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Experiența înaintata să devină un bun 
al tuturor, un factor de progres!

Este necesar să se treacă cu hotărîre la generalizarea 
experienței pozitive. Avem în munca noastră rezultate 
pozitive. Să luăm măsurile necesare pentru a asigura 
generalizarea acestor realizări în întreaga țară.

NICOLAE CEAUȘESCU

- DESFĂȘURATA EXEMPLAR!
PRETUTINDENI, IN ACESTE ZILE, ACȚIUNI ENERGICE,

PUTERNICĂ MOBILIZARE A FORȚELOR DIN AGRICULTURĂ PENTRU

La recenta plenară a C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, lnfățișînd realizările obținute de poporul nostru în anul 1983 in toate domeniile de activitate, a subliniat că aceste rezultate demonstrează, cu puterea de netăgăduit a faptelor, forța economiei noastre, superioritatea orînduirii socialiste, capacitatea creatoare a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, de a învinge orice greutăți, de a asigura mersul ferm înainte al României pe calea socialismului și comunismului.Desigur, fiecare colectiv muncitoresc, fiecare unitate economică, fiecare județ și-au adus contribuția la obținerea acestor succese de prestigiu, prin activitatea de zi cu zi consacrată realizării sarcinilor de plan, prin valorificarea capacității creatoare și organizatorice în vederea folosirii cu randament superior a bazei tehnico-materiale de care dispunem, în interesul dezvoltării întregii economii. Un număr de colective și județe s-au evidențiat, în anul care a trecut, prin realizări de excepție, care le-au situat în fruntea întrecerii socialiste. Ilind o înaltă prețuire muncii pline de dăruire și abnegație, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii, a inmînat, in cadrul unei solemnități desfășurate la Marea Adunare Na-

tională, unui șir de unități și județe înalte ordine și distincții.Prin întreaga ei desfășurare, întrecerea socialistă se dovedește a fi cadrul de amplă afirmare a inițiativei și responsabilității muncitorești, de puternică emulație a gindirii și creației, a muncii fără preget consacrate înfăptuirii exemplare a programului de dezvoltare economică și socială a patriei. Rezultatele obținute anul trecut de fruntașii in întrecere fac parte integrantă din marile realizări dobindite de întregul nostru popor, care acționează in strînsă unitate în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului nostru, politică ce întruchipează în cel mai înalt grad interesele bunăstare și fericire noastre națiuni.Fără Îndoială că una realizări obținute în constituie experiența îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor economice complexe, experiența diferitelor colective de muncă, organe și organizații de partid dobîndltă în diferite domenii de activitate. Tocmai de aceea, este indiscutabil că experiența valoroasă a fruntașilor in întrecere, a celor mai buni dintre cei mai buni, a îmbogățit experiența intregii țări, a întregului popor. Se poate spune că experiența înaintată se constituie intr-un bun de valoare substanțială la scară națională, ea propune tutu-

de progres, ale întregiidintre marile întrecere o înaintată in

ror, prin performanțele Înalte atinse, repere tot mai ambițioase pentru ceea ce avem de realizat de acum înainte. Grăuntele de aur al experienței înaintate constituie un tezaur prețios în lupta tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor eco- nomico-sociale deosebit de importante in acest an, în care vom sărbători a 40-a aniversare a libertății noastre și va avea loc Congresul al XlII-lea al partidului. Așa cum se arată în Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R., marea sărbătoare națională a poporului nostru de la 23 August trebuie să fie marcată, în întreaga țară, prin desfășurarea de ample acțiuni politice și organizatorice pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului de dezvoltare economico-socială pe 1984 și pe întregul cincinal, a prevederilor Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.De bună seamă, pentru înfăptuirea acestor sarcini capătă o mare însemnătate valorificarea experienței înaintate acumulate de numeroase colective de muncă și organizații de partid fruntașe, experiență ce este pusă cu generozitate la in- demîna tuturor celor interesați. Așa se fructifică unul dintre marile a- vantaje ale societății noastre socialiste — libera circulație a experienței pozitive, posibilitatea obiectivă a cunoașterii și însușirii de către

fiecare colectiv a metodelor și inițiativelor valoroase în producție. Așa se asigură o largă mobilizare a oamenilor muncii pentru realizarea planului și a angajamentelor, știut fiind că experiența înaintată intre- oține emulația muncii rodnice, dezvoltă în folosul producției.Desigur, sarcinile concrete revin fiecărui colectiv diferă funcție de dotarea tehnico-materială de care dispune, de cerințele concrete ale economiei și ale exportului, de măsurile stabilite de conducerea partidului într-o perioadă sau alta. Bunăoară, în prezent, întreaga atenție a tuturor colectivelor din economie trebnie să fie îndreptată spre înfăptuirea neabătută a sarcinilor stabilite de partidului la recenta plenară a C.C. al P.C.R. : planului . . ___export, dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, creșterea mai accentuată a productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea mai substanțială a consumurilor materiale și energetice, recuperarea, re- condiționarea și refolosirea materialelor și pieselor de schimb, punerea în funcțiune la termen a tuturor obiectivelor de investiții, obținerea de recolte record în agricultură ș.a. Pentru realizarea exemplară a aces-
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secretarul general ălrealizarea integrală a la producția fizică și la
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Un loc fruntaș care onorează și îndeamnă, 
în anul 40 al libertății noastre, la

MUNCĂ TEMEINIC ORGANIZATĂ 
PENTRU DEPĂȘIREA PLANULUI
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In pagina a ll-a, prezentăm experiența organizației județene 

de partid Cluj in desfășurarea întrecerii socialiste

AU ÎNDEPLINIT planul pe primul trimestru
30 de unități economice 

din județul TimișColectivele de oameni ai muncii din 30 unități economice din județul Timiș, aplicind cu fermitate programele de măsuri privind creșterea mai accentuată a productivității muncii prin organizarea superioară a producției, extinderea mecanizării și automatizării proceselor de fabricație, introducerea unor tehnologii moderne de înalt randament, întărirea ordinii și disciplinei, au reușit să realizeze înainte de termen sarcinile de plan pe primul trimestru al anului la indicatorul producție-marfă industrială. Pe baza avansului de timp cîștigat, cele 30 de unități economice timi- șene fruntașe vor livra suplimentar economiei naționale pină la finele lunii martie o producție- marfă în valoare de 210 milioane lei. (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii").

25 de unități economice 
din județul Bacăuîn întrecerea pe care o desfășoară în cinstea celei de-a 40-a aniversări a actului istoric de la 23 August 1944 și a Congresului al XlII-lea al partidului, oamenii muncii din industria județului Bacău înscriu zilnic noi și importante realizări. Pină în prezent, au raportat îndeplinirea planului pe primul trimestru al anului 25 de întreprinderi industriale și unități economice din județ. Prin- tr-o mai bună organizare a muncii și folosirea completă a capacităților de care dispun, colectivele de muncă respective vor realiza pînă la finele lunii martie o producție-marfă suplimentară în valoare de 120 milioane lei. (Gheorgbe Baltă, corespondentul „Scînteii").

• Recuperarea grabnică a întirzierilor impune să 
se lucreze din zori și pînă seara la semănat, iar 
noaptea la pregătirea terenului

• Există condiții favorabile ca, în cursul acestei 
săptămîni, aria semănatului să se extindă în majori
tatea județelor

• Răspundere și exigență pentru calitatea lucră
rilor, pentru asigurarea densității optime de plante la 
hectarDin datele furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare reiese că, pînă în seara zilei de 27 martie, terenul a fost pregătit pentru semănat pe 211 000 hectare, din care 166 000 hectare au fost însămințate cu diferite culturi din prima epocă. Rezultatele de pînă acum pun în evidență că, din cauza condițiilor climatice nefavorabile din multe zone ale țării, există o anumită întîrziere in ce privește însămînțarea culturilor de primăvară.Cum a evoluat vremea în ultimele zile și ce măsuri trebuie întreprinse pentru ca insămințarea culturilor de primăvară să se facă într-un timp cit mai scurt și la un nivel agrotehnic ridicat ?De la începutul acestei săptămini, vremea a intrat într-un proces de ameliorare. Temperatura aerului este în creștere și, ca urmare, pentru prima dată in această primăvară se ajunge la o îmbinare optimă a factorului hidric cu cel al temperaturii din stratul germinativ al solului, de care depinde începerea semănatului. Rezultă de aici cu pregnanță faptul că este posibil și, totodată, absolut necesar ca din aceste zile aria sernă-

In spiritul concepției dialectice, profund științifice
A

a secretarului general al partidului

MAREA LECȚIE
DE PATRIOTISM A ISTORIEI

amplu pusă în valoare
4 în opera de educație socialistăM-a impresionat adine o concluzie rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Un obiectiv esențial al activității politico-ideologice este educarea fiecărui cetățean, și cu deosebire a tinerei generații, în spiritul dragostei față de patrie, față de națiunea noastră socialistă, de poporul român, constructor al socialismului. Este necesar să fie cunoscut în mod aprofundat trecutul îndepărtat, de milenii, al poporului nostru, eroismul cu care el a știut să înfrunte vicisitudinile istoriei, greutățile și adversitățile de tot felul și să-și păstreze ființa națională, să-și apere dreptul la libertate și neatirnare". Asemenea aprecieri ale secretarului general al partidului dobindesc o semnificație deosebită în acest moment, cind, așa cum reiese din Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, faptelor de muncă, realizărilor menite să cinstească măreața noastră sărbătoare trebuie să li se adauge, în chip firesc, evocarea pilduitoarelor pagini ale eroicei istorii a clasei muncitoare, a poporului condus de partid. Această aniversare va prilejui un bilanț al marilor noastre înfăptuiri, un bilanț care n-ar fi complet, în spiritul adevărului, dacă el n-ar include înnoirile de excepțională însemnătate produse in viața culturală și spirituală a națiunii noastre, în viziunea noastră despre luptele și istoria poporului. Practic, se poate spune cu deplin temei că însăși concepția asupra istoriei, asupra misiunii sale educative, a cunoscut in această perioadă, și îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., o înnoire fundamentală, o îmbogățire fără precedent. Datorăm secretarului general al partidului această viziune complexă asupra istoriei, o concepție științifică a cărei des- chidere presupune înlăturarea ori-

căror dogme închistate, unilaterale în considerarea trecutului istoric, concepție dialectică în centrul căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a situat respectarea adevărului istoric, cunoașterea istoriei așa cum este ea, ca o măreață carte de învățătură larg deschisă în fața generațiilor de azi și de miine.Spunem, de obicei, că istoria e un drum neîntrerupt, care lasă în urmă comori de experiență și de creație umană ; iar numele general al experienței și creației umane se personifică în civilizație și cultură. Fără ele n-ar fi nici istorie, nici
Dumitru ALMAȘumanitate. De Ia Herodot istoria reflectîndu-se în ea însăși a funcționat ca un instrument al culturii. Și, mulți istorici, ca de pildă Voltaire sau Michelet, Bălcescu sau Iorga, au folosit-o în mod expres ca un mijloc eficient, puternic pentru a modifica, prin modelare, spiritualitatea umană, îmbogățind-o, înălțînd-o. Bălcescu a găsit în istorie strălucite modele in lupta pentru dreptate, libertate și unitate a poporului român și le-a oferit prezentului și viitorului. Michelet a căutat, prin istorie, să vădească rolul poporului în mersul și înflorirea civilizației de-a lungul mileniilor. Carlyle a subliniat roiul personalității și al eroilor in făurirea actelor istorice care înzestrează civilizația și cultura umană. Goethe a relevat rolul istoriei ca un izvor de entuziasm omenesc atît de necesar pentru toate rîurile și fluviile viitorului. îndrăgostit pînă la cult de strămoși, Eminescu a cadențat un vers de neuitat : „Ne simțim mari, puternici, numai de-i gîndim pe ei“. De neuitat, pentru că prin el a sintetizat metaforic rolul pilduitor al istoriei ca știință, ca artă, ca dascăl, ca adjuvant al ideolo-

giei. Ei, strămoșii, fiind nu numai înaintașii din care ne tragem, ci și cei care ne însoțesc, cu mirifica lor umbră și lumină, pe căile incil- cite ale devenirii. Oricine știe: cultura reprezintă comoara de experiență și de creație a popoarelor, a omenirii. Căci, în fond, orice individ și orice popor, mare sau mic, trăiește și rămine în istorie prin capacitatea lui de a asimila, de a crea și de a valorifica și a păstra cultura. Sau, cum spune N. Iorga : „Cultura e suflet omenesc in veșnică acțiune : tot mai departe și mai sus“. Și ne place să credem că „suflet omenesc" înseamnă tot ce-i mai valoros ca umanitate, în istoria umană : „a istoriei minune", cum tot Eminescu o spune.Numai popoarele creatoare de cultură trăiesc și rămîn in istorie, chiar după ce biologic au dispărut: avem în față, exemplele grecilor antici sau aztecilor. Monumentul culturii se zidește greu, cu osteneală, cu truda secolelor și a generațiilor, care adună, piatră cu piatră, tot materialul din care se zidește o cultură, din care se izvodește un gînd, se făurește o idee. Dar pentru ca acest material să poată fi adunat și monumentul înălțat, oamenii, popoarele, statele, omenirea au nevoie de ajutor material, de răgaz, de liniște, de pace. Vă- zînd dezastrele războaielor, istoria se așază în fruntea științelor care promovează pacea, omenia, care apără civilizația și cultura.Studiul atent al Istoriei se înscrie ca o eficientă formă a luptei pentru progres și pace. Nu putem fi de părerea lui Voltaire care socotea istoria doar un amalgam de abuzuri, de barbarii și de crime. E- vident că toate acestea s-au petrecut, au existat în omenire. Dar oamenii, popoarele, umanitatea, în generalitatea el, au știut să depășească momentele dificile, Iar is-
(Continuare in pag. a IV-a)

natului să fie extinsă pe suprafețe mari in toate zonele unde se poate lucra. în acest scop, tuturor specialiștilor din unitățile agricole le revine sarcina de mare răspundere de a stabili cu precizie momentul începerii semănatului, fără nici o întîrziere, din prima zi favorabilă muncii în cimp. Ei au datoria să urmărească permanent starea terenului, să verifice zilnic, și chiar de mai multe ori pe zi, parcelă cu parcelă, pentru a identifica operativ solele sau porțiunile de sole unde se poate lucra. Nicăieri nu trebuie să se aștepte condiții ideale de lucru, ci, dimpotrivă, esențial este să se folosească din plin fiecare oră bună de lucru în cimp. A cîștiga timp acum Ia în- sămințarea culturilor este echivalent cu a cîștiga importante sporuri de recoltă la toamnă.Este cît se poate de evident că e- xecutarea lucrărilor din campania agricolă de primăvară a intrat sub semnul urgenței. Și aceasta deoarece acum s-au suprapus epocile de semănat ale diferitelor culturi. Practic, este posibil ca, in cnrsul acestei săptămini, aria insămințărilor să se extindă ’ ‘ 1 ~ 'In aceste condiții se pune acuitate problema scurtării menelor stabilite inițial pentru I mințarea fiecărei culturi. Și în i scop este absolut necesar ca in i unitățile agricole să se întreprindă măsuri tehnice și organizatorice ho- tărite pentru a se asigura realizarea și depășirea vitezelor zilnice de lucru stabilite la semănat. Asemenea măsuri trebuie să vizeze cu prioritate
r

ariain majoritatea județelor, s cu ter- insă- acest toate

folosirea deplină a timpului de lucru, din zori și pînă se întunecă, la executarea insămințărilor ; utilizarea a- gregatelor combinate de utilaje a- gricole la capacitatea maximă ; organizarea exemplară a locurilor de muncă și aprovizionarea lor permanentă cu semințe, erbicide, îngrășăminte chimice, insectofungicide, spre a se evita pierderea de timp prin staționarea agregatelor ; organizarea schimbului doi pe un număr
Aurel PAPADIUC
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Țara moților
tarăZi solemnă în Apu

seni. Parcă tot aurul 
adîncurilor ar fi urcat in coroanele arborilor 
seculari, in gorunii 
care aici nu se pierd 
in anonimatul codrilor, 
ci au nume de oameni: 
Gorunul lui Horea, 
Gorunul lui lancu...

Zi istorică in Tara 
de piatră, încărcată de 
atita istorie : tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in 
neîntreruptul său dia
log cu poporul, stră
batea Munții Apuseni. 
Era 21 octombrie 1976. 
Data aceasta nu am 
cules-o din colecțiile 
de ziare, ci din gura 
moților în memoria 
cărora ea trăiește pli
nă de nepieritoare re
verberație.

Atunci, miile de par
ticipant la marea a- 
dunare populară de la 
Baia de Arieș l-au au
zit pe conducătorul 
partidului și statului 
nostru spunind : „Prin realizarea lucrărilor la noua întreprindere minieră — cu tot ceea ce va trebui înfăptuit in legătură cu aceasta — se va obține o puternică dezvoltare a intregii zone. Sint convins că toți locuitorii din Tara Moților vor simți in mod pozitiv această puternică dezvoltare minieră... Este vorba de un volum de investiții de cîteva miliarde de lei".

Aceste cuvinte, în 
claritatea lor, în greu
tatea sensului lor 
profund, erau răspun
sul, peste decenii și 
secole, pe care socia
lismul victorios II dă
dea aspirațiilor atîtor 
și atîtor generații de 

\moți ce i-au jertfit

de luminăpentru transformarea 
visului de mai bine in 
realitate palpabilă.

A fost unul din cele 
mai crude jocuri ale 
istoriei să înzestreze 
munții cei mai bogațl 
in aur cu cea mai 
cumplită sărăcie. Se 
știe faptul că Imperiul 
roman s-a redresat 
economicește imediat 
după cucerirea Daciei, 
cantități fabuloase de 
aur, demne de fante
zia celor „O mie și una

ÎNSEMNĂRI
de Vasile 

REBREANU

de nopfi", fiind extra
se din Apusenii noș
tri, masive intregi 
păstrind fi astăzi drept 
mărturie ciuruirea ciu
dată a pietrei căreia i se smulseseră venele 
prețioase cu care o dă
ruise geneza. Era doar 
începutul. Secolele ce 
au urmat 
magnetic 
căutători 
ale căror 
vor putea 
evaluate, 
convertite 
tarea nemiloasă a lo
cuitorilor și a munților 
lor, a omului șl bogă
țiilor naturii deopotri
vă. Muzeele Europei 
se fălesc cu piese cele
bre, descrise minuțios, 
in legătură cu care un 
singur lucru a fost 
omis din explicații : că 
superbul metal din 
care sint făcute e au
rul Munților Apuseni.

Sint prea bine cu
noscute luptele duse

atrăgind 
alți fi alți 
de comori 
carate nu 

fi niciodată 
ele fiind fn exploa-

de moți în decursul 
intregii lor istorii. Ne
muritoare vor rămine 
faptele de eroism in
tru obținerea libertății 
sociale și naționale, . 
drepturilor călcate în 
picioare de magnați, 
deschiderea unui viitor 
demn și luminos pen
tru urmași, cauză pen
tru care s-au jertfit 
Vasile Nicola Ursu, 
căruia poporul i-a dat 
un supranume de cin- 
tec : Horea, soții săi 
Cloșca și Crișan, 
Avram lancu apoi și 
tribunii săi. Sint prea 
bine cunoscute pentru 
a le nara încă o dată, 
dar și prea adine în
rădăcinate în sufletele 
noastre, ca să le pu
tem vreodată uita.

O trăsătură definito
rie a acestor oameni, 
timp de secole atît de 
oprimați, de sărăciți, a 
constituit-o aspirația 
lor spre lumină. Nică
ieri o metaforă nu a 
primit o pregnanță 
materială mai palpabi
lă declt aici. Decit in 
epoca de strălucite în
făptuiri inaugurate de 

■ Congresul al IX-lea 
al partidului. Lumina 
cărții, accesul la civi
lizație de care se bu
cură moții sint poten
țate de lumina luată în 
sensul ei propriu. Mun
ții Apuseni devenind 
in ultimele două de
cenii, de cind la condu
cerea partidului și a 
țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o 
adevărată constelație 
de izvoare luminis- 
cente.

