire la acest complex proces constructiv.1 780 de zile și nopți, la capătul cărora, în octombrie 1974, orașul, mirosind încă a var proaspăt, a ciment, dar spilcuit și strălucind de tinerețe, și-a vestit din nou apariția pe harta țării. Cu acel emoționant prilej, gîndul orșovenilor s-a îndreptat cu adîncă recunoștință spre secretarul general al partidului, care dăduse aripi puternice visului*  lor de a-și făuri noul oraș.
★Orșova de azi... Un oraș desfășurat ca un uriaș e- vantai, coborind muntele, stradă cu stradă, pină in marginea lacului de acumulare al hidrocentralei Porțile de Fier I. Așa cum îți apare dimineața, cînd răsare soarele, orașul a- mintește o uriașă navă ancorată la țărm. Cochetele sale blocuri de locuințe, cu două și trei etaje, însumind 3 500 de apartamente și cele peste 1 700 de locuințe, proprietate personală, adevărate vile, înconjurate de grădini, totul așezat în trepte pe coapsa muntelui, se alcătuiesc parcă în cîteva punți suprapuse, strălucind multicolor la marginea apelor cu reflexe albăstrii. Oglindindu-se în aceste ape și, totodată, o- glindind măreața epopee ce s-a scris aici.— Un oraș despre care s-ar putea spune că in fiecare an, de-a lungul celor 10 ani ai noii sale existențe, și-a construit mereu, prin munca dăruită a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor săi cite un nou arc de triumf — ne spune primarul Orșovei, tovarășul Nicolae Stolojescu.— O metaforă frumoasă. Dar care este corespondentul ei în realitate ?— Unul cît se poate de exact. Dacă producția industrială a Orșovei vechi se ridica la 100 de milioane de lei anual, anul acesta ea reprezintă o valoare de 800 de milioane de lei, iar anul viitor va fi de 1 miliard de lei. Cu alte cuvinte, orașul care pornea pe noul său drum în urmă cu 10 ani este, in anul celui de al Xlll-lea Congres al partidului, de aproape 10 ori mai puternic. De aici ideea cu arcuri’e de triumf. Explicabil : Orșova s-a născut în perioada cea mai bogată în împliniri socialiste din întreaga istorie a patriei.

Dionisie ȘINCAN 
Virgil TATARU

EUKACS Măria
muncitoare la întreprinderea
de tricotaje Miercurea-Ciuc
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Cu privire la activitatea desfășurată ia asul 1983 de către organele de partid, de stat si organizațiile 

de masă pentru înfăptuirea politicii de cadre a partiduluiîn anul 1983, organele de partid, de stat și organizațiile de masă, sub îndrumarea directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au manifestat o preocupare crescîndă pentru a selecționa, pregăti și promova în diferite domenii ale muncii de partid și de stat, ale activității economice și sociale cadre cu o înaltă pregătire politică, profesională și culturală, capabile să traducă in viață ho- tărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, programele prioritare de dezvoltare a unor ramuri și sectoare ale economiei naționale.Actionînd pentru înfăptuirea hotă- ririlor de partid și a legilor țării, a indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu date îndeosebi la Consfătuirea pe problemele muncii organizatorice și politico-educative de la Mangalia, Comisia C.C. al P.C.R. pentru problemele de cadre, organele de partid și de stat, organizațiile de masă și obștești au intensificat preocuparea pentru îmbunătățirea activității de selecționare, pregătire și promovare a cadrelor, reactualizarea planurilor unice de perspectivă, creșterea numerică și calitativă a fondului de cadre de rezervă, a numărului de femei promovate în funcții de conducere. Au fost inițiate noi măsuri pentru perfecționarea pregătirii politice, profesionale și educarea în spirit revoluționar a tuturor cadrelor, a sporit continuu exigența față de munca și comportarea lor, de modul în care își îndeplinesc sarcinile încredințate.Pe baza Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în 1983 a continuat analiza activității și competenței cadrelor din unele ministere, instituții centrale și întreprinderi de comerț exterior, fiind extinsă și asupra personalului din centralele industriale. Ca urmare a verificării exigente, a cunoașterii mai temeinice a activității și comportării cadrelor din aceste sectoare de activitate, s-au stabilit unele măsuri pentru îmbunătățirea muncii de selecționare și promovare a cadrelor, pentru intărirea disciplinei și răspunderii cu care își îndeplinesc sarcinile ce le revin. De asemenea, la indicația conducerii partidului, au fost organizate colective de activiști, conduse de secretari ai C.C. al P.C.R., care, împreună cu organele județene de partid, au analizat activitatea și competența președinților consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste, ceea ce a condus la o mai bună selecționare a aces

tora, la creșterea eficienței muncii lor.în înfăptuirea politicii de cadre a partidului o atenție deosebită s-a acordat promovării în funcții de răspundere a cadrelor provenite din rîndurile muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor. Se poate aprecia că în aparatul de partid, al organizațiilor de sindicat și U.T.C. avem o compoziție muncitorească corespunzătoare, care s-a îmbunătățit de la un an la altul. Astfel, ponderea cadrelor muncitorești în totalul aparatului de partid a crescut de la 76 la sută, cit era la Congresul al XII-lea, la 80 la sută în 1983, iar în aparatul sindicatelor ponderea cadrelor provenite din rîndurile muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor este de 91 la sută, în cel al U.T.C. de 80 la sută.Pe baza programului adoptat anul trecut de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. comitetele județene de partid, conducerile organizațiilor de masă, ministerele și instituțiile centrale au stabilit sarcini concrete pentru cunoașterea, selecționarea, pregătirea și promovarea unui număr mai mare de femei în funcții de răspundere. Astfel, ponderea femei-: lor în întreg aparatul de partid a crescut de la 17,3 la sută în 1982 la 20,4 la sută în 1983, iar în aparatul comitetelor județene de partid de la 12,6 la sută la 16,8 la sută. Ponderea femeilor în totalul fondului de rezervă a ajuns la aproape 40 la sută.De asemenea, organele și organizațiile de partid au continuat să se preocupe de promovarea în funcții de conducere a celor mai bune cadre din rîndul naționalităților conlocuitoare. în localitățile în care, alături de români, trăiesc și muncesc oameni ai muncii de alte naționalități s-a asigurat o compoziție a cadrelor corespunzătoare structurii pe naționalități a populației.Rezultate bune s-au obținut și în menținerea unei proporții corespunzătoare între numărul cadrelor mai în vîrstă, cu experiență îndelungată in muncă, și al celor tinere.S-a reliefat faptul că în întreaga activitate de pregătire politico-ideo- logică a cadrelor s-a pus accentul pe însușirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a ideilor și orientărilor d.e mare valoare revoluționar-științifică cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a indicațiilor subliniate la consfătuirea de lucru de la Mangalia, pe cunoașterea pîrghiilor și metodelor de realizare a obiectivelor și sarcinilor stabilite de partid.

Din totalul activiștilor de partid, peste 96 la sută au absolvit sau urmează diferite cursuri și școli politice. Aceeași situație este și in aparatul sindicatelor și al Uniunii Tineretului Comunist.S-au adoptat măsuri pentru îmbunătățirea selecționării cursanților la Academia „Ștefan Gheorghiu" și școlile interjudețene de partid, sporind exigența față de calitățile moral-po- litice, activitatea și comportamentul lor. în același timp au fost revăzute și perfecționate programele de în- vățămînt, urmărindu-se îmbunătățirea conținutului politico-ideologic ai acestora, sporirea contribuției lor la educarea în spirit revoluționar și la mai buna pregătire a cursanților.Corespunzător dezvoltării bazei tehnico-materiale a economiei naționale, în 1983 s-a asigurat, în linii mari, forța de muncă necesară în toate sectoarele de activitate, fiind pregătiți și încadrați în muncă a- proape 350 mii muncitori, maiștri, tehnicieni și cadre cu studii superioare, ceea ce a făcut ca, la sfîrși- tul anului trecut, numărul personalului muncitor să fie de peste 7,6 milioane.Se poate spune că, datorită măsurilor și acțiunilor întreprinse, s-a asigurat acoperirea necesarului de cadre de conducere și execuție în toate domeniile de activitate ; partidul nostru dispune în prezent de un număr mare de cadre provenite din rîndurile clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, bine pregătite politic, ideologic și profesional, care muncesc cu pasiune și responsabilitate comunistă pentru îndeplinirea neabătută a sarcinilor ce le revin în sectoarele lor de muncă.Cu toate rezultatele bune obținute, pe ansamblu, plenara a apreciat că în munca de selecționare, pregătire și promovare a cadrelor, desfășurată de organele de partid, organizațiile de masă, de conducerile ministerelor și instituțiilor centrale, se manifestă încă lipsuri, care au repercusiuni negative asupra îndeplinirii în bune condiții a unor obiective importante prevăzute în planurile și programele de dezvoltare economico-socia- lă a țării.Multe din neajunsurile din activitatea de partid, economică și socială se datoresc lipsei de răspundere în munca și comportarea unor cadre, încălcării legilor și hotărîrilor, Încercărilor de a motiva nerealizarea sarcinilor cu tot felul de justificări, formalismului și tendințelor de diminuare a spiritului revoluționar. Unele cadre din organele și aparatul de partid, de stat, din conducerea 

unităților economice dovedesc superficialitate în muncă, insuficientă inițiativă și perseverență, comoditate în gindire și în acțiune, se mulțumesc să constate și să semnaleze organelor superioare anumite greutăți, își iau angajamente formale, fără a depune eforturi pentru a găsi soluții și a determina îmbunătățirea muncii și realizarea- sarcinilor în sectoarele de care răspund.Din lipsă de exigență, unele comitete județene de partid, ministere și instituții centrale au propus pentru promovare cadre care nu îndeplinesc în totalitate criteriile stabilite, insuficient cunoscute în activitatea practică, ceea ce a condus la respingerea sau la înlocuirea lor din funcții la scurt timp după ce au fost numite. Asemenea fenomene au loc întrucît se menține tendința, mai ales in unele ministere, centrale industriale, de a selecționa și promova cadrele după o cunoaștere relativă, mai mult din birou, după dosare, sau din diferite ședințe, după felul cum vorbesc și își iau angajamente. Din controalele și analizele făcute anul trecut a rezultat că în aparatul unor comitete județene de partid, ministere și centrale industriale, consilii populare, sindicate, uniuni județene cooperatiste s-au menținut mult timp unele cadre necorespunzătoare, depășite de sarcini, slab pregătite, care au comis abateri și abuzuri.Organele șl organizațiile de partid nu au exercitat un control sistematic asupra activității cadrelor, îndeosebi după ce acestea au fost promovate, pentru a le ajuta la timp, a le educa în spiritul disciplinei de partid, al respectării principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Unele cadre nu sînt puse să raporteze în fața organului de partid despre activitatea pe care au desfășurat-o, nu sînt trase la răspundere pentru lipsurile din munca lor, nu sînt sancționate la timpul oportun, în unele cazuri se fac aprecieri cu multă ușurință și se acordă calificative maxime unor cadre care manifestă lipsă de preocupare pentru perfecționarea pregătirii lor profesionale și politice, nu își realizează corespunzător sarcinile încredințate etc. Asemenea fenomene, care reflectă o slăbire a exigenței, diminuarea spiritului critic, au condus la o atitudine de automulțumire, de lipsă de răspundere în muncă și comportarea anumitor cadre.Promovarea unor cadre care, nu corespund tuturor criteriilor stabilite 

se datorește și modului defectuos, formal de constituire și pregătire a rezervei de cadre, care la unele comitete județene de partid, ministere și instituții centrale este res- trînsă din punct de vedere numeric și necorespunzătoare calitativ. Totodată, în unele locuri nu se lucrează concret cu cadrele din rezervă, acestea nefiind atrase la activități și pregătite diferențiat în funcție de domeniile în care urmează să fie promovate. Asemenea neajunsuri au făcut ca ponderea cadrelor provenite din rîndul muncitorilor în aparatul de partid și în alte domenii să nu fie peste tot la nivelul corespunzător.Unele organe de partid și conduceri ale ministerelor acționează lent pentru aplicarea în viață a prevederilor programului adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind promovarea femeilor, nu au trecut efectiv, cu fermitate, la măsuri concrete pentru selecționarea, pregătirea și numirea în funcții de conducere a unui număr mai mare de femei.Multe neajunsuri se constată în promovarea cadrelor în diferite funcții de conducere la nivelul comunelor. Comitetele județene de partid, consiliile populare județene au promovat în funcțiile de secretari ai comitetelor comunale de partid și primari, secretari adjuncți și vicepreședinți ai birourilor executive ale consiliilor populare comunale un număr de cadre cu nivel mai scăzut de pregătire politică și profesională, care nu s-au ocupat să-și completeze studiile, să-și perfecționeze cunoștințele.Plenara a apreciat că multe din neajunsurile manifestate în domeniul muncii de cadre puteau fi prevenite și eliminate dacă se exercita un control mai exigent, iar - problemele privind selecționarea, pregătirea și promovarea oamenilor ar fi constituit, peste tot, o preocupare mai mare a tuturor organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor colective ale ministerelor sau instituțiilor centrale și nu ar fi fost lăsate, așa cum s-a întîmplat în unele locuri, mai mult pe seama sectoarelor de cadre sau a compartimentelor de personal.Tinînd seama de neajunsurile care s-au manifestat, de necesitatea perfecționării continue a muncii organelor de partid, de stat și organizațiilor de masă în domeniul politicii de cadre, plenara C.C. al P.C.R. a adoptat următoarele măsuri :1. — Organele și organizațiile de partid își vor intensifica preocuparea 

