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IMPORTANTE REALIZĂRI
laie obiectivele t investiții - în funcțiune la termen 
prin buna organizare a acMătii pe fiecare șantier I

Este necesar să, luăm toate măsurile pentru realizarea, lună de lună, 
a investițiilor, pentru punerea la timp în producție a noilor capacități 
și chiar să devansăm unele investiții.

NICOLAE CEAUȘESCUIn lumina sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., în acest an, marcat de evenimente cu adincă rezonanță in conștiința poporului nostru —• aniversarea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialis- tă și Congresul al XIH-lea al P.C.R. — constructorilor și montorilor Ie revin sarcini deosebit de importante pentru înfăptuirea exemplară a programului de investiții. Este vorba de un program complex, deosebit de mobilizator, care prevede punerea 
in funcțiune a 480 de capacități pro
ductive importante, industriale și 
agrozootehnice, precum și de reali
zarea unui important număr de 
apartamente ți alte construcții «o- 
cial-culturaie.Pornind de Ia aceste sarcini, secre
tarul general ai partidului a subli
niat că trebuie luate toate măsurile 
pentru punerea în funcțiune a noi
lor capacități la timp sau chiar în 
devans. Aceste indicații constituie un puternic imbold pentru îndeplinirea la toate prevederile sale a programului de investiții și puneri în funcțiune, care condiționează în mare măsură — prin importanța și amploarea sa — realizarea ritmului de creștere a producției materiale in acest an și pe întreg cincinalul, înfăptuirea riguroasă a obiectivelor stabilite de Congresul al XII-!ea și Conferința Națională ale partidului.Caracteristica dominantă a activității desfășurate in prezent pe un număr foarte mare de șantiere, printre care cele ale Combinatului de fibre artificiale și Combinatului de celuloză și hirtie, ambele din Brăila, . întreprinderii de țevi sudate din Zimnicea și Fabricii de zahăr de la Năvodari, o constituie munca susți
nută a constructorilor și montorilor, 
reflectată direct in rezultatele obți

nute, multe dintre ele , concretizate 
în substanțiale depășiri ale prevede
rilor din graficele de execuție. Pe numeroase alte șantiere se desfășoară o susținută activitate pentru sporirea ciștigului de timp obținut pină acum în vederea scurtării cit mai mult posibil a furatelor de execuție.Explicația acestor bune rezultate 7 Pe aceste șantiere au fost stabilite și aplicate cuprinzătoare planuri de măsuri tehnice, organizatorice și politice, pentru a ss. munci susținut pe întreaga durată a zilei-lumină sau in mai multe schimburi. Comitetele județene de partid, organele și organizațiile de partid din unitățile de construcții-montaj acordă un sprijin direct și permanent șantierelor ; numeroși beneficiari de investiții

participă cu forțe proprii Ia accelerarea montajului tehnologic : săptă- minal, în prezența tuturor factorilor cu responsabilități în domeniul investițiilor sînt analizate, la fața locului, pe șantiere, stadiul și ritmul lucrărilor și adoptate decizi! operative pentru depășirea eventualelor dificultăți.Dar rezultatele dobîndite sint Inegale. Cum se știe, la o' serie de obiective noi se înregistrează rămî- neri in urmă față de plan — mai ales în Industriile chimică, metalurgică, industria lemnului și materialelor de construcții, industria construcțiilor de mașini. ș.a. — precum și nerespectarea termenelor de punere tn funcțiune la un număr Important de capacități de producție.

Iată de ce ■ acum, cînd starea vremii permite desfășurarea pe un front larg a lucrărilor, este necesar, mai mult ca oricind, ca titularii și bene
ficiarii de investiții, constructorii șl 
montorii, muncitorii din întreprinde
rile furnizoare de utilaje tehnologice 
și producătoare de materiale de con
strucții să-și amplifice și să-și con
centreze ta maximum eforturile pen
tru creșterea accentuată a ritmului de 
execuție, recuperarea ’integrală a res
tanțelor existente pe unele șantiere și 
punerea în funcțiune ta timp, iar acolo unde este posibil mai devre-
______ Cristian ANTONESCU
(Continuare in pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni dimineața, pe tovarășul Wu Xueqian, consilier de stat, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze, care a făcut o vizită oficială de prietenie in țara noastră.La primire au participat tovarășii Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, și Angelo Miculescu, ambasadorul României la Beijing.A fost de față Li Zewang, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București.Ministrul chine2 a. transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu cele maî calde salutări din partea tovarășilor Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative’a P.C. Chinez, Hu Yaobang, secretar general al Comitetului Central al Partidului

Comunist Chinez. Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășilor Deng Xiaoping, Hu Yaobang, Zhao Ziyang un salut călduros și cele mai bune urări, iar poporului chinez prieten noi și importante succese în opera de construcție socialistă, in ridicarea bunăstării sale materiale și spirituale.în timpul întrevederii, desfășurată Intr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, s-a exprimat satisfacția pentru evoluția pozitivă, mereu ascendentă, a relațiilor româno- chineze, în conformitate cu înțelegerile și hotărîrile stabilite cu prilejul vizitei și convorbirilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducătorii chinezi la Beijing și al vizitei și convorbirilor prilejuite de vizita în România a tovarășului Hu Yaobang. Au fost manifestate dorința și hotă-

rîrea de a se dezvolta în continuare conlucrarea prietenească dintre partidele noastre, de a se aprofunda și extinde colaborarea și cooperarea româno-chineză in domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural, în folosul celor două popoare, al cauzei generale a păcii, securității și înțelegerii internaționale.S-a apreciat, In acest context, că există posibilități largi pentru amplificarea schimburilor comerciale și a colaborării economice româno-chi- neze, pentru ridicarea acestora la nivelul relațiilor politice — de stimă, prietenie și solidaritate — existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, între cele două popoare.în cadrul convorbirii s-au abordat, de asemenea, unele probleme ale situației internaționale. S-a
(Continuare în pag. a V-a)

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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Pe șantierul centralei electrice de termoficare II Holboca, județul lași Fota : E. Dichiseam!