S-a petrecut și aici 
ceea ce caracterizează
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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Un loc fruntaș care onorează și îndeamnă, în anul 40 al libertății noastre, la

MUNCĂ TEMEINIC ORGANIZATĂ
PENTRU DEPĂȘIREA PLANULUI

Din experiența organizației județene de partid Cluj în desfășurarea întrecerii socialisteOamenii muncii din județul Cluj — români, maghiari și de alte naționalități — și-au văzut din nou încununate eforturile creatoare, munca bine organizată, eficientă, prin conferirea „Ordinului Muncii" clasa I organizației județene de partid pentru rezultatele deosebite obținute in îndeplinirea planului național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1983, pentru ocuparea locului I în întrecerea socialistă între organizațiile de partid. Este un succes de prestigiu, care onorează și adaugă noi străluciri titlului de „Erou al Muncii Socialiste" și altor înalte distincții acordate de conducerea partidului și statului in anii anteriori pentru contribuția importantă adusă de comuniștii clujeni, de toți locuitorii acestor meleaguri în vasta activitate creatoare desfășurată de poporul nostru pentru progresul și prosperitatea patriei socialiste. Realizări care îndeamnă la muncă exemplar organizată peijtru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an — anul 40 al libertății noastre.
Fiecare organizație de partid 

puternic angajată în rezolvarea 
problemelor majore ale producțieiRămîn adine' Întipărite in conștiința locuitorilor județului, a tuturor comuniștilor momentele emoționante prilejuite de prezența, in repetate rinduri, in mijlocul oamenilor muncii clujeni, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. De fiecare dată vizitind citeva din unitățile reprezentative ale economiei județului, din cercetare, proiectare și învățămint, secretarul general al partidului a stabilit o serie de măsuri de mare însemnătate pentru dezvoltarea economică a județului, pentru îmbunătățirea, pe toate planurile, a activității productive, a indicat acțiunile pe care trebuie să le întreprindă în primul rînd comuniștii, perfecționările pe care trebuie să le aducă stilului și metodelor muncii de partid în vederea mobilizării maselor largi de oameni ai muncii la înfăptuirea politicii partidului. Indicații, sarcini prețioase care au fost îmbrățișate cu entuziasm de toți comuniștii, de toți oamenii muncii din județ. Acum, cînd o bună parte din sarcinile stabilite atunci au prins viață, iar altele se află in curs de înfăptuire, se poate aprecia că ele au avut un rol hotărîtor în rezultatele de ansamblu ale județului.Pentru a desprinde experiența po~

In centrul preocupărilor - creșterea 
accelerată a productivității munciiAnul trecut, pe ansamblul industriei județului, 70 la sută din sporul peste pian al producției nete a fost obținut pe seama creșterii productivității muncți, Se regăsesc îft gceșt rezultat efectele favorabile ale unor acțiuni perseverente, bine îndrumate pentru organizarea superioară a producției și a muncii, automatizarea și mecanizarea producției, ridicarea calificării muncitorilor și specialiștilor. Este vorba de acțiuni judicios gîndite, coordonate la nivel județean, care au apărut ca fiind necesare în urma unei largi consultări a oamenilor muncii din unitățile e- conomice. Practic, in fiecare întreprindere au fost constituite colective de specialiști care au urmărit, intr-o primă etapă, culegerea și selectarea propunerilor de creștere a productivității muncii ; au urmat analize concrete, la cele mai importante locuri 

zltivă acumulată în județ privind realizarea sarcinilor economice am discutat cu un mare număr de activiști de partid, cadre de conducere și muncitori din diferite unități economice. Părerea unanimă a interlocutorilor a fost aceea că factorul esențial al succeselor obținute l-a reprezentat activitatea susținută a organelor și organizațiilor de partid, puternic implicate în soluționarea problemelor reale, concrete ale producției. Pornind de la indicațiile secretarului general al partidului, stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid au fost adaptate in funcție de sarcinile specifice fiecărui sector de activitate economică. Astfel, în întreaga structură a organelor de partid, de la organizațiile de partid din întreprinderi și pînă la comitetul județean de partid, se acordă prioritate urmăririi realizării producției fizice șl în special a exportului. In acest scop, nu o dată organele de partid au asigurat liantul necesar între unitățile economice care colaborează pe plan local pentru fabricarea unor produse destinate pieței externe, inițiind și susținînd sprijinul efectiv și colaborarea dintre diferite colective de oameni ai muncii.
de muncă, prilej cu care au fost stabilite atît măsurile ce trebuie adoptate și duse la bun sfîrșit cu forțe proprii, cit și problemele tehnice ce trebuie adinei te și soluționate eu sprijinul unităților de cercetare științifică șt inginerie tehnologică.Am reținut din agenda de lucru a organizației județene de partid citeva din măsurile aplicate sau aflate intr-un stadiu avansat de aplicare, ca urmare a unor asemenea fructuoase colaborări : introducerea unor dispozitive de schimbare rapidă a sculelor și a mașinilor de netezit găuri de centrare după tratamente termice la fabrica de mașini de rectificat, realizarea unor dispozitive de ridicat corpuri abrazive și a cuptorului cu generator de înaltă frecvență pentru linia de presare a discurilor abrazive la întreprinderea „Carbochim", polizarea mecanizată a țaglelor la Com

binatul metalurgic din Cîmpia Turzii, perfecționarea activității de lansare și urmărire a producției, prin introducerea unor sisteme de prelucrare automată a datelor la „Sinterom", „Clujana", „Tehnofrig", „Metalul roșu", „Electrometal", Combinatul de utilaj greu, Combinatul minier. Șirul exemplelor ar putea continua. Esențial este că în toate aceste cazuri s-au asigurat creșteri de 30—50 la sută a productivității muncii. Și incă un fapt
• Producția industrială obținută 

peste pian în anul 1983 — de 
921 milioane lei — este echiva
lentă cu întreaga producție a ju
dețului din anul 1950;

• 70 la sută din sporul producției 
nete a fost realizat prin creș
terea productivității muncii;

• Cu materiile prime, materialele și 
resursele energetice economi
site — printre care 6 700 tone 
metal, 63 557 tone combustibil 
convențional, 34 milioane kWh 
— se poate realiza o producție 
de peste 120 milioane lei;

• Ponderea produseldr noi șl mo
dernizate în totalul producției- 
marfă a fost de 46,4 la sută, față 
de 29 la sută cît a fost planificat;

• Au intrat în funcțiune 63 noi ca
pacități productive, din care 41 
în avans, care însumează 1 513 
zile cîștigate pentru producție ;

I

*

I

semnificativ pentru stilul de muncă adoptat de organizația de partid : programele de acțiune sint periodic analizate critic și imbunătățite cu
Inițiative și acțiuni hotarîte pentru 

reducerea consumurilor materialeCît din materiile prime consumate se află in produsul finit ? Ați închis toate canalele risipei de resurse energetice ? Care este contribuția dv. și a colectivului in care lucrați la economisirea materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei 7 Sînt întrebări adresate frecvent în adunările organizațiilor de partid, în adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderile clujene.Am trecut prin mal multe întreprinderi unde am remarcat propaganda vizuală adecvată locurilor de muncă. In discuțiile purtate cu muncitorii a reieșit că fiecare cunoaște 

noi idei și valoroase soluții. Bunăoară, in ultima parte a anului trecut și în perioada care s-a scurs din a- cest an, „strategia" în acest domeniu a fost profund reconsiderată in lumina Programului privind creșterea mai accentuată a productivității muncii. în acest sens, un obiectiv practic imediat în sarcina organizațiilor de partid din întreprinderi, a organelor locale și județean de partid l-a reprezentat analiza in fiecare uni

tate economică a gradului în care programele de măsuri stabilite creează condiții pentru asigurarea creșterilor de productivitate prevăzute.
însemnătatea economisirii materialelor și energiei, știe pe ce căi trebuie să acționeze in acest scop. Fără îndoială, rezerve de economisire mai există, dar se remarcă grija pentru ordine și disciplină, pentru respectarea cu strictețe a normelor tehnologice. Pe acest fond pozitiv se acționează pentru aplicarea a noi tehnologii de fabricație, care, concomitent cu creșterea productivității muncii, a- sigură și economii de materiale și e- nergie. Așa a fost posibil ca, pe ansamblul județului, comparativ cu necesitățile determinate pe baza normelor și normativelor de consum, a- nul trecut să se economisească peste 

6 700 tone de metal, 63 557 tone combustibil convențional, 34 milioane kWh energie electrică ș.a. obținin- du-se economii de resurse materiale suficiente pentru o producție suplimentară de peste 120 milioane lei.Desigur, strategia adoptată de organizația județeană de partid pentru reducerea consumurilor materiale și energetice este întrucîtva similară cu aceea privind creșterea productivității muncii. O mențiune cu totul 

deosebită trebuie făcută însă în legătură cu valoarea și eficiența inițiativelor muncitorești. Interlocutoarea noastră este tovarășa Elena Radu, secretar al comitetului de partid al întreprinderii „Chimica Turda" :— în mod curent aplicăm in producție 7 inițiative muncitorești, care s*-au soldat anul trecut cu o economie de aproape 20 milioane lei. M-aș referi mai ales la inițiativa „Fiecare specialist să rezolve cel puțin o problemă tehnică sau economică in afara celor cuprinse în planul tehnic al întreprinderii". La început, inițiativa nu a prea avut succes. Dar am desfășurat o intensă muncă de lămurire, discutînd practic cu fiecare specialist în parte. Am aflat ce probleme tehnice îl preocupă, ce ajutor ar trebui să primească pentru soluționarea lor. Putem afirma astfel că aproape toți specialiștii noștri au venit cu idei interesante, au rezolvat probleme concrete ale producției și eficienței economice, care au adus întreprinderii economii de peste 2 milioane lei. O 

altă inițiativă, formulată generic „La 1 000 Iei producție-marfă să economisim un kWh și un mc gaz metan", a fost adaptată condițiilor specifice existente la fiecare loc de muncă pentru ca toți, de la muncitor la specialist, să poată contribui la economisirea resurselor energetice.Sarcina generalizării unor aseme
Zi de zi - atenție maximă calității, 

nivelului tehnic și tehnologic— Ne sînt proaspete în memorie cuvintele-indemn pe care ni le-a adresat tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru în județul nostru din septembrie anul trecut — ne relatează tovarășul Csillag Andrei, secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R. Spunea, atunci, secretarul general al partidului că avînd in vedere faptul că în județul Cluj dispunem de o bază puternică de cercetare și învăță- mini și de o dotare tehnică modernă, de unități economice moderne, trebuie să demonstrăm forța și capacitatea oamenilor muncii clujeni fa- bricînd mașini și utilaje. produse care să se alinieze sau chiar să devanseze performanțele mondiale. Exigențe mari, sarcini importante, care au fost concretizate in Programul privind creșterea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Iată cum am acționat : în fiecare întreprindere, prin colaborare directă între specialiștii proprii șl cel din unitățile de cercetare și inginerie tehnologică de profil, s-au efectuat analize detaliate asupra caracteristicilor tehnice ale fiecărui produs fabricat. Analizele, în bună parte finalizate, ne-au condus la concluzia că trebuie să acționăm, concomitent, atît pentru reconsiderarea concepției constructive și funcționale a unor produse, cit și pentru îmbunătățirea condițiilor de fabricație, ințelegind prin aceasta îndeosebi perfecționarea tehnologiilor și a dotării tehnice. De mare ajutor ne-au fost măsurile indicate în mod concret, în acest scop, de tovarășul Nicolae Ceaușescu in timpul vizitării mai multor unități economice de cercetare și invățămint din județ. Sîntem pe un drum bun, iar cîștigul cel mai prețios este că oamenii au căpătat încredere in forțele lor de creație și acționează ferm pentru înfăptuirea programelor de înnoire și modernizare a produselor, pentru a obține noi succese in întreaga activitate productivă din acest an în care aniversăm 40 de ani de la istoricul 23 August 1944.Rezultatele sînt și în această privință grăitoare : anul tre.cut, ponderea produselor noi și modernizate în totalul producției-marfă a fost de 46,4 la sută, comparativ cu 29 la sută stabilit prin plan. Important este că cele mai multe probleme tehnice au fost soluționate cu forțe locale. Astfel, prin autodotare au fost executate mașini, utilaje, agregate și instalații in valoare de 106 milioane lei.— Preocupările constante ale conducerii partidului pentru înzestrarea cu tehnică modernă a muncii de cercetare, prețioasele îndrumări 

nea inițiative muncitorești pe ansamblul județului a revenit consiliului județean al sindicateior. Aici s-a întocmit și un succint bilanț, din care rezultă că anul trecut s-au aplicat circa 40 de inițiative muncitorești de către 120 000 oameni ai muncii, cu o eficiență economică evaluată la peste 200 milioane lei.
date de tovarășa Elena Ceaușescu privind dezvoltarea activității științifice, legarea învățămintului de practieă, de producție au avut efecte importante în județul nostru — ne-a spus prof. dr. inginer Ioan Drăgan, prorector al Institutului politehnic, președinte al comisiei județene a inginerilor și tehnicienilor. Județul Cluj dispune azi de o puternică forță tehnică de creație, constituită din mii de specialiști din toate domeniile și apreciem că am reușit ca aproape toți specialiștii să fie implicați intr-o formă sau alta in acțiunea de înnoire și modernizare a fabricației. Comisia județeană a inginerilor și tehnicienilor s-a străduit să realizeze o bună propagandă tehnică, cu scop de instruire. Astfel, organizăm acțiuni legate de promovarea științei și tehnicii, prin conferințe, simpozioane, schimburi de experiență, sesiuni de comunicări, expoziții. De asemenea, la institutul politehnic a fost înființată o breve- totecă, unde pot fi studiate principalele brevete de invenții legate de activitatea industriei clujene. Deși le acordăm prioritate in cadrul cercetărilor, nu ne rezumăm însă numai la teme curente, de stringentă actualitate. Este știut că în activitatea de înnoire și ridicare a calității fiecărui produs trebuie să existe o viziune de perspectivă. Se impune șă ne gindim de pe acum ce produse vom fabrica peste cițiva ani — ne cerea tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acesta este un pas calitativ pe care dorim să-l facem în activitatea noastră. De asemenea, ne propunem să antrenăm mai mult in activitatea de creație, de invenții și inovații inginerii, tehnicienii și muncitorii mai tineri. Avem experiențe bune în această privință la „Tehnofrig", Combinatul de utilaj greu și „Armătura", pe care trebuie să le extindem.

★ '■Locul I obținut în întrecerea socialistă în anul 1983, înalta distincție acordată cu acest prilej reprezintă pentru toți comuniștii, pentru toți oamenii muncii clujeni un imbold în munca lor consacrată înfăptuirii obiectivelor planului pe acest an și ale întregului cincinal. Ei sint hotă- rîți să consolideze acest succes, in- timpinind cu noi și valoroase fapte de muncă cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă și Congresul al XIII-lea al partidului.
Corneliu CARLAN 
Marin OPREA

Campania agricolă de primăvară - desfășurată exemplar?
TIMIȘ: Unde se muncește organizat, cu spirit

de răspundere, rezultatele sint buneîn marea întrecere pentru obținerea de producții agricole sporite la hectar, oamenii muncii din agricultura județului Timiș s-au situat anul trecut pe locul intii, organizației județene de partid conferindu-i-se pentru rezultatele obținute ordinul „Meritul Agricol" clasa I. Este, firește, un rezultat care onorează organizația județeană de partid, pe comuniștii din unitățile agricole de stat și cooperatiste, pe toți agricultorii din această zonă a țării, dar care in același timp obligă la ridicarea continuă a ștachetei realizărilor, știut fiind că numai printr-o activitate superior organizată, printr-o muncă exemplară va fi pusă deplin în valoare rodnicia pămîntului bănățean.Hotărîți să se mențină și In viitor printre fruntași, mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii din numeroase unități agricole din județul Timiș acționează acum cu responsabilitate sporită pentru efectuarea in cele mai bune condiții a însămînță- rilor. Pînă marți seara, pe ansamblul județului sămința a fost pusă sub brazdă pe 47 358 hectare, din cele 271 440 de hectare prevăzute a fi în* sămințate în această primăvară.Am poposit, zilele acestea, în unitățile din consiliul agroindustrial Peciu Nou. consiliu distins recent cu ordinul „Meritul Agricol" clasa I pentru rezultatele deosebite obținute în anul 1983. Desigur, cele mai multe constatări sint pozitive. Din situația operativă ..la zi" rezultă că pină miercuri, 28 martie, din cele 10 670 hectare prevăzute a fi însămințate în cele nouă unități ale consiliului agroindustrial au fost semănate 1718 hectare. Dintre culturile din epoca I se mai lucra doar la semănatul pe ultimele suprafețe al florii-soarelui.Ne aflăm intr-o solă a cooperativei agricole Peciu Nou, care măsoară 117 hectare. Pînă luni, cînd a început să plouă, aici au fost semănate cu sfeclă de zahăr 87 hectare. Marți, după ora 10, formația de mecanizare — alcătuită dintr-o semănătoare SPC 12, trei combinatoare, dintre care unul prevăzut cu instalație de erbi- cidat, două cuplaje formate din bare de nivelare și grape și un tăvălug — a reluat lucrul. Alături de mecanizatori se aflau inginera Ana Muresan, ^președinta unității, și inginerul Emil

la semănat. „într-o zi, produce nici o defecțiune, însămînțez 30—32 hectare Intru în brazdă la 7 di- termin la 7 seara. Acum,

Ciotescu, directorul S.M.A. Cei doi specialiști verifică reglajele utilajelor, măsoară adincimea de semănat, controlează calitatea pregătirii solului. La un moment dat, unul din tractoare se oprește : s-a spart o conductă de la servodirecție. Lucrul încetează. Ar trebui să se facă o sudură. Dar la capătul locului nu e nici un atelier mobil. Și-aceasta din vina șefului secției de mecanizare, Indrei Puia, care nu s-a îngrijit să-l trimită în cîmp. Așa că defecțiunea va trebui remediată în stațiune. E drept, atelierul e aproape, dar se pierde totuși timp. Cel mai necăjit este mecanizatorul Nicolae Begu, care lucra dacă nu se reușesc să cu sfeclă, mlneața și însă, a plouat, iar tractorul nu merge". Intr-adevăr, Nicolae Begu este socotit cel mai bun mecanizator din S.M.A., in 1983 ocupînd locul I în întrecerea socialistă. Deși realizează zilnic două norme la semănat, pe solele unde a lucrat s-au înregistrat cele mai mari producții. Deci și mult, șl bine.Și în cooperativele agricole Sîn- martinu Sîrbesc, Giulvăz și Diniaș, președinții de unități, inginerii-șefi și șefii de fermă asigurau in cîmp atît bunul mers al lucrărilor, cît și aprovizionarea cu semințe și carburanți. In drum spre Foeni, o altă u- nitate din acest consiliu, ne întîlnim cu inginerul-șef al consiliului agroindustrial, Marin Apostol, și cu lngi- nerul-șef al S.M.A., Mircea Bărăgan. Erau tare supărațl. De două zile încercau să-1 intîlnească pe inginerul-șef al cooperativei agricole Foeni, Simion Simionoff, dar nu-i dădeau de urmă. Nu era nici în cîmp, nici la sediul unității. In schimb, au dat peste un mecanizator care efectua erbicldarea unei sole pe un vînt foarte puternic, ceea ce practic însemna pierdere de soluție, de carburanți, de timp. Sigur, s-a dispus sistarea lucrării.In cursul raidului l-am Intllnit și pe inginerul Aurel Lăzureanu, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană, care coordonează executarea lucrărilor in această zonă. Informindu-1 despre aspectele întilnite in unitățile din acest consiliu, directorul ne spune 

că toate cadrele de partid, de stat și de la organele agricole județene se află în prezent in teren pentru a organiza și supraveghea direct desfășurarea -semănatului, astfel ca ră- minerea în urmă cauzată de instabilitatea vremii să fie cît mai grabnic recuperată, în condițiile executării unor lucrări de calitate ireproșabilă. Este nevoie ca tovarășii de la direcția agricolă județeană să exercite un control și mai riguros pentru a asigura prezența permanentă în cîmp a tuturor specialiștilor din unități, astfel îneît aceștia să acționeze cu competență și responsabilitate pentru executarea într-o perioadă cit mai scurtă și la un înalt nivel calitativ a insămînțărilor.
Cezar IOANAcorespondentul „Scînteii*

CONSTANȚA: Din primele zile se acționează
hotărit pentru recuperarea întirzierilorîn această primăvară, în județul Constanța urmează să fie insămînțate peste 300 000 hectare cu diferite culturi. O suprafață mare, care in bupă parte este amenajată pentru irigat. Dacă avem in vedere că toate pregătirile pentru această campanie au fost făcute temeinic — utilajele agricole au fost reparate cu mare răspundere, semințele asigurate sint de calitate superioară — se poate afirma că există toate condițiile ca in acest mare județ agricol al țării să fie obținute producții record.In prima zi cind au început în- sămînțările ne-am aflat printre mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii din unele unități agricole din județ, pentru a constata, la fața locului, cum acționează concret in vederea desfășurării in bune condiții a lucrărilor. Unitățile agricole din consiliul agroindustrial Hirșova, amplasate in zona de nord a județului, cu teren mai ușor, care se zvintă mai repede, au început primele semănatul. Pe Victor Filipescu, ingi- nerul-șef ăl cooperativei agricole Saraiu, îl întîlnim în cîmp, la semănatul mazării, lucrare care se des-

Semănatul sfeclei de zahăr la C.A.P. Peciu Nou, județul Timiș E. Dichiseanu

fășoară sub un riguros control de calitate. „însămlnțăm, în continuare, de luni 26 martie, ne spune inginerul. în prealabil am controlat toate solele și am stabilit cu rigurozitate cele care întrunesc condițiile necesare pentru a fi lucrate corespunzător. Dealtfel, din prima zi și pînă acum condițiile au fost tot mai bune datorită soarelui care a ajutat la zvîntatul terenului. După cum vedeți, lucrăm cu semănătorile în agregat cu celelalte utilaje pentru a evita mai multe treceri cu tractorul, economisind în același timp importante cantități de combustibil. Azi, miercuri, încheiem semănatul mazării pe întreaga suprafață de 100 de hectare și vom continua la celelalte culturi, Insumînd 100 ha in pentru ulei, 150 ha sfeclă de zahăr și 600 ha floarea-soarelui, contopind toate epocile într-una singură, așa cum ne-a recomandat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în felul acesta, după dotarea pe care o avem, prin buna organizare a lucrărilor vom recupera rămînerea în urmă datorată timpului nefavorabil și vom putea încheia

Fi F

semănatul pină la 15 aprilie pe întreaga suprafață, incluzind in aceasta și cele 900 hectare cu porumb".Se muncește intens și pe terenurile C.A.P. Dunărea, din consiliul agroindustrial Cernavodă. Incepind din ziua de 27 martie, mecanizatorii din secția condusă de Matei Bargoz, sub îndrumarea directă a ingineru- lui-șef al cooperativei agricole, Gheorghe Secăreanu, au început semănatul la toate culturile din prima epocă. Ca atare, in prima zi s-au însămințat 13 hectare cu lucernă, 17 hectare cu borceag și 10 hectare cu plante perene. In cursul zilei de miercuri, aici s-a încheiat semănatul acestor culturi. Acum, zatorii continuă pregătirea terenului pentru semănatul celor 200 hectare cu floarea-soarelui.Deși in noaptea de 27 spre 28 martie a plouat ip zona centrală a județului, a doua zi, după ora prîn- zului, cînd condițiile de lucru s-au restabilit, mecanizatorii care se aflau în taberele de cîmp au reluat lucrul la semănat în numeroase cooperative, printre care Limanu, Cas- 

mecani-

telu, 23 August, Sibioara ș.a. Peste tot unde am trecut in aceste zile, cadrele de conducere, specialiștii și secretarii organizațiilor de partid din unitățile agricole ne-au spus că au permanent in centrul preocupărilor respectarea reglementărilor legale cu privire la încadrarea lucrărilor în epoca optimă, realizarea
Intensificarea Insămlntărilor

(Urmare din pag. I)cît mai mare de tractoare la pregătirea terenului, astfel încit să se creeze semănătorilor un larg front de lucru și dotarea formațiilor de' tractoare cu ateliere mobile de reparații, piese de schimb și grupuri de sudură, pentru remedierea rapidă în cîmp a defecțiunilor ce apar la utilaje.Evoluția vremii în această primăvară a creat o, mare diversitate de condiții de lucru in cadrul unor întinse zone agricole. De aceea, este necesar ca odată cu măsurile ce se întreprind pentru intensificarea ritmului insămînțărilor, o mare atenție să fie acordată calității lucrărilor. In acest scop, specialiștii și cadrele de conducere din unități trebuie să se afle permanent în cîmp, în mij-

stabilite. Este o dovadă întărite ordinea și dlsci- ce oferă o garanție în acest an, așa cum a in-densităților că au fost plina, ceea plus că în dlcat conducerea partidului, vor fi obținute recolte record.
George M1HAIESCUcorespondentul „Scînteii" 

locul mecanizatorilor și cooperatorilor, unde să urmărească cu exigență pregătirea exemplară a terenului, respectarea adîncirii de semănat și a normei de sămință, de care depinde in mod hotărîtor asigurarea densității optime de plante la hectar. Sint cerințe obligatorii de natură să asigure o temelie solidă recoltelor record prevăzute pentru acest an.Organele și organizațiile de partid de la sate, organele agricole, consiliile populare, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole sint chemate să acționeze energic pentru efectuarea însămințărilor cit mai repede posibil, în perioadele optime, întrucît orice zi, orice oră ciș- tigată acum la semănat constituie o garanție în plus pentru a se obține producții agricole record în acest an.^
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OAMENII NOI Șl NOILE ORIZONTURI
< DE MUNCĂ Șl VIATĂ ALE VĂII JIULUI
„Edificatoare pentru marile transformări și înfăptuiri 

din anii socialismului sînt și realizările din Valea Jiului 
și din județul Hunedoara într-adevăr, odată cu progresul 
economic al întregii țări, industria minieră și, în general, 
industria din județul Hunedoara au cunoscut o dezvoltare 
impetuoasă".