pentru îmbunătățirea calitativă a activității in vederea înfăptuirii cu mai multă exigență și fermitate a hotăririlor de partid, a legilor tării, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, referitoare la selecționarea, pregătirea și promovarea cadrelor pentru asigurarea tuturor domeniilor de activitate cu cadre temeinic pregătite profesional, cu larg orizont politico-ideologic, cu un ridicat simț al datoriei, caracterizate de spirit revoluționar și profil etico-moral ireproșabil.2. — Conducerile organizațiilor de masă și obștești — sindicate, U.T.C., femei — își vor îmbunătăți activitatea în domeniul politicii de cadre, asigurînd promovarea în funcții de răspundere a celor mai buni oameni ai muncii, capabili să îndeplinească la nivelul exigențelor actuale sarcinile ce le revin din Programul partidului, care să constituie totodată o rezervă de cadre permanentă și viă- bilă pentru organele și aparatul de partid și de stat.3. — Comitetele județene de partid vor acționa, în continuare, pentru creșterea ponderii muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor în totalul activiștilor de partid și ai organizațiilor de masă. în același sens trebuie să acționeze, cu mai multă răspundere, organele de conducere din presă și radioteleviziune, consiliile populare, ministerele și celelalte instituții centrale.4. — Organele șl organizațiile de partid vor intensifica controlul și îndrumarea muncii cadrelor din subordine, vor spori exigența față de activitatea, comportarea și modul în care acestea se preocupă de perfecționarea pregătirii lor politice și profesionale. Toate cazurile de abateri de la hotărîrile de partid, legile țării, Codul eticii și echității socialiste să fie dezbătute, în scop educativ, după caz, în colectivele de muncă, in adunările de partid, sindicat, U.T.C. Să fie trași la răspundere, cu mai multă exigență, cei care denaturează aprecierea și calificativele date cadrelor din subordine. Prin toate formele muncii politico-educative se va acționa mai energic pentru educarea revoluționară a cadrelor, pentru formarea și dezvoltarea la acestea a trăsăturilor moral-politice caracteristice comuniștilor.5. — Pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor în profil teritorial, se impune ca secretarii și secretarii adjuncți ai comitetelor comunale de partid, vicepreședinții birourilor executive și secretarii con

siliilor populare comunale să fie absolvenți ai unui liceu cu profil industrial, administrativ, economic, agricol și ai unei școli de partid. în acest sens, comitetele județene, împreună cu școlile interjudețene de partid, vor elabora un program concret, care în timp de 3—5 ani să asigure pregătirea acestor categorii de cadre de la comune.6. — Comitetele județene de partid și organizațiile de masă, conducerile ministerelor și instituțiilor centrale își vor intensifica preocupările pentru a realiza, in linii generale, pină la Congresul al XIII-lea al partidului, prevederile din programul de promovare a femeilor în organele și aparatul de partid și de stat.7. — Birourile județene de partid vor lua măsuri de reanalizare și împrospătare a rezervei de cadre în vederea alegerilor de partid ce urmează să aibă loc in acest an și vor asigura ca în toate funcțiile eligibile să fie aleși comuniști care să îndeplinească întru totul criteriile stabilite prin hotăririle de partid.8. — Ministerul Educației și învă- țămintului, în colaborare cu ministerele economice vor stabili planurile anuale de școlarizare și pregătire a forței de muncă și vor definitiva rețeaua școlară și universitară în raport cu nevoile dezvoltării econo- mico-sociale și capacității de producție planificate să intre în funcțiune. Unitățile de învățămînt și organizațiile U.T.C. vor desfășura activități de orientare școlară și profesională potrivit cu numărul și structura forței de muncă necesare.9. — Secția cadre a C.C. al P.C.R. va acționa cu măi multă fermitate pentru a exercita la un nivel calitativ superior controlul și îndrumarea sectoarelor de cadre de la comitetele județene de partid, a compartimentelor de personal-invăță- mînt din ministere și instituții centrale pentru îmbunătățirea permanentă a muncii de selecționare, pregătire și promovare a cadrelor.10. — Secțiile C.C. al P.C.R. vor exercita un control exigent asupra modului în care organele de partid, organizațiile de masă, ministerele și instituțiile centrale aplică hotărîrile de partid și legile statului in domeniul politicii de cadre, vor acționa, fiecare în domeniul său, pentru formarea unui puternic fond de cadre, vor sprijini în permanență activitatea de selecționare și pregătire diferențiată a acestora, combătind mai energic lipsurile și neajunsurile constatate.
Cu privire la activitatea de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamatiilor si cererilor oamenilor
munci adresate conducerii partidului, organelor locale de partid si organelor de stat, organizațiilor 

de maso si obștești, presei si radioteleviziunii in anul 1983Scrisorile oamenilor muncii, propunerile, sesizările, observațiile și ideile cu care ei au contribuit și pe această cale, precum și prin audiențe, la îmbunătățirea activității eco- nomico-sociale au demonstrat și în cursul anului 1983 importanța acestei forme democratice de participare a maselor la conducerea societății, la înfăptuirea obiectivelor Congresului al XII-lea al partidului, a sarcinilor stabilite de Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1982.Cu prilejul unor evenimente mai deosebite, la aniversarea a peste 50 de ani de activitate revoluționară și sărbătorirea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, prin scrisori și telegrame, numeroși cetățeni ai patriei noastre și-au exprimat sentimentele de aleasă stimă și profundă prețuire față de activitatea neobosită a conducătorului partidului și statului nostru pusă in slujba prosperității țării, pentru promovarea în lume a năzuințelor de pace ale poporului român, de înțelegere și colaborare între popoare.Numeroși oameni ai muncii, din toate categoriile sociale, prin scrisorile adresate conducerii partidului, organelor de partid și de stat, și-au exprimat acordul cu hotărîrile adoptate și măsurile întreprinse de conducerea partidului și statului, cu indicațiile și orientările cuprinse în cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea activității economice și perfecționarea relațiilor sociale, și-au manifestat adeziunea deplină față de politica internă și activitatea pe care o desfășoară România pe plan internațional.Prin scrisorile adresate conducerii partidului in anul 1983, oamenii munbii au dat o înaltă apreciere și și-au exprimat deplinul acord cu tezele, ideile și orientările cuprinse in cuvintările tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenarele Comitetului Central al partidului, ale Consiliului Național al Oamenilor Muncii și Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, la Consfătuirea de lucru de la Mangalia pe problemele muncii organizatorice și politico-educative și cu alte prilejuri.Oamenii muncii și-au exprimat totala adeziune cu prevederile hotăririlor, legilor și programelor elaborate în anul 1983 de conducerea partidului și statului nostru pentru aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și , au- togestiunii, perfecționarea mecanismului economico-financiar, asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, creșterea productivității muncii, perfecționarea sistemului de retribuire și a altor măsuri adoptate in această perioadă.Din conținutul a numeroase scrisori a rezultat creșterea preocupării oamenilor muncii pentru apărarea avutului obștesc, respectarea cu strictețe a legilor țării, a normelor eticii și echității socialiste.In cursul anului 1983, conducerii partidului, organelor și organizații

lor centrale de stat și obștești, organelor de partid, instituțiilor și organizațiilor obșteșți, județene, municipale, orășenești, presei și radiotelc- viziunii li s-au adresat peste 1 664 000 de cetățeni. Comparativ cu anul 1982, pe ansamblu, numărul scrisorilor șl audientelor a scăzut cu aproape 8 la sută.Din analiza dinamicii scrisorilor și audiențelor primite la C.C. al P.C.R. a rezultat o scădere a numărului acestora an de ah. Aceasta evidențiază faptul că cerințele repetate ale conducerii partidului, ale secretarului general al partidului nostru ca centrul de greutate al rezolvării problemelor ridicate de oamenii muncii să se deplaseze în tot mai mare măsură la nivel local, în unitățile de bază, se înfăptuiesc cu rezultate din ce în ce mai bune. .Din totalul scrisorilor și audiențelor, aproximativ 247 000 au conținut propuneri și sesizări privind probleme de interes general, precum și activitatea și comportarea unor cadre de conducere și altui personal din întreprinderi industriale, unități agricole, transporturi, comerț, învățămînt, cultură, sănătate și alte domenii de activitate, 63 la sută do- vedindu-se întemeiate.Din cele peste 1 417 000 cereri și reclamații conținînd diferite probleme de interes personal, mai mult de 516 000 au fost soluționate favorabil.Plenara Comitetului Central a apreciat că în cursul anului 1983, organele de partid, de stat și obștești, conducerile unităților au manifestat mai multă grijă în examinarea și soluționarea problemelor generale și de interes personal ale oamenilor.Cadrele cu funcții de conducere au primit in audiență un număr mare de cetățeni și s-au ocupat cu mai multă solicitudine de rezolvarea problemelor ridicate. Totodată, au acordat mai multe audiențe la fața locului și au participat direct Ja rezolvarea unui număr mai mare de scrisori cu conținut important, fapt ce a determinat reducerea numărului de sesizări adresate organelor superioare. De asemenea, s-a îmbunătățit conținutul analizelor privind activitatea cu scrisorile și audiențele pe care le fac periodic organele de partid, consiliile populare, conducerile ministerelor, punîndu-se un accent mai mare pe cunoașterea cauzelor unor fenomene negative și pe stabilirea unor măsuri de prevenire a acestora.Din analiza conținutului scrisorilor și audiențelor primite la organele de partid, de stat, de masă și obștești în anul 1983 a reieșit că principalele probleme de interes general abordate de către oamenii muncii și propunerile lor în vederea înlăturării și prevenirii neajunsurilor, perfecționării activității social- economice au fost următoarele :— în domeniul industriei și construcțiilor industriale, prin cele 6 231 propuneri și sesizări care s-au dovedit juste, oameni ai muncii din unități ale industriei constructoare de mașini, chimice, ușoare, în întreprinderi miniere și schele de petrol, 

pe unele șantiere de construcții din județele Prahova, Vîlcea, Caraș-Se- verin. Mureș, Mehedinți. Călărași, Hunedoara, Neamț, Brăila, Buzău, municipiul București și-au adus o contribuție deosebită la perfecționarea organizării activității în numeroase întreprinderi, la îmbunătățirea unor tehnologii de producție și creșterea productivității muncii, economisirea de materiale, combustibili și energie electrică, recuperarea și refolosirea unor piese și subansamble, respectarea cerințelor programului privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al tuturor produselor. De asemenea, în urma verificării unor sesizări s-au luat măsuri pentru punerea în funcțiune și întreținerea corespunzătoare a unor mașini, utilaje și agregate, întărirea disciplinei în muncă, mai buna gospodărire a materialelor, reducerea personalului neproductiv etc.In anul 1983 au fost adresate mai multe sesizări referitoare la poluarea atmosferei și a unor ape curgătoare in județele Sibiu, Neamț, Mureș, Bacău și altele, îndeosebi de către unele combinate chimice, schele de petrol și complexe zootehnice, ceea ce impune să se acționeze cu toată răspunderea pentru asigurarea instalațiilor de înlăturare sau reducere a noxelor și epurarea corespunzătoare a apelor reziduale.— De un real folos au fost sesizările și propunerile privind activitatea din unități agricole, aproape 50 la sută din cele peste 9 300 de propuneri și sesizări dovedindu-se întemeiate. în C.A.P.-uri din județele Dolj, Teleorman, Vaslui, Suceava, Sa tu Mare, Arad, Argeș, Cluj, Vran- cea și altele s-au luat măsuri pentru valorificarea unor terenuri rămase nefolosite și, în general, pentru o mai judicioasă folosire a fondului funciar, executarea unor lucrări de întreținere a culturilor, utilizarea la capacitatea lor a sistemelor de irigații. De asemenea, în sectoarele zootehnice ale unor unități agricole din unele județe, cum sînt: Gorj, Giurgiu, Brăila, Galați, Botoșani, s-a acționat pentru înlăturarea neajunsurilor privind îngrijirea și furajarea animalelor.Din examinarea scrisorilor adresate de crescători de animale din județele Caraș-Severin, Sălaj, Vîlcea, Dîmbovița, Arad, Teleorman, Iași și altele a rezultat că se impune ca organele agricole, consiliile populare să manifeste mai multă preocupare pentru asigurarea și îngrijirea terenurilor de pâșunat pentru stimularea creșterii animalelor în gospodăriile populației, pentru sporirea aportului acestora la fondul de stat.— Numărul scrisorilor și audiențelor prin care oamenii muncii au făcut referiri la probleme de aprovizionare a populației este mai mic cu 32 la sută față de anul 1982, urmare a măsurilor luate pentru îmbunătățirea activității in acest sector. Totuși, au mai fost semnalate unele deficiente privind îndeosebi o mai justă repartizare și gospodărire a fondului de marfă, precum și referitoare la vînzări preferențiale și cu suprapreț, nerespectarea mercuria