Tovarășul lose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A. - Partidul Muncii, 
președintele Republicii Populare Angola, va Tace o vizită oficială 

de prietenie în țara noastrăLa tnvîțatia tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele .Republicii Socialiste România, tova.- rășul Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola, va efectua, in fruntea undi delegații de partid și de stat, o ivizită oficială de prietenie in Republica Socialistă România, în peripa- Vda 8—9 aprilie IfilM. ’■
(I

i PROFUNDĂ SATISFACȚIE, UNANIMĂ APROBARE FATĂ 0E REZUITĂTELE REMARCABILE ț 
i ALE VIZITEI DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. j
! ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN R. P. BULGARIA }

j Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu \
T
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ÎNSĂMÎNȚÂRILE ÎN ACEASTA SAPTĂMÎNĂ

pe un front larg în toate zonele țării, 
la un nivel agrotehnic ridicat!

Creșterea demografică - o înaltă 
răspundere a întregii societăți

Lucrările se desfășoară în 34 de județe și în 
sectorul agricol Ilfov
Cele mai mari suprafețe, cuprinse între 15 
și 30 la sută din cele planificate, au fost 
semănate în județele Bihor, Arad, Sălaj, Timiș, 
Satu Mare, Maramureș, Hunedoara, Bistrița- 
Năsăud, Caraș-Severin
în această săptămînă trebuie să se încheie 
neapărat însămînțarea mazării, ovăzului, sfe
clei de zahăr și a plantelor furajere din 
prima epocă
Pe măsura creșterii temperaturii solului, să 
înceapă în toate zonele însămînțarea florii- 
soareiui și a porumbului

• Pentru încadrarea semănatului în perioadele 
optime, zilnic trebuie să se realizeze și chiar 
să se depășească vitezele de lucru prevăzute

• în vederea sporirii ritmului lucrărilor, să se 
muncească din zori șl pînă seara la semănat 
și în două schimburi la pregătirea terenului

• Pretutindeni să fie folosite din plin agregatele 
complexe de mașini agricole

• Specialiștii și mecanizatorii trebuie să dove
dească o înaltă răspundere pentru calitatea 
lucrărilor și asigurarea densităților de plante 
la hectar stabilite pentru fiecare cultură

„Le dorim din toată inima 
copiilor noștri să-și întemeieze 
familii fericite ca a noastră“

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI Al MUNCII

DIN AGRICULTURĂ!

Acum, în bătălia pentru urgentarea însămînțărilor, acționați cu toate forțele, 
cu toate mijloacele pentru a folosi din plin fiecare oră, fiecare zi!

Munciți fără preget, nu precupețiți nici un efort pentru a intensifica 
la maximum semănatulI

Dovediți întreaga răspundere pentru realizarea lucrărilor la un înalt 
nivel agrotehnic, pentru a pune o bază solidă recoltelor record din acest an !

Călărași, strada Nuferilor numărul 14. Ca aspect exterior, o casă ca oricare alta... Dar in pragul ei, de cum s-a deschis ușa, te întîmpină zece perechi de ochi candizi. O fetiță îți zîmbește, un băiat te privește întrebător, alte două fetițe te iau de mină și ta poartă prin camere. Pe o masă, cărți și caiete deschise. Atmosferă de școală. Parcă a sunat clopoțelul sau...— Gata, toată lumea la treabă !Glasul Floricăi Păun e cald, plăcut. Clopoțelul imaginar a tăcut și atmosfera de muncă școlară, atît de specifică, se înstăpineș- te pe dată.— Avem șase școlari — spune Florica Păun, mama. Fiecare cu problemele lui, cu bucuriile sau îngrijorările Iui. Pentru fiecare trebuie să găsești cuvîntu! potrivit, să-1 sprijini. ȚI se uită in ochi. Știi totul despre ce se petrece in câp- șorul acela, In inima aceea 7 — te întrebi.— Nu pare deloc ușor...■— N-am zis că e ușor. Dar ce bucurie iți umple sufletul cînd vezi că izbutești, că trece dincolo de greutăți și se duce singur înainte ! Iată, astăzi tata mea cea mică, din clasa Intîi, a venit de la școală cu două note de 10.- Ați lăudat-o, fără îndoială...— Un „bravo"! scurt a fost de ajuns. înseamnă că totul este așa cum se cuvine să fie, că nu s-a în- tîmplat decît ceea ce tre