FILE DE 1ST RIE

NICOLAE CEAUȘESCU
T

*

„CEAUȘESCU și MINERI! I** - iată o expresie pe care am intilnlt-a' 
peste tot in Valea Jiului. Am văzut-o și am citit-o scrisă cu litere mari, 
roșii, ridicată la inălțimea amețitoare a celor mai mari puțuri de 
extracție a cărbunelui și înflorind sus, pe impunătoarele clădiri ale
orașelor de pe Vale. Am auzit-o rostită cu admirație și respect -
la sute de metri sub pămint, pe galeriile care duc la cărbune, in
abataje, in fața fronturilor de lucru, apoi la suprafață in întreprinde
rile, instituțiile, școlile, așezămintele de cultură și de sănătate, pe 
străzi, dar și pe virf de munte — peste tot acolo unde m-au purtat 
pașii timp de o sâptămină.

„CEAUȘESCU și MINERII I** - iată o expresie care semnifică in 
primul rind o nestrămutată încredere in partid, in secretarul său gene
ral, și o de nedesfăcut legătură intre primul bărbat al țării și unul 
dintre puternicele detașamente ale clasei noastre muncitoare.

„CEAUȘESCU și MINERII !** este însă și un legămint de muncă, 
este angajamentul că, sub conducerea partidului și a înțeleptului său 
conducător, ei, minerii - nu numai cei din Valea Jiului, ci toți minerii 
țării — vor contribui decisiv la asigurarea independenței energetice 
a României.

Nu-i pentru prima dată cind minerii sint chemați să poarte o astfel 
de răspundere. Incepind cu primul an al libertății noastre, țara a avut 
mereu nevoie de cărbune mai mult și mai bun : Intii pentru Front 
și pentru Victorie, apoi pentru refacerea economiei pustiite de război,

apoi pentru industrializarea socialistă, acum pentru energia necesară 
infăptuirii amplelor programe de dezvoltare economico-socială a patriei. 
La fiecare chemare a partidului minerii au răspuns prezent cu fapte : 
„Vom da mai mult cărbune I" Și au dat.

Acum, „CEAUȘESCU și MINERII !“ este chezășia acestui nou legă* 
mint de muncă. Expresia stimei și recunoștinței pe care toți minerii 
patriei le poartă conducătorului partidului și statului nostru. „Ceaușescu 
să trăiască, Valea noastră să-nflorească 1“ - rostite din inimă, vibrant, 
impreună cu calde urări de „Noroc bun** și „Bun venit I**, de fiecare 
dată cind Minerul de onoare al țării a poposit pe acest meleag.

„Patriei - cit mai mult cărbune I"
Mobilizatoarea chemare adresată de partid, de secretarul său gene

ral, inflăcărează inimile minerilor. Anul trecut, pentru prima dată în 
istoria ei, Valea Jiului a furnizat economiei naționale peste 10 milioane 
tone de cărbune. Este, acesta, un răspuns-faptă. Și, totodată, mani
festarea recunoștinței minerilor față de conducătorul partidului și sta
tului nostru pentru noile lor condiții de muncă și viață.

După patru decenii de construcție socialistă, Valea Jiului este cu 
totul alta. Puternică, demnă, modernă. Ca să înțelegem unde am 
ajuns, nu trebuie să uităm de unde am plecat. A ști înseamnă a deo
sebi. Iar a deosebi înseamnă a compara, lată de ce reporterul a pășit 
in noua Vale a Jiului ducind cu el - intre filele carnetului profesional — 
și extrase din „Scinteia** anilor de inceput.

*

**

lNTR-0 VATRĂ DE CĂRBUNE RENĂSCUTĂ, MODERNĂ - PE URMELE

UNOR REPORTAJE PUBLICATE IN „SCINTEIA" ACUM PATRU DECENII 'V
1944: „Totul pentru front, totul

pentru victorie /“
„Scinteia" nr. 245, vineri 8 iunie 

1945. Titlu : „Pe Valea Jiului, prin
tre eroii muncii". Subtitlu : „Fiecare 
lovitură cu ciocanul, fiecare lopată 
de cărbuni este pentru refacerea ță
rii". Text :„La sute de metri sub pămint, lao
laltă cu vagonetele si blocurile de 
cărbune, parcă amestecați cu sutele 
de lumini ce brăzdează întunericul, 
minerii muncesc ziua și noaptea. Ti
neri si bătrini, cu fețele înnegrite de 
cărbune, cu corpul gol, strălucind in 
lumina lămpii de petrol, cu miinile 
grele ce țin tirnăcopul sau ciocanul, 
minerii scobesc muntele îndărătnic. 
Munca din mină e grea si aspră, pli
nă de pericole. Oamenii din fund de 
pămint știu aceasta. Din tată in fiu 
au coborît in mină să scoată cărbu
nele negru. Viața lor insă a fost o 
viață de mizerie. înțelegem aceasta 
cind ne aflăm față in față cu Pobo
reni Alexandru și oamenii săi..."Așa era la Lupeni, la zece luni după 23 August 1944 : înspăimîntător de greu, dar minerii luptau din răsputeri pentru fiecare lopată de cărbune. Știau că muncesc pentru refacerea țării.Marți, 13 martie 1984, Alexandru Poboreni a împlinit 71 de ani. După39 de ani, stă din nou față-n față cu un reporter al „Scînteii". „Șoni baci" arată superb. Vîrsta i-o trădează doar părul complet alb, dar bogat și periat cu eleganță. înalt, rumen la față, carură de antrenor de tenis. Cravată în culori vii, guler impecabil, costum dintr-o stofă sută la sută lină, maro, cu dungi fine.— La 14 ani am intrat In mină la Lupeni. Era în *33. N-au vrut să mă primească. Ai mei toți au fost mineri. Tata fusese „descontat" — așa-i numeau atunci pe dații afară din mină. Sint ultimul copil din 14 frați. Ca să ne ținem casa m-am dus să lucrez. M-au întrebat cîți ani am. Am zis că 16. „Adu* certificatu’". I-am dus o gîscă lui popa Zugravu și mi-a făcut alt certificat, pe 16 ani. Cînd a venit sorocul armatei i-am dus altă gîscă și mi-a dat anii înapoi. Era greu...Fiecare lucra cu hainele lui.Curgeau zdrențele după noi. Lucram 16 ore pe zi cu lopata, trocul, fistăul, ghio- noiul și ștearțul, la temperatură de40 grade. Fierbeam în noi. Luam apă din bodingă și o aruncăm pe trup, ca să ne răcorim. O lopată cu cărbune avea 12 kg, una cu steril 15... Fă o impărțire șl vezi cîte lopeți intră in 28 de tone. Aerul era îmbîcsit de praf și de miros de ulei ars. Umblam murdari ca dracu’ ! Baia s-a făcut după 23 August. împingeam vagonetul cu mîna, un kilometru pină la puț. Piatra ne tăia tălpile desculțe. Căști de protecție nu erau, aveam capul plin de cucuie. Dacă te accidentai mai grav te aruncau în căruță și te duceau la doctorul Kat- zander, dacă-1 găseau In spitalul ăla cu șapte paturi.— Cum ați rezistat ?— Am fost tare la muncă. După 23 August lucram cu două pickhamă- re. în fiecare mină țineam unul. Cîte 14 kg în fiecare mînă. Mereu scriau ziarele de Poboreni Alexandru. Rareori ne băteau cei din echipa lui Petru Letean. Cu el ne întreceam in muncă....Războiul nu se sfîrșise. Rănile lui erau vii. întreprinderi distruse și a- variate, oameni fără acoperiș deasupra capului, poduri aruncate în aer, spitale pline de răniți, criză de materii prime, de materiale...— Eu am Intrat în mină la Lupeni chiar în acel an, 1944 — își amintește loan Suba, azi pensionar. Partidul lansase o vibrantă chemare clasei muncitoare, întregului popor : „To
tul pentru front, totul pentru victo
rie". Fascismul se zvîrcolea sub lovituri, zilele îi erau numărate, dar nu fusese încă răpus. Se purtau lupte eroice pentru eliberarea întregului terițoriu al țării. Trebuia cărbune pentru locomotivele care transpor-

tau trupele șl materialul de luptă. Trebuia cărbune Trebuia cărbune re, iar noi, pentru furnale, pentru reface- așa cum eram pe atunci, trebuia să-l dăm. Țării cit mai mult cărbune ! Nu ni ș-a promis nimic, eram încă ținta sabotajelor de tot felul, munceam cu unelte rudimentare 12—16 ore pe zi, dar am dat cărbune. Am înțeles cu toții că tara are nevoie și am dat. Ne-am făcut datoria față de țară. Totdeauna minerii au răspuns chemărilor partidului, însuflețiți de abnegația comuniștilor, de spiritul lor revoluționar !într-adevăr, așa a fost ! încă o confirmare — „Scinteia" nr. 165 din 12

martie 1945 : „Cu toată crîncena mi
zerie in care se zbat, executînd una 
dintre muncile cele mai importante 
pentru ducerea războiului, minerii 
din Valea Jiului au reușit in luna 
februarie să ridice producția de la 
5 100 tone pe zi la 6 000 tone de căr
bune pe zi".Anii au trecut... La chemarea șl sub conducerea comuniștilor, țara s-a refăcut, și-a vindecat rănile, a pornit impetuos pe .drumul, nou.al socialismului, în ritmurile tot mai puternice ale industrializării. Una din principalele „cărămizi" ale acestei ample construcții de-a lungul celor patru decenii de viață liberă a fost cărbunele. „Țării — cărbune mai mult și mai bun" a fost atunci, ca și astăzi, cuvîntul de ordine pe Valea Jiului. Pe harta văii cărbunelui au apărut noi mine, noi așezări : Uricani, Dîlja, Paroșeni. Lupenii, Aninoasa, Lonea, Petrila se dezvoltau fără încetare.

de

Amplu și rodnic dialog de lucru
al secretarului general al partidului

cu mineriiCa pentru întreaga țară, și pentru Valea Jiului cea mai rodnică etapă de dezvoltare, de mărețe împliniri socialiste a fost inaugurată de Congresul IX al partidului. în octombrie 1966 are loc prima vizită de lucru în Valea Jiului a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Asemenea dialoguri dintre conducătorul iubit al poporului și mineri, hotărîtoare pentru creșterea substanțială a producției de cărbune, pentru-introducerea masivă a mecanizării și modernizarea exploatărilor miniere, pentru marile prefaceri înnoitoare de pe întreg cuprinsul văii, pentru creșterea calității muncii și a vieții minerilor, au avut loc frecvent de-a lungul anilor — în 1968, 1972, 1977, 1979, 1982... De fiecare dată secretarul general al partidului a fost in- timpinat cu vibrante manifestări de adîncă stimă și prețuire, cu tradiționalul „Noroc bun !“ mineresc.— Aici la fața locului, împreună cu minerii, a hoțărît secretarul general al partidului deschiderea de noi mine și orizonturi, strategia mecanizării și modernizării minelor. Și tot aici, printr-o largă consultare, s-a stabilit viitorul așezărilor noastre — subliniază ing. Miron Rebe- dea, secretarul comitetului de partid al Combinatului minier Valea Jiului. Astfel, la marea adunare populară din municipiul Petroșani din septembrie 1982, ca o concluzie la tot ce se infăptuise pînă atunci ca

urmare directă a dialogului de lucru cu minerii, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „în Valea Jiului am realizat in ultimii 10 ani n creștere de 10 ori a fondurilor fixe. Am creat deci o puternică bază materială. Acum trebuie să acționăm, cu această bază materială, cu dotarea și cu mijloacele moderne pe care le avem, pentru creșterea mai rapidă a producției". Din octombrie 1966 și pînă în septembrie 1982, tovarășul Ceaușescu ne-a vizitat de șapte ori. După fiecare vizită de lucru. Valea Jiului a inflorțt și mai mult. După fiecare vizită de lucru a crescut producția de cărbune.
„Scinteia" nr. 78 din 9 decembrie 

1944 : „Un miner bătrin din Petrila 
spune că lucrează in subteran de 27 
de ani, dar că n-a văzut călcind pe 
acolo picior de ministru".In fond, ce să fi căutat acolo vreunul dintre demnitarii acelor timpuri ? Interesele lor erau cu totul altele, strîns legate de cele ale afaceriștilor din consiliile de administrație. Consultarea maselor largi ale oamenilor din toate categoriile sociale — dar mai ales a clasei muncitoare — constituie o realitate revoluționară proprie orînduirii noastre socialiste, devenind metodă curentă de lucru după Congresul al IX-lea al partidului, datorită concepției și spiritului imprimat In întreaga viață socială de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sectorul IV este o „pepinieră" eroi ai muncii. Prețul tonei de cărbune extras de ei este de 3—4 ori mai mic decît în alte brigăzi.— Acum sînt în mină 7— Nu, vin în schimbul de noapte. Dacă vreți să intrați în subteran gră- biți-vă, peste 2—3 ore se termină șutul (era aproape de prînz). Insă treceți pe la cantină. Am înființat-o la indicația tovarășului Ceaușescu. înainte de șut fiecărui servește o masă caldă.Am văzut-o. Se prepară acolo 5 000 de porții de mîncare pe zi. Mîncare consistentă. Curățenie ireproșabilă.După care intru în mină la Lupeni prin puțul numit Ștefan. Este cel mai vechi. (Nu departe, tot în curtea minei, a fost ridicat în ultimii ani cel mai mare puț cu schip din România. Este o construcție cu secțiune dreptunghiulară, a cărei înălțime „la vedere" o depășește pe aceea a hotelului „Intercontinental" din București, în subteran se „înalță" de patru ori pe atita !).110 secunde au fost de ajuns pentru a plonja în vale. Acolo unde rîul negru își adună cărbunii apelor. Și apele cărbunilor. Unde aluviunile crațerelor eșuează premeditat în albia mobilă a benzilor transportoare, în adevărata Vale a Jiului. Orașele de la suprafață — contingentele urbane ale socialismului — aici își au adevăratele rădăcini, în ■ „orașul" subteran. Sînt fchipat ca oricare miner : cască, salopetă, cojocel, mănuși de protecție, cizme, mască de gaze, lampă electrică. Mă deosebesc doar prin... culoare — hainele mele sînt curate, iar fața n-a avut timp să devină neagră.— N-aveți de „goalele" alea 7Asta-i Blaga, brigăzii a doua, cu alți doi șefi

9 NOIEMBRIE 1977 : Pretutindeni în Valea Jiului, tineri 
virstnici iți exprimă profunda lor dragoste și stimămai vechi (din 1965) șef de bri-celgadă al minei Lupeni. Cîștigă curent ii minor i se șapte-opt-nouă mii de lei pe lună. 

Mtdiî.; ftWWM^arii^ln '77 pinășta '79

gînd să trimiteți

eum

„Ce e nou in abataje ?
Progresul tehnic"— Părerea mea este că fiecărei noi generații îi vine mai greu decît celei dinainte. Sarcinile puse în fața celor care vin din urmă sint tot mai mari, mai pline de răspundere — spune Titus Costache, directorul minei Lupeni. Iau exemplul nostru. Extragem cea mai mare cantitate de cărbune cocsificabil din țară. Acum, „greul" are alte dimensiuni, se leagă de însușirea tehnicii înalte, de policalificare. Avem acum in mină 12 complexe mecanizate. Știți ce-i un complex 7 O lungime de 80—100 de metri echipată cu o susținere mecanizată de front ; la asta se adaugă un transportor greu și o combină de tăiat cărbunele. Lopata e pe cale de dispariție, n-o folosim decît pentru curățat cărbunele căzut peste utilaj. Și totuși nu-i ușor, dimpotrivă. De ce ? Știți cit costă un astfel de complex ? Intre 35 și 120 milioane de lei, cît o întreprindere medie de confecții. Șeful de brigadă răspunde de această valoare, cum o gestionează așa o are.

Un șef de brigadă Intr-o mină este cit un director la o întreprindere medie. Dar directorul acela are și un inginer-șef, și un contabil-șef, și șefi de compartimente... Șeful de brigadă ce are 7 Păi, îi are pe membrii brigăzii. Atît. Cu ei trebuie să se descurce.— Și o face ?— N-are altă soluție. Cu cît îngrijește mai bine utilajul, cu cît ii prelungește viața, cu atît scoate cărbune mai mult, deci și cîștigă mai mult. Uite, la sectorul IV. 11 conduce inginerul Gheorghe Cotormani. Planul lui zithic este de 2 100 tone. II face. Lucrează cu 5 complexe. Valoarea lor 7 Cu mult peste o jumătate de miliard de lei. Le folosește continuu de 8 ani. „Viața" unui complex e gindită pentru 4 ani. Deci, de 4 ani, fiind amortizate in totalitate, este ca și cind complexele lui Cotormăni ar produce gratis. Brigadieri sînt acolo Eroii Muncii Socialiste Popa Constantin și Teodor Boncalo, de acolo s-a pensionat și Petre Constantin.