lelor, încălcarea regulilor de comerț. In toate cazurile, față de cei vino- vați s-au luat măsuri corespunzătoare. S-au dovedit, de asemenea, juste sesizările privind calitatea slabă a unor prestații către populație executate de unități de întreținere și reparații și lipsa de pe piață, în u- nele perioade, a unor produse industriale și de uz casnic, ceea ce impune mai multă preocupare din partea unor ministere și centrale industriale, a cooperației meșteșugărești și îndeosebi a factorilor care răspund de dezvoltarea industriei mici pentru a se realiza și asigura pe piață toate produsele necesare în gospodăriile cetățenilor.— Din cele 20 410 sesizări și propuneri referitoare la activitatea edi- litar-gospodărească care s-au dovedit întemeiate rezultă participarea tot mai substanțială a oamenilor muncii la activitatea de gospodărire a localităților, întreținerea străzilor, amenajarea și modernizarea unor drumuri etc. Pe baza sesizărilor, organele în drept au acționat cu mai multă hotărîre pentru remedierea unor neajunsuri privind calitatea u- nor lucrări de construcții și reparații de locuințe din municipiul București și județele Gorj, Timiș, Constanța, Iași, Vaslui, Bistrița-Năsăud și altele, unde s-au dat în folosință blocuri de locuințe cu defecțiuni la terase, la instalațiile sanitare și de încălzit, cu lucrări de finisaj de slabă calitate.— Pe baza propunerilor și sesizărilor privind transporturile, consiliile populare, întreprinderile de transport în comun au luat măsuri pentru organizarea mai bună a activității de întreținere a mijloacelor auto, îmbunătățirea controlului de trafic, pentru stabilirea mai judicioasă a graficelor de deplasare a mijloacelor de transport.— în domeniul sănătății, pe baza verificării celor 7 767 de sesizări ale oamșnilor muncii, din care 66 la sută s-au dovedit întemeiate, la unele spitale, dispensare și policlinici din municipiul București și județele Arad, Bacău, Brăila, Gorj etc. s-au constatat din partea unor cadre medicale manifestări de superficialitate în acordarea asistenței medicale, în- tîrzieri și lipsă de la program, îndeosebi la unele dispensare rurale.— Din examinarea reclamațiilor și cererilor privind aplicarea legislației muncii a rezultat că au fost cazuri cînd în unele unități s-au aplicat, fără temei, sancțiuni disciplinare, imputații etc. Pe de altă parte insă, procentul mare de reclamații și cereri neîntemeiate (54 la sută) evidențiază faptul că numeroși cetățeni cer derogări de la lege și insistă pentru obținerea unor drepturi de personal necuvenite, asemenea atitudini fiind o consecință a insuficientei preocupări a organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii, a organizațiilor de sindicat și U.T.C. din unitățile respective pentru a asigura cunoașterea și respectarea de către personalul muncitor a reglementărilor în acest domeniu.— Au fost adresate organelor de partid și sesizări privind unele ne

ajunsuri în activitatea unor cadre de conducere, constatindu-se o serie de aspecte negative, cum ar fi : slaba lor pregătire politică și ideologică, indulgențe față de nereguli, lipsă de grijă față de avutul obștesc, abuzuri și încălcarea legalității. în toate cazurile care s-au dovedit întemeiate au fost stabilite măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea neajunsurilor și îmbunătățirea activității, iar cei vinovați pentru abateri au fost sancționați pe linie de stat și de partid, în raport cu gravitatea faptelor și răspunderilor pe care le-au avut.Comitetul Central a apreciat că unele organe de partid și de stat, organisme de conducere colectivă din unele unități, factori de control și îndrumare n-au acționat cu toată răspunderea și perseverența pentru asigurarea respectării riguroase a legilor, a ordinii și disciplinei în muncă, a integrității avutului obștesc ; au manifestat uneori superficialitate în efectuarea controalelor și au trecut cu ușurință peste unele nereguli și abateri, in multe cazuri acestea fiind înlăturate doar atunci cînd oamenii muncii au adresat sesizări organelor superioare.în unele întreprinderi industriale, șantiere de construcții, cooperative agricole și "chiar la unele organe centrale de stat s-a constatat o insuficientă preocupare a organizațiilor de partid și a cadrelor de conducere pentru examinarea și rezolvarea propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii ; nu se urmărește finalizarea problemelor pe care le ridică oamenii la audiențe, fapt ce-i determină să revină sau să adreseze scrisori organelor superioare.In unele întreprinderi și instituții din județele Dîmbovița, Călărași. Brăila, Sibiu, Hunedoara, Constanța și altele, comisiile de oameni ai muncii pentru scrisori și audiențe de pe lingă comitetele sau birourile organizațiilor de partid desfășoară o slabă activitate, nu examinează cu atenție propunerile, sesizările și criticile oamenilor muncii.într-o serie de județe, ca : Galați, Giurgiu, Mureș, Argeș, Dîmbovița etc., precum și la unele ministere, cum sînt : Ministerul Sănătății, Agriculturii și Industriei Alimentare, Transporturilor și Telecomunicațiilor, Ministerul Muncii, nu se respectă termenele legale de rezolvare a scrisorilor oamenilor muncii.Pe baza concluziilor desprinse din analiza activității de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii, desfășurată în cursul anului 1983, plenara C.C. al P.C.R. a stabilit unele măsuri ce se impun a fi luate în anul 1984 pentru ca organele și organizațiile de partid, conducerile ministerelor și celorlalte instituții și organizații centrale și locale de stat, organizațiile de masă și obștești, presa și radioteleviziunea să acționeze în continuare mai insistent în vederea creșterii calității și eficienței muncii de rezolvare a scrisorilor și de primire a cetățenilor în 

audiență, în spiritul hotărîrilor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale ale partidului, al indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., pentru stimularea și pe această cale a participării maselor la efortul general de perfecționare continuă a activității economico-sociale, condiție esențială a dezvoltării democrației muncitorești revoluționare.— Organele și organizațiile de partid, de stat, de masă și obștești, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și instituții trebuie să acorde o deosebită atenție valorificării operative a propunerilor și sugestiilor oamenilor muncii care vizează realizarea producției fizice și a exportului, calitatea producției, reducerea consumurilor de materiale, energie electrică și combustibil, reintroducerea in circuitul producției a materialelor refolosibile, valorificarea mai judicioasă a fondului funciar etc.— Pentru intensificarea procesului pozitiv de deplasare a centrului de greutate spre rezolvarea la fața locului a propunerilor și sesizărilor oamenilor muncii, este necesar ca organele centrale și locale să manifeste maximă receptivitate față de problemele ce se ridică, prin scrisori și la audiențe și în orice altă formă a cadrului democratic instituționalizat în întreprinderi și instituții, și să le rezolve în mod operativ, în spiritul hotărîrilor de partid și legilor țării.— Să asigure, de asemenea, controlul aplicării pînă la capăt a măsurilor stabilite pe baza concluziilor rezultate din verificarea sesizărilor și reclamațiilor cetățenilor.— Consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și instituții să raporteze în adunările generale ale oamenilor muncii despre felul cum au rezolvat propunerile, sesizările și cererile personalului muncitor adresate conducerilor unităților respective sau organelor superioare.— Birourile comitetelor județene de partid, conducerile organelor centrale de stat să organizeze dezbateri cu cadrele de conducere și âlți factori cu diferite răspunderi, pe domenii de activitate, asupra concluziilor rezultate din verificarea unor scrisori cu conținut mai deosebit adresate conducerii partidului, ministerelor sau pe plan local.— Organele de partid și comitetele executive ale consiliilor populare județene, municipale și orășenești, pe baza constatărilor rezultate din verificarea unor sesizări ale oamenilor muncii referitoare la nerespectarea unor legi, să organizeze dezbateri în unitățile sau localitățile in care au loc mai frecvent încălcări ale legilor respective asupra cauzelor care generează aceste abateri, urmînd a lua toate măsurile necesare pentru curmarea și prevenirea unor asemenea încălcări.— Scrisorile în care unii oameni ai muncii sesizează că pentru atitudinea lor combativă față de lipsuri și abateri sînt persecutați de către anumiți factori de conducere din unitățile în care lucrează să fie 

verificate direct de cadre cu funcții de conducere ale organelor cărora le-au fost adresate. în toate cazurile care s-au dovedit întemeiate, cei vinovați să fie sancționați exemplar, iar concluziile rezultate din verificarea acestor scrisori să fie dezbătute cu activul de partid al organelor respective.— Organele de partid și de stat, conducerile organizațiilor de masă și obștești să-și prevadă, de regulă, în tematicile de control complex și analiza activității cu scrisorile și audiențele la organele și unitățile controlate.— în scopul prevenirii abaterilor, este absolut necesar ca în activitatea de educare politico-ideologică a cadrelor și membrilor de partid să se pună un accent mai mare pe problemele disciplinei de partid și de stat, ale moralei comuniste și echității socialiste.— Organele de presă centrale, radioteleviziunea să acorde in continuare atenția necesară îrribunătăți- rii calității și creșterii eficienței muncii de rezolvare a problemelor ridicate de cetățeni prin scrisori și audiențe. Comitetele județene de partid, consiliile de conducere ale ministerelor să ia măsuri ca ziarele locale și publicațiile periodice departamentale să publice mai frecvent materiale privind experiența bună in activitatea cu scrisorile și audientele, cauzele care generează sesizări, concluzii rezultate din verificarea unor scrisori.— Colegiul Central de Partid, Secția scrisori și audiențe, celelalte secții ale C.C. al P.C.R. și Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale să intensifice controlul la comitetele județene de partid, la ministere și la alte organe centrale asupra aplicării prevederilor Hotărîrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român și ale Legii nr. 1/1978, ale celorlalte hotărîri adoptate ulterior privind munca cu scrisorile și audientele, să persevereze în urmărirea finalizării măsurilor stabilite cu ocazia cercetării sesizărilor oamenilor muncii.Comitetul Central al partidului își exprimă convingerea că organele de partid și de stat, conducerile organizațiilor de masă și obștești vor acționa cu toată fermitatea pentru ridicarea nivelului calitativ al activității de rezolvare a scrisorilor și a problemelor ridicate la audiențe în vederea creșterii contribuției oamenilor muncii și pe această cale la perfecționarea activității economico- sociale, la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan prevăzute in actualul cincinal, pentru întîmpinarea celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, precum și a Congresului al XIII-lea al partidului cu rezultate deosebite în toate domeniile.
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Stima noastră și mîndria 
Ceaușescu — România

(Urmare din pag. I)contenită ridicare a patriei pe cele mai înalte trepte de progres și civilizație socialistă. Dealtfel, fundamentul solid al unității, cum ne apare el astăzi, a fost definitivat odată cu noua concepție originală despre construcția socialistă întemeiată începind cu Congresul al IX-lea, perfecționată în cele aproape două decenii, care au conferit adevărata lor valoare unor domenii esențiale, cum ar fi rolul istoriei și al tradițiilor înaintate în întreaga activitate educativă, importanța dezvoltării accelerate a forțelor de producție și a repartizării lor armonioase pe cuprinsul țării, regîndirea într-o nouă viziune a rolului conducător al partidului și a modalităților sale de exercitare, soluționarea justă, revoluționară a problemei naționale, dezvoltarea unei democrații autentice.Conferind finalități superioare operei de construcție socialistă, toate acestea au contribuit in mod substanțial la întărirea coeziunii întregului popor în jurul partidului, la creșterea sentimentelor de prețuire și încredere cu care toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul popor il înconjoară pe secretarul general al partidului, făuritorul acestei politici clarvăzătoare, slujind interesele fundamentale ale poporului, cauza păcii, socialismului și progresului.Noua concepție guvernată de o mare dragoste față de adevăr, față de propriul popor, pe care a pro- movat-o tovarășul Nicolae Ceaușescu despre istorie ne-a redat nu numai propriul nostru trecut, așa cum a fost el, ci ne-a prilejuit cunoașterea tradițiilor valoroase, a paginilor de înaltă demnitate, a învățămintelor sale, și în primul rind a acelui mesaj esențial pe care întreaga noastră istorie îl degajă cu putere : unitatea. Aceasta a fost forța care a circulat în toate timpurile prin fibrele organismului nostru național, care a hrănit speranțele atîtor generații, dindu-le puterea să înfrunte vitregia vremurilor, să biruie in lupta lor grea și eroică. Cînd un fruntaș pașoptist spunea că Unirea României intr-un singur stat nu este numai o idee ieșită din dezbaterile de la * *48  încoace, că ea a fost sentimentul național în toate părțile României de cînd istoria a început a ne spune cite ceva despre Dacia, el surprindea cu mare acuitate impresionanta robustețe a credinței că toți românii erau frați, că unitatea din cugete și simțiri nu poat^fi nicicum invinsă.