buia să se întimple, că este în rînd cu ceilalți frați ai ei, tot atît de buni la carte. Asta e datoria lor, răspunderea lor — să învețe bine, să-și. pregătească viitorul. Totul se petrece așa cum am gîndit noi, și eu șl soțul meu, cînd ne-am luat, cu 18 ani în urmă. Să avem o casă plină de copii. să fim cu toții fericiți, sănătoși.— De cînd ați pornit împreună în viață v-ați gîndit la copii 7— Așa era și normal. Să ne facem o gospodărie, să vină copiii, să ne ducă numele mai departe. Așa e tradiția la români.— Ați fost mai mulți frați Ia părinți 7— Eu, din păcate, am fost singură la părinți. Pînă a mă căsători am tinjit după copii, după frați, după o casă plină de larma lor voioasă. Știți, soțul meu este macaragiu la combinatul siderurgic. M-am simțit fericită cind l-am cunoscut familia. Sînt 8 frați. M-au Impresionat unirea lor, întrajutorarea dintre ei, dragostea care domnea tn casa aceea. Și mi-am dorit-o la fel. Șl o am.— Așa cum povestiți, pare ușor să crești 10 copii. Unii spun că nu-și pot asuma astfel de griji.— La asta v-aș răspunde printr-un caz pe cit de trist, pe atît de semnificativ. Cunosc niște soți care și-au spus : „întîi să ne distrăm, să gustăm viața, de copii vom vedea noi mai încolo..." Acum, după ani de zile, se plîng că

viața Ie este searbădă, că le este casa pustie. „Parcă am trăit degeaba". Regrete tîrzii... Nu s-au gîndit decît la ei și și-au închis singuri viitorul. La acești oameni și la alții ca ei m-am gîndit atunci cînd l-am auzit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu spunînd in recenta sa cuvintare că nu se poate concepe o familie fără copii, că, pe bună dreptate, omul nu se poate considera cu adevărat împlinit dectt dacă lasă moștenitori.Florica Păun are multă tinerețe în priviri și judecata înțeleaptă a unei femei cu un car de ani pe umeri. Dar sâ precizăm neintîrzlat : Florica Păun are numai 35 de ani.Cum gîndește însă un cuplu tînăr abia pornit la drum 7 Cum iși concepe el viața de familie, viitorul ei 7 Am făcut cunoștință cu Radu și Ioana Nicolae, tineri muncitori la „Timpuri noi“ din București. S-au cunoscut in uzină.— Ne-am împrietenit repede — mărturisește Radu. Și, nu peste mult timp, am hotărît să ne căsătorim.— Aveați tot ee vă trebuie 7 Casă ?— Nu, dar ne-am spus că o să ni Ie facem pt> toate, cu timpul, prin munca noastră — intervine Ioana. Chiar dacă a fost greu la început, nu ne-am speriat. Sigur, ne-am pus
Dionisie ȘINCAN
și corespondenții 
„Scinteii"

(Continuare în pag. a IV-a)
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ÎNSĂMÎNȚĂRILE ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNA 

- pe un front larg în toate zonele țării, 
la un nivel agrotehnic ridicat!

Culturi la care semănatul trebuie să se încheie de urgență

100 la sută în județele : Arad, Bihor, Me
hedinți, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, 
Satu Mare, Timiș.

50—99 la sută în județele : Dolj, Olt, Ia
lomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Brăila, 
Buzău, Prahova, Argeș, Galați, Mureș, lași, 
sectorul agricol ilfov.

20—49 la sută în județele : Giurgiu, Te
leorman, Dîmbovița, Vrancea, Cluj, Alba, 
Sibiu, Covasna.

1—19 la sută în județele : Vîîcea, GorJ, 
Bacău, Vaslui, Botoșani.

Semănatul nu a început în județele: 
Harghita, Suceava și Neamț.

100 la sută în județele : Arad, Timiș, Bi
hor, Tulcea, Bistrița-Năsăud, Caraș-Seve- 
rin, Satu Mare.

50—99 la sută în județele : Brăila, Sălaj, 
Alba, Covasna, Maramureș, sectorul agri
col Ilfov.

20—49 la sută în județele :■ Dîmbovița, 
Argeș, Cluj, Mureș.

1—19 la sută în județele : Buzău, Gorj, 
Prahova, Vîlcea, Brașov, Bacău, Sibiu.

Semănatul nu a început în județele: 
Dolj, Olt, Teleorman, Călărași, Constanța, 
Vaslui, iași, Neamț, Harghita și Suceava.

100 la sută în județele : Timiș, Arad, Bi
hor.

20—49 la sută în județele : Ialomița, Că
lărași, Constanța, Tulcea, Brăila, Galați.

1—19 la sută în județele : Olt, Teleor
man, Giurgiu, Mehedinți, Dîmbovița.

Semănatul nu a început în județele : 
Dolj, Argeș, Vaslui, iași și Botoșani.

Pînă acum, culturile menționate mai sus trebuiau să fie însămînțate pe toate suprafețele 
prevăzute. Stadiul realizării lucrărilor pe județe, în unitățile agricole, în seara zilei de 1 aprilie — ața 
cum ne-a fost comunicat de Ministerul Agriculturii obligă la urgentarea acestor lucrări.

100 la sută în județele : Arad, Timiș, Bi
hor, Satu Mare, Argeș, Mureș.

50—99 la sută în județele : Dolj, Olt, ia
lomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Me
hedinți, Prahova, Galați, sectorul agricol 
ilfov.

20—49 la sută în județele : Giurgiu, Dîm
bovița, Buzău.

1—19 la sută în județele: Teleorman, 
Călărași, Vaslui, Bacău.