Mihai Blaga, șeful E în același schimb __ __________ de brigadă : Laszlo Matyus și loan Cocio. Planul lor zilnic e de 1 300 t, dar tot zilnic 11 depășesc cu 100—150 de tone. De la începutul anului au dat în plus 2 670 t. Cere vagonete goale.— Sînt către te-aude lumea !Prind în raza vin vocile : un „ rul mijloc de comunicare în mină. Mai sint și interfoane, telefoane, radiotelefoane. Sus, pare-mi-se că în sala de raport, am văzut o planșă: „Sistem complex de dispecerizare". Din ce e compus ? Firește, din alte sisteme : de comunicare cu dispecerul, de alarmare, de traductoare binare, de control al parametrilor producției, de traductoare analogice, de gfestiune a personalului, de telegri- zumetrie, cîntare pentru bandă, televiziune industrială, de comunicare fără fir, de comunicări tehnologice, de automatizare a transporturilor... Ați înțeles, nu ? în 1984 — anul în care aniversează un secol de existență — cam toată mina Lupeni merge pe... mina calculatorului. „Tre- cut-au anii...".Și totuși nu-i ușor în mină.Am urcat și am coborît kilometri de galerie. După o jumătate de oră ajungem la Mihai Blaga. E alb doar în... albul ochilor. La 44 de ani, este

tine, nu mai țipa călămpii locul de unde girofon. Nu-i singu-

a fost trimis să acorde asistență tehnică la minele de cărbuni de la Motiz, în Mozambic. Nu-i singurul miner din Valea Jiului care a lucrat in străinătate. Sînt sute. Există oare o mai elocventă atestare ca profesioniști a acestor oameni 7 însă nu numai pentru asta este apreciat Mihai Blaga, ci și pentru faptul că a calificat, pînă acum, 400 de mineri.Un comunist care va lăsa în locul lui 400 de alți oameni. Iar aceia, la rindu-le, vor sădi în sute și sute de alți ortaci de pe Valea Jiului disciplina, curajul, abnegația, dragostea de muncă, spiritul revoluționar — virtuțile morale minerești, comuniste. Se dovedește încă o dată că, oricum i-am privi pe mineri, ei sint adevărate generatoare de forță morală. La ei găsești cele mai nobile idealuri ale eticii și echității socialiste, printre ei găsești oameni de-a' dreptul exemplari, care nici nu vor să înțeleagă ce-i aceea să nu-ți respecți cuvîntul, angajamentul.— Statul, partidul ne-au creat în mină condiții de lucru pe care, atunci cînd am intrat în meserie, nici nu le visam — spune Laszlo Matyus, șeful brigăzii întii. Dacă n-am lucra cu complexul la frontul pe care-1 vedeți am fi avut nevoia pe puțin de 30 de oameni. Or, cu numărul " ‘ 7schimburi. Este adevărat că pînă acum vreo douăzeci de ani în mină nu găseați decît mineri, electricieni și lăcătuși. Acum, de cînd cu complexele mecanizate au apărut hidrau- licieni, combaineri, electroniști, sondori... Nu a. crescut numărul oamenilor din mină, ci a crescut numărul celor cu mai multe meserii. Este urmarea unei prețioase indicații a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ne-am înscris la cursurile de la mină și am învățat. La Lupeni nu găsiți un om fără să știe bine două-trei meserii. Retribuțiile au crescut corespunzător. Dau doar exemplul ultimului venit in brigadă. Constantin Tătărușa- nu lucrează de două luni, are 19 ani și a cîștigat de două ori cîte 3 700 lei... Pentru că ni s-a ușurat traiul, mi se pare normal să nu ne zgircim cu munca și să dăm țării de care are atîta nevoie, răspundem cu fapte....într-adevăr, fapte care cărbune. Dar și fapte care vădesc grija pentru oamenii schimbului de mîine : oameni dintr-o bucată, muncitori bine pregătiți, revoluționari de nădejde. Oameni care să știe bine la ce folosește munca lor, lupta lor. Așa zicînd, fiecare tonă de cărbune extras de ei este și o lecție. O lecție din adine.

astăzișut, o Retri-
traiul minerilor, cum a fost, este...— Mircea Suba, care sînt ăvantaîei'e vieții’de tfitner 7— înainte de intrarea în masă consistentă, fără plată,buțiile substanțiale. Alocația de cărbune pentru încălzit. Echipamentul de muncă : cască, lanterna cu baterii uscate, cojocel, centura, cizmele de cauciuc și salopeta... (Cum spunea Alexandru Poboreni 7 „Lucram in hainele noastre, n-aveam baie, curgeau zdrențele după noi" — n.n.). Cînd ies din mină, după opt ore de muncă, minerii își depun la vestiare

echipamentul de lucru, fac un duș cald și își îmbracă hainele de oraș. Concedii încă din primul an. Asistența medicală gratuită...(Pe Valea Jiului asistența medicală o asigură spitalul cu 700 de paturi din Petroșani, dotat cu cea mai modernă aparatură medicală și chiar cu un... elicopter, o secție de recuperare medicală cu 100 de paturi, o stație de salvare, o policlinică la Petrila. 10 dispensare medicale, 110 medici și 600 cadre medii).— Cît de „sus" poate aspira un copil de miner 7întrebarea i-am pus-o lui Duban Antoniu, șef de echipă, lăcătuș specialist la mina Lupeni. Bunicul i-a fost miner. Tatăl miner. Ambii s-au numit Duban Antoniu. Pe fiul său 11 cheamă tot Duban Antoniu și este inginer la calculatorul minei.— Depinde de cît poate șt de cit vrea să învețe. Al meu a ajuns inginer. De 3 ani este absolvent al Institutului de mine din Petroșani. Cît m-a costat 7 Nici un ban, n-a avut nevoie de meditatori...„Scinteia" nr. 850 din 21 iunie 1947: 
„Angajăm ingineri mineri, subingi- 
neri, maiștri mineri in Valea Jiului. 
A se adresa la ziar sub : inginer mi
ner". Iată că fosta „Valea Plîngerii" își pregătește acum singură cadrele de care are nevoie. Petroșani este și centru universitar. Institutul de mine are acum 4 239 de studenți. Cît de ' „sus" poate ajunge oricare dintre cei 31 300 de elevi care învață acum în Valea Jiului 7 Depinde numai de puterea și voința lor, nicidecum de „buzunarul" părinților. S-au dus de mult anii cînd „Soția unui miner se 
plinge că nu are cu ce-și trimite 
copiii la școală" („Scinteia" nr. 77 
din 7 decembrie 1944).Nu numai minerii au asigurate locuri de muncă, ci și nevestele lor. Multe dintre ele își cîștigă propriile retribuții. în urma vizitelor de lucru făcute în Valea Jiului, din inițiativa și la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu și prin grija deosebită a tovarășei Elena Ceaușescu au luat ființă unități productive ale căror colective de femei s-au afirmat în industria tricotajelor, confecțiilor, prelucrării firelor de mătase, lemnului.Uneori, despre calitatea vieții lntr-nn oraș îți poate vorbi și un simplu afiș. Ca acesta, lipit pe ușa școlii sportive din Petroșani : „Fa- cem înscrieri pentru gimnastică întreținere femei". Ori altceva. De exemplu, îl Întreb pe șeful complex Ion Tărăsescu care mărfurile cele mai căutate la noul „Magazin universal" din Petroșani (8 500 mp suprafață comercială). Răspunde ca apăsat pe buton :— Covoare persane. Costă ta jurul 
a zece mii de lei bucata...Pe profesorul Ion Dulămiță, directorul Casei de cultură a sindicatelor dîp Petroșani, l-am întrebat cîte acțiuni a orgânlzâi în ultimul an șl cu cîți participant!. Deschide un caiet, face niște adunări și zice :— 734 acțiuni cu 210 535 persoane.Asta ta condițiile ta care casa de cultură este serios concurată de noul Teatru de stat, cinematografe, de cabanele montane, de motelurile și — bineînțeles — de noul stadion petroșănean cu 18 000 de locuri.Calitatea vieții ta Valea Jiului ? Aceasta-i, în linii., mari.

De de sint

1984: „Totul pentru asigurarea
independenței energetice a țării!"

ăsta noi asigurăm trei

cărbuneleLa fapteÎnseamnă

„Ce e nou la suprafață ?
in jur!"Actualul Petroșani este o municipalitate complexă, formată salbă de așezări urbane și rurale; nu-ți dai seama cînd ieși localitate și intri în cealaltă. După Constanța, Petroșani este astăzi a doua mare conurbație a României : un fel de oraș perpetuu, lung de 35 de kilometri, cu o populație de peste 160 000 locuitori.„Scinteia" nr. 78 din 9 decembrie 

1944. Titlu - „Valea Jiului: O re
giune cu aspect mohorît".S-a construit mult și pe Valea Jiului : 40 000 de apartamente. Acum, o plimbare prin piața Hermes din centrul Petroșanilor este prilej de

dintr-odintr-o satisfacții : o arhitectură modernă, inspirată, care conferă o nouă personalitate Văii Jiului. „Mohorită" 7 A fost...Cu totul alta este astăzi calitatea vieții oamenilor din Valea Jiului. Un exemplu ni-1 oferă Mircea Suba din LUpeni, bărbat care bate spre 50 de ani. Tatăl lui a fost miner. Unchiul lui a fost miner. (Fotografiat alături de Alexandru Poboreni în „Scinteia" din 8 iunie 1945). Fratele lui a lucrat în mină pînă Ia pensionare. Și surorile lui au lucrat în mină. El însuși a intrat în subteran ca încărcător cu lopata. Știe totul despre

Pe masa de lucru a tovarășului Dumitru Răscolean, secretar al consiliului municipal Petroșani al sindicatelor, am văzut căști și lămpi de miner cu totul... aparte. Nu numai dimensiunile le deosebesc de celelalte, binecunoscutele căști și lămpi ale minerilor, dar și inscripțiile : „Celui mai bun sector de producție... de investiții" ; „Celei mai bune brigăzi din bazin...".— Sînt noile trofee pe care le acordăm fruntașilor în întrecerea socialistă cu prilejul periodicelor în- tîlniri de la „Ziua brigadierului". De față sint și familiile lor...Este, aceasta, doar una dintre inițiativele menite să sporească ambițiile personalului muncitor din întreprinderile miniere ale Văii Jiului — 40 000 de oameni ! — pentru realizarea unor producții record. Sînt și altele : „Brigada înaltei productivități" ; „Contul colector de economii al sectorului" ; „Brigada înaltei răspunderi muncitorești" ; „Judecata muncitorească" ; „Fiecare cadru teh- nico-ingineresc să rezolve o problemă tehnico-economică echivalentă cu valoarea retribuției pe un an“...Cine vor fi cîștigătorii noilor trofee 7 Poate Ștefan Alba de la Pe- . trila, ori Traian Borșa de la Vulcan, ori Gheorghe Matei de la Dîlja, ori Gheorghe Scorpie de la Uricani, oricine știe 7 E greu de anticipat cine se va dovedi pînă la urmă cel mai bun dintre cei mal buni.Cu totul remarcabil este spiritul de angajare muncitorească, de auto- depășire, cultivat de organizațiile de partid. Minerii Văii Jiului au conștiința că meseria lor nu este numai o modalitate cinstită de a cîștiga o pîine cinstită. Cărbunele nu este numai pîinea-pîine, ci și pîinea industriei țării. Așa a fost acum patruzeci de ani, așa este și acum : țara are nevoie de cărbune de calitate.îi citesc tovarășului Viorel Faur, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Petroșani, un mesaj dintr-un reportaj apărut in „Scinteia" nr. 73 din 3 decembrie 1944 :
„Vin din Valea Jiului, care-i o ade

vărată Vale a Plingerit, unde 18 000 
de muncitori din minele de cărbuni 
lucrează in condiții îngrozitoare, 
desculți, dezbrăcați si flăminzi. So
cietățile care stau in fruntea exploa
tării de cărbuni sint străine de inte
resele noastre. N-ar fi in interesul 
poporului român si al muncitorilor 
ca aceste mine si intre in patrimo
niul statului? O vom face! Vom trece 
la naționalizarea industriilor de 
bază, la naționalizarea celor 18 bănci 
mart care comandă viața economică 
a țării, vom face reforma agrară, 
orice forță ni s-ar pune in cale...".Viorel Faur ascultă, se gîndește și, într-un tîrziu, se hotărăște :— Vedeți, asta-i una dintre calitățile, zic eu, extraordinare ale membrilor partidului nostru comunist. N-au afirmat niciodată „să faceți!", ci „să facem!". Nu-i vorba aici de

vreo speculație de ordin lingvistic, ci de o realitate verificabilă în tot ceea ce s-a realizat peste tot în România, este un fapt incontestabil. Cînd spunem : „Am hotărît, înfăptuim!“, asta înseamnă că într-adevăr Dovada mi-ați adus-o citindu-mi acel fragment, spus că se va face s-a și ales după Congresul al cînd la
așa va fi. ' chiar dv., Tot ce s-a făcut. Mai IX-lea, de cîrma partidului și a țării, a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu, militant revoluționar cum n-a mai existat altul pe meleagurile noastre.— Ce s-a schimbat în Vale în acest scurt răstimp 7— Totul, în bine. Minele noastre au fost supuse unor modernizări și dezvoltări fără precedent. Au fost deschise noi cîmpuri miniere la Li- vezeni, Bărbăteni și Paroșeni. în cu- rînd vom deschide altele două la Petrila și Petrila Sud. De investiții importante a beneficiat și prepararea ■ cărbunelui : la Petrila, Livezeni, Co- roieștl și Lupeni. în Vale au apărut și alte ramuri ale industriei : chimie, construcții de mașini, tricotaje, confecții. Un șir de întreprinderi noi sau modernizate.— Unde, bineînțeles, că au fost atrași mii de bărbați și de femei, o forță de muncă tînără, puternică.— ...și care trebuie formată, perfecționată necontenit. Pentru că — așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru în Valea Jiului din septembrie 1982 — „pînă la urmă, oricît de moderne ar fi utilajele, complexele, dacă nu avem oameni care să le mînuiască, ele nu produc nimic. Deci, hotărltori sînt tot oamenii, minerii! Și trebuie să facem totul pentru a avea mineri cu o înaltă pregătire tehnico-profe- sională, care să poată. Intr-adevăr, mînui în cele mai bune condiții utilajele de înaltă tehnicitate".— Cum ați acționat în acest sens?— Am elaborat un program riguros de pregătire și ridicare continuă a nivelului de cunoștințe al tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului. Fiecare a înțeles — doar vede asta în fiecare zi — că meseria de miner a devenit de înaltă tehnicitate. Muncă și învățătură — astfel ar putea fi definit acum spiritul revoluționar care-i animă pe oamenii Văii Jiului....Cînd vorbește despre oameni, vocea primului secretar devine deosebit de caldă. Evocă fapte care grăiesc de la sine despre, munca lor zilnică vecină cu eroismul, despre satisfacțiile și despre năzuințele lor de mal frumos și mal bine, despre hotărîrea minerilor de a contribui cu toate forțele la asigurarea independenței energetice a țării. Și încheie simplu : „Hotărîrile noastre sint certitudinile noastre".Firesc. Tdtdeauna vorba comuniștilor a fost solidară cu fapta lor. „Am hotărît, înfăptuim!**.

Mircea Bl!NEA.
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

z >
Marea lecție de patriotism 

a istoriei
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, eu principiile

(Urmare din pag. I)

eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Răspundere și corectitudine 

in upărareu avutului obștesc
■ Un conducător de întreprindere care, cu bună știință, încalcă obligațiile ce-i revin și indicațiile organelor superioare se situează, de fapt, în afara funcției încredințate. Este concluzia unei scrisori adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, referitoare la abaterile săvirșite de directorul trustului I.A.S. Vîlcea, Ing. Vasilescu Traian. în scrisoare se arăta că porumbul și orzul recoltate de pe suprafețele cultivate anul trecut au fost repartizate fermelor din cele trei I.A.S.-uri, ne- predîndu-se nici o cantitate la fondul de stat. în ciuda acestei măsuri, producția de lapte de la fiecare vacă aparținînd I.A.S. Dră- gășani, de pildă, nu ajunge nici la 3 litri, iar mortalitatea la viței este ridicată. Pe lîngă acestea, în scrisoare se mai relata și despre unele acte abuzive ale conducerii Trustului I.A.S. Vîlcea, solicitîndu-se ca faptele să fie verificate de activiști de la nivel central.La indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, scrisoarea a fost dată spre soluționare prim viceprim- ministrului și secretarului de resort al C.C. al P.C.R. Din cercetările efectuate a rezultat că afirmațiile corespund adevărului. în anul trecut cele 3 unități din cadrul Trustului I.A.S. Vîlcea au recoltat din cultura pentru siloz și masă verde aproape 360 tone porumb și aproape 300 tone orz. Se precizează că în anul 1933 unitățile nu au avut plan de cultură în ogor propriu la

orz și porumb. Din cantitatea rezultată, doar o mică parte a fost predată fabricilor de nutrețuri combinate, restul, peste 580 tone, rămînînd în stoc, fără să fie predată la fondul de stat.în raportul de cercetare se precizează că, intr-adevăr, la ferma zootehnică a I.A.S. Drăgășani, producția de lapte a fost mică, iar mortalitatea la viței a depășit 22 la sută, cauza acestei situații fiind lipsa de grijă față de animale. în timpul controlului s-a constatat că toate cele 32 instalații de muls mecanic erau defecte, grajdurile rău întreținute, pline de dejecții neevacuatei O situație inadmisibilă s-a găsit și la întreprinderea de creștere și îngrășare a porcilor Băbeni, unde, la purceii mici, mortalitatea a fost de 32 la sută. Pe de altă parte, dispoziții abuzive ale directorului trustului privind valorificarea unei mari cantități — peste 10 000 kg — de mere sînt în curs de cercetare de către organele de anchetă penală.Secretariatul Comitetului județean Vîlcea al P.C.R. a hotărît schimbarea din funcție a directorului Trustului I.A.S., a contabilu- lui-șef și destituirea inginerului- șef al I.A.S. Drăgășani. S-a dispus predarea integrală la fondul de stat a cantităților de porumb și orz aflate in stoc și au fost adoptate și alte măsuri de îmbunătățire a activității unităților unde s-au constatat neglijențe și lipsuri.

17 luni, s-a obținut aprobarea pentru betonarea lucrării cu cofraj montat. Prin schimbarea tehnologiei a fost necesar să se consume suplimentar, față de proiect, 664 mc material lemnos, în valoare de aproape 300 000 lei, din care au fost recuperați pe parcursul lucrării și refolosiți doar 124 mc. A fost depășit și consumul de ciment cu 95 tone. Din analiza întreprinsă a rezultat că au fost cazuri de abateri de la regulamentul de ordine interioară, unii muncitori venind la lucru in stare de ebrietate ; firește, acestora li s-au aplicat sancțiuni disciplinare.în timpul controlului, împreună

cu comitetul județean și Ministerul Geologiei s-au adoptat măsuri corespunzătoare. S-a prevăzut astfel returnarea betoanelor fisurate din rampa puțului de la cota 166 m ; efectuarea unor probe ale betonului în zonele care nu fuseseră analizate pînă la data controlului. Se precizează că măsurile și concluziile rezultate din control au fost discutate cu conducerile întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice, Ministerului Geologiei și comitetului județean de partid, precum și cu autorul scrisorii, care s-a declarat de acord cu modul de soluționare.
Intrunsigențu in înluturureu 

abaterilor

In urma coțțbr^M—nmmpentiu 

îmbunătățirea calității lucrurilor

într-o scrisoare adresată conducerii partidului, muncitorul miner Ilie Teleianu afirma că la construcția lucrării „Puțul Geologic G 200“ din comuna Schela, județul Gorj, ar fi fost folosite betoane necorespunzătoare și nu s-ar fi respectat tehnologia de lucru și nici prevederile din proiect referitoare la utilizarea fierului beton. Ca urmare, în betonul puțului, la Unele cote, au apărut fisuri care pot duce la avarii și Accidente. Autorul scrisorii mai relata că factorii de conducere qpțectiyului manifestă q slabă preocupare pentru recuperarea unor materiale și refolosirea cofrajelor.Faptele relatate în scrisoare au fost cercetate de activiști ai Comitetului Central al P.C.R., ai Comitetului județean Gorj al P.C.R. și specialiștii de la Ministerul Geologiei, sub îndrumarea președintelui

Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale și a viceprlm-mi- nistrului de resort ai guvernului — așa cum a indicat secretarul general al partidului.După cum rezultă din raportul de cercetare, execuția lucrării a început în 1981 și s-a terminat în decembrie 1983. Controlîndu-se calitatea acesteia, s-a constatat că, într-adevăr, au apărut unele fisuri — dar care nu prezintă nici un pericol pentru siguranța exploatării puțului și pentru securitatea personalului. Betoanele turnate sînt realizate conform rețetei stabilite de proiectant.în legătură cu depășirea consumului de materiale, lucrurile stau astfel : betonarea puțului a fost prevăzută în proiect să se facă cu cofraj glisant. Din cauză că proiectul a fost livrat cu o întîrziere de