• Vreau să știu de ce am aripi :
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15: 13,30;
15,45: 18; 20, MELODIA (12 06 88) — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, MODERN
(32 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Secretul lui Bachus : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) 
— 8; 10; 14; 16,15; 18,30; 20,30, FLA
MURA (85 77 12) — 8; 12,15; 15; 17,30;
19,45.
• Ringul s GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS

Este cunoscut faptul că în existența poporului nostru au fost numeroase momentele de glorie. Istoria arată că la temelia acestor numeroase momente de măreție și lumină s-au aflat, întotdeauna, o diversitate de factori politici, economiei, sociali. Dar factorul cel mai

CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ - DESFĂȘURATĂ EXEMPLAR!
MUREȘ: La semănatul sfeclei de zahăr - 

calitatea lucrărilorrăspundere pentruIn județul Mureș, timpul este, ca peste tot în țară, în curs de încălzire, însă ploile care au continuat să cadă la scurte intervale de timp au redus considerabil, pînă acum, numărul zilelor bune de lucru la insămînțarea sfeclei de zahăr, plantă care urmează a fi cultivată pe mai bine de 12 000 hectare. în aceste condiții, specialiștii, șefii secțiilor de mecanizare și conducerile de unități — care în acest an au făcut pregătiri deosebite pentru reali- . zarea unor producții record — urmăresc îndeaproape starea terenului și iau măsuri energice pentru ca mecanizatorii să înceapă însămînțările îndată ce condițiile de lucru sint prielnice.în cooperativa agricolă Mureșeni, unitate căreia i s-a conferit recent ordinul „Meritul agricol clasa a III-a“ și care a realizat anul trecut o producție medie de peste 56 tone sfeclă de zahăr la hectar, se acționează și in aceste condiții cu multă răspundere. Pe sola „carieră" de 26 hectare, în zilele de luni și marți se lucra de zor, în flux continuu, la pregătirea terenului și la semănat. Prima întrebare despre mersul însă- mînțării sfeclei de zahăr o adresăm tovarășului Constantin Pop, ingine- rul-șef al unității, care ne-a spus : „Recolta mare de anul trecut ne-a stimulat, ne-a ambiționat, așa incit — prin pregătirile făcute — in acest an avem condiții să realizăm chiar 60 tone sfeclă de zahăr la hectar. La ora actuală, peste 80 din cele 120 de hectare planificate cu sfeclă de zahăr sint pregătite exemplar pentru a primi sămînța. Pe parcela în care ne aflăm am insămințat primele 10 hectare cu sămînță monogermă, de mare productivitate. De miine, vom lucra aici cu două semănători, iar cu forțele de care dispunem și cu ritmul bun in care avansează pregătirea terenului, apreciem că în 5—6 zile vom încheia insămînțarea sfeclei de zahăr pe întreaga suprafață planificată". într-adevăr, solul era pregătit ca un strat de grădină. In cimp se aflau trei combinatoare, o mașină de erbicidat și una de semănat.Se muncește intens și pe terenurile cooperativei agricole Nazna. în această unitate, sub indrumarea atentă a inginerului-șef, Alexandru Bad, în numai citeva ore sămînța de 

statornic, de fapt unul dintre factorii care definesc istoria patriei noastre, este unitatea națională.Idealurile seculare ale poporului s-au împlinit tocmai pentru că românii s-au încălzit la flacăra aceleiași speranțe, au simțit permanent forța acestui puternic liant care este unitatea. Unitatea firesc corelată cu aspirația spre libertate și independență formează chintesența minunatei moșteniri spirituale pe care istoria noastră ne-a transmis-o, pe care cel mai iubit fiu al partidului și poporului a pus-o într-o lumină nouă, puternică, conferindu-i o nouă calitate prin opera de construcție care a angajat toate energiile națiunii.în lumina acestor învățăminte, care au animat toate marile noastre mișcări sociale, toate marile epoci creatoare și personalități istorice — și-a conceput partidul nostru politica sa de transformare revoluționară a societății, cu deosebire după Congresul al IX-lea.Avind, așadar, adinei rădăcini istorice in continuitatea niciodată întreruptă a poporului nostru pe meleagurile străbune, unitatea indestructibilă a întregii noastre națiuni socialiste se regăsește cu pregnanță în activa participare a tuturor forțelor constructive ale țării la exemplara înfăptuire a obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea, de Conferința Națională ale partidului. Puternica unitate a tuturor oamenilor muncii în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, elocventă expresie a forței unui popor care trăiește liber într-o țară liberă, avînd la bază o deplină coeziune de interese și teluri, de năzuințe și voință de acțiune, reprezintă o imensă forță motrice a dezvoltării necontenite a României socialiste.Unitatea moral-politică a națiunii noastre se află într-o corelație indestructibilă cu afirmarea puternică a democrației socialiste. Crearea, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, a unui cuprinzător și complex sistem de participare a cetățenilor la conducerea societății a întărit sentimentul legitim al poporului de stăpîn al țării, coeziunea morală și politică a națiunii. Dezvoltarea dialogului permanent cu masele a întărit convingerea poporului că partidul este reprezentantul și purtătorul său de cuvînt, conducătorul încercat ce trebuie urmat cu consecvență.împlinirile de azi ale României socialiste, încrederea intr-un viitor luminos, viitorul comunist al patriei, se întemeiază pe voința întregului nostru popor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, de a înfăptui neabătut programele elaborate de partid, pe convingerea că munca lor unită este cea mai de preț avuție națională, baza tuturor prefacerilor revolu

sfeclă a fost încorporată în sol pe primele 10 hectare din cele 100 hectare planificate. „Nu mai avem ce aștepta, timpul este înaintat — ne spune Teodor Orza, președintele unității. Dacă vremea ne va permite, în cel mult 3—4 zile vom încheia această lucrare. Și nu oricum, ci res- pectînd punct cu punct tehnologia acestei culturi".Din discuțiile avute la fața locului cu alți specialiști din unitățile agricole din Cîmpia Transilvaniei, mari cultivatoare de sfeclă de zahăr, aflăm că, în aceste zile, însămînța- rea sfeclei de zahăr va fi declanșată în toate unitățile agricole. „La C.A.P. Șăulia de Cimpie, ne spune inginerul-șef al consiliului agroindustrial Sărmașu, peste 100 hectare
CARAȘ-SEVERIN: Exemplul unităților agricole 

vecine hu-i destul de convingător?în această primăvară, in unitățile agricole socialiste din județul Caraș- Severțn urmează să se însămînțeze 50 000 hectare cu diferite culturi. Mobilizați puternic de îndemnurile și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., oamenii muncii de pe ogoarele județului acționează energic pentru accelerarea ritmului la semănat și urmăresc, totodată, executarea unor lucrări de bună calitate care să asigure obținerea de recolte record în acest an. „Pentru intensificarea însămințărilor, activiștii de partid și de stat, președinții și ingi- nerii-șefi din unități, șefii secțiilor de mecanizare controlează permanent starea terenului pe parcele, astfel incit îndată ce acesta se zvîntă lucrările încep imediat — ne spune ing. Gheorghe Ciorman, directorul direcției agricole județene. Ca urmare, pină luni seara, pe ansamblul județului au fost însămințate 70 la sută din suprafețele destinate culturilor din prima epocă. De pe acum s-a încheiat semănatul mazării și borceagului și este intr-un stadiu avansat semănatul ovăzului și legumelor".Cele relatate sînt confirmate de faptele întîlnite în multe unități agri- 

ționare din societatea noastră, factorul hotărîtor al prosperității întregii noastre națiuni socialiste. Angajarea fermă a întregului nostru popor, în deplină unitate, la înfăptuirea tuturor programelor elaborate de partid se întemeiază pe convingerea că țara de miine va fi mai puternică, mai bogată, că viitorul de aur al patriei, pe care l-au visat înaintașii noștri, depinde numai și numai de munca poporului, de activitatea creatoare desfășurată de toți oamenii muncii, stăpîni în propria lor țară. Garanția împlinirii acestui măreț viitor o constituie prezența în fruntea partidului, în fruntea țării a tovarășului Nicolae Ceaușescu, personalitate politică de excepție, patriotul revoluționar al cărui nume va rămîne pentru totdeauna înscris în rîndul marilor eroi ai istoriei patriei noastre.Poporul întreg nutrește sentimente de nețărmurită mîndrie patriotică pentru faptul că progresele obținute de România in toate domeniile vieții economico-sociale, politica sa internațională realistă și constructivă fac să se vorbească, in întreaga lume, cu respect și înaltă considerație, despre țara noastră și despre președintele ei. Ca înalt sol al poporului, român, strălucit reprezentant al României in relațiile internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au purtat cu demnitate și prestigiu solia de pace și colaborare a României către toate popoarele lumii. Locul pe care l-a dobîndit țara noastră în lume constituie pentru întregul popor român, pentru toți oamenii muncii din patria noastră un îndemn continuu de a acționa neabătut, strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, în vederea transpunerii in viață a tuturor obiectivelor politicii interne și externe a partidului și statului nostru, de a munci fără preget pentru a-și aduce noi contribuții la creșterea prestigiului internațional al României socialiste.Acum, în această perioadă, cînd tara întreagă se pregătește pentru sărbătorirea izbinzilor sale, din cele 4 decenii de luptă și muncă, sub stindardul partidului, pentru întîmpi- narea Congresului al XlII-lea, în numele anilor pe care îi trăiește, a anilor deosebit de rodnici de după Congresul al IX-lea, cea mai fertilă din Întreaga sa istorie — al prefacerilor radicale înfăptuite în toate județele, în toate orașele și satele patriei noastre — poporul român aduce un înalt omagiu de prețuire și cinstire celui mai iubit fiu al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționar consecvent, patriot înflăcărat, eminent conducător politic, prestigioasă personalitate a vieții internaționale contemporane, militant consecvent pentru pace. Iar supremul omagiu adus cutezătorului nostru conducător este acela al faptelor dăruite țării, al muncii și creației pornite din dorința fierbinte ca România să înainteze demnă spre viitorul său comunist.

din cele 230 hectare planificate sînt pregătite pentru a fi însămințate. Cu cele 28—30 semănători de care dispunem, pe ansamblul consiliului, în cel mult 6—7 zile vom însămînța întreaga suprafață de 1 430 hectare prevăzute". Dăm și un alt amănunt. Dată fiind răspunderea ce revine celor două întreprinderi de industrializare a sfeclei de zahăr din Luduș și Tg. Mureș în realizarea unor producții record la hectar, in fiecare consiliu agroindustrial au fost detașați, pe întreaga perioadă a campaniei, specialiști și agenți agricoli din cele două unități prelucrătoare, care, împreună cu cei din unitățile cultivatoare și specialiștii direcției agricole, controlează oră de oră starea de umiditate a terenului, temperatura în sol, precum și asigurarea întocmai a densității optime la semănat.
Gheorghe GIURGIU corespondentul „Scînteii"

cole. La cooperativa agricolă de producție din Răgăjdia, însămințarea celor 100 hectare de mazăre și a celor 115 hectare de trifoi s-a făcut și se face sub supravegherea nemijlocită a președintelui Păun Pela și inginerului-șef Gheorghe Cule. Mecanizatorii Nicolae Cheva, Mihai Voino- vicl și Petru Pența primesc asistență tehnică operativă de la șeful secției de mecanizare, Pavel Nefir. Reparațiile de bună calitate, făcute cu răspundere la agregatele complexe cu care lucrează, sînt de natură să asigure intensificarea lucrărilor.Lucrările avansează de la o zi la alta și în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Ramna.în numeroase cooperative agricole din consiliile agroindustriale Ber- liște. Grădinari și Berzovia, cadrele de conducere și specialiștii sînt permanent pe teren, asigurind executarea lucrărilor în cele mai bune condiții, astfel incit să se obțină producții record pe toate terenurile ce se însămînțează acum. Astfel, urmind exemplul vecinilor lor din cooperativele agricole Berllște și Vă- rădia, cooperatorii din Grădinari și Ticvaniu Mare, îndată ce au terminat semănatul ovăzului, au trecut cu toate forțele la plantarea legumelor.