Grăbiți însămînțarea 
sfeclei de zahăr!
Stadiul lucrărilor și cerințe imedîate 

în 10 județe mari cultivatoare

Județul .4

Suprafața 
tnsamînțată Suprafața 
pînă tn sea- râmasâ d< 
ra zilei de semănat

Viteza zil
nică ce tre
buie reali
zată (hec

tare)

Numărul 
de zile In 
bare trebuie 
să se în
cheie lu

crarea
1 aprilie
(hectare)

(hectare)

Ialomița 4 500 11 050 j 2 220 5
Dolj 673 13 822 2100 7
Olt 1 960 11 040 7 1 900 6
Brăila i 1 526 11 094 1 800 6
Mureș Li 930 10 370 1 760 6
Buzău 1 008 10 992 1 700 6
Călărași \ 1 1 754 ■ 9 296 1 600 6
Constanța 1 2 310 4190 B930 ~ 4
Satu Mare 3 320 2 680 860 3
Tulcea 1442 4 458 850 5

După prima brazda la însămînțarea florîi-soarelui la C.A.P. Siminoc, județul Constanța, șeful fermei șl me
canizatorul verifică, la capătul solei, modul In care au fost distribuite sămînța și ingrâșâminteleViteze sporite dș lucru, grijă pentru calitate

Fapte și inițiative 
demne de urmat

Intr-o singură zi sămînța a fost 
pusă sub brazdăîn județul BRAlLA, Insămîntările au început abia la jumătatea săp- tăminii trecute, dar acum aria lucrărilor de cîmp s-a extins foarte mult. Astfel, pînă duminică seara au fost semănate 14 170 hectare, din cele 71 795 hectare culturi din prima epocă. Timpul înaintat determină însă contopirea celor două epoci într-una singură. în această situație, comandamentul județean pentru agricultură a luat măsuri care vizează, între altele, creșterea ritmului de lucru prin declanșarea semănatului chiar pe suprafețe mici din primul moment propice acestei lucrări, organizarea unor tabere de cîmp ta imediata apropiere a solelor ce urmează să fie însămînțate, desfășurarea concomitentă a pregătirii terenului și a semănatului.în această privință au și fost initiate cîteva acțiuni. La I.A.S. Du-

pe 4000 hectaredești, pămîntul se lucrează în condiții foarte bune. Aceasta a făcut posibil ca în timp scurt să se in- sămînțeze 150 de hectare cu bor- ceag, mazăre și lucernă. Pe alte sole, tractoarele cu disc și lamă nivelatoare pregăteau terenul. „Este prima dată cînd folosim metoda nivelării cu șină — ne spune Gheor- ghe Dumitrașcu, inginerul-șef al unității. Rezultatele sînt peste așteptările noastre, terenul fiind pregătit excelent printr-o singură trecere. Vom mări ritmul de lucru în zilele care urmează folosind 20 de tractoare cu disc și lamă nivelatoare pentru pregătirea terenului, 9 semănători și 7 tractoare la fertilizat".Duminică, pe ansamblul județului, 6-au însămînțat circa 4 000 hectare. (Corneliu Ifrlm, corespondentul „Scînteii").
Tabelul de mal sus, Întocmii pe baza datelor furnizate de Ministerul Aflrlculturiî, prezintă situația ineămințârii sfeclei de zahăr fn seara zilei de 1 apfiliă, In 10 județe mari cultivatoare. Din analiza acestor date rezultă că, pentru încheierea însămînțărîi acestei importante culturi intr-un timp cit mai scurt, este absolut necesară realizarea vitezelor zilnice de lucru stabihta, în acest scop, în fiecare unitate agricolă trebuie să se lucreze eu toate semănătorile pregătite. Dealtfel, în toate județele, și îndeosebi în cele oe vor incepe semănatul sfeclei de zahăr în aceste zile, trebuie să fie întreprinse măsuri energice psnăm a se asigura nu numai realizarea, ci și depășirea vitezelor stabilite, asțrel incit durata prevăzută pentru executarea acestei lucrări Să fie redusă oit mat mult posibil.

La C.A.P. Lumina, județul Constanța-, se face un ultim control al ealitoții 
tuberculilor în timpul încărcării mașinii de plantat cartofi

O caracteristică a actualei etape a campaniei de însămînțări o constituie și In județul Constanța creșterea ritmului zilnic de lucru t 480 de hectare la 27 martie, 1155 Ia 28, 2 929 la 29, 6 281 la 36, 6 321 la 31 rnartje și 8 000 de hectare la 1 aprilie. Consemnăm, in urma unui raid efectuat prin unități agricole din aoest județ, modul în care se acționează acum pentru încadrarea semănatului în peribada optimă.La I.A.S. Săcele il întîl- nim pe inginerul Ion Mă- runțoiu, șef de fermă, lingă o formație de lucru. Totul este bine organizat i asistență tehnică mobilă, va- gon-dormitor, căruțe pentru transportul semințelor și hranei pentru mecanizatori, oameni care încarcă semănătorile și jalonează Solele. Aioi, ca și în alte unități, se acționează intens pentru realizarea unor viteze de lucru sporite, în cîmp se aflau zeâ și zeci de formații de semănători. La I.A.S. Cogealac, la cooperativele agricole Mihai Vîteazu, Tariverdc, Săoele și în alte unități din zonă se însămînțau ultimas hectare de mazăre, odată ou Sfecla de zahăr și floarea- soarelui. Procedînd astfel, mecanizatorii din unitățile agricole din eonsiliul agroindustrial Cogealac au încheiat primii însămînțarea tuturor suprafețelor cu mazăre, in pentru ulei, bor- ceag, rădăcînoase, lucernă și sfeclă de zahăr, iar în continuare lucrează din plin la semănatul florii- soardui.Cu întreaga răspundere pentru realizarea vitezelor zilhice stabilite se acționează în eonsiliul agroindustrial Castelu, situat in zona centrală a județului, începînd de Ia 30 martie, tn toate unitățile din acest