Din Salcia, comună situată în județul Mehedinți, a sosit o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu în care se relata despre unele nereguli, în dauna intereselor obștești, comise de cadre de conducere ale cooperativei agricole de producție și ale cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. Pentru obținerea unor avantaje personale, conducătorii cooperativelor respective au recurs la falsuri ; a fost neglijată, totodată, buna organizare a muncii și activității cooperativei agricole de producție, care nu a mai obtinut rezultate pe măsura posibilităților de care dispune.Secretarul general al partidului a indicat ca scrisoarea să fie încred’n- ț-îtă spre soluționare secretarilor de resort ai C.C. al P.C.R. Cercetarea a fost făcută de activiști al Secțiet organizatorice, Secției pentru problemele muncii de partid în agricultură ale C.C. al P.C.R., concluzia generală fiind aceea că in bună parte sesizarea se confirmă. Astfel, C.A.P. Salcia a procurat 106 000 pui ; întrucît nu s-au asigurat condiții corespunzătoare de creștere, 41 la sută din ei au murit, în loc să se facă o analiză aprofundată a cauzelor care au dus la această situație, s-au modificat actele de mortalități și s-au decontat fictiv 10 tone furaje concentrate. Paguba totală însumează 158 000 lei. în raportul de cercetare se subliniază că vinovați de această stare de lucruri se fac șeful fermei, tehnicianul și medicul veterinar, con- tabilul-șef, precum și președintele și vicepreședintele C.A.P., care nu au controlat și nu au luat măsurile necesare.Pentru Înființarea unei ferme de nutrii, C.A.P. Salcia a cumpărat de la persoane particulare, prin intermediul cooperației, 975 nutrii la prețuri mai mari decît cele cuvenite, plătind în plus aproape 110 000 lei. Printre cei care au vîndut un număr mai mare de nutrii și au încasat, în plus, sume necuvenite,

se numără chiar președintele C.A.P., șeful de fermă și contabilul- șef al C.A.P., .primarul și vicepreședintele consiliului popular comunal. S-a confirmat că evidența producției în cooperativa agricolă nu este ținută corect, găsindu-se 139 de porci neînregistrați.Făcîndu-se o analiză temeinică a situației economico-financiare a C.A.P. Salcia, a reieșit că în ultimii ani aceasta a înregistrat rezultate necorespunzătoare : în timp ce ponderea cheltuielilor materiale a crescut, veniturile bănești au scăzut, înregistrîndu-se astfel pierderi apreciabile.Pentru neregulile și abaterile constatate au fost excluși din partid și, totodată, deferiți justiției Ion Sgîrcea, președintele cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. Biban Iulică, șef de fermă, și Ciobanu Marin, tehnician la C.A.P. Au fost sancționați cu vot de blam și eliberați din funcții Bădiță Dumitru, vicepreședinte al Consiliului popular comunal, Iacob Romulus, contabil-șef la C.A.P., Capră Dumitru, vicepreședinte și secretar al comitetului de partid pe C.A.P. Pentru tolerarea abuzurilor și ilegalităților, pentru controlul nesatisfăcător care a permis încălcarea ordinii și disciplinei a fost eliberat din funcție și sancționat cu vot de blam președintele C.A.P., Bădiță Constantin. Au mai fost, sancționați, cu vot de blam, secretarul corfiitetului comunal de partid, Novac Ion, inginerul șef al C.A.P., Pleniceanu Octavian, și alte persoane.în raportul de cercetare se mai precizează. Că ș-a înaintat organelor de. cercetare . penală dosarul de verificare a gestiunii puilor din C.A.P., cu prejudiciul de 158 000 lei; s-a recuperat suma de 154 000 lei de la persoanele debitoare din C.A.P. și 102 000 lei de la cei care au primit pentru nutrii prețuri mai mari decît cele legale.
Neculai ROȘCA

toria, istoria adevărată, s-a ridicat să condamne totdeauna tot ce jignește rațiunea, tot ce încalcă dreptatea, libertatea, progresul, omenia. Pentru poporul român istoria a fost de mult proclamată drept cartea lui de căpătîi. în curgerea lor, veacurile nu ne-au prea răsfățat. Dimpotrivă. Siliți, prea adesea, să ne apărăm cu prețul vieților dreptul de a trăi liberi pe acest pămînt, • al nostru dintru începuturile lumii, să venim cu documente probatoare în fața cuceritorilor și a asupritorilor abuzivi, am făcut din istorie o pledoarie pentru drepturile noastre. De la Mirbn Costln luptăm cu „băsmuitorii", iar pateticul „Bi- ruit-au gîndul" nu înseamnă numai o pornire întru argumentarea adevărului istoric, ci și o victorie a dreptului nostru la o existență liberă, demnă, într-o țară unită și independentă. „Hronicul" lui Gh. Șincai nu-i numai o carte de știință, ci și o neînfricată armă de luptă împotriva opresiunii exercitate de stăpini care refuzau pînă și recunoașterea nației române.A cunoaște și a iubi istoria proprie, povestea dramatică a vieții înaintașilor, a fost totdeauna pentru noi o datorie vitală. Necunoașterea istoriei, cum arăta, acum un veac și jumătate, M. Kogălniceanu, a adus noian de nenorociri asupra poporului și a țării, încălcarea drepturilor și a libertăților, sfîșie- rea hotarelor și chiar negarea dreptului la existență. De aceea, ilustrul profesor de la Academia Mihăilea- nă și ardentul patriot care a fost Kogălniceanu credea că prin istorie „vom învăța ce am făcut și ce trebuie să facem, printr-însa vom prevedea viitorul, printr-însa vom fi români".Istoria trebuie cunoscută, respectată, iubită, dacă vrem să trăim și

să fim ceva în lume. Cunoașterea istoriei in marile și luminoasele ei adevăruri, în contradicțiile ei, adesea cumplit de înverșunate, alegerea cenușii și a zgurii din consumarea trecutului, ca să putem cerne și da prioritate focului cald și luminii dătătoare de viață, de optimism, de înțeleaptă călăuzire spre viitor, iată datoria oricăruia dintre noi. Această cunoaștere a istoriei sprijină puternic ideea de progres, este piedestalul saltului spre viitor. Să nu uităm că sîntem urmași și strămoși, in același timp. Cu fiecare amintire istorică pierdută, cu fiecare nume sau monument istoric neglijat ori uitat s-ar pierde, irecuperabil, o frîntură din ființa noastră. Păstrarea cu sfințenie a documentelor, restaurarea și îngrijirea monumentelor rămase de la strămoși — este tot așa de importantă ca și grija pentru construcțiile prezentului prin care ne afirmăm vocația creatoare și ne deschidem viitorul. Cine nu păstrează in grădina istoriei sămința florilor trecutului nu are ce semăna nici în. ogorul viitorului, oricît de vast ar fi și de modern lucrat. Nimic nu lăstărește și nu rodește fără rădăcină. Iată de ce ne apar de o excepțională importanță clarviziunea și consecvența cu care secretarul general al partidului ne îndeamnă mereu să ne cunoaștem istoria, să ne respectăm înaintașii, să educăm tinerele generații la flacăra patriotismului ce se degajă din trecutul eroic al poporului nostru, al clasei noastre muncitoare. Dind o strălucită dovadă de interpretare dialectică a istoriei, secretarul general al partidului a îmbogățit studiul și cercetarea acesteia cu o serie de teze de o excepțională însemnătate. Ca istoric, nu pot să nu-mi exprim bucuria și gratitudinea față de viziunea unitară asu

pra istoriei poporului nostru, față de ideea pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat-o la Plenara din iunie 1982, idee potrivit căreia poporul nostru are o singură și unică istorie și, în mod dialectic, istoria partidului face parte integrantă din istoria poporului român. Iată o concepție generoasă, de o mare valoare teoretică și practică pentru munca noastră, a tuturor, pentru o rodnică activitate a istoricilor români în eforturile lor de a argumenta și demonstra continuitatea de idealuri în istoria poporului român, unitatea și independența ca mari obiective ale luptelor duse de-a lungul secolelor culminînd cu eroismul neînfricat al revoluționarilor de profesie, al comuniștilor întru obținerea libertății și independenței noastre. în această etapă care precede aniversarea celor 40 de ani care au trecut de la 23 August 1944, perioadă in care frontul muncii ideologice cunoaște o mare efervescență, și noi, istoricii, trebuie să ne adăugăm propria contribuție la bilanțul națiunii noastre care își făurește, sub conducerea partidului, a secretarului său general, propriul său viitor luminos.Istoria cuprinde și știința, și artele, și gindlrea, adică toate monumentele spiritului nostru. A le o- croti. a le vltaliza, a le întreține munca și afirmarea creatoare e tot așa de important, de necesar pentru societate, pentru popor, pentru faima in lume, ca și construirea marilor uzine și semănarea lanurilor cu cel mai bun, mai rodnic și mai dulce grîu. Istoria ne arată, ne prezintă concret adevărul : creația cultural-umanistă — forma cea mai înaltă, supremă și nepieritoare a existenței umane, este, în ultimă instanță, scopul vieții omului pe pămînt.
A apărut

„ERA SOCIALISTA** 
nr. 6/1984Sub genericul „în întîmpinarea glorioasei aniversări", revista publică editorialul „Perfecționarea muncii în toate domeniile de activitate".Notăm, de asemenea, o suită de articole în cadrul rubricii „Epoca profundelor transformări revoluționare" : „Concepție novatoare, științifică despre evoluția statului nostru socialist* ; „Calitatea — cerință majoră a economiei naționale" ; „Securitatea statelor în condițiile lumii contemporane" ; „Politica demografică și progresul social-economic" ; „Revoluția tehnico-științifică și progresul contemporan".Sînt publicate consultații pe temele : „Partidul Comunist Român — stegarul luptei poporului pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a patriei" și „Creșterea eficienței economice, a productivității muricii", precum și o dezbatere în legătură cu „Dinamica structurilor și relațiilor sociale în actualul stadiu de dezvoltară a țării noastre".Mai consemnăm rubricile „Răspunsuri la întrebări" șl „Cărți și semnificații".

tv
15,90 Telex
15,05 Ctitor al tnvățămintulul românesc. 

Documentar
15,30 înaltă îndatorire patriotică. Re

portaj
15,45 Desene animate
15,55 Din inimi de copil, dragoste șl re

cunoștință ! Program de versuri 
șl cîntece In interpretarea unor

pionieri șl șoimi al patrie!, dedi
cate patriei și partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu

16,10 Revista llterar-artlstică TV. „Sub 
tricolor uniți în Ideal"

16.30 închiderea programului
20.00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea In economie
20.30 Semnătură pentru' viitor. Docu

mentar (color)
20,55 Studioul tineretului. „Ceaușescu 

— tinerii"
21,40 Film serial : „Vtntul fierbinte” 

(color). Ultimul episod
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

ȚARA
(Urmare din pag. I)
viața de șantier a în
tregii țări, acea fu
ziune, acea dinamică 
ce leagă punctele 
fierbinți ale construc
ției intr-un singur or
ganism. Ea se reflectă 
și in biografia oame
nilor. Dorin Găbu- 
dean, cel ce în 1971 
era șef de șantier la 
Beliș-Fintinele in A- 
puseni, trecuse ca 
șef de lot pe la Por
țile de Fier, ca azi să 
fie director al Grupu
lui de șantiere hidro
energetice de pe va
lea Sebeșului ; după 
cum inginerul Ionel 
Ghiran, după ce a

MOȚILOR
terminat barajul de la 
Oașa, toponim liric din 
sadoveniana Vale a 
Frumoasei, în prezent 
s-a integrat moților de 
la Combinatul cupri
fer Roșia-Poieni. Și 
exemplele ar putea fi 
înmulțite, toate denu
mind acei oameni ne
obosiți, adevărați eroi 
ai construcției noii 
noastre vieți de-a lun
gul celor patru dece
nii de socialism, cei 
ce îmbogățesc zestrea 
energetică a țării cu 
obiective de mare am
ploare. Intre acestea, 
noile unități intrate in 
vocabularul cotidian 
al constructorilor: Gil- 
ceag, Șugag, Săsciori,

Petreștl răspund ca 
Hiște ecouri de aur, de 
lumină, de energie 
aștrilor de la Tarnița, 
Fintinele, Valea Dra
gonului...

Zăpezile mănoase a- 
eompaniazi armonic 
euritmia muncii e<.<i 
nu cunoaște răgc:,, 
efortul creator, intr* 
rat și fecund al moi 
lor, creatorii unei m 
istorii, temelie aceh 
viitor de aur. rost, 
prin gura poetului, da 
visat de întreaga su-' 
fiare românească, pe 
care țara noastră și-l 
făurește sub condu
cerea înțeleaptă a 
partidului.

Aspectul localităților - oglinda hărniciei locuitorilor lor
Pretutindeni, zeci și zeci de mii de gospodari au ieșit la muncă patriotică, pentru 

a da o nouă înfățișare, de primăvară, orașelor și satelor țării

in drepturi". Calendarul nu numai în agricultură, ci -x nu maj scuzăIn sfirșit, primăvara a început să „reintre muncilor e întîrziat, din motive meteorologice, și în activitățile edilitar-gospodărești. Acum însă nimic tergiversarea lor. Dintotdeauna, topirea zăpezii și apariția mugurilor au constituit semnalul începerii lucrărilor de curățenie a localităților, de înfrumusețare a caselor și curților, grădinilor și străzilor, dintotdeauna primele zile de timp frumos au fost și primele zile de forfotă gospodărească în orașe și sate. Cu atît mai mult cu cit acum natura a dat acest semnal mai tîrziu, timpul pierdut trebuie recuperat printr-un plus de dinamism, de hărnicie, de bună organi/are. Urmele zilelor de vreme mohorîtă trebuie repede șterse, soarele și verdeața trebuie întîmpinate cu fața cea adevărată - frumoasă, curată, civilizată - a localităților noastre.Participarea tuturor cetățenilor la lucrările edilitar-gospodărești reprezintă o modalitate concretă, obligatorie, de afirmare a spiritului civic. Ea constituie totodată răspunsul faptic pe care îl cere Legea - respectiv 
Legea cu privire la obligațiile și răspunderile consiliilor populara, unită
ților socialiste și ale cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și 
curățenie a localităților urbane și rurale, păstrarea ordinii și disciplinei 
publice — față de minunatele condiții de viață create de societatea noastră, prin eforturi economice majore, tuturor membrilor ei.Așadar, lucrările edilitar-gospodărești de primăvară trebuie să demareze din plin. Consiliile populare, deputății, comitetele de cetățeni și asociațiile de locatari, organizațiile și organismele obștești care activează in sate și cartiere au răspunderea antrenării locuitorilor, in totalitatea lor, la această vastă și importantă activitate de sezon : îngrijirea și înfrumusețarea localităților.

ARAD: Fiecare 
o zi de afirmareProfitînd de timpul frumos, zilele acestea, la Arad, peste 5 000 cetățeni au ieșit la diverse acțiuni e- dilitare, de muncă patriotică : in parcuri, in jurul blocurilor și pe străzile municipiului. Au fost săpate terenurile destinate zonelor verzi, s-au semănat flori și iarbă, s-au e- fectuat plantări de garduri vii și pomi. De asemenea, au fost desfundate șanțuri și s-a efectuat „curățenia generală de primăvară" in curți și în jurul imobilelor. Cea mai intensă activitate s-a desfășurat in circumscripțiile electorale nr. 7 (blocurile din zona gării), 11 (Splaiul Praporgescu), 23, 25 și 26 (din cartierul Aurel Vlaicu):Și elevii de la liceele industrial și textil au participat la asemenea munci. Astfel, in Piața Avram Iancu și pe bulevardul Republicii ei au săpat și nivelat o suprafață de 2 800 mp, destinată zonelor verzi.în acest început de primăvară Ia asemenea lucrări au participat peste 40 000 cetățeni. Trebuie remarcat, de asemenea, că la fiecare acțiune de gospodărire și înfrumusețare, in mijlocul oamenilor se află deDutațit comitetele de cetățeni, comitetele asociațiilor de locatari.Ce rezultate s-au obținut pînă a- cum ? în luna martie h-au plantat 23 230 arbuști, 1 850 bucăți trandafiri, peste două sute de arbuști in grupe, aproape trei sute de arbori or-

zi cu timp bun - 
a bunului gospodarnamentali, peste două sute conifere etc. — cele mai mari plantări efec- tuîndu-se pe strada bd. „Republicii", Piața pe faleza Mureșului.Asemenea acțiuni se plină desfășurare în întreg municipiul, iar in zilele următoare vor fi

„Karl Marx", „Podgoria" șiaflă acum In

cinema

Parc nou, lingă blocuri noi, prin munca noilor locuitori ai cartierului PantelimoH din Capitalăplantați circa 1 000 bucăți trandafiri, 500 arbori ornamentali etc., se vor semăna peste 1 000 kg de lolium, pe 
o suprafață de 25 ha.Nu peste tot însă cetățenii au dat dovadă de spirit gospodăresc. Astfel, pe străzile Ștefan cel Mare, 6 Vî- nători. Calea Aurel Vlaicu, nu s-au curățat șanțurile, iar zonele verzi așteaptă să fie reamenajate. Nici locatarii blocurilor A 11, G 1, G 2, G 3, din cartierul Aurel Vlaicu, ori cei din cvartalul Războieni (blocurile O și P) n-au ieșit încă la luctju, motivînd că mai este timp pentru așa ceva. (Tristan Mihuța, corespondentul „Scinteii").

fi venit primăvara. Comitetele asociațiilor de locatari au datoria să mobilizeze toți cetățenii la muncă patriotică, potrivit dealtfel, programului concret de înfrumusețare a
municipiului elaborat de consiliul popular și care se bazează din plin pe extinderea muncii patriotice a cetățenilor. (Stan Ștefan, corespondentul „Scinteii").

ALEXANDRIA: Cu cetățenii, pentru cetățeniMobilizați de deputați, de Organizațiile Democrației și Unității Socialiste, mii de cetățeni ai localității de reședință a județului Teleorman, de diferite virste și profesii, cu sape, greble și mături, sînt prezenți zilele acestea, în parcuri, pe străzi, pe marile artere de circulație. Vinerea și duminica sînt inițiate acțiuni generale de curățire și înfrumusețare a orașului, iar în fiecare după-amiază, pe cartiere, se fac „haine proaspete" zonelor din preajma blocurilor, din curțile cetățenilor : se string și ard frunzele și crengile uscate, se mătură trotuarele, se curăță șanțurile și rigolele, se pregătesc spațiile destinate cultivării florilor și legumelor.O adevărată competiție a muncii patriotice se desfășoară în parcurile „Central" și „1 Mai", pe arterele principale de circulație — căile „București" și „Dunării", Importante forțe sint concentrate la repararea străzilor, devenite impracticabl-

le în urma unor ample lucrări de canalizare și termoficare. Conform unui minuțios program, în minimum de timp aceste străzi iși vor schimba complet înfățișarea.între cei mai harnici gospodari se numără oamenii muncii de la Fabrica de prefabricate, întreprinderea de aparataje și accesorii, întreprinderea mecanică „Izlaz", Șantierul de construcții industriale, întreprinderea comercială de stat pentru a- limente și alimentație publică, precum și elevii Liceului de construcții și ai școlilor generale nr. 1 și 2. Sînt, într-adevăr, rezultate bune, dar nu în toate cartierele, nu pe toate străzile.De pildă. în imediata apropiere a rîului Vedea sau pe șoseaua spre Turnu Măgurele, în microraioanele alcătuite din blocuri abia date in folosință, terenurile aferente spațiilor verzi nu sînt încă săpate/ copacii încă nu sînt curățați. Parcă n-ar

JUDEȚUL ARGEȘ: 
tot mai bogată, în ultimele zile, în localitățile județului Argeș, au luat parte la acțiunile de mai bună gospodărire și înfrumusețare nenumărați cetățeni, în orașul Curtea de Argeș, sute de oameni s-au aflat la curățat cele 70 de hectare de izlazuri din punctele Heria și Bușega. Pe de altă parte, în cartiere, au fost săpate și curățate 1 000 metri liniari de șanțuri pentru scurgerea apelor. Printre participant!, în frunte cu deputății, se găseau muncitori de la întreprinderile „Electroargeș" și de biopro- teine, elevii grupului școlar de șoferi profesioniști.Centrele orașelor Topoloveni și Costești au devenit de cițiva ani întinse șantiere de locuințe și pentru realizarea altor obiective edilitare. Aici se inaltă și se predau locatarilor noi blocuri, se croiesc străzi și zone verzi. Iată și motivul pentru care deputății și organizațiile obștești din cele două orașe au antrenat la activitatea edilitar-gospodăreașcă mii

Agenda edilitară 
tot mai diversăde locuitori. La Topoloveni, cetățenii, îndeosebi muncitori de la întreprinderile de bolțuri și supape și de industrializare a legumelor și fructelor, au săpat 2 km șanțuri și au reparat 500 metri garduri. De ademenea, la Costești, 300 de muncitori de la întreprinderea de scule, dispozitive și verificatoare, de la alte unități socialiste, au construit și reparat 2 000 mp străzi și, trotuare.Din păcate nu in toate localitățile, deputății și organizațiile democrației socialiste au mobilizat cetățenii la muncă patriotică. Zilele trecute, în comune ca Domnești, Valea Iașiului, Ciofringeni nu puteai vedea măcar un om cu sapa sau cu mătura in mină.' Timpul e și prielnic, și înaintat — iar consiliile populare, deputății, comitetele de femei, asociațiile de locatari au datoria să declanșeze neintîrziat, peste tot, acțiunea de gospodărire și înfrumusețare de primăvară. (Gh. Cirstea, corespondentul „Scinteii").

• 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: GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18: 20, TOMIS
(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.
0 Imposibila iubire : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9,15; 15; 18.30, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12; 16; 19.
0 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 în 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 la decolare j 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.
0 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 în 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) — 15; 
17; 19.
• Balada cavalerului Ivanhoe : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30.
0 Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Războiul stelelor ; VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.
0 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.
0 Iubire fără soare: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.

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

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : cavoul de familie — 19,30;
(sala Atelier) : Fata din Andros — 
17; (sala „Ion Vasilescu", 12 27 45) : 
Gimnastica sentimentală — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Conflu
ența artelor. Muzică, Literatură, Plas
tică. Veneția, cetate eternă a artelor". 
Comentează prof. Cristina Vasiliu — 
18; (la Palatul sporturilor șl culturii); 
Concert extraordinar. „Lumea muzi
cii — muzica lumii". Dirijor : Mircea 
Cristescu. Soliști : Nicolae Herlea și 
Cristina Anghelescu — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Ernanl 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievlci — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mania pos
turilor — 15.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 16; 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Fire de poet — 18,30; (sala 
Studio) : Calandria — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic,
14 72 34) : Serenadă tîrzie — 19,30;
(sala Giuleștl, 18 04 85) : Omul care a 
văzut moartea — 19.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, slnt 
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu stlcleți — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română” 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere 
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 79) : 
Arca bunel speranțe — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și cu Daniela, zece — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 10; Aventurile 
lui Plum-Plum — 17; (sala „Ion Va- 
sllescu") : Dana și Leul — 10; (la 
Tehnlc-club) : O fetiță caută un cln- 
tec — 10; 12; 14.
• Circul București (11 01 20) : Specta
colul „Circul Mare din Moscova" — 
19,30.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) ; Veselia are cuvlntul — 19,30.

Din corespondențele primite rezultă cu claritate că aspectul localităților depinde în mod direct de hărnicia și abnegația în muncă a cetățenilor lor. Concluzia se impune de la sine : să nu se precupețească forțele, nici spiritul de buni gospodari, să nu se aștepte nimic din altă parte. Frumusețea, gradul de civilizație al fiecărei localități constituie un beneficiu al tuturor locuitorilor, deci toți locuitorii trebuie să participe la muncile de întreținere și înfrumusețare.