A APĂRUT iN COLECȚIA

„DIN GINDIREA ECONOMICA 
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI" 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Dezvoltarea economico-socială a 
României în profil teritorial

EDITURA POLITICA

LUCRĂRILE REUNIUNII „GRUPULUI CELOR 77“ PRIVIND 
COOPERAREA ECONOMICĂ iN DOMENIUL ALIMENTAȚIEI 

Șl AGRICULTURII .Marți au continuat la București dezbaterile generale din cadrul Reuniunii „Grupului celor 77“ privind cooperarea economică ip domeniul alimentației și agriculturii.Din partea delegației României a luat cpvlntul Mircea Bădică, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, care a evidențiat problemele complexe și dificile create de foametea și subnutriția ce a- fectează numeroase zone ale globului. ca urmare a îndelungatei dominații coloniale, a perpetuării vechilor relații de inechitate, care agravează și mai mult situația internațională datorită accelerării cursei înarmărilor, și în primul rînd a înarmărilor nucleare, accentuării crizei economice mondiale, politicii do- binzilor înalte. Vorbitorul a subliniat că, ținînd seama de aceste realități ce creează o gravă amenințare la adresa independenței și libertății multor națiuni, România, președintele Nicolae Ceaușescu acționează consecvent împotriva politicii de forță și dictat, pentru independență, destindere și pace, pentru statornicirea între state a unor relații întemeiate.. pe respectarea deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului
--------------- - ------------------------------------------

Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Renu- blicii Elene, ambasadorul acestei țâri la București, Dimitrios Serbos, a oferit, marți la amiază, o recepție.Au participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- tru al guvernului. Alexandru Necula, ministrul industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică. Suzana Gâdea, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Gheorghe
tv

15.00 Telex
15,05 Universul femeilor
15.30 Emisiune în limba maghiara (par

țial color)
16.30 închiderea programului

Deși aici timpul este mai bun decît în alte zone ale țării, cadrele de conducere și specialiștii din unele unități agricole nu se ocupă cu răspundere de grăbirea însămințărilor. Bunăoară, la Naidas, tovarășii din conducerea cooperativei agricole se mai uită după soare. Numai așa se explică faptul că, în timp ce unitățile cu condiții similare și chiar vecine au încheiat semănatul culturilor din prima urgență, aici ovăzul a fost insămințat pe numai 130 hectare din cele 220 hectar^ planificate, iar legumele au fost plantate doar pe 9 din cele 13 hectare prevăzute. Este imperios necesar ca și aici conducerea cooperativei să urmeze exem
BOTOȘANI: Sămînța trebuie bine păstrată 

înainte de a o pune sub brazdăCe se face în unitățile agricole care, din cauza condițiilor climatice, nu au putut începe însă- mințările ? în cele din județul Botoșani, aria lucrărilor pregătitoare este foarte mare. însă o atenție aparte sa acordă pregătirii semințelor. Iată citeva situații contrastante în această privință, din unele unități agricole.Președintele cooperativei agricole Vîrfu Cîmpului, tovarășul Ion Mo- roșanu, a desfăcut un sac cu porumb de sămînță, a scos un pumn de boabe. „Vedeți cum arată ? Parcă-i pentru expoziție. La fel ca acestea sînt toate cele 8 800 kg ce le vom semăna peste cîtva timp. Nu-i an să nu acordăm cea mai mare atenție pregătirii, preluării și depozitării cu grijă a întregii cantități de semințe". într-adevăr, aici, la Vîrfu Cîmpului, în spațiul de depozitare, deși era o temperatură acceptabilă, o parte din stivele sacilor cu semințe erau protejate cu rogojini și chiar cu baloți de paie.Continuăm investigația noastră în alte unități agricole din județ. Orice agricultor știe că sămînța unora dintre culturi se pune sub brazdă în mustul zăpezii. Oricît ar părea de incredibil, la cooperativa agricolă din Copălău am găsit... în mustul zăpezii — și nu sub brazdă — cîțiva saci cu sămînță. Explicația ne-a dat-o chiar magazinerul unității, Toader Dulgheru. Ninsorile abundente din perioada anterioară au depus mari cantități de zăpadă pe acoperișul magaziei. Cum acoperișul 

în, treburile interne și avantajului reciproc, a dreptului fiecărui popor de a-și decide de sine stătător destinul, conform propriilor aspirații, militind ferm pentru dezvoltarea unei largi colaborări internaționale, inclusiv în domeniul agroalimentar.în cadrul dezbaterilor generale au mai luat cuvintul reprezentanți din Tunisia, Peru, Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată Coreeană, Venezuela, Columbia, Iugoslavia, Nigeria, Kenya, India, Indonezia, Egipt, Argentina, Cipru, Mexic, Cuba, Congo, Brazilia, și Thailanda.Au luat cuvintul, de asemenea, delegați ai Consiliului Mondial pentru alimentație, O.I.M., Centrului arab pentru studierea zonelor aride, Comisiei economice a O.N.U. pentru Asia de Vest, G.A.T.T.Vorbitorii au relevat însemnătatea reuniunii de la București, subliniind necesitatea dezvoltării cooperării e- conomice dintre țările în curs de dezvoltare, ca o componentă esențială a eforturilor „Grupului celor 77“ pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale.Lucrările reuniunii continuă.(Agerpres)
Chivulescu, ministrul justiției, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de știință, cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați' în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie
20,30 O zi pentru istorie. Documentar
21,00 Sub steaua comunistului destin.

Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic

21,45 Telejurnal (parțial color)
22,00 Concertul formațiilor muzicale ale

Radioteleviziunii ■ .7
,32,30 Închiderea programului

plul vecinilor care lucrează din plin la semănat și fac lucrări de calitate bună, să nu aștepte numai timp deosebit de favorabil, zile frumoase cu soare. Dacă în condiții similare vecinii au încheiat semănatul la culturile din prima urgentă, e limpede că și aici, prin mai multă răspundere, se puteau obține aceleași rezultate. Organele județene de partid' și agricole au datoria să sprijine mai mult unitățile agricole în care lucrările sînt întîrziate, astfel incit peste tot să se realizeze viteze maxime la semănat.
Nicolae CATANĂcorespondentul „Scînteii” 

nu-și prea merită numele, zăpada a ajuns peste sacii cu semințe. Tre- cînd printre stivele de saci, am descoperit cîțiva găuriți. Ce se întîm- plase, de fapt ? Am aflat de la același interlocutor : „Nu se pot stîrpi toți șobolanii și șoarecii din magazie". Aprofundînd puțin lucrurile, aflăm că la cooperativele agricole Flămînzi, Copălău, Nicolae Bălcescu ș.a., inginerii agronomi nu au fost prin magazii nici „măcar din cînd în cînd". Or, specialiștii din agricultură au obligația să se ocupe direct și să răspundă de calitatea semințelor.Discutăm cu ing. Al. Chișcaru, directorul centrului botoșănean pentru contractarea, preluarea și prelucrarea fondului de semifițe. Semințele puse la dispoziția unităților bo- toșănene — ne spune dînsul — sînt de foarte bună calitate. Hotăritoare de aici înainte este respectarea tuturor tehnologiilor. începind cu folosirea celor mai bune soiuri și hibrizi, în funcție de cartarea chimică și condițiile pedoclimatice ale fiecărei zone". Dar — adăugăm noi — și păstrarea cu grijă a semințelor pînă în momentul punerii sub brazdă, astfel incit însușirile lor germinative să nu fie diminuate, este o condiție hotăritoare pentru asigurarea unor densități superioare de plante la hectar, pentru realizarea de recolte sporite.
Silvestri A1LENE1 corespondentul „Scînteii"

r_.....  >
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

UNIUNEA SOVIETICĂ

Fluvii de lumină și energiePeste trei milioane de cursuri de apă — unele abia depășind 10 kilometri lungime, altele trecînd de 1 000 km — și mai mult de trei milioane de lacuri ! Acesta este rezultatul unui recent inventar hidrologic efectuat în Uniunea Sovietică. Evident, este vorba de un uriaș rezervor de apă al planetei, dar și de un mare rezervor energetic, care înmagazinează milioane de kilowați perpetuu la dispoziția omului. în această cascadă energetică, Volga trece drept cel mai mare și mai abundent fluviu din Europa, iar Enisei, ce-și revarsă apele tumultuoase spin- tecînd Siberia, trece drept cel mai puternic fluviu sovietic din punct de vedere hidroenergetic. Pe magistralele energetice sau pe planșetele proiectanților sînt gata să-și ofere puterea peste 30 milioane de kilowați ai acestui fluviu siberian. Nu există însă rîu sau fluviu în Uniunea Sovietică să fi scăpat atenției energe- ticienilor. Cu toate că țara dispune de mari resurse de cărbune și hidrocarburi și a dezvoltat o importantă rețea de centrale electrice nucleare, hidroenergetica rămîne o preocupare de prim ordin. *La Zaporojie, în inima Ucrainei, vizităm hidrocentrala „Dneproghes" în preajma a- niversării a 50 de ani de cînd a început să furnizeze energia smulsă din apele Niprului. Voind parcă să-i onoreze cu respect această vîrstă semicentenară, proiecțanții și constructorii i-au adus in „dar" alte citeva turbine, făcînd-o de aproape trei ori mai puternică. Iar în apropiere privim siluetele unei noi hidrocentrale, care folosește apa aceluiași lac de acumulare.Ne-am oprit asupra acestui moment din istoria hidroenergeticii Uniunii Sovietice pentru că hidrocentrala „Dneproghes" este ea însăși un simbol al bătăliei pentru electrificarea țării, declanșată în primii ani ai puterii sovietice prin „planul Goelro". Dacă în urmă cu 50 de ani „Dneproghes" stîrnea senzație prin dimensiunile construcției și puterea ei, fiind cea mai mare hidrocentrală din țară, azi, chiar cu forța ei revitalizată și simțitor amplificată, ea rămîne cu o strălucire modestă în galaxia marilor hidrocentrale care iși etalează puterea în multe milioane de kilowați. Acest salt, de la primele hidrocentrale la cele de azi de pe Enisei, Volga sau Lena, îl parcurgi în citeva ore plimbindu-te prin muzeul hidroenergeticii sovietice.La început, „Planul Goelro" prevedea construirea a 10—15 centrale electrice, cu o putere totală de 1.7 milioane kilowați. Aproximativ tot atît cît are azi „Dneproghes", Atunci, în primii ani ai puterii sovietice, nu au existat nici mijloacele materiale și nici Capacitatea creatoare de a cuteza înfruntarea marilor fluvii pentru stăvilirea kilowaților. Așa că primii constructori de hidrocentrale au apărut pe riurile mici. între acestea, riul Se- doi rămine ca piatră de hotar, odată cu construirea hidrocentralei „Volhov".Astăzi, energia produsă în Uniunea Sovietică atinge 1 500 miliarde kilowați/oră anual. Iar energia furnizată de hidrocentrala „Volhov", modernizată și ea în ultimii ani, abia dacă ar fi suficientă pentru alimentarea cu curent electric a televizoarelor locuitorilor din Leningrad. Fără ea însă, fără startul is

însemnări de călătorie

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 28 martie, ora 21 — 31 mar
tie, ora 21. In țară : Vremea va ti în 
general instabilă în regiunile din ves
tul și nordul țării și relativ frumoasă 
în celelalte regiuni. Cerul va fl varia
bil, cu lnnorări mal accentuate in Ba

In județul Mehedinți s-au dat In folosință numeroase hanuri, hoteluri și cabane care oferă drumeților cazare și masă in orice anotimp al anului. „Hanul Pandurilor" din Strehaia dispune de camere confortabile, braserie, restaurant și cofetărie cu laborator propriu. O altă unitate atrăgătoare este hanul „Gura Motrului", amplasat _ într-o pădure la marginea localității Arginești, pe șoseaua București — Craiova — Drobeta- Tr. Severin, la 6 km de Filiași. 