consiliu viteza de lucru planificată a, fost îndeplinită cu regularitate. Cum se explică aceasta ? Ne-a reținut atenția la fața locului modul în care sint aplicate o serie de măsuri stabilite de comandamentul județean. Prima dintre aeestea: pregătirea patiAui germinativ numai printr-o singură trecere ih toate cazurile în . care permit tehnologia și starea solului. „Soluția, determinată și de necesitatea diminuării efectului vin tarilor aproape nelipsite pe parcursul anului

tate. Această măsură a fost luată pe loc de-lngitte- rul Osman Bosjiij. setul fermei, și tovan&fi Iort Ivănescn, secretarul': comitetului de partid dft coope- î solă, tola de îțjgnului iterate : *mvela- ift- fci, la a su- ___ _ a se* mânat, gbnducereă unității a oerut să fie trânsforma-

totului de partid d..,. rativă. Pe cealaws unde se însămînța si zahăr, pregătirea ti se face cu două ag grapă cu dișcurj șF.„ tor și combmator .eu stalațîe de etbi deoarece r pregătirea perior ceidi reaS
în unități agricole din județul Constanța

în această zonă, earefacsă se piardă apa din sol, permite menținerea unei umidități constante necesare plantelor în perioada de răsărire" — ne spune îngine- rul-șef al consiliului agroindustrial Castelu, Gheor- ghe Isnleă.O altă măsură constă în organizarea schimbului doi pe 50 Ia sută din Utilajele repartizate la pregătirea terenului. Tetodată, în vederea creșterii ritmului de lucru la semănat, au fost constituite echipe suplimentare pentru a grăbi modificarea semănătorilor repartizate inițial la soia și trecerea lor la floarea- soarelui.La C.A.P. Siminoc se în- sămințau concomitent, în două scfte alăturate, floa» rea-searelui și sfecla de zahăr. t,a floarea-soarelui patul germinativ era pregătit în cele mai bune condiții printr-o singură trecere cu combinatoriii, iar celălalt agregat, format din grapă cu discuri și nivelator, devenit disponibil, a fost repartizat la pregătirea terenului în altă uni

tă operativ o semănătoare pentru sfeclă de zahăr.Desigur, pentru creșterea vitezei de lucru important este ea insămîntările să înceapă dimineața oît mai devreme. Pentru ca tractoarele să poată intra în brazdă la timpul potrivit, inginerul Georgteă Neacșu, președintele C.A.P. Cuza Vodă, își notează în carnetul său eu regularitate temperaturile înregistrate în sol la anumite ore ale zilei. Bunăoară, duminică dimineață, la ora 6, temperatura în sol la 5 om adîn- cime era de 6—7 grade. La aceeași oră, mecanizatorii Vintilă Ciocan, En- cică Coslugeanu, Constantin Niculescu, Costea Ștefan, Gheorghe Rusu și Va- sile Miriciu au început lu- erul. „La floarea-soarelui, o semănătoare trebuie să realizeze 12 hectare pe zi — ne spunea președintele cooperativei, Ca urmare a faptului că activitatea nu începe întotdeauna la prima oră — o formație tnsă- mînțase într-o zi 30 de hectare, tar alta, cînd s-a lucrat după termometru, 38

de hectare. Aparent, sporul este mic dacă il raportăm numai la o singură formație de lucru. Dar la nivelul fermelor și al unității, el demonstrează că există mari rezerve de creștere a vitezei de lucru".Toț pentru grăbirea Insă- miirtărilor, în multe unități din județ se lucrează noaptea la pregătirea terenului. Dacă nu s-ar proceda așa, a doua zi semănătorile n-ar avea front de lucru pentru a realiza viteza în continuă creștere la semănat. Secvența de lucru surprinsă la C.A.P. Castelu consemnează prezența în cîmp, la ora 23, a unei formații de 7 traetoare, condusă de inginerul-șef al unității, Omer Ferit, care pregăteau terenul la lumina farurilor.Insămîntările se desfășoară intens și în unitățile din consiliul agroindustrial „23 August", din zona de sud a județului, unde în perioada 28—31 martie viteza de lucru a crescut de patru ori, iar începînd de duminică depășește prevederile cu 100 de hectare. Baza acestui ritm sporit de lucru o constituie pregătirea în avans a terenului în două schimburi : ziua — 600 hectare, iar noaptea — ou 30 de agregate, pe care lucrează mecanicii din ateliere și combinerii — 400 hectare.Odată cu trecerea pe un front larg Ia însămînțarea culturilor cu mare pondere •— floarea-soarelui, porumb și soia — este necesar ca in toate unitățile din județ să se acționeze cu și mai multă fermitate pentru aplicarea întocmai a măsurilor stabilite.
lucian CIUBOTARII 
George M1HAESCU 
corespondentul „Scînteii" 
Foto t E. D1CH1SEANU