Duminică : Tragereîn aceste zile se pot procura bilete pentru tragerea excepțională Loto ce va avea loc duminică 1 aprilie 1984. Formula tehnică foarte avantajoasă (șapte extrageri cu un total de 66 numere) oferă participanților șanse multiple de a obține autoturisme „Dacia 1300“, importante sume de bani și excursii in

excepțională LotoU.R.S.S. sau R. S. Cehoslovacă. Biletele de 25 lei varianta au drept de ciștiguri la toate extragerile. Se poate juca pe variante simple, variante combinate sau combinații „cap de pod", achitate sută la sută sau in cotă ,de 25 la sută. Sîmbătă 31 martie este ultima zi de vîn- zare a biletelor.
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Tovarășului NARCISO ISA CONDE
Secretar general al Partidului Comunist DominicanRealegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Dominican îmi oferă prilejul de a vă adresa calde felicitări și urări de noi succese in activitatea pe care o desfășurați in fruntea partidului, consacrată aspirațiilor de bunăstare și fericire ale poporului dominican.îmi exprim convingerea că legăturile de prietenie, solidaritate și colaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Dominican se vor dezvolta continuu in interesul partidelor, popoarelor și țărilor noastre, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Decernarea „Steagului Roșu" 
și a „Diplomei de onoare" Institutului 

de cercetări chimice București

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

Cu privire la activitatea intereatioaală a partidului 
si statului nostru in 1983 si principalele orientări

ale politicii externe in anul 1984
La Institutul de cercetări chimice București, care, recent, a fost distins, prin Decret prezidențial, cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste". a avut loc, miercuri, adunarea festivă de decernare a „Steagului Roșu" și a „Diplomei de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, pentru ocuparea locului I în întrecerea socialistă pe anul 1983 dintre institutele de cercetare științifică.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunare au adresat o telegramă C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, printre altele : „Dorim să vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar generai al partidului, că înaltul titlu de Erou al Muncii Socialiste acordat constituie pentru noi o obligație politică și profesională de mare răspundere pe care o vom îndeplini in continuare in cele mai bune condiții.Succesele obținute de colectivul nostru de muncă se datoresc faptului că am beneficiat permanent de indicațiile de inaltă competență științifică ale tovarășei academician doctor inginer Elen3 Ceaușescu, savant de renume mondial și prestigios om politic, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și președinte al Consiliului Științific al Institutului Central de
LUCRĂRILE REUNIUNII „GRUPULUI CELOR 77" PRIVIND 
COOPERAREA ECONOMICĂ IN DOMENIUL ALIMENTAȚIEI 

SI AGRICULTURII '
9In cea de-a treia zi a lucrărilor Reuniunii „Grupului celor 77“ privind cooperarea economică în domeniul alimentației și agriculturii au fost abordate probleme referitoare la acțiunile comune din domeniul pescuitului, șecuritățli alimentare, silviculturii. îmbunătățirii condițiilor ecologice și dezvoltării rurale, resurselor de energie pentru mediul rural, comerțului internațional cu produse agricole.Din partea delegației României a luat cuvintul Ion Petrescu, adjunct al ministrului silviculturii, care a evidențiat potențialul înalt de cooperare externă al țării noastre în do- îniul silviculturii, posibilitățile i. a soluționa probleme ridica- de cerințele dezvoltării acestei nuri, menționînd, între altele, e- >orarea de studii de fezabilitate șl aterii prime pentru investiții in- jstriale, ridicarea in plan și ame- ajarea pădurilor, împăduriri în stațiuni forestiere și aride, inclusiv cu funcții antideșertice, crearea și dotarea de stațiuni sau institute de cercetare și proiectare silvică, de

Experiența înaintată
(Urmare din pag. I)tor sarcini, unitățile fruntașe au acumulat o experiență deosebit de valoroasă — fie că este vorba de metode moderne, științifice, eficiente de organizare și conducere a producției, de tehnologii moderne, de forme originale de muncă politico- educative, de exemple de bună gospodărire a mijloacelor tehnice și materiale, de inițiative muncitorești novatoare, de tot ce este valoros în aplicarea noului mecanism econo- mico-financiar ș.a. — experiențe care trebuie însușite și generalizate neîntîrziat de toate organizațiile de partid, în toate colectivele de oameni ai muncii, astfel ca acest important izvor de forță și progres să devină un bun al tuturor., Este limpede că generalizarea experienței înaintate este, prin excelență, o activitate practică. Tocmai de aceea, in ansamblul activității de partid ea trebuie să capete concretețe. să devină o acțiune sistematică, riguros controlabilă, fiecare colectiv urmărind ca, odată cu preluarea experienței inaintate, să-i aducă îmbunătățiri, in funcție de condițiile concrete, de aportul de creativitate al oamenilor muncii. La școala experienței inaintate trebuie să se asigure o rodnică confruntare de păreri
vremea

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 29 martie, ora 21 — 1 apri
lie, ora 21. în țară : In prima parte a 
intervalului, vremea va fi în general 
frumoasă, cu cerul variabil, favorabil 
averselor țzolate de ploaie, în regiunile 
nordice. Apoi, vremea va deveni în ge

Ieri, la Bologna, un rezultat bun 
al reprezentativei noastre olimpice
ROMÂNIA -La Bologna s-a disputat miercuri Seara meciul dintre echipele olimpice ale României și Italiei, contind pentru preliminariile turneului olimpic de fotbal (grupa C europeană). Prestînd un joc foarte bun, cu contraatacuri rapide și eficiente, fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 2—1 (1—1), succes realizat în fața unei echipe care cuprinde cițiva titulari din prima reprezentativă a „Squadrei Azzurra".Scorul a fost deschis de Irimescu, In minutul 15, gazdele au egalat prin Bagni (min. 36), pentru ca Balint, în minutul 75, Ia numai un gninut de la intrarea sa in teren, să înscrie punctul victoriei.Arbitrul spaniol Arminio Sanchez a condus formațiile : România : Lung — Zare, Stancu, Iovan, Ungu- reanu — Bărbulescu (din min. 74 Balint), Coraș, Dragnea — Cirțu. Irimescu (din min. 76, Lăcătuș), Hagi; Italia : Tancredi — Vierchowod, Tas- sotti, Bagni, Bonetti, Righetti, Fanna, Battistini, Monelli, Sabato (min. 63 Massaro). Mancini (min. 68 Iorio).Clasamentul grupei C se prezintă astfel : 1. Iugoslavia — 7 puncte 

Chimie, orientări care au direcționat întreaga noastră activitate.Ocuparea locului I și înaltele distincții acordate constituie pentru lucrătorii din ICECHIM un puternic imbold in activitatea viitoare, un factor de puternică mobilizare a tuturor forțelor de care dispunem in îndeplinirea exemplară a sarcinilor care ne revin și a indicațiilor primite nemijlocit cu ocazia vizitelor de lucru efectuate de dumneavoastră în institutul nostru.In anul 1984, anul celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și al celui de-al XIII-lea Congres al partidului, colectivul ICECHIM se angajează să depășească prevederile cu 15 la sută in ceea ce privește numărul tehnologiilor elaborate, cu 23 la sută la tehnologiile aplicate și cu 29 la sută valoarea microproducției. planificate.Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, se spune în încheierea telegramei, vă rugăm să ne permiteți și cu această ocazie să vă exprimăm profunda recunoștință pentru activitatea neobosită pe care o desfășurați in fruntea partidului și statului nostru spre binele întregului popor, pentru înaintarea neabătută a României pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, intr-un climat de pace și colaborare cu toate țările lumii".

instituții de pregătire a cadrelor superioare și medii etc.In cadrul dezbaterilor au luat cu- vîntul. de asemenea, membri ai delegațiilor din Argentina, Filipine, R.P.D. Coreeană, Ecuador. Mexic, Congo, Peru, India. Cuba, Cipru, Columbia, Zambia, Iugoslavia. Angola, Thailanda. Indonezia, Venezuela, Nicaragua, Brazilia, Vietnam, Tunisia, Egipt, Kenya, Republica Dominicană. Trinidad Tobago, Sierra Leone, Zimbabwe, precum și reprezentantul Organizației pentru Eliberarea Palestinei și delegatul G.A.T.T.Vorbitorii au prezentat rezultatele Înregistrate în țările lor și au făcut numeroase propuneri privind obiectivele prioritare ce urmează să fie înfăptuite în comun de statele membre ale „Grupului celor 77“, insistîn- du-se asupra importanței întăririi unității și solidarității acestora in lupta împotriva subdezvoltării, a foametei și sărăciei, pentru asigurarea securității alimentare a tuturor popoarelor.Lucrările reuniunii continuă.
Intre autorii unei inițiative sau cei care au obținut rezultate deosebite și cei direct interesați în cunoașterea bunelor realizări. în acest scop sint, fără îndoială, binevenite și utile schimburile de experiență care își propun cunoașterea, însușirea și generalizarea experienței înaintate, dar mai important este pasul următor pentru aplicarea neîntirziată in practică a tot ce este nou și valoros în alte unități. Este evident că din generalizarea experienței înaintate au de ciștigat toate județele, toate colectivele de oameni ai muncii ; au de ciștigat economia națională, întregul popor.Parcurgem o perioadă de puternic avint în economie, în toate domeniile de activitate, generat de entuziasmul și hotărîrea cu care acționează clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea. întregul nostru popor, sub conducerea înțeleaptă a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru Înfăptuirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cincinal. In acest impresionant efort constructiv, ho- tăriți să realizăm neabătut sarcinile stabilite de secretarul general al partidului la recenta plenară a C.C. al P.CR., să promovăm susținut experiența fruntașilor, inițiativele valoroase. tot ce este nou.
neral instabilă, începînd din vestul țâ
rii. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai pronunțate în Oltenia, Banat, Cri- 
șana, Maramureș și Transilvania, unde 
vor cădea ploi locale, care vor avea 
și caracter de aversă. în celelalte re
giuni, ploile vor fi izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat cu intensi
ficări de scurtă durată în Banat și 
zona de munte, predominînd din sec
torul sudic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 și 10 grade, iar cele 
maxime între 10 și 20 de grade.

ITALIA 2-1(golaveraj 13—5) ; 2. România — 6 puncte (golaveraj 6—5) ; 3. Italia — 3 puncte ; 4. Olanda — 2 puncte.Următorul meci al formației României se va disputa la 18 aprilie, in compania Iugoslaviei, la București ; meciul va fi arbitrat de Josef Marko (Cehoslovacia).La 4 aprilie se va juca partida Olanda — Iugoslavia. In caz de victorie a echipei olandeze, meciul de la București, din 18 aprilie, dintre formațiile României și Iugoslaviei, va avea un caracter decisiv pentru calificarea la turneul final al J.O. de la Los Angeles.
★La stadionul Kazmah, din Kuweit, s-a jucat meciul amical dintre echipa reprezentativă’a țării gazdă și o selecționată divizionară din România, meci încheiat cu rezultatul de 0—0 • La Budapesta, în preliminariile campionatului european de juniori, Ungaria — România 1—0. Returul va avea loc la 11 aprilie • La Gorzow (Polonia), in meci amical, întilnirea dintre echipele de tineret ale României și Poloniei s-a încheiat la egalitate, 0—0.

Activitatea internațională a partidului și statului s-a desfășurat, în anul 1983, în conformitate cu obiectivele trasate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român, cu orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Activitatea externă a partidului și statului nostru este emanația gin- dirii și acțiunii secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vieții internaționale contemporane care se bucură de prețuire deosebită și înalt prestigiu în rîndul popoarelor lumii. Desfășurarea evenimentelor internaționale confirmă justețea și realismul aprecierilor și orientărilor formulate de partidul nostru, de secretarul general al partidului.Aplicînd în viață hotăririle Congresului al XII-lea al P.C.R., Comitetul Central, guvernul au desfășurat o largă activitate internațională de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, de lărgire a conlucrării cu țările în curs de dezvoltare, de amplificare, în spiritul coexistenței pașnice, a raporturilor cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială.In prezent, România întreține relații diplomatice cu 139 de state și schimburi economice și comerciale cu 150 de țări.Țara noastră Iși Întemeiază relațiile cu toate statele pe egalitatea în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul in treburile interne și avantajul reciproc, nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța.în realizarea politicii externe a partidului și statului, o importanță deosebită a avut-o dialogul la nivelul cel mai înalt, concretizat în îr9- tîlnirile și convorbirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu șefi de state și de guverne, contactele și schimburile de păreri cu conducători de partide și mișcări de eliberare națională, primirea unor ' personalități ale vieții politice, economice și so- cial-culturale din țări diferite.România socialistă, Partidul Comunist Român au pus și pun în centrul activității lor internaționale dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate statele socialiste, în primul rînd cu cele vecine.Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu efectuată împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în R. P. Bulgaria, vizitele în România ale tovarășilor Todor Jivkov, Mika Spiliak, Hu Yao Bang și Yumjaaghiin Țedenbal, pre‘- cum și convorbirile secretarului general al partidului, avute la începutul acestui an, cu delegația de partid și guvernamentală a U.R.S.S., în frunte cu tovarășul Andrei Andreevici Gromîko, cu membri ai conducerilor de partid și de stat din alte țări socialiste au constituit noi și importante momente in dezvoltarea relațiilor țării noastre cu țările socialiste.Partidul nostru, întregul popor au dat o înaltă apreciere activității desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, cafe a avut loc la Praga, la 4—5 ianuarie 1983, și la întilnirea de la Moscova din 28 iunie 1983, a conducătorilor de partid și de stat din unele țări socialiste europene.Delegații ale P.C.R. au participat la consfătuiri și reuniuni internaționale desfășurate în țări socialiste ; au avut loc întîlniri și schimburi de păreri în probleme bilaterale și internaționale între membri ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și membri ai conducerii de partid din U.R.S.S., R. P. Bulgaria,R.S.F. Iugoslavia, R. P. Ungară,R. P. Chineză, Republica Cuba,R.P.D. Coreeană și R. P. Mongolă.Au avut loc vizite și întîlniri de lucru pe linie guvernamentală.România a acționat pentru extinderea schimburilor comerciale, a cooperării economice și tehnico- științiflce cu țările membre ale C.A.E.R., cu celelalte state socialiste. România a participat la pregătirea Consfătuirii economice la' nivel Înalt a țărilpr membre ale C.A.E.R.Țara noastră a extins și diversificat relațiile cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate. Vizitele oficiale de prietenie ale tovarășului Nicolae Ceaușescu efectuate împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu in Etiopia, Zimbabwe, Mozambic, Zambia, Somalia, Sudan și Egipt, precum și primirea in România a șefilor de stat din Libia, Iordania, Egipt, Botswana și Mauritania au constituit noi și importante momente în dezvoltarea raporturilor cu aceste state, o contribuție la Întărirea conlucrării și solidarității dintre România și țările în curs de dezvoltare. Au avut loc, totodată, numeroase întîlniri la nivel guvernamental cu țările în curs de dezvoltare. România a participat la reuniunile ministeriale ale „Grupului celor 77“ și la cea de-a VII-a Conferință a țărilor nealiniate de la New Delhi.în spiritul principiilor coexistenței pașnice, România a dezvoltat raporturile cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Vizitele întreprinse de tovarășul Nicolae Ceapșescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Turcia, Cipru și Malta, primirea în țara noastră a primului ministru elen și â vicepreședintelui S.U.A., precum și convorbirile avute de șeful statului român cu numeroase personalități ale vieții politice, economice și sociale din țările occidentale au reprezentat 

Însemnate momente ale dezvoltării relațiilor bilaterale și ale conlucrării pe plan european și internațional. Au avut loc, de asemenea, contacte și negocieri la nivel de membri ai guvernului, precum și schimburi de delegații în domeniile economic, tehnico-științific și cultural, s .în spiritul hotărîrilor Congresului al XII-lea, Partidul Comunist Român, Comitetul său Central au dezvoltat larg colaborarea și solidaritatea cu partidele comuniste și muncitorești.Partidul Comunist Român a acționat pentru întărirea unității și solidarității partidelor comuniste și muncitorești pe baza egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectului independenței, al dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia politică, tactica și strategia revoluționară, aplicînd adevărurile generale la condițiile concrete în care acționează.Acționînd constant pentru amplificarea și adîncirea legăturilor sale internaționale, partidul nostru întreține în prezent relații de colaborare cu peste 200 partide comuniste și muncitorești, socialiste și social-de- mocrate, partide de guvernămînt din țările în curs de dezvoltare, mișcări de eliberare națională, alte forțe democratice, antiimperialiste. Frontul Democrației și Unității Socialiste, Marea Adunare Națională, organizațiile de masă și obștești au legături cu circa 1 750 formațiuni politice, organe legislative, uniuni sindicale, asociații profesionale și de creație, organizații de femei, tineret, studenți și copii, mișcări pentru pace, societăți și organisme similare de pe toafe continentele, precum și cu peste 110 organizații internaționale.în 1983, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit și a purtat convorbiri cu 11 delegații de partid din țările în curs de dezvoltare. Au vizitat țara noastră 16 delegații de partid din aceste țări, pentru convorbiri, schimb de experiență și documentare, dintre care 12 au fost conduse de președinți sau secretari generali ai partidelor și mișcărilor de eliberare națională. Partidul Comunist Român a fost reprezentat la congresele unor partide din Guyana, Sudan, Mozambic, Maroc, Guineea și Madagascar, iar alte delegații ale P.C.R. s-au deplasat în Siria, Maroc, Sudan și Somalia pentru convorbiri și schimb de experiență sau pentru a participa la unele manifestări.în 1983, delegații ale unui număr de 35 de partide din țări capitaliste au efectuat vizite in țara noastră pentru schimb de experiență și documentare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, a primit conducători de partide comuniste și socialiste din Italia, Grecia, Suedia, Olanda, Norvegia și Israel, care ne-au vizitat țara, precum și membri ai conducerii unor partide din Franța și Danemarca.Deplasarea de delegații ale P.C.R. în diverse țări, participarea la congresele unor partide din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Elveția, Norvegia, Danemarca și Israel, precum și la colocvii, au ocazionat un util schimb de păreri și de experiență in domeniul colaborării bilaterale și în probleme internaționale de interes comun.Pornind de la rolul important pe care îl are activitatea de comerț exterior in economia noastră națională, s-a acționat pentru înfăptuirea sarcinilor cu privire Ia dezvoltarea colaborării și cooperării internaționale, extinderea schimburilor comerciale cu toate țările lumii și îndeosebi pentru creșterea exportului. A continuat să se dezvolte cooperarea economică internațională, care asigură realizarea a 29,7 la sută din totalul exportului, s-a urmărit sporirea eficienței activității comisiilor mixte guvernamentale, s-a extins și îmbunătățit cadrul juridic al schimburilor comerciale și cooperării in producție, încheindu-se 127 de noi acorduri, convenții și înțelegeri în aceste domenii. S-a acționat pentru continua dezvoltare și diversificare a relațiilor economice cu toate țările socialiste, care reprezintă 53 la sută din comerțul exterior al României. S-au amplificat relațiile economice cu țările în curs de dezvoltare. Totodată, s-a acționat pentru impulsionarea schimburilor comerciale, și colaborării economice cu statele capitaliste.Țara noastră a participat activ la lupta dusă pe plan internațional pentru soluționarea problemelor lumii contemporane, in interesul tuturor națiunilor, al politicii de pace, destindere, securitate și colaborare între popoare.în condițiile agravării situației internaționale, ale creșterii pericolului unui război nuclear, care ar pune în primejdie existența popoarelor, însăși viața pe planeta noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că problema cardinală a vieții internaționale o constituie oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, apărarea și consolidarea păcii.România socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu au depus eforturi neobosite pentru oprirea cursului periculos al înarmărilor, în primul rînd al înarmărilor nucleare pe continentul european. Prin mesajele președintelui Republicii Socialiste România adresate șefilor de stat ai U.R.S.S. și S.U.A., conducătorilor celorlalte state participante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, prin Apelul Marii Adunări Naționale din 17 noiembrie, prin Declarația din 25 noiembrie 1983 a forurilor supreme de partid și de stat din țara noastră, ca și prin Mesajul adresat de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu primul ministru al Greciei, conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A., au fost prezen

tate considerente și propuneri de o deosebită importanță pentru ca negocierile dintre U.R.S.S. și S.U.A. să ducă la oprirea amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune, retragerea și distrugerea celor existente, la eliberarea continentului de orice fel de arme nucleare.Ca urmare a trecerii la amplasarea rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune în unele state vest-europene, ceea ce a determinat retragerea Uniunii Sovietice de la negocierile de la Geneva și anunțarea de contramăsuri, s-a deschis calea unei intensificări a cursei înarmărilor și s-au creat noi pericole pentru izbucnirea unui nou război mondial, a unei conflagrații nucleare cu consecințe catastrofale pentru întreaga omenire.în aceste condiții, România a propus oprirea amplasării de noi .rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune, demontarea și stocarea celor aduse, încetarea aducerii de noi rachete cu rază medie și, respectiv, oprirea aplicării contra- măsurilor anunțate de Uniunea Sovietică și reluarea negocierilor dintre U.R.S.S. și S.U.A.In anul 1983, România a desfășurat o activitate susținută în cadrul O.N.U., al Conferinței de la Geneva, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri eficiente de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară.Comitetul Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care s-a reunit la Praga în ianuarie 1983,' și-a însușit propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind înghețarea cheltuielilor militare de către toate statele. în prjmul rînd de către statele mari, și apoi trecerea la reducerea bugetelor militare.Sint larg cunoscute și prețuite rolul și contribuția României, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în dinamizarea negocierilor și încheierea cu succes a Reuniunii de la Madrid, în realizarea consensului asupra documentului final șl, îndeosebi, în ceea ce privește convocarea Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa.La deschiderea Conferinței de la Stockholm (ianuarie 1984), țara noastră a prezentat poziția României, concepția și considerentele președintelui Nicolae Ceaușescu privind măsurile de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa.Țara noastră s-a pronunțat pentru convocarea unei reuniuni la nivel înalt a țărilor balcanice în vederea transformării Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, colaborării și înțelegerii, liberă, de arme nucleare, baze militare și forțe armate străine. România a participat la prima reuniune a Conferinței de la Atena a țărilor balcanice la nivel de experți — ținută la începutul a- cestui an, adueîndu-și contribuția la asigurarea convocării și desfășurării acesteia.Una dintre direcțiile principale ale politicii României socialiste a constituit-o activitatea consacrată soluționării pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase dintre state, din Orientul Mijlociu, din Africa și din alte regiuni ale lumii.în acest cadru, o importantă deosebită au avut-o inițiativele și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea situației din Liban, pentru reglementarea pe cale politică a conflictului din Orientul Mijlociu, care să ducă la o pace dreaptă și trainică în regiune, bazată pe retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate, asigurarea dreptului poporului palestinian la autodeterminare, inclusiv crearea unui stat propriu, independent, respectarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă.România și-a exprimat solidaritatea cu lupta popoarelor din America Centrală, cu toate popoarele latino- americane, împotriva politicii imperialiste de dominație și imixtiune in treburile interne, pentru dreptul lor de a-și alege în mod liber și independent calea dezvoltării, pentru progres economic și social.Țara noastră a inițiat crearea în cadrul O.N.U. a unei Comisii permanente de bune oficii, mediere și conciliere, în spiritul propunerii președintelui României privind înființarea unui organism special în cadrul O.N.U. care să ducă la întărirea capacității organizației de soluționare a problemelor dintre state exclusiv pe calea tratativelor.România a acționat pentru adoptarea unor măsuri în vederea lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale, subliniind, în acest sens, necesitatea opririi tendințelor protec- ționiste, trecerii la înfăptuirea in țările în curs de dezvoltare a unor programe în agricultură, industrie, transporturi, formarea cadrelor, precum și în alte domenii, asigurării transferului de tehnologii modeme spre aceste țări.La O.N.U., U.N.C.T.A.D. șl G.A.T.T. au fost prezentate propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind anularea datoriei externe pentru țările cele mal sărace și reducerea sau reeșalonarea datoriilor celorlalte țări în curs de dezvoltare și inițierea de tratative pentru găsirea de soluții a- decvate în cadrul unei conferințe a țărilor creditoare și debitoare.împreună cu celelalte state din „Grupul celor 77", România a militat pentru reluarea, în cadrul O.N.U., a negocierilor globale și, totodată, a promovat propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind organizarea unei intîlniri la nivel înalt a statelor în curs de dezvoltare, care să discute problemele colaborării și unității dintre ele și să convină strategia și platforma de negocieri pentru dialogul cu țările dezvoltate.în anul 1984, politica internațională a partidului și statului nostru se 