toric pe care l-a marcat în urmă cu aproape 65 de ani, dezvoltarea energeticii Uniunii Sovietice de azi ar fi fost de neconceput. Licăritul modest al hidrocentralei de pe riul Sedoi se înscrie în magistralele energeticii sovietice alături de marile hidrocentrale de pe Enisei, Angara, Volga, Obi, Kolima ș.a.în apropiere de Șușenskoe, in munții sălbatici ai Saianului, după o luptă bărbătească, crînccnă cu natura, apele Eniseiului au fost zăgăzuite. Evenimentul se petrecea în urmă cu cinci ani, cind constructorii anunțau intrarea in funcțiune, înainte de termen, a primului hidroagregat al hidrocentralei „Saian-Șușenskaia". Milioane de kilowați din apa Eniseiului erau pulsați în sistemul energetic al Siberiei, împreună cu miliardele de kilowați/oră furnizați de cele peste 90 de centrale hidroelectrice din acest ținut.în galaxia energetică a Siberiei, hidrocentrala „Saian-Șușenskaia", a cărei putere instalată va ajunge la 6,4 milioane kilowați, ocupă un loc central.Lacul de acumulare al hidrocentralei, cu un volum de 33 milioane metri cubi dd apă, asigură condiții pentru 1- rigarea a peste 500 000 hectare din sudul Siberiei, înlesnind, totodată, aprovizionarea cu apă potabilă și industrială a zecilor de localități urbane și a celor 120 de mari întreprinderi industriale care se înaltă odată cu noua hidrocentrală. în sfirșit, mai amintim că la elaborarea proiectului și-au adus contribuția 170 de institute de cercetări și proiectări, iar utilajul energetic și întreaga aparatură au fost realizate cu participarea întreprinderilor industriale din aproape 1 009 de orașe din toate colțurile Uniunii Sovietice.Iată însă că nici n-au început bine să se învirtă cele zece turbine ale hidrocentralei „Saian-Șușen- skaia", că proiecțanții institutului „Hidroproiectji din Moscova dau contur, pe planșete, unei noi hidrocentrale ce va fi construită tot pe fluviul Enisei, cu o capacitate finală de 7 500 megawați/oră. Realizarea noii hidrocentrale necesită excavarea a peste 70 milioane metri cubi de pămînt, turnarea a patru milioane metri cubi de betoane, montarea a 140 000 tone construcții metalice și instalații hidrotehnice.„Saian-Șușenskaia", „Bratsk", „Krasnoiarsk", „Nurek", „Kolima", „Zagorsk" și multe, multe altele definesc o preocupare susținută pentru punerea in valoare a potențialului hidroenergetic de caro dispune Uniunea Sovietică. Cit ’ despre perspectivele unui a- semenea demers este suficient să reamintim doar că în prezent, din cei 250 milioane megawați exploatabili din punct de vedere tehnic și economic de care dispun riurile șl fluviile Uniunii Sovietice, doar o parte — circa 15 la sută — au fost captați în sistemul energetic. Ceea ce înseamnă că hidroenergia rămîne încă o sursă considerabilă a cărei valorificare, prin eforturile constructorilor și specialiștilor, ocupă un loc important în programele de dezvoltare economică a Uniunii Sovietice.
Viorel SALAGEAN

nat, Crișana, Maramureș, Transilvania 
șl nordul Moldovei, unde vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă. In celelalte regiuni, ploi izo
late de scurtă durată. Vintul va sufla 
slab pînă la moderat, cu Intensificări 
de scurtă durată la munte și in Ba
nat, predomlntnd din sectorul sudic. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
intre minus 1 șl plus 9 grade. Iar cele 
maxime între 10 și 20 de grade. Ceață 
locală. (Otilia Dlaconu, meteorolog de 
serviciu).

Hanul dispune de 54 locuri de cazare, Iar masa se poate servi in restaurantul mobilat și decorat în stil oltenesc. Hanul „Balota", unitate foarte apreciată de vizitatori, se află la 14 km de Drobeta-Tr. Severin, intr-o pădure de salcîmi.La aceste unități, care funcționează în tot cursul anului, se pot reține locuri prin agenția de turism din București, str. 13 Decembrie'nr. 26, telefon 14 52 09.In fotografie : Hanul „Balota" — județul Mehedinți.
cinema

(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Prea cald pentru luna mai : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, LIRA (317171) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Imposibila iubire : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9,15; 15; 18.30, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12; 16; 19.
• întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu 
— 19,45, Femeia dispărută — 10; 12; 
14; 16; 18 : STUDIO (59 53 15).
• Bocet vesel — 13,30; 15,30, Aventu
ră in Arabia — 17,30; 19,30, POPU
LAR (35 15 17).
• Un petic de cer : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Mexicul în flăcări : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,30; 11,15; 13,45; 16,45;
19,45, FAVORIT (45 31 70) — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,45, EXCELSIOR
(65 49 45) — 8,30; 11,15; 16; 19.

• Moartea vine Ia decolare t SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20,
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
• Mirii anului doi ; CAPITOL
(16 29 17) — 8,45; 11; 13,15; 15,30;
18; 20.
• Gară pentru doi : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 16; 19,15.
• Aventurile ursuleților polari — 9; 
10,45; 12,15; 14; Incredibilele aventuri 
ale unor italieni in Rusia — 15,45; 
17,45; 19,45: DOINA (16 35 38).
• Arma misterioasă : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, 
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Scuzați, dv. vedeți fotbal? — 15,30; 
17,30; 19,30, Omul păianjen se întoarce 
— 9; 11; 13 : BUZEȘTI (50 43 58).

• Efendi ! FLACARA (20 33 40) — 13; 
17; 19.
• Balada cavalerului Ivanhoe : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Războiul stelelor ; VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.
• Competiția : UNION (13 49 04) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Iubire fără soare: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Febra aurului t AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Salamandra : FERENTARI (80 49 85)
— 10,30; 15,30; 17,30; 19,30, COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Domnișoara No or ie : GIULEȘTI 

(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Naufragiul : COTROCENI (49 48 48)
— 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Zică ce vor zice : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Afacerea Pigot : MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Titanic vals — 19,30: (sala 
Atelier) : Intre patru ochi (A) — 19; 
(sala „Ion Vasilescu", 12 27 45) : Gim
nastică sentimentală — 20; (la liceul 
„Nicolae Bălcescu") : Fata din An
dros — 17,30.

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : Arii din 
opere franceze. Mădăllna Muche — 
soprană, Steliana Calos — mezzo-so- 
prană — 18; (Ateneul Român) : Con
cert de valsuri și canțonete susținut 
de corul filarmonicii „George Enes
cu". Dirijor : Vasile Pântea — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Lacul le
bedelor — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Ste
lele Operetei — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
Hl-lea (amlnat din 13 III) — 17,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a Iul Arhimede — 19.

• -Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Front atmosferic — 19,30,
(la Palatul sporturilor șl culturii) : 
Opinia publică — 19.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria. 50 53 65): 
Băiatul cu stlclețl — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor șl cjntec
— 18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : în
cotro, căluțule 7 — 10; Aventurile Iul 
Plum-Plum — 17; (sala Batiștel) : 
Noul nostru vecin — 10.
• Circul București (110120) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 19,30.



I

CONCEPȚIILE ȘI INIȚIATIVELE 
INTERNAȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI

Se dezvoltă colaborarea românolibiană încetarea din viață a președintelui Ahmed Seta loure

NICOLAE CEAUȘESCU 
contribuții prestigioase, unanim prețuite 

la promovarea păcii și colaborării între popoare

TRIPOLI 27 (Agerpres). — In cadrul vizitei pe care o întreprinde în Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă, tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, a avut convorbiri cu Muhammad Al Zaruq Al Rajab, secretar al Comitetului Popular General. ,In cadrul convorbirilor au fost evocate cu satisfacție rezultatele pozitive obținute în dezvoltarea relațiilor economice, tehnico-științifice și culturale dintre Republica Socialistă România și Jamahiria Arabă Libiană ca urmare a aplicării în viață a hotărîrilor și orientărilor stabilite cu prilejul întilnirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist

Român, președintele Republicii Socialiste România, și colonelul Moam- mer El Geddafi, conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste. Cu acest prilej s-au examinat posibilitățile de lărgire, in continuare, a relațiilor dintre cele două țări și popoare, de dezvoltare a cooperării economice, tehnico- științifice in domeniul industriei, construcțiilor social-culturale și de drumuri, agriculturii, industriei petrolului, al culturii și sportului și in alte domenii.Tovarășul Manea Mănescu s-a în- tîlnit, de asemenea, cu secretarul Comitetului Popular General pentru locuințe.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială și de sinceră prietenie.

CONAKRY 27 (Agerpres). — Biroul Politic Național al Partidului Democrat din Guineea a anunțat, intr-un comunicat difuzat de postul de radio Conakry, că la 26 martie a încetat din viață Ahmed Sekou Tourâ, președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea, secretar general al Partidului Democrat din Guineea, conducător încercat al luptei pentru libertatea, independența și prosperi

tatea poporului guineez, militant de seamă pentru cauza eliberării naționale, pentru colaborare internațională și pace.Biroul Politic Național al Partidului Democrat din Guineea, reunit sub președinția primului ministru, Lansana Beavogui, a hotărît decretarea doliului național pe o perioadă de 40 de zile.
Lucrările Conferinței pentru dezarmare 

de la Geneva

„Plenara a dat o deosebită apreciere politicii externe active de colaborare, 
destindere și pace pe care o promovează Romania. S-a subliniat că activita
tea internațională a partidului și statului nostru s-a desfășurat, în anul 1983, 
în conformitate cu obiectivele trasate de Congresul al Xll-Iea și Conferința 
Națională ale partidului, cu orientările și indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, inspiratorul și promotorul strălucit al politicii externe românești, 
personalitate proeminentă a vieții internaționale contemporane, care se bucură 
de o înaltă prețuire și un îiialt prestigiu în rîndul tuturor popoarelor lumii”.

(DIN HOTARIREA PLENAREI C.C. AL P.C.R. DIN 21—22 MARTIE A.C.)îndreptar de o'deosebită însemnătate pentru întreaga dezvoltare eco- nomico-socială "a patriei, cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central al partidului s-a înscris, în același timp, prin aprecierile realiste, clarvăzătoare asupra principalelor tendințe și evoluții de pe arena mondială, prin pozițiile a- firmate în problemele cardinale ale contemporaneității, prin soluțiile constructive prezentate pentru ca a- ceste probleme să-și găsească rezolvări în consens cu interesele tuturor popoarelor lumii, ca un document politic internațional de profundă semnificație, care a stîrnit un amplu răsunet peste hotare. In acest larg ecou se reflectă, încă o dată, înalta prețuire de care se bucură pretutindeni pe glob personalitatea proeminentă a secretarului general al partidului, președintele Republicii, gîndirea și acțiunea sa politică profund novatoare, inițiativele multiple, activitatea sa vastă, neobosită pentru traducerea în viață a idealurilor nobile ale păcii, libertății și progresului, ale încrederii și colaborării între popoare — activitate care a adus țării o nobilă demnitate și un înalt prestigiu în marele concert al națiunilor.
Epoca celei mai dinamice 

activități în domeniul vieții 
internaționale, ^‘r-adevăr, este o realitate profund ancorată în conștiința fiecărui locuitor al patriei că epoca inaugurată odată cu Congresul al IX-lea, de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în fruntea partidului și apoi a stalului, și, p<? eare poporul nostru o numește cu atita îndreptățire „epoca Ceaușescu'!, este e- pdca celor mai mari împliniri ale țării și pe tărîmul politicii externe, a unui dinamism fără precedent în domeniul activității internaționale a României socialiste.Să ne readucem în memorie atîtea șl atîtea secvențe de neuitat care atestă acest adevăr. Să ne amintim de imaginile devenite atît de familiare ale omagierii vibrante a șefului statului român de popoarele a nenumărate țări, situate pe toate continentele, unde a adus mesajul de pace și prietenie al poporului român ; de momentele solemne ale prezenței președintelui țării la tribuna unor înalte foruri internaționale ; de atenția și interesul cu care a fost urmărit, de fiecare dată, cuvîntul său, cuvîntul României ; de aprecierile și expresiile de înaltă considerație din partea atîtor și atîtor șefi de state și guverne, oameni politici marcanți, reprezentanți de frunte ai vieții economice, științifice și culturale mondiale, față de meritele sale inestimabile ca promotor al cauzei destinderii și înțelegerii internaționale. Evocarea u- nor asemenea momente memorabile vine să aducă pregnantă mărturie marii realități că, în întreaga sa istorie, România nu s-a afirmat cu atita putere pe plan internațional, nu a întreținut legături atît de largi, nu și-a cîștigat atita stimă și nu a avut atîția prieteni ca în perioada de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în fruntea partidului și a statului.Cu deplin temei se poate afirma că în tot ceea ce a întreprins și întreprinde România în sfera vieții internaționale își găsesc manifestare plenară trăsăturile definitorii ale modului de gîndire și acțiune al președintelui : spiritul revoluționar, umanismul și înalta principialitate, clarviziunea politică, capacitatea profundă de a Investiga și sintetiza evoluțiile și tendințele noi ale lumii contemporane, de a surprinde contradicțiile ei și de a desprinde concluziile practice ce se impun, perseverența în atingerea scopurilor propuse, abnegația și pasiunea cu care slujește aspirațiile fundamentale ale poporului nostru, comune în esența lor cu ale tuturor popoarelor lumii.

Dialog permanent spre 
toate orizonturile, istorice 
itinerare ale păcii și prie
teniei. Tară relativ puțin cunoscută cîndva, care nu o dată s-a găsit izolată din punct de vedere internațional, România a devenit astăzi una din prezențele cele mai active în concertul națiunilor. însuși faptul că România intreține acum raporturi diplomatice cu nu mai puțin de 139 de state, iar legături economice cu peste 150 de state, oglindește, fără îndoială, un adevărat salt în domeniul relațiilor externe ale țării noastre. Desfășurînd un amplu și permanent dialog spre toate zările lumii, în numele cauzei păcii și progresului, România își întărește necontenit raporturile de prietenie, solidaritate și conlucrare multilaterală cu toate țările socialiste, de care ne leagă comunitatea de orînduire. de ideologie și de țeluri, extinde continuu relațiile cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, de care ne simțim apropiați prin multiple interese comune, promovind, în același timp, în spiritul coexistenței pașnice, cooperarea cu toate celelalte state, inclusiv statele capitaliste dezvoltate din punct de vedere economic.