In schimbul doi, 50 la sută 
din tractoare

Zile Însorite, care au creat condiții bune de lucru la pregătirea terenului și Insămînțări în toate unitățile agricole din județul IA
LOMIȚA. In vederea grăbirii lu- orărilor, pentru săptămîna 2—8 a- prilie s-au fixat următoarele viteze zilnice : 12 500 hectare la pregătirea terenului și 11 000 hectare la semănat. Sînt ritmuri realizabile dacă avem în vedere dotarea tehnică existentă : 1 505 tractoare destinate pregătirii terenului si 820 tractoare pentru semănători. Pentru atingerea acestei viteze de lucru s-au luat măsuri pentru ca 50 la sută din tractoarele destinate pregătirii patului germinativ să lucreze în schimbul II. iar celelalte să fie în brazdă 13—14 ore pe zi, fo- losindu-se numai agregatele complexe de utilaje. Inițiativa „schimbului de noapte" s-a extins In majoritatea unităților. La cooperativa agricolă Drăgoiești, însămînțarea sfeclei de zahăr se află în stadiul final și a înoeput semănatul flo- rii-soarelul. Aici s-a asigurat schimbul doi pe 10 traatoare la pregătirea ' terenului, care lucrează

acum pe cele 950 de hectare ce vor fi insămînțate cu porumb. 300 hectare cu soia și 120 hectare cu fasole. Se remarcă in mod deosebit, prin calitatea lucrărilor executate, mecanizatorii Ion Iordache și Stan- cu Anghel — la pregătirea terenului și Mușat Să'răcuțu, Mincu Păun, Ion Mustățea și Apostol Mi- hăilă — la semănat. Tot pentru grăbirea lucrărilor, în unitățile a- gricole din consiliile agroindustriale Țăndărei, Fetești, Balaciu, Cosîm- bești șl Movila, pe suprafețele ce au fost arate din vara anului trecut și unde plantele premergătoare au fost culturi păioase, pregătirea terenului și erbicidarea se execută simultan, printr-o singură trecere a combinatorului și instalației de erbicidare. Procedîndu-se în acest fel, pînă miercuri seara se va încheia semănatul sfeclei de zahăr pe întreaga suprafață de 16 350 de hectare. Demn de remarcat este faptul că in mai multe unități agricole s-a declanșat și semănatul florii-soarelui. (Mihai Vișoiu, corespondentul „Scînteii").
Agregatele complexe - repartizate 

în funcție de cerințeDuminică a fost una din zilele

Noaptea, la lumina farurilor, mecanizatorii muncesc fără răgaz

O secvența de lucru in miez de noapte la C.A.P. Castelu, județul Constanța, unde cel șapte mecanizatori din formației condusa de inginerul-șef al unității, Omer Ferit, pregăteau te
renul pentru a fi înscrmînțat a doua zi cu floarea-soarelui

pline la semănat pe ogoarele județului GIURGIU. Și aceasta ca urmare a măsurilor luate de comitetul județean de partid pentru grăbirea însămînțărilor, pentru recuperarea rămînerilor în urmă determinate de vremea nefavorabilă. Iată cîteva secvențe de muncă surprinse duminică în diferite unități agricole.Pe directorul S.M.A. Hotarele, îng. Dumitru Bercu, l-am întîlnit pe terenurile C.A.P. Herești, undo se semăna sfecla de zahăr. Terenul era pregătit excelent. Pămîntul, avînd umiditate bună, era lucrat perfect, iar semănatul — de calitate. „în această primăvară — ne spune directorul S.M.A. — vor lucra în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Hotarele 200 de tractoare, care se află în cîmp, în 13 tabere, dotate ou dormitoare, ateliere, cisterne pentru alimentare cu carburanți. Am instruit 27 de combineri, care vor lucra noaptea în schimbul doi, la pregătirea terenului, ca să avem front larg de lucțu Ia semănat".

Muncind bine organizat, cooperatorii de la Braniștea și Oinacu au terminat de semănat sfecla șl au încorporat sub brazdă sămînța de floarea-soarelui pe primele suprafețe. Ca urmare, pînă duminică seara în întreg județul se se- mănaseră mai bine de 500 hectare cu plante furajere, 700 hectare cu sfeclă de zahăr și 500 hectare cu floarea-soarel ui.Dar ritmurile zilnice sînt în creștere, întrucît în toate unitățile a început din plin semănatul. După cum ne-a spus ing. Florin Cenciu, directorul trustului județean al S.M.A., în această campanie sînt folosite la pregătirea terenului 1 640 de agregate,, din care 841 cu grapă și disc și 799 cu combinator. Tinînd seama că unele lucrări sint întîrziate, s-au făcut redistribuiri de utilaje pentru sporirea vitezelor stabilite inițial la semănat. Bunăoară, 150 agregate de semănători vor fi folosite la însămînțarea sfeclei de zahăr, 300 de agregate Ia floarea-soarelui și 600 de agregate la porumb. (Petre Cristea, corespondentul „Scînteii").
Terenul - pregătitPînă duminică seara, în județul 
BIHOR au fost Insămînțate 40 955 hectare, ceea ce reprezintă o treime din suprafața planificată. Ce se face pentru executarea lucrărilor la un înalt nivel calitativ ? „în unități sînt folosite utilaje în agregat care mobilizează solul doar la adînci- mea de semănat, nivelînd totodată terenul pentru evitarea pierderilor de umezeală", ne spune tovarășul Teofil Gal, directorul direcției agricole județene. Am urmărit cum se aplică această măsură în unități din consiliul agroindustrial Ciume- ghiu. La ferma Tăut a cooperativei agricole Batăr se însămînțau ultimele suprafețe cu sfeclă furajeră. Pe întreaga suprafață terenul era lucrat ca o grădină. „Sîntem permanent alături de mecanizatori — afirmă șefa fermei, inginera Marcela Matei. Urmărim executarea