va desfășura în continuare pe baza hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu.Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Guvernul Republicii Socialiste România vor acționa pentru adîncirea raporturilor de prietenie și colaborare cu toate statele socialiste, acordînd o deosebită a- tenție bunelor relații cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări vecine. România va milita în continuare pentru întărirea conlucrării și solidarității țărilor socialiste în lupta pentru construcția socialismului și co- mupismului, pentru depășirea unor divergențe — factor de importantă deosebită în actualele împrejurări internaționale, în afirmarea și creșterea prestigiului socialismului, in politica de pace și colaborare internațională. România este ferm ho- tărîtă să dezvolte puternic schimburile comerciale, colaborarea economică, tehnico-științifică și în alte domenii cu toate țările socialiste.România va milita pentru ca Ia Consfătuirea la nivel înalt a țărilor C.A.E.R. să se convină măsuri care să asigure perfecționarea activității acestei organizații și să permită o mai bună conlucrare între țările membre în scopul soluționării în comun a problemelor economice, îndeosebi a celor privind acoperirea necesarului de energie și materii prime, cooperarea și specializarea în producție.România va extinde relațiile politice, economice, cooperarea în producție și în alte domenii cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate și va lărgi conlucrarea și solidaritatea cu aceste state în lupta pentru progres economic și social, împotriva imperialismului și neocolonialismului, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Totodată, în spiritul coexistenței pașnice, țara noastră va extinde raporturile cu țările capitaliste dezvoltate atît pe plan economic, teh- nico-științific și în alte domenii, cit și pe tărîm internațional, pentru pace, colaborare și securitate în Europa și în lume, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare,în general. România se va pronunța și va milita pentru o largă colaborare internațională între toate statele în vederea creării climatului în care fiecare națiune să poată să-și realizeze aspirațiile de pace și bunăstare, de dezvoltare economică și Socială. twîn spiritul indicațiilor șl concluziilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind activitatea de comerț exterior a României, vor fi intensificate eforturile pentru extinderea și diversificarea schimburilor comerciale și a colaborării economice și tehnico-științlfice, pentru creșterea puternică a exportului și realizarea unei balanțe echilibrate, pentru convenirea de acorduri economice de lungă durată care să dea stabilitate și perspectivă relațiilor e- conomice.România va conlucra strîns cu toate statele și popoarele pentru oprirea agravării situației internaționale, pentru reluarea politicii de pace, destindere și colaborare, de respect al independenței naționale a tuturor popoarelor.Țara noastră va acorda o Importanță deosebită stăvilirii actualului curs periculos al situației din Europa spre o catastrofă nucleară, va acționa pentru ca S.U.A. să oprească amplasarea rachetelor cu rază medie, iar U.R.S.S. să oprească aplicarea contramăsurilor nucleare anunțate, în aceste condiții, să fie reluate tratativele dintre Uniunea Sovietică și S.U.A. în vederea realizării unui acord care să ducă la eliminarea de pe continent a rachetelor cu rază medie de acțiune și să deschidă calea eliberării complete a continentului de orice arme nucleare, 'la realizarea unei Europe unite, a păcii și colaborării.Odată cu reluarea negocierilor dintre U.R.S.S. și S.U.A., România va milita ca, în paralel, celelalte state europene să constituie o comisie consultativă care să analizeze propunerile și să contribuie la succesul tratativelor sovieto-americane plivind eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune.Pronunțtndu-se ferm pentru Intensificarea luptei împotriva înarmărilor, pentru dezarmare generală. România va participa la lucrările tuturor organismelor europene și internaționale pentru dezarmare și pace.în acest spirit, România va participa la lucrările Conferinței de Ia Stockholm pentru Încredere, securitate și pentru dezarmare în Europa animată de dorința de a contribui, împreună cu celelalte state, la convenirea unor măsuri concrete de creștere a încrederii și securității, care să deschidă calea trecerii ulterioare la negocierea și realizarea unor măsuri practice de dezarmare.Totodată, România va desfășura o largă activitate pentru dezvoltarea colaborării multilaterale dintre țările din Balcani, pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, lipsită de arme nucleare și baze militare străine. Țara noastră va depune eforturi pentru convocarea, in România, a unei noi reuniuni a țărilor balcanice la nivel de experți, pe calea organizării unei întîlniri a șefilor de state și guverne din Balcani. In același spirit, România va sprijini crearea de zone denuclearizate in nordul, tn centrul și in alte părți ale Europei — parte componentă a procesului de securitate și dezarmare pe continent.România va conlucra cu alte state pentru dinamizarea lucrărilor Con

ferinței pentru dezarmare de Ia Geneva, pentru ajungerea la ințelegerl in legătură cu interzicerea armelor chimice și cu celelalte probleme înscrise pe ordinea de zi, pentru trecerea în cel mai scurt timp la negocierea și convenirea unui program global de dezarmare.România va milita pentru realizarea unui acord în cadrul negocierilor de la Viena privind reducerea forțelor armate și armamentelor în Europa centrală, considerind că, dacă de cele două părți se va acționa cu răspundere, se poate ajunge intr-un timp scurt la o înțelegere care ar avea o influență pozitivă asupra climatului european și ar putea deschide calea unor acorduri privind reducerea semnificativă a efectivelor armate și armamentelor în Europa.România se pronunță pentru tratative directe între Pactul de la Varșovia și N.A.T.O. intr-o serie de probleme privind reducerea Înarmărilor, îmbunătățirea climatului vieții internaționale. In acest spirit, țara noastră va desfășura o activitate intensă pentru începerea de negocieri intre statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale N.A.T.O. privind înghețarea cheltuielilor militare, in primul rînd de către statele mari, și apoi trecerea la reducerea bugetelor militare.România se pronunță și va depune șl in viitor eforturi susținute pentru soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a litigiilor interstatale, a stărilor de conflict din Orientul Mijlociu și din alte regiuni ale lumii. Țara noastră va acționa pentru ca țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate, statele mici și mijlocii să se concentreze pe problema încetării conflictelor dintre ele.România se va pronunța pe mal departe pentru reglementarea marilor probleme internaționale cu participarea pe bază de egalitate a tuturor statelor, pentru creșterea participării țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, la soluționarea democratică a problemelor majore ale vieții internaționale, în interesul fiecărei națiuni, al politicii de pace, Independență și dezvoltare economico- socială a popoarelor.România va promova propuneri șl Inițiative proprii și va conlucra cu celelalte state pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, in interesul udei politici de pace, colaborare și destindere, de soluționare a tuturor problemelor internaționale pe calea negocierilor.Ca țară socialistă In curs de dezvoltare, România va participa activ la lupta pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice internaționale, pentru începerea, sub egida O.N.U., a negocierilor globale Intre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Țara noastră va intensifica eforturile pentru întărirea solidarității șl colaborării țărilor în curs de dezvoltare, pentru convenirea organizării unei întîlniri la nivel înalt a acestor state. România va promova ferm propunerile sale privind soluționarea datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, înghețarea cheltuielilor militare și reducerea lor cu 10—15 la sută, urmînd ca o parte din fondurile astfel eliberate să fie folosită pentru sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare.In spiritul politicii sale Internaționale, țara noastră va manifesta solidaritate și va acorda întregul sprijin politic și diplomatic poporului namibian pentru dobîndirea independenței naționale, va fi alături de popoarele care luptă pentru dreptate națională și socială, pentru dreptul inalienabil de a-și hotărî liber destinele, calea dezvoltării, fără nici un amestec din afară.Partidul Comunist Român va promova larg relațiile cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte formațiuni politice de gu- vemămint și mișcări de eliberare națională, cu toate forțele revoluționare, democratice și progresiste, pentru Întărirea solidarității și colaborării acestor forțe, care reprezintă un factor fundamental tn edificarea unei lumi a dreptății sociale și naționale, a independenței fiecărei națiuni, a păcii și securității internaționale. Așa cum a subliniat și recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, Partidul Comunist Român apreciază că, in lumina marilor sarcini aflate la ordinea zilei, este o necesitate imperioasă să se acționeze nu pentru fărîmițarea și dezbinarea partidelor comuniste șl muncitorești, pentru crearea lntr-o țară sau alta de partide comuniste paralele, ci pentru Întărirea unității lor, ca premisă fundamentală a creșterii capacității acestora de a Înfăptui idealurile celor ce muncesc, a Întăririi unității și solidarității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Activitatea Internațională a partidului și statului nostru în 1984, anul celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și al celui de-al XIII-lea Congres al partidului, va fi consacrată, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezvoltării colaborării șt solidarității cu toate popoarele lumii, cu forțele revoluționare, progresiste, democratice, antiimperialiste de pretutindeni, triumfului idealurilor de libertate și independență ale popoarelor, opririi cursei inarmârilor șl trecerii la măsuri concrete de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară, cauzei păcii și colaborării Intre toate națiunile lumii, pentru o lume mai dreaptă și mai bună pe planeta noastră.
___________ J



„România socialistă, președintele Nicolae Ceausescu 
cheamă popoarele la acțiune hotărită pentru oprirea 

cursei înarmărilor, pentru înlăturarea 
primejdiei nucleare"Vibrantele demersuri ale României socialiste, ale președintelui Nicolae Ceaușescu vizind promovarea colaborării internaționale, eliminarea primejdiei nucleare, triumful păcii pe planeta noastră înregistrează un amplu ecou în presa de peste hotare. Mijloacele de informare în masă din diferite țări ale lumii prezintă conținutul cuvîn- tării rostite de secretarul general al partidului nostru la recenta plenară a C.C. al P.C.R., Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România adresat Sovietului Suprem al U.R.S.S., Congresului S.U.A., parlamentelor din țările europene pe teritoriul cărora se amplasează rachetele nucleare cu rază medie de acțiune, parlamentelor din celelalte țări europene și din Canada evidențiază, în mod deosebit, inițiativele românești privind instaurarea unul climat de pace, securitate și conlucrare rodnică intre popoare, oprirea cursului periculos al înarmărilor pe continentul european și în întreaga lume.în noul Apel pentru pace și dezarmare al Marii Adunări Naționale — se arată într-un comentariu al agenției TANIUG — se insistă asupra opririi instalării rachetelor americane cu rază medie de acțiune și încetării aplicării contramă- surilor anunțate de Uniunea Sovietică. Agenția iugoslavă relevă că Marea Adunare Națională a adresat parlamentelor europene. In primul rînd parlamentelor țărilor din cele două blocuri militare, chemarea de a găsi cit mai curînd soluțiile și mijloacele necesare pentru începerea negocierilor in domeniul dezarmării, adăugind că se are în vedere, în primul rînd, reluarea negocierilor sovieto-americane. Marea Adunare Națională — scrie agenția Taniug — a adresat, de asemenea, un apel parlamentelor țărilor pe teritoriul cărora a Început instalarea rachetelor pentru a se opune amplasării acestora in țările - lor, amintind, In același timp, demersurile întreprinse de România pentru oprirea amplasării de noi arme nucleare pe continentul european.„Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adresat chemarea de a se obține noi și tot mai mari succese în muncă, în acest an, in cinstea celei de-a 40-a aniversări a eliberării țării de sub fascism, pentru intîmpinarea eu rezultate deosebite a celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R.", relevă organul de presă al C.C, al P.C. Bulgar, „RABOTNICESKO DELO“, care informează despre recenta plenară a C.C. al P.C.R. și despre lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România.Ziarul polonez „RZECZPOSPOLITA", prezentînd Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, subliniază că România va milita in continuare pentru consolidarea păcii, pentru dezarmare și, în primul rînd, pentru dezarmare nucleară, pentru dezvoltarea colaborării internaționale, pentru edificarea unui climat de securitate și încredere, pentru apărarea dreptului suprem al omenirii, dreptul la viață și pace. Sînt evidențiate acele pasaje din-cuvîntarea secretarului general al P.C.R. care cuprind aprecieri privind situația internațională actuală, îndeosebi în legătură cu creșterea pericolului de război din cauza cursei înarmărilor.Totodată — scrie cotidianul menționat — în cuvîntare se arată că in România a fost creată o bază puternică pentru depășirea planului pe anul în curs și pentru realizarea obiectivelor întregului plan cincinal, relevînd atenția acordată de cuvintare problemelor referitoare la calitatea și nivelul tehnic ale produselor, comerțului exterior, investițiilor și productivității muncii.

Sub titlul „Apelul parlamentului român", ziarele „ZYCIE WAR- SZAWY" și „DZIENNIK LUDO- WY-“ au publicat corespondențe în care informează despre Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România adresat parlamentelor U.R.S.S., S.U.A., Canadei și ale altor țări, în care se relevă că amplasarea rachetelor nucleare americane pe teritoriul Europei deschide o nouă etapă a Înarmărilor nucleare. Se evidențiază, totodată, că Apelul cheamă parlamentele să acționeze in direcția opririi amplasării de noi rachete americane, pentru retragerea tuturor armelor nucleare din Europa și reluarea convorbirilor dintre U.R.S.S. și S.U.A. în vederea încheierii unei înțelegeri privind limitarea armamentelor nucleare în Europa.
„Cuvîntarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu Ia plenara C.C. al 
P.C.R.", este titlul sub care ziarul „NEPSZABADSAG" publică o corespondență din București, subliniind importanța atribuită de președintele României dezvoltării relațiilor cu țările socialiste, ca factor important în creșterea rolului acestor state în viața internațională. Totodată, ziarul relevă însemnătatea pe care țara noastră o acordă problemelor dezarmării și securității- în Europa și începerii de negocieri în vederea eliminării pericolului nuclear de pe continentul european și din întreaga lume.Organul de presă al C.C. al P.M.S.U. relatează, de asemenea, despre lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale și despre programele importante care au făcut obiectul dezbaterilor forului legislativ suprem al tării noastre.„MAGYAR NEMZET", „NEP- SZAVA" și „MAGYAR HIRLAP" au publicat, de asemenea, materiale consacrate plenarei C.C. al P.C.R. și lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale, informind despre Apelul prin care Marea Adunare Națională cheamă la oprirea amplasării rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune pe continentul european, la înfăptuirea, unor măsuri practice de dezarmare nucleară și la reluarea negocierilor sovieto-americane în problema reducerii armamentelor nucleare.

Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România — scrie agenția „CHINA NOUA" — cere Congresului S.U.A. să acționeze pentru oprirea amplasării de noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul unor țări din vestul Europei și adresează Sovietului Suprem al U.R.S.S. chemarea ca, odată cu oprirea instalării rachetelor americane cu rază medie de acțiune, să fie stopată și aplicarea contramăsurilor nucleare anunțate de U.R S.S. După aprobarea acestor măsuri — se arată în Apel — ambele țări trebuie să reia negocierile în vederea realizării unor acorduri privind oprirea instalării și desfășurării de rachete nucleare pe continent, retragerea celor existente și eliberarea Europei de orice arme nucleare. Agenția citează, de asemenea, faptul că Apelul cere, totodată, parlamentelor țărilor europene pe 
Amplul ecou internațional al cuvintării 
secretarului general al partidului, președin
tele Republicii, la plenara C.C. al P.C.R. și 

al Apelului Marii Adunări Naționale

teritoriul cărora a început amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune să depună e- forturi pentru oprirea instalării lor și pentru sistarea aducerii pe teritoriul țărilor respective a unor noi arme nucleare. Este redată sublinierea din Apel că, deoarece instalarea rachetelor nucleare privește viața și existența tuturor popoarelor europene, este necesar ca la -negocierile sovieto-americane să participe, sub o formă sau alta, și țările din cele două blocuri militare, precum și alte state europene.Agenția „China Nouă" relevă, de asemenea, că Marea Adunare Națională a propus ca reprezentanții parlamentelor din țările europene, precum și. din S.U.A. și Canada să se întîlnească pentru a dezbate situația gravă creată pe continent și pentru a formula și propune căi și soluții corespunzătoare care să ducă la oprirea amplasării rachetelor nucleare ale S.U.A. și U.R.S.S. și pentru a readuce cele două țări la masa negocierilor.„ZIARUL POPORULUI", care a- pare la Beijing, informează, sub titlul „Secretarul general al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, face apel ca Statele Unite șl Uniunea Sovietică să oprească amplasarea rachetelor în Europa", despre cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R.Sînt reluate aprecierile din cuvîntare privind necesitatea mobilizării tuturoj eforturilor pentru apărarea dreptului la existență al popoarelor, oprirea amplasării rachetelor americane în Europa și, concomitent, a contramăsurilor a- nunțate de Uniunea Sovietică, reafirmarea poziției României in problemele dezarmării și îmbunătățirii atmosferei internaționale, reluării tratativelor sovieto-americane și găsirii unor modalități de participare la aceste negocieri și a țărilor membre ale celor două grupări militare.In final este reprodusă aprecierea secretarului general al P.C.R. potrivit căreia problemele respective nu privesc numai cele două țări, ci toate popoarele Europei, care au dreptul și responsabilitatea de a participa la stabilirea înțelegerilor corespunzătoare.De asemenea. RADIOTELEVI- ZIUNEA CHINEZA a inclus în buletinele de știri din aceste zile relatări privind cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară și Apelul Marii Adunări Naționale.Agenția cubaneză „PRENSA LATINA" relevă că Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România a chemat la încetarea cursei înarmărilor nucleare șt a a- dresat Congresului S.U.A.. Sovietului Suprem al U.R.S.S. și parlamentelor din Europa și Canada apelul de a acționa pentru oprirea amplasărji de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe teritoriul unor țări din vestul Europei și pentru a nu se mai instala noi arnje nucleare pe continentul european, pentru trecerea la negocieri In vederea eliminării rachetelor nucleare cu rază medie și a altor arme nucleare de pe continent.Ziarul vest-german „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEI- TUNG", Informînd despre Apelul Marii Adunări Naționale, arată că acesta cheamă la acțiuni concrete In vederea stopării procesului de amplasare a noilor rachete nucleare în Europa, a înfăptuirii unor măsuri care să conducă la eliminarea armelor nucleare de pe continentul nostru, la promovarea destinderii și păcii. Parlamentul român — evidențiază articolul — și-a exprimat profunda Ingriiorare in legătură cu înrăutățirea fără precedent a situației internaționale după începerea amplasării noilor rachete atomice In Europa. Ziarul relevă spriiinul deplin al Apelului parlamentului român față de inițiativele de pace și dezarmare ale președintelui Nicolae Ceaușescu, reamintind propunerea de organizare a unei întîlniri a parlamentarilor din Europa. S.U.A. și Canada, consacrată examinării problemelor de 

interes general ale dezarmării și păcii.Un alt ziar vest-german, „DIE WELT", sub titlul: „România cheamă la tratative", relatează: „România a apelat la statele Tratatului de la Varșovia și țările N.A.T.O. să reia tratativele in vederea limitării armamenelor nucleare și a încetării amplasării noilor arme atomice în Europa. Apelul parlamentului român este adresat, Congresului S.U.A. și Sovietului Suprem al U.R.S.S., precum și parlamentelor țărilor europene care sînt afectate de recenta escaladare a cursei înarmărilor". In Apel, arată mai departe „Die Welt", se subliniază că toate popoarele trebuie să pună capăt cursei înarmărilor, să salveze omenirea de la o catastrofă nucleară, că U.R.S.S. și S.U.A. trebuie să reia negocierile directe. La acestea ar urma să participe și reprezentanți ai celor două blocuri militare — Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O.Intr-un Apel adresat de Marea Adunare Națională Congresului S.U.A., Sovietuliîi Suprem al U.R.S.S. și parlamentelor europene afectate de cursa înarmărilor nucleare, România cheamă la reluarea tratativelor asupra dezarmării nucleare, propunînd oprirea instalării de noi rachete nucleare în Europa, subliniază, la rîndul său, a- genția REUTER, într-o amplă relatare.România, se‘ precizează, în continuare, cere să se pună capăt impasului în domeniul dezarmării care a urmat întreruperii negocierilor sovieto- americane, cheamă toate popoarele să pună capăt cursei periculoase a înarmărilor și să salveze omenirea de Ia o catastrofă nucleară.România propune Moscovei și Washingtonului să reia negocierile directe cu participarea țărilor din cele două blocuri militare, N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia.Parlamentul României a adresat apelul de a se acționa pentru oprirea amplasării de noi rachete în Europa și de a se sprijini eforturile în direcția atenuării tensiunii internaționale — se relevă într-un comentariu al agenției ASSOCIATED PRESS. Arătînd că Marea Adunare Națională și-a exprimat profunda îngrijorare față de agravarea fără precedent a situației internaționale, ca urmare a trecerii la amplasarea de noi rachete nucleare pe continentul european, agenția subliniază că parlamentul României, re- afirmind inițiativa lansată recent de președintele Nicolae Ceaușescu, a profius organizarea unei întîlniri a reprezentanților parlamentelor din țările EuroDei, precum și din S.U.A. și Canada, pentru a dezbate situația extrem de gravă care s-a creat pe continent și pentru a formula și propune căi și soluții corespunzătoare, care să ducă la oprirea amplasării rachetelor nucleare americane în unele țări vest-europene și a aplicării contramăsurilor anunțate de Uniunea Sovietică.România a adresat o chemare la oprirea instalării rachetelor nucleare și reluarea cit mai grabnic posibil a negocierilor asupra controlului armamentelor nucleare — se arată intr-un material transmis de agenția UNITED PRESS INTERNATIONAL.Apelul, subliniază agenția U.P.I., este cea mai recentă dintr-o serie de asemenea chemări și se face ecoul cuvintării rostite de președintele Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R.Apelul cere să se oprească amj plasarea noilor rachete nucleare americane în Europa occidentală și aplicarea contramăsurilor nucleare anunțate de Uniunea Sovietică. El cheamă, de asemenea, la reluarea negocierilor asupra armamentelor, cu participarea celorlalte țări ale N.A.T.O. și Pactului de la Varșovia, în afară de Uniunea Sovietică și Statele Unite. In continuare se arată că, în concepția României, „trebuie să se facă totul pentru a se opri amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune, pentru a se trece la eliminarea tuturor armelor nucleare de pe continentul european și, apoi, la dezarmarea generală".„Marea Adunare Națională a României — se reliefează — adresează Congresului Statelor Unite ale Americii Apelul de a acționa pentru oprirea amplasării de noi rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul unor țări din vestul Europei și pentru a nu se mai instala noi arme nucleare pe continentul european, pentru trecerea la negocieri în vederea eliminării rachetelor nucleare cu rază medie și a altor arme nucleare din Europa. De asemenea, Marea Adunare Națională se adresează Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu apelul de a acționa în vederea întreprinderii de măsuri ca, odată cu oprirea instalării rachetelor americane cu rază medie de acțiune, să fie stopată și aplicarea contramăsurilor nucleare anunțate de Uniunea Sovietică".Odată oprită amplasarea atît a rachetelor americane, cit și a celor sovietice, relevă agenția, trebuie să fie reluate negocierile între Uniunea Sovietică și Statele Unite în vederea realizării unor acorduri și înțelegeri corespunzătoare privind oprirea instalării și desfășurării de rachete nucleare pe continent, retragerea celor existente și eliberarea continentului de orice arme nucleare.„La negocierile sovieto-americane — se precizează în încheierea relatării — trebuie să participe, sub o formă sau alta, și țările din cele două blocuri militare, precum și alte state europene".(Agerpres)