In impulsionarea continuă a acestei largi deschideri planetare s-au înscris, ca momente hotărîtoare, uriașul număr de intîlniri și contacte ale președintelui Nicolae Ceaușescu, pe pămintul patriei sau de-a lungul unor itinerare istorice, întreprinse împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in țări de pe toate continentele — convorbiri cu șefi de state și guverne, cu conducători de partid și alte organizații politice. Documentele semnate cu aceste prilejuri — tratate, declarații solemne, comunicate comune — au deschis întotdeauna noi și vaste orizonturi legăturilor de prietenie cu imensa majoritate a națiunilor de pe glob, marcînd, totodată, importante contribuții la afirmarea unui tip nou, democratic de relații internaționale.Acest permanent dialog, această impresionantă activitate de contacte dau măsura unui intens travaliu, unor prodigioase eforturi pentru afirmarea drepturilor și îndatoririlor fundamentale ale statelor, pentru înrădăcinarea trainică a principiilor și normelor noi de relații interstatale în viața internațională. Așezînd ferm relațiile sale cu celelalte state pe temelia principiilor independenței și suveranității naționale, egalității riguroase în drepturi, neamestecului sub nici o formă în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță sau amenințarea cu forța, a respectării dreptului inalienabil al fiecărui popor de a fi deplin stăpîn pe destinele proprii și a-și orîndui viața așa cum dorește, fără nici un amestec din afară, România socialistă este astăzi în situația de a deține pe eșichierul politic mondial o poziție apreciată ca fiind unică în felul său, în sensul că demonstrează practic deplina posibilitate a e- xistenței unor raporturi bune, normale cu •toate țările lumii, inclusiv cu țări care se află în conflict sau pe care le separă divergențe de opinii ori litigii și diferende, atunci cind se pornește de la respectarea neabătută a acestor norme și principii.Istoria va consemna, fără îndoială, la loc de frunte, că. practicînd o asemenea amplă deschidere, România socialistă, președintele ei au contribuit decisiv la deblocarea unor căi ce păreau închise, la deschiderea unor dialoguri internaționale ce păreau greu de conceput, la apropierea pozițiilor și punctelor de vedere^ în probleme spinoase ale actualității, facilitînd identificarea unor soluții judicioase, reciproc acceptabile.
Teze creatoare, profund 

umaniste, propuneri și ini
țiative de amplu răsunet 
mondial Dar saItul istoric intervenit în situația internațională a României se datorează nu numai diversificării și extinderii atît de largi a raporturilor politico-diplomatice, ci. mai ales, spiritului permanent de inițiativă, rolului dinamic pe care tara noastră l-a jucat și îl joacă, sub impulsul hotărîtor al gîndirii și acțiunii politice ale președintelui Nicolae Ceaușescu, în rezolvarea problemelor cardinale ale contemporaneității. Se poate spune că nu există aspect sau evoluție, oricît de complicate și complexe ar fi, nu există „dosar" sau problemă acută a vieții internaționale asupra căreia România, prin glasul președintelui ei, să nu-și fi spus răspicat cuvîntul, să nu fi prezentat considerente proprii, originale, să nu fi avansat idei creatoare, propuneri cu caracter profund constructiv, să nu fi venit cu inițiative cutezătoare, multe cu rol de pionierat, în vederea cristalizării unor soluții echitabile, în concordanță cu interesele vitale ale popoarelor, cu cerințele cauzei păcii.Președintele Republicii are meritul de excepțională însemnătate de a fi arătat, că, în condițiile cînd în arsenalele statelor s-au acumulat arme cu o neînchipuită putere de_ distrugere, capabile să prefacă întreaga planetă intr-un deșert de cenușă radioactivă. problema fundamentală a vremurilor noastre este oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare. în primul rînd dezarmare nucleară. Cronica acestor ani va consemna fermitatea și consecvența acțiunilor în acest sens ale celui mai autorizat exponent al poporului nostru, concepția sa novatoare asupra dezarmării, privită ca un proces de la simplu la complex, programul amplu, cuprinzător, de măsuri vizînd înlăturarea primejdiei unui holocaust nuclear, apărarea dreptului suprem al oamenilor și popoarelor la viață, la pace, la existență liberă și demnă. Iar poporul nostru. România socialistă, acționînd în deplină consonanță cu acest arzător imperativ, se pot mîndri că prin tot ceea ce au întreprins, prin marile manifestații desfășurate pe tot cuprinsul țării, prin demersurile necurmate întreprinse de secretarul general al partidului, președintele Republicii, prin pozițiile umaniste susținute în forurile internaționale, se situează în primele rînduri ale marii mișcări pentru pace. Pe bună dreptate. România a intrat astăzi în conștiința contemporaneității ca „țară

a păcii", tot așa cum președintele ei este pretutindeni omagiat ca „erou al păcii".Aceeași consecvență și tenacitate caracterizează activitatea președintelui României pentru edificarea unui sistem durabil de securitate și cooperare în Europa. De la elucidarea sub toate aspectele a conținutului noțiunii de securitate europeană, aportul de substanță la pregătirea și desfășurarea Conferinței general europene și elaborarea Actului final de la Helsinki și pînă la eforturile depuse de România pentru ca reuniunile care au urmat, inclusiv actuala reuniune de la Stockholm, să îndreptățească speranțele popoarelor, se conturează imaginea unei preocupări constante pentru instaurarea unui climat de apropiere și înțelegere pe ansamblul continentului și în fiecare din zonele sale, de transformare a acestor zone în regiuni libere de armele nucleare, o atenție deosebită acordîndu-se, în mod firesc, Balcanilor, pentru crearea unei Europe unite a păcii și conlucrării prietenești.In viziunea unitară a președintelui Nicolae Ceaușescu asupra ansamblului fenomenelor internaționale, problema păcii și securității mondiale se află într-o strinsă și nemijlocită relație cu problema dezvoltării. Pacea, securitatea — subliniază șeful statului român — nu pot fi trainic înscăunate atît timp cît pe glob persistă grave inechități, cît se mențin și se adîncesc decalajele dintre state, cît lumea este împărțită în bogați și săraci. Tocmai de aceea una din direcțiile fundamentale ale operei teoretice și activității practice a președintelui Republicii o constituie făurirea noii ordini economice internaționale, fiind unanim cunoscute și întrunind cea mai largă a- preciere măsurile propuse în vederea lichidării subdezvoltării și progresului general al umanității.înaltul simț de răspundere față de destinele omenirii se manifestă plenar și în statornicia de neclintit, cu care președintele Nicolae Ceaușescu militează pentru repudierea politicii de forță și amenințare cu forța din viața internațională, pentru reglementarea exclusiv pe căi pașnice, prin mijloace politice, a oricăror probleme deschise, a oricăror litigii, diferende sau conflicte dintre state. Conducătorul României socialiste are meritul de a fi elaborat teza profund umanistă că tratativele oricît de îndelungate și spinoase ar fi sînt infinit preferabile confruntărilor militare. cu tot cortegiul de suferințe, vărsări de sînge și distrugeri pe care le implică.
Înalt omagiu, unanimă 

considerație, stimă și pre
țuire Același umanism și același înalt spirit de responsabilitate față de prezentul și viitorul umanității caracterizează modul în care președintele Nicolae Ceaușescu a abordat și abordează celelalte mari probleme ale contemporaneității, fie că este vorba de lichidarea definitivă a colonialismului, a politicii de apartheid și discriminare rasială, de imperativul democratizării ansamblului relațiilor internaționale, de sporirea rolului țărilor mici și mijlocii, al statelor în curs de dezvoltare și nealiniate pe arena mondială, de creșterea rolului și contribuției O.N.U. la promovarea păcii și cooperării între națiuni.De o excepțională însemnătate este ideea subliniată necontenit de secretarul general al partidului, președintele României, că problemele de o uriașă complexitate care se ridică astăzi în fața lumii își pot găsi soluționarea numai prin eforturile unite ale maselor celor mai largi, ale tuturor popparelor planetei și se poate spune că prin tot ceea ce a făcut și face, prin întreaga sa activitate pe tărîm internațional, prin viziunea nouă, revoluționară, străină oricăror îngustări sau limitări, pe care o promovează asupra solidarității, conducătorul partidului și statului nostru militează cu neclintită consecvență pentru înfăptuirea acestui imperativ primordial — Partidul Comunist Român, România socialistă strîngîndu-și necontenit legăturile cu forțele social-politice cele mai largi ale planetei în lupta pentru instaurarea pe glob a unei politici noi de pace, echitate și egalitate în drepturi.Omagiul vibrant pe care întregul popor român îl aduce celui care, întruchipînd aspirațiile sale cele mai fierbinți, șira pus cu nesecată energie întreaga ființă în sluiba înălțării demne a patriei în rîndul celorlalte națiuni de pe glob își găsește astfel întregirea în prețuirea, stima și considerația manifestate pe toațe meridianele față de nobilul demers al președintelui Nicolae Ceaușescu în vederea împlinirii idealurilor de pace, înțelegere, progres ale tuturor popoarelor, a creării acelei lumi mai bune și mai drepte spre care năzuiesc toate conștiințele lucide ale planetei.

Romulus CAPLESCU

BOGOTA

Manifestare consacrată României
BOGOTA 27 (Agerpres). — La 

Universitatea Centrală din Bo
gota — sediul Casei de priete
nie romăno-columbiene, a avut 
loc o manifestare consacrată 
României, in cadrul căreia au 
fost reliefate personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
contribuția esențială a pre
ședintelui României la edifica
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate in țara noas
tră, la promovarea unei politici 
externe constructive, de pace, 
prietenie și colaborare cu toate 
popoarele lumii.

In alocuțiunea rostită, cu acest 
prilej, de Jorge Enrique Molina, 
rectorul universității, președinte

al Casei de prietenie romăno- 
columbiene, au fost relevate, 
pe larg, succesele obținute de 
poporul român în cei 40 de ani 
de la victoria revoluției de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, evi- 
dențiindu-se îndeosebi rezulta
tele dobîndite de țara noastră 
in cele aproape două decenii de 
cînd în fruntea partidului și 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu prilejul acestei manifestări 
a fost prezentat filmul docu
mentar „România, Ceaușescu, 
Pace" și a avut loc vernisajul 
expoziției „Momente din istoria 
poporului român".

praga : Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare
• tehnico-științifică

GENEVA 27 — Trimisul Agerpres, Constantin. Țintea, transmite : In conformitate cu ordinea de zi și programul de lucru convenite, Conferința pentru dezarmare de la Geneva a examinat, în ședințe plenare, problema prevenirii cursei înarmărilor în spațiul extraatmosferic.Reliefînd actualitatea și importanța acestei teme, reprezentantul Argentinei, Julio Cesar Carasales, a arătat că în prezent posibilitatea unei catastrofe nucleare devine tot mai amenințătoare, ceea ce face ca prevenirea războiului nuclear să constituie o problemă de maximă urgență. în condițiile în care lumea se află astăzi intr-un echilibru fragil, ne putem imagina în ce situație ne vom găsi atunci cînd spațiul va fi invadat de diverse sisteme de arme, a spus delegatul argentinian.După cum sublinia la rîndul său reprezentantul Suediei, Rolf Ekeus, sarcina principală corfstă în negocierea unui tratat internațional care să interzică toate armele spațiale, inclusiv armele dirijate contra unor ținte spațiale. Reprezentantul Cehoslovaciei, Milos Vejvoda, a relevat că a sosit momerttul să se încheie capitolul exploratoriu și să se treacă la unul npu, vizînd elaborarea și adoptarea unor măsuri practice și efective în domeniul prevenirii cursei înarmărilor în spațiul extraatmosferic.Mario Alessi, Italia, a exprimat regretul că, în ciuda eforturilor desfă

șurate de delegația română — care asigură președinția conferinței pe luna martie — nu a fost creat încă un cadru de lucru care să permită dezbateri de fond. Acesta ar urma să îmbrace forma unui comitet special, similar celor deja create, consacrate armelor chimice, elaborării programului global de dezarmare și acordării de garanții de securitate statelor neposesoare de arme nucleare.Conferința a trecut, totodată, la dezbaterea punctului de pe agendă intitulat „Aranjamente internaționale eficiente pentru asigurarea statelor nedotate cu arme nucleare contra recurgerii sau amenințării cu recurgerea la armele nucleare". A prezentat poziția în această problemă delegația Vietnamului, țară cu statut de invitat la actuala sesiune, care s-a pronunțat pentru elaborarea unui program de dezarmare nucleară radical și global, singurul în măsură să ofere garanții absolute țărilor nenucleare.în paralel cu ședințele în plen au continuat consultările neoficiale inițiate de delegația țării noastre în a- cele probleme înscrise pe agendă pentru dezbaterea cărora nu au fost create organe subsidiare speciale : interzicerea experiențelor nucleare, încetarea cursei înarmărilor nucleare și dezarmarea nucleară, prevenirea războiului nuclear, prevenirea cursei înarmărilor în spațiul extraatmosferic, noi tipuri de arme de distrugere în masă și noi sisteme de asemenea arme.PRAGA 27 (Agerpres). — La Praga a avut loc ședința a 30-a a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare tehnico-științifică. Delegația română a fost condusă de tovarășul Ion Ursu, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.La ședință au fost examinate sarcinile care revin comitetului din hotărîrile Comitetului Executiv al C.A.E.R., precum și probleme legate de elaborarea programului complex privind progresul tehnico-științific al țărilor membre ale C.A.E.R. Au fost convenite măsuri privind dezvoltarea, în continuare, a colaborării