în mod diferențiat unor lucrări de cea mai bună calitate". Cu aceeași responsabilitate se acționa și în fermele Boiu și Ghiorac. La Avram Iancu. Ant și Tămașda, forțele erau concentrate la pregătirea patului germinativ pentru porumb. Pe tarlalele unde rezerva de apă în sol era mai ridicată, se lucra cu discul în agregat cu lamă nivelatoare și grapă fixă, iar acolo unde terenul era zvîntat, se folosea doar combina- torul.Duminică, in județul Bihor s-a încheiat semănatul sfeclei furajere. Totodată, au fost pregătite în a- vans și 5 000 hectare pentru porumb, astfel incit în momentul cînd temperatura solului va permite se va trece din plin la semănatul a- cestei culturi. (loan Laza. corespondentul „Scînteii").
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împreună
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

însoțindu-vă cu inima și gîndul în noua vizită pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați între- prins-o în Republica Populară Bulgaria, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Argeș, care, împreună cu întregul popor, au trăit sentimente de inaltă mîndrie patriotică pentru această nouă și strălucită solie, de prietenie, colaborare și pace, vă urează acum, Ia întoarcerea acasă, un călduros „Bine ați venit" pe pămîntul scump la patriei — se spune în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ARGEȘ AL P.C.R. Expri- mînd bucuria și satisfacția, -deplina‘ noastră aprobare față de rezultatele deosebit de fructuoase ale vizitei, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita cu toată hotărirea pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, că ne vom consacra și în continuare întreaga putere de muncă, toată energia și capacitatea creatoare îndeplinirii sarcinilor ce ne revin în acest an și pe întregul cincinal.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BACĂU AL P.C.R. se spune : Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bacău, asemenea întregului nostru popor, au urmărit cu vie satisfacție și legitimă mîndrie patriotică noua vizită de prietenie pe care ați efectuat-o, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în țara vecină și prietenă, Republica Populară Bulgaria. Primirea deosebit de călduroasă, manifestările de adincă simpatie și admirație cu care ați fost înconjurat constituie o nouă și strălucită confirmare a prestigiului de care vă bucurați ca strălucit și eminent conducător de partid și de stat.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, mobilizați de strălucitul dumneavoastră e- xețmplu de slujire cu devotament a intereselor supreme ale poporului român, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bacău nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor eco- nomico-sociale ce ne revin în actualul cincinal, pentru înfăptuirea indicațiilor ce ni le-ați dat la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și sesiunea Marii Adunări, Naționale. . . .... .în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se spune : Cu legitimă mîndrie patriotică, cu esle mai alese sentimente de stimă și nețărmurită dragoste, comuniștii. toți locuitorii județului Bihor — români, maghiari și de alte naționalități — uniți cu cugetul, cu faptele lor de muncă și creație în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, au urmărit cu viu interes și deosebită satisfacție vizita oficială de prietenie pe care ați efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.P. Bulgaria, moment de referință în bogata cronică a raporturilor româno-bulgare. Susținem cu toată hotărirea și fermitatea întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, propunerile și inițiativele dumneavoastră, pe care le promovați cu consecvență, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru instaurarea unui climat de pace și încredere între țările din Balcani, Europa și întreaga lume.Comuniștii, toți oamenii muncii da pe cuprinsul județului Bistrița-Nă- săud. asemeni întregului nostru popor, au urmărit cu viu interes vizita de prietenie întreprinsă, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria — se spune în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD AL 
P.C.R. Primirea deosebit de călduroasă făcută pe pămîntul Bulgariei prietene, convorbirile rodnice avute aU evidențiat încă o dată marea însemnătate a întîlnirilor tradiționale româno-bulgare. Sîntem eonvinși că această nouă solie de pace, prietenie. bună înțelegere va consolida și mai mult prietenia trainică dintre națiunile noastre. Exprimîndu-ne satisfacția deplină față de rezultatele vizitei, adeziunea totală la întreaga politică internă și externă a României socialiste, ce poartă pecetea clarviziunii, înțelepciunii și cutezanței dumneavoastră revoluționare, vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru a îndeplini mărețele sarcini ce ne revin.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se spune : Comuniștii, toți oamenii muncii români, maghiari și germani din județul Brașov au urmărit cu viu interes și deplină satisfacție vizita efectuată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria și își exprimă totala aprobare față de rezultatele deosebit de fructuoase ale noului dialog Ia cel mai înalt nivel ro- mâno-bulgar. Cu inimile pline de bucurie și mîndrie patriotică pentru rezultatele excepționale ale vizitei, oamenii muncii brașoveni folosesc și acest prilej pentru a-și exprima sentimentele lor de nețărmurită dragoste și profund respect ce le nutresc față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai ales fiu al poporului român, strălucit conducător de partid și de stat, personalitate de înalt prestigiu a lumii contemporane, . față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, încre- dințîndu-vă, totodată, că vor acționa cu toată energia și dăruirea revoluționară pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în acest an și in tregul cincinal. in-Comuniștii, toți locuitorii din dețul Buzău au urmărit cu vie tisfactie și deosebit interes noua ju- sa- _________ _________ _______  _____  vizită de prietenie pe care ați între- prine-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria. Această solie de prietenie și pace înscrie, șl de această dată, 