„P.C.I. condamnă amplasarea 
primelor rachete la Comisa"ROMA 28 (Agerpres). — Partidul Comunist Italian (P.C.I.) a condamnat amplasarea primelor rachete a- mericane cu rază medie de acțiune la baza de la Comiso (Sicilia), care — potrivit declarației făcute în parlament de ministrul apărării, Giovanni Spadolini — vor fi operaționale la sfîrșitul acestei luni. într-un comunicat al Direcțiunii P.C.I., reluat de agenția France Presse, se subliniază că „această amplasare constituie un act politic care împiedică încercările în curs de a evita agravarea unei escaladări periculoase și pune Parlamentul italian în fața faptului împlinit". Decizia guvernului — precizează comunicatul — privează parlamentul de „orice posibilitate reală de a interveni într-o chestiune atît de gravă și de a acționa mecanismele în stare să favorizeze o oprire a cursei înarmărilor nucleare în Europa".

Noi ciocniri la BeirutBEIRUT 28 (Agerpres). — In cursul schimburilor violente de tiruri de artilerie care au avut loc miercuri după-amiază în cartierele rezidențiale din cele două sectoare ale Beirutului, cinci persoane au fost ucise șl alte nouă rănite, informează agenția Reutet. Au fost bombardate îndeosebi cartierele din estul Beirutului, printre care Achrafieh.De asemenea, mai multe explozii s-au înregistrat în sectorul de vest al Beirutului, precum și în apropierea orașului Tripoli, din nordul Libanului.Această bruscă reluare a luptelor, menționează agenția, a avut loc cu numai cîteva minute înaintea reuniunii Comitetului militar cvadri- partit, care grupează reprezentanții forțelor armate și ai principalelor trei miliții libaneze, care urma să examineze mijloacele de aplicare și consolidare a acordului de încetare a focului și realizarea procesului de pacificare.

SOFIA 28 (Agerpres). — Unul dintre factorii fundamentali care caracterizează starea actuală a relațiilor bulgaro-române este prietenia și colaborarea multilaterală între cele două țări și popoare, in dezvoltarea lor un rol determinant avindu-1 în- tilnirile dintre tovarășii Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu, se relevă într-o declarație a lui Andrei Lukanov, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, președintele părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală bulgaro-română de colaborare economică și tehnico-științifică difuzată de agenția „Sofia- Pres".Condiția prealabilă importantă pentru aceasta sînt țelurile și interesele comune în dezvoltarea econo- mico-socială — a declarat Andrei Lukanov, în perioada construcției socialiste, ambele țări au creat un mare potențial economic, care este o bază solidă a colaborării desfășurate în domeniul econbmiei. Un fapt semnificativ în privința aceasta este creșterea schimbului de mărfuri intre Bulgaria și România, care se dublează în mod practic la fiecare cincinal, schimbările structurale cali
Mărturii ale colaborării și prieteniei

„La Petrici, primăvara sosește 
mai devreme decit in oricare colț 
din Bulgaria" — s-a simțit dator să explice secretarul comitetului de partid al orașului, în drum spre uzina de aparatură electrică, industrială și casnică din localitate. Intr-adevăr, aici, în zona cea mai sudică a țării, iarna se retrage cel mai repede, iar veșmîntul verde al orașului se contopește parcă cu masivul păduros al muntelui Belașița. Schițind biografia orașului, in ultimele decenii mai bogată, mai plină de înfăptuiri decit oricind, gazdele țin să precizeze : „Neschimbați au 
rămas la noi doar versanții mun
telui Belașița, dar și aceștia doar 
sub aspectul lor general, deoarece 
au răsărit peste tot case de odihnă 
și locuri de agrement".S-a îmbogățit apreciabil zestrea arhitectonică a orașului, blocurile zvelte și vilele cochete reflectînd marile schimbări petrecute în viața socială a orașului — ca dealtfel a întregii țări. Din centrul administrativ al unei zone agricole, Petrici a devenit un centru industrial, avînd ca piloni electronica și electrotehnica. Ritmuri înalte ale dezvoltării se vădesc din faptul că, în prezent, în mai puțin de o zi se realizează o producție echivalentă sub raport valoric cu aceea a întregului an 1939. Și dacă aparatele de măsurat de înaltă precizie îmbogățesc nomenclatura exportului țării, alte produse sînt destinate modernizării agriculturii din împrejurimi, specializată în pomicultură și legumicultură. Intr-adevăr, orașul și satele ce-1 înconjoară se ajută reciproc, în prezent, de pildă, una din preocupările de bază ale organelor de partid din Petrici fiind mecanizarea mai completă și introducerea pe scară mai largă a tehnologiilor industriale în agricultura zonei.Sub aspectul înnoirilor, orașului Petrici, din Sud, li corespunde, în Nord, orașul Ruse, legat de țărmul românesc al Dunării prin „Podul Prieteniei", iar în ultimii ani înfrățit cu Giurgiu și prin întreprinderea de mașini și utilaje grele construită in cele două orașe prin eforturile comune ale popoarelor român și bulgar.Șantierele navale din Ruse — al patrulea oraș ca mărime al tării vecine — au accentuat puternic, în ultimii ani, caracterul industrial al localității, însemnătatea sa în viața economică a Bulgariei. Construc

CD PRILEJUL ÎNCETĂRII DIN VIAȚĂ A PREȘEDINTELUI GUINEEI, 
AHMED SEKOU TORRE

Tovarășului LANS AN A BEAVOGUI
Șef interimar al Republicii Populare Revoluționare GuineeaAm aflat cu multă tristețe știrea privind încetarea din viață a tovarășului Ahmed Sekou Tourâ, secretar general al Partidului Democrat din Guineea, președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea, personalitate remarcabilă a vieții politice africane și internaționale, prieten apropiat al poporului român.împărtășind marea durere pe care o încearcă poporul guineez în aceste momente, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, adresez Partidului Democrat din Guineea și Guvernului Republicii Populare Revoluționare Guineea, întregului popor guineez, cele mai profunde condoleanțe pentru această grea pierdere.în România sînt bine cunoscute și apreciate personalitatea proeminentă, bogata și îndeiungata activitate a tovarășului Ahmed Sekou Tourâ pentru eliberare națională și dezvoltarea economică și socială independentă a poporului guineez, contribuția sa la succesul luptei popoarelor africane împotriva politicii de dominație și asuprire, a imperialismului, colonialismului, neocolonia- lismului și rasismului, pentru dreptul fiecărei națiuni de a-și hotărî liber destinele, pentru pace, colaborare și instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

CONAKRYîn Înaltele funcții cu care a fost Învestit în fruntea partidului și statului, tovarășul Ahmed Sekou Toure a acționat pentru Întărirea raporturilor de prietenie, solidaritate militantă și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, care au cunoscut o dezvoltare continuă. Raporturile personale, de prietenie sinceră, de încredere și stimă reciprocă, frecventele întîlniri, convorbiri și înțelegeri pe care le-am avut cu tovarășul Ahmed Sekou Tourâ au constituit o contribuție esențială la întărirea bunelor relații dintre partidele și statele noastre.Exprimînd, încă o dată, sentimentele de profundă compasiune ale poporului român către poporul guineez, am ferma convingere că, in spiritul bunelor relații româno- guineeze, al Tratatului de prietenie și cooperare intra țările noastre vom dezvolta și întări continuu prietenia, colaborarea și solidaritatea, în interesul celor două popoare, al cauzei generale a afirmării libere și independente a tuturor națiunilor, al colaborării, securității și păcii în întreaga lume.In aceste momente de grea durere, tovarășa mea de viață mi se alătură pentru a exprima tovarășei Andrâe Toură, familiei îndoliate, cele mai profunde sentimente de compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România /

Primul ministru Lansana 
Beavogui numit în funcția 
de șef interimar al statuluiCONAKRY 28 (Agerpres). — Primul ministru al Republicii Populare Revoluționare Guineea, Lansana Beavogui, a preluat funcția de șef interimar al acestei țări, înlocuindu-1 în această funcție pe Ahmed Sekou Toure, care a încetat din viață la 26 martie a.c., anunță un comunicat oficial difuzat de postul de radio Conakry.Hotărirea privind numirea sa în fruntea statului a fost luată în conformitate cu prevederile Constituției, în urma unei reuniuni a Biroului Politic Național al Partidului Democrat din Guineea, cu participarea membrilor guvernului.

tative intervenite. Crește tot mal mult partea rezervată producției construcțiilor de mașini, metalurgiei, chimiei și electrotehnicii.Deosebit de favorabile sînt direcțiile de bază ale colaborării economice și tehnico-științifice pină în anul 1990 prevăzute în Acordul- program semnat în iunie 1980, cu- prinzind principalele direcții — planificarea, știința, specializarea și cooperarea în diferite ramuri ale economiei naționale. Se creează și se Întăresc legăturile directe tehnico- științifice intre organizații economice, instituții și întreprinderi înrudite din Bulgaria și România. Peste 80 de întreprinderi din cele două țări colaborează în îndeplinirea programelor lor de producție.O garanție pentru realizarea telurilor de bază ale Acordului-program este dezvoltarea continuă a relațiilor bulgaro-române — a spus A. Lukanov. Concomitent cu aceasta, trebuie să relevăm că Bulgaria și România sînt participante active la colaborarea economică realizată de țările membre ale C.A.E.R. Toate acestea evidențiază perspectivele noi create pentru adîncirea relațiilor economice între cele două țări socialiste.

țiile navale — fluviale și maritime — sînt una din acele ramuri noi ale anilor socialismului cu care se mîndresc nu numai localnicii, ci și țara. Două fapte ilustrează convingător dezvoltarea Șantierelor navale de la Ruse : dacă in perioada 1949—1960 au fost construite aici 46 de mici vase fluviale, în perioada următoare s-au lansat peste 600 de vapoare, inclusiv petroliere, cu capacități ajungînd pină la 5 000 de tone. întreprinderea continuă să se dezvolte, avînd asigurate comenzi pină la sfîrșitul deceniului. Accentul principal se pune pe sporirea cres- cîndă a productivității. In condițiile menținerii aceluiași număr de angajați, acest obiectiv este realizat prin dotarea în ultima vreme a în
ÎNSEMNĂRI RE CĂLĂTORIE DIN R. P. BULGARIAtreprinderii cu mașini automate pentru decuparea tablei și prese gigantice dintre cele mai moderne, ca și cu alte utilaje de înalt randament.Ridicarea eficienței, cu toate componentele sale — creșterea productivității, reducerea consumului de materii prime, materiale, de energie și realizarea unei calități superioare — este, dealtfel, o preocupare centrală în domeniul politicii economice a partidului. Interlocutorii din Sofia, Plovdiv, Plevna, Burgas, din oricare centru economic, activiști de partid, conducători de întreprinderi, cercetători, tehnicieni sau muncitori țin să-și împărtășească preocupările pentru realizarea acestor importanți indicatori, adaptarea la noile exigențe fiind considerată ca principala pîr- ghie de care depinde dezvoltarea țării în actuala etapă. Și tocmai în direcția sporirii randamentului, cu corolarul ei firesc — o înaltă calitate a tot ceea ce se produce — sînt concentrate eforturile tuturor colectivelor din întreprinderi, ca și ale unui mare număr de cercetători științifici. Prin prisma acestei cerințe este abordată și activitatea în domeniul investițiilor, 70—75 la sută din ele fiind îndreptate spre înnoirea capacităților de producție și introducerea tehnologiilor celor mai avansate.Un prim obiectiv pentru acest an : înnoirea unei cincimi din producția industriei constructoare de

CONAKRY

Miting de doliu
în memoria lui Ahmed Sekou TourâCONAKRY 28 (Agerpres). — La Palatul poporului din Conakry a avut loc un miting de doliu în memoria lui Ahmed Sekou Toure, președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea, secretar general al Partidului Democrat din Guineea, care a Încetat din viață. Luind cu- vîntul. Lansana Beavogui, șeful interimar al statylui, membru al Biroului Politic Național al P.D.G.,

rDezvoltarea mereu ascendentă 
a relațiilor româno-bulgare 

Declarațiile președintelui părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală 
bulgaro-românâ de colaborare economică și tehnico-științifică I

RAPORTUL COMISIEI ECONO
MICE O.N.U. PENTRU EUROPA. Creșterea economică în țările Europei occidentale va continua să se situeze la cote scăzute și in anul în curs, se arată în raportul economic anual al Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, dat publicității miercuri la Geneva, transmite agenția Associated Press. Potrivit estimărilor oficiale citate de raport, produsul național brut va crește cu numai 1,8 la sută. Totodată, raportul exprimă îndoieli în legătură cu faptul că redresarea economică din Europa occidentală, și așa slabă, va continua după 1985.

i

CANCELARUL FEDERAL ALR.F. GERMANIA, Helmut Kohl, a prezentat, miercuri, în Bundestag, o declarație guvernamentală cu privire la reuniunea la nivel înalt eșuată a C.E.E. de la 19 și 20 martie de la Bruxelles, informează a- genția D.P.A. Helmut Kohl a subliniat că „actualele dificultăți ce trebuie depășite sînt rezultatul unor evoluții negative care s-au în- | tins pe parcursul multor ani. In- 

mașini, noile produse urmînd a avea un grad înalt de automatizare. Pentru realizarea scopului stabilit este în curs de înfăptuire programul „Automatizarea", conceput la scara întregului cincinal și care concentrează în prezent eforturile oamenilor de știință, ale inginerilor și tehnicienilor, ale oamenilor muncii din toate Întreprinderile industriale. Printr-un asemenea efort colectiv, la Uzinele de mașini- unelte din Drianovo, de pildă, a fost dată în funcțiune o secție de strunguri cu comandă numerică, ceea ce asigură dublarea producției și îmbunătățirea considerabilă a calității ; la Combinatul de fabricare a mașinilor electrice pentru curent continuu din Sofia s-a creat 
o secție robotizată de prelucrare a panourilor de aluminiu și a fost pusă în exploatare o linie automatizată de turnare a aluminiului ; la combinatul „Madara" din Șumen se realizează prima etapă a liniei automate de fabricare a arborilor planetari, iar la combinatul „Balkan" din Loveci s-a dat în folosință linia tehnologică automată de prelucrare a punților pentru electrocare. Se extinde, în același timp, tehnologia fără reziduuri, fiind folosite în prezent mai mult de 360 de asemenea procedee, care asigură valorificarea în cel mai înalt grad a materiilor prime și materialelor. Pe de altă parte, prin folosirea materialelor reziduale acolo unde nu este posibilă tehnologia amintită, se prevede ca in acest an să fie realizate produse care să asigure beneficii de peste 70 milioane de leva.Noi și puternice impulsuri in direcția sporirii eficienței activității economice a dat recenta Conferință Națională a P. C. Bulgăr, in centrul căreia s-a aflat examinarea programului pe termen lung de îmbunătățire a calității. Așa cum arăta tovarășul Todor Jivkov. acest program constituie un document de excepțională importanță și se înscrie ca parte inseparabilă a strategiei generale de construire a societății socialiste dezvoltate în Bulgaria. Avînd ca temelie aplicarea rezultatelor revoluției tehnico-științifice, ridicarea eficienței și îmbu

prim-ministru al Guineei, a evocat rolul deosebit al lui Ahmed Sekou Toure în consolidarea unității popoarelor africane, în lupta lor pentru progres și prosperitate.Vorbitorul a chemat poporul guineez să strîngă și mai mult rîndu- rile în jurul Partidului Democrat din Guineea, în scopul soluționării sarcinilor construcției naționale, al apărării cuceririlor revoluționare.
1

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

I
Ilăturarea lor, a adăugat el. reclamă multe eforturi și sacrificii". I

STABILIREA DATEI ALEGERI
LOR ÎN ISRAEL. Primul ministru israelian, Yitzhak Shamir, și Shimon Peres, liderul Partidului Muncii, de opoziție, au convenit, miercuri, ca alegerile legislative anticipate din această țară să aibă loc la 23 iulie, informează agenția Reuter.

ÎN SCOPUL ÎNTĂRIRII POZI
ȚIEI ECONOMICE A REPUBLICII 
ZIMBABWE. Ministrul de finanțe al Republicii Zimbabwe, Bernard Chidzero, a anunțat adoptarea unui program de măsuri menite să asigure întărirea poziției economice și financiare a țării. Ca urmare, toate acțiunile rezidenților străini vor fi preluate de stat, iar deținătorii lor vor fi plătiți exclusiv in moneda națională a Zimbabwe. Rentele și dividendele persoanelor individuale și companiilor cu capital străin nu vor mai putea fi scoase din țară, trebuind să fie investite în economia zimbabwea-nă, cu dobinzi asigurate de stat. | 
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nătățirea calității sînt privite și prin prisma perfecționării relațiilor sociale, în sensul ca mecanismul economic să asigure cointeresarea nemijlocită, din punct de vedere economic și moral, a fiecărui orn, a fiecărui colectiv în obținerea unei producții de înaltă calitate.Spre înfăptuirea acestui obiectiv major stabilit de Conferința Națională a comuniștilor bulgari țintește acum întreaga activitate politică și ideologică, în întreaga țară desfă- șurîndu-se o amplă și multiformă activitate în vederea ridicării pe o treaptă superioară a calității muncii. Iar dezbaterile ce au loc vădesc voința colectivelor din întreprinderi și instituții, a fiecărui om al muncii de a depune toate eforturile, de a-și folosi inteligența, cunoștințele, îndeminarea in vederea transpunerii în viață a hotăririlor conferinței, în care cu toții văd o cauză a lor proprie, o problemă cardinală a dezvoltării în continuare a țării.Sînt preocupări similare celor ale oamenilor muncii din România, sporirea potențialului economic, ridicarea eficienței și calității, mersul ascendent al celor două țări in construcția noii orînduiri creînd premise mereu mai favorabile pentru dezvoltarea colaborării «noastre prietenești. Avînd vechi și bogate tradiții, relațiile româno-bulgare au căpătat noi dimensiuni în anii făuririi socialismului, au cunoscut o înflorire continuă sub influența binefăcătoare a înțelegerilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, a numeroaselor întîlniri avute de cei doi conducători de partid și de stat, fie pe pămîntul României, fie pe cel al Bulgariei, deschizînd, de fiecare dată, noi perspective conlucrării în toate domeniile — pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural.Este un curs fericit, pe care popoarele celor două țări il salută cu profundă satisfacție, nutrind convingerea că extinderea și aprofundarea neîntreruptă a legăturilor dintre cele două țări vecine și prietene coresound intru totul intereselor făuririi noii orînduiri în România și Bulgaria, intereselor conlucrării și bunei vecinătăți în Balcani și întreaga Europă, ale cauzei generale a socialismului, păcii șl progresului.
Al. CAMPEANU
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