și sporirea eficienței acesteia în cadrul convențiilor generale ale țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul roboților industriali, precum și al utilizării microprocesoarelor în economiile naționale ale acestor țări.Comitetul a examinat, de asemenea, stadiul coordonării planurilor economice ale țărilor membre ale C.A.E.R. pe 1986—1990 în problemele științei și tehnicii care fac obiectul colaborării reciproce, precum și stadiul elaborării acțiunilor de colaborare tehnico-științifică pe termen lung legate de asigurarea necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. cu energie, combustibili și materii prime.
Convorbiri economice româno-guineezeCONAKRY 27 (Agerpres). — La Conakry s-au desfășurat lucrările celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei mixte româno-guineeze de cooperate economică și tehnică. în spiritul relațiilor de prietenie dintre cele două popoare, au fost convenite și înscrise în protocol contingente de mărfuri ce vor face obiectul schimburilor bilaterale în perioada 1985— 1990, precum și măsuri pentru dezvoltarea cooperării economice bilaterale. Protocolul sesiunii a fost semnat de președinții celor două părți în comisie, Alexandru Roșu, ministru secretar de stat la Ministe

rul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, și Mamouna Toure, ministrul comerțului exterior al Republicii Populare Revoluționare Guineea.Cu prilejul lucrărilor, Alexandru Roșu a fost primit de Lansana Beavogui, primul ministru al R.P.R. Guineea. In timpul convorbirii au fost abordate aspecte privind modalitățile extinderii relațiilor economice dintre cele două țări, de punere in aplicare a unor acțiuni concrete vizînd promovarea schimburilor comerciale și cooperării economice bilaterale, precum și unele probleme ale vieții internaționale.
MOSCOVA

Încheierea noii runde a consultărilor sovielo-chinezeMOSCOVA 27 (Agerpres). — La Moscova a luat sfîrșit cea de-a patra rundă a consultărilor sovieto-chi- neze, desfășurate în perioada 12—26 martie — se arată într-un comunicat de presă dat publicității de agențiile T.A.S.S. și China Nouă. Leonid Iliciov, reprezentantul special al guvernului sovietic, locțiitor al ministrului afacerilor externe, și Qian Qichen, adjunct al ministrului afacerilor externe, trimis special al guvernului R.P. Chineze, au continuat schimbul de păreri cu privire la normalizarea relațiilor dintre cele două țări.

Părțile au relevat că, de la debutul consultărilor, au început să se restabilească relațiile și contactele reciproc avantajoase dintre cele două țări în domeniile economic, comercial, științific, cultural, sportiv — se spune în comunicat — subliniin- du-se că atmosfera în care s-au desfășurat consultările a fost de sinceritate și calm.Cele două părți consideră consultările utile și au convenit ca o nouă rundă a acestora să aibă loc în luna octombrie 1984, la Beijing.

Pentru o Europă fără arme nucleare !
BONN 27 (Agerpres). — In ca

drul unei acțiuni de protest împo
triva escaladării cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace in Euro
pa și in întreaga lume, peste 1 000 
de persoane au participat la o blo
cadă a bazei forțelor aeriene bri
tanice din orașul vest-german 
Guetersloh — informează agenția 
D.P.A. Demonstranții și-au expri
mat îngrijorarea față de creșterea 
pericolului unei conflagrații nu
cleare pustiitoare, pronunțindu-se

împotriva amplasării de noi rachete 
nucleare in Europa.

Organizația de tineret a Partidu
lui Social-Democrat din R. F. Ger
mania, „Tinerii Socialiști", se pro
nunță pentru o Europă fără arme 
nucleare și alte arme de distrugere 
in masă — a declarat președintele 
organizației, Rudolf Hartung, intr-o 
cuvintare rostită la Bonn, „Tinerii 
Sodaliști" — a precizat Hartung — 
vor sprijini și pe viitor inițiativele 
mișcării pentru pace din R. F. Ger
mania.

După reuniunea Consiliului ministerial al- Pieței comuneBRUXELLES 27 (Agerpres). — Reuniunea extraordinară a Consiliului ministerial al Pieței comune de la Bruxelles nu a dus nici de data aceasta la realizarea unui acord asupra cererii Marii Britanii de a obține o reducere considerabilă și de durată a contribuției sale la bugetul comunitar. Comisia C.E.E. a fost solicitată să prezinte noi propuneri ca o ultimă încercare de apropiere a pozițiilor, adaugă Reuter, însă acest organism executiv al Pieței comune a făcut cunoscut participanților că deosebirile de opinii sint atît de mari incit nu pot oferi nici o soluție de compromis.într-o ultimă tentativă de a ajunge la un acord asupra prețurilor agricole comunitare, miniștrii agriculturii din C.E.E., reuniți la Bruxelles, au convenit să se întîlnească din nou vineri în capitala belgiană. Ministrul francez de resort, Michel Rocard, care a prezidat lucrările, a declarat că pentru moment nu s-a realizat nimic hotărîtor, participanții trebuind să examineze nu mai puțin de 69 de propuneri referitoare la viitoarele prețuri agricole pentru campania 1984—1985. Pină vineri, a precizat el, se vor desfășura în țările, membre reuniuni ale guvernelor și vor avea loc noi consultări cu Comisia Pieței comune destinate găsirii unei soluții

la controversata problemă a prețurilor agricole.
★LONDRA 27 (Agerpres). — Partidul laburist britanic a anunțat că își va axa campania electorală pentru alegerile europene pe necesitatea realizării unei „noi strategii" industriale in cadrul C.E.E. Liderul laburist, Neil Kinnock; care a prezidat o reuniune comună a partidului său și a Congresului sindicatelor britanice — T.U.C., a declarat că laburiștii se pronunță pentru reforme de fond ale Pieței comune. Ele trebuie să permită relansarea economică a țărilor comunității prin creșterea investițiilor. Partidul laburist reclamă, de asemenea, schimbări importante in legăturile dintre Marea Britanie și C.E.E., în special în ce privește contribuția financiară a acestei țări la bugetul comunitar.
★BRUXELLES 27 (Agerpres). — în 1990, numărul șomerilor din țările vest-europene va ajunge la 25 milioane dacă actuala tendință de pe piața forței de muncă se va menține, se arată intr-o prognoză alcătuită de Confederația sindicală vest- europeană (E.T.U.C.). în țările Europei occidentale — se spune în documentul alcătuit de această confederație care grupează organizații sindicale din 18 țări vest-europene — există în prezent peste 19 milioane de șomeri.
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PRIMIRE. Președintele statului Israel, Chaim Herzog, și primul ministru al guvernului, Yitzhak Shamir, l-au primit pe ministrul român al turismului și sportului, Nicolae Gavrilescu, aflat într-o vizită în Israel. Cu acest prilej au fost abordate unele probleme ale raporturilor bilaterale, îndeosebi cu privire la promovarea schimburilor turistice.LA MOSCOVA s-au încheiat lucrările Consfătuirii economice unionale consacrate problemelor complexului agroindustrial. Participanții — relatează agenția T.A.S.S. — au examinat sarcinile actuale ale organelor de partid, de stat și economice in direcția sporirii eficienței agriculturii și a altor ramuri ale complexului agroindus- consfătuirii a avut schimb de păreri de perfecționare a sporire a producti- de consolidare a
trial. în cadrul loc un amplu asupra căilor planificării, de vității muncii, autogestiunii.

explozii în cartierele din estul și sud-estul capitalei libaneze. Conform unui bilanț provizoriu, citat de agenția France Presse. 30 de persoane din rîndul populației civile au fost rănite. Bombardamentele au avut drept țintă cartierul Achrafieh (centrul sectorului de est al capitalei), precum și cartierele mărginașe Badaro, Tahwita și Jisr El Wați. Pe plan politic, continuă tratativele, forțele beligerante adoptind măsuri menite să reducă situația de încordare în mai multe sectoare ale Beirutului.

datorită abandonării de către populație a unor vaste teritorii, ale țării.CREȘTE NUMĂRUL ȘOMERILOR CU DIPLOME UNIVERSITARE ÎN OLANDA. Șomajul în rindul absolvenților învățămîntului superior din Olanda a crescut considerabil în ultimii ani, relatează presa olandeză. Din cei 130 000 de tineri care au absolvit o facultate în anul 1980, 6 000 nu au reușit să-și găsească un loc de muncă potrivit calificării lor. In prezent, în țară șomează 15 000 de absolvenți universitari.COMUNICATUL COMUN privind convorbirile dintre președintele Pakistanului, Mohammad Zia-ul Haq, și primul ministru al Ma- layeziei, Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad, exprimă profunda îngrijorare a ambelor părți în legătură cu escaladarea cursei înarmărilor. In acest context se subliniază necesitatea intensificării eforturilor pentru o dezarmare generală și completă, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară sub un control international efectiv. Ei au subliniat, totodată, necesitatea unor garanții internaționale față de utilizarea armelor nucleare împotriva statelor nenucleare.

CONVORBIRI CHINO-BRITA- NICE ÎN PROBLEMA HONG KONGULUI. Agenția China Nouă informează că la Beijing a luat sfîrșit o nouă rundă a celei de-a doua faze a convorbirilor chino- britanice în problefna Hong Kong- ului. Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze a precizat că s-a convenit ca următoarea rundă a convorbirilor să aibă loc la 11—12 aprilie, la Beijing.

ALEGERI ÎN URUGUAY, ÎN LUNA NOIEMBRIE. Intr-o declarație făcută la Montevideo, coman- dantul-șef al armatei uruguaiene, generalul Pedro Aranco, a anunțat că alegerile prezidențiale și parlamentare din țară vor noiembrie anul acesta agenția I.P.S. avea loc în— transmite

PRIMELE RACHETE NUCLEARE DE LA COMISO VOR FI OPERAȚIONALE LA SFIRȘITUL A- CESTEI LUNI. într-o declarație făcută in parlament, ministrul italian al apărării, Giovanni Spadolini, a anunțat că primele rachete „Cruise" amplasate Ia baza de la Comiso din Sicilia vor fi operaționale la sfîrșitul acestei luni. Declarația lui Spadolini intervine într-un moment in care mișcările pentru pace din Italia ău organizat la Co- miso ca și în alte localități din țară ample demonstrații împotriva prezenței noilor arme purtînd încărcături nucleare. Intr-un comunicat al P.C. Italian se relevă, între altele, „gravitatea declarației ministrului apărării" și se exprimă regretul față de faptul că guvernul italian nu a „întîrziat la maximum intervalul de timp necesar instalării rachetelor pentru a favoriza reluarea dialogului" în această problemă.

SITUAȚIA PE DIVERSELE FRONTURI DIN BEIRUT ȘI ÎMPREJURIMILE ACESTUIA a continuat să se degradeze,, agențiile internaționale de presă consemnînd

APEL ADRESAT COMUNITĂȚII INTERNAȚIONALE. Ca urmare a secetei care afectează grav principalele regiuni agricole ale țării, Mozambicul a lansat un. apel comunității internaționale să contribuie la depășirea actualei situații de criză. Sprijinul internațional este cu atît mai necesar cu cît se semnalează lipsa grăunțelor de în- sămînțare și a forței de muncă

EXPOZIȚIEI
Moscova a fost inaugurată expoziția internațională

INTERNAȚIONALE „METALLO-INAUGURAREA 
OBRABOTKA ’84". La 
de mașini, utilaje și unelte pentru industria de prelucrare a metalului 
„Metalloobrabotka — ’84“, tn care își prezintă produsele aproximativ 600 
de întreprinderi și organizații din 22 de țări și din Berlinul occidental. 
La actuala ediție a acestei importante manifestări economice și comerciale 
internaționale, industria din țara noastră este prezentă prin intermediul 
întreprinderilor „Mașinexportimport", „Electronum" și „Tehnoimportex- 
port" — cu mașini-unelte, utilaje de automatizare și control și aparate 
de măsură și control. După ceremonia inaugurării expoziției, pavilionul 
țării noastre a fost vizitat de A. K. Antonov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., B. V. Balmont, ministrul industriei de mașini- 
unelte și instrumente, și de alte persoane.
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