strălucite pagini în cronica relațiilor bilaterale româno-bulgare — se spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. Alături de întreaga națiune română, ne bucură căldura cu . care ați fost în- timpinat pretutindeni de poporul prieten bulgar și dăm o înaltă a- preciere rezultatelor acestei vizite. Strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile Buzăului se angajează să muncească cu abnegație și dăruire revoluționară pentru întîmpinarea cu noi și însemnate succese a celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și a celui de-al XlII-lea Congres al partidului.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se spune : Asemenea întregului nostru partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Caraș-Severin au urmărit cu bucurie, viu interes și puternică mîndrie patriotică noua vizită de prietenie pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica PopularăMîndri și fericiți de prețuirea și stima de eminentă personalitate a vieții politice contemporane, dorim să vă ex- • primăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, odată cu

Bulgaria.care vă bucurați ca pro-

• Rodnice perspective pentru dezvoltarea tradiționalei conlucrări dintre popoarele 
român și bulgar în interesul reciproc, al edificării noii orinduiri in cele două țări vecine 
și prietene

• Contribuție constructivă la promovarea cauzei păcii și înțelegerii în Balcani, 
Europa și în intreaga lume

® Puternică reafirmare a adeziunii oamenilor muncii la intreaga politică internă 
și externă a partidului și statului, a hotăririi de a intimpina cu noi și importante succese 
împlinirea a patru decenii de la actul istoric de la 23 August și cel de-al XlII-lea 
Congres al partidului

acordul și deplina aprobare față de neobositele demersuri pe care le faceți cu exemplară consecvență revoluționară în vederea edificării unei lumi mai drepte și mai bune, angajamentul solemn ai comuniștilor și celorlalți oameni ai. muncii din această parte a țării de a face totul pentru a îndeplini sarcinile ce le revin din întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru.
tîn telegrama CONSILIULUI CEN

TRAL AL U.G.S.R. se spune : în numele milioanelor de oameni ai muncii din țara noastră, membri ai sindicatelor, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România vă exprimă, eu adine respect și nemărginită prețuire, intreaga recunoștință și deplina' aprobare pentru rezultatele bogate ale vizitei de prietenie pe care ați efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țara vecină și prietenă. Republica Populară Bulgaria. Puternic însuflețiți de aceste rezultate, vă asigurăm," mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, tradu- cind în viață indicațiile, orientările și sarcinile trasate la recenta plenară a C.C. al P.C.R. și la sesiunea Marii Adunări Naționale, sîntem ho- tărîți să nu precupețim nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an gi pa întregul cincinal.Cu deosebit interes șl deplina satisfacție, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Călărași au urmărit desfășurarea vizitei de prietenie pe care, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați întreprins-o în Republica Populară Bulgaria — se spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R. în numele tuturor celor ce muncesc în orașele și satele din această parte a țării, vă rugăm să primiți cele mai calde felicitări, precum și recunoștința noastră fierbinte pentru noua și strălucita contribuție Ia afirmarea și promovarea politicii de pace și colaborare a României socialiste, la cauza întăririi securității șî cooperării în Europa și în întreaga lume, la adîncirea în continuare a prieteniei dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, în interesul socialismului, păcii, progresului in lume.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii muncii din județul Călărași sînt ferm hotărîți ca, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să facă totul pentru a obține noi și însemnate succese în muncă.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se spune: Asemenea întregului npstru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Cluj vă întîmpină cu nețărmurită dragoste și aleasă mindri e patriotică la reîntoaroerea pe pămîntul scump al patriei,' după vizita efectuată, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria. Oamenii muncii clujeni își manifestă totala lor adeziune la conținutul convorbirilor purtate și al documentelor semnate, 

in care văd o nouă și grăitoare expresie a dorinței comune a partidelor, popoarelor și statelor noastre do a extinde și întări conlucrarea multilaterală în interesul reciproc, în folosul cauzei generale a socialismului, păcii, înțelegerii și cooperării in lume.Oamenii muncii din județul Cluj, români, maghiari și de alte naționalități, vă încredințează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea lor fermă, de a vă urma neabătut, cu abnegație și dăruire în tot ce gîndiți și întreprindeți pentru prosperitatea țării și creșterea prestigiului ei pe plan internațional.Comuniștii, toți oamenii muncii, români și maghiari, din județul Co- vasna, asemenea întregului nostru popor, au salutat cu vie satisfacție noua vizită de prietenie pe care ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica Populară Bulgaria, la invitația tovarășului Todor Jivkov — se relevă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
COVASNA AL P.C.R. Noua solie de pace și prietenie reprezintă încă o pagină a amplei dumneavoastră activități ce v-a consacrat printre cele mai remarcabile personalități politice ale lumii contemporane, fiind, totodată, o strălucită materializare a întregii politici externe a partidului și statului nostru. Recentele hotărîri ale plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prețioasele dumneavoastră indicații, orientări șî îndemnuri constituie pentru comuniști, pentru toți 

din județul nos- pentru a precupețioamenii muncii tru instrumente de lucru căror înfăptuire nu vom nici un efort. profundăCu inimile vibrînd de mîndrie patriotică și imensă satisfacție pentru rezultatele remarcabile cu care s-a încheiat noua și strălucita dumneavoastră solie de pace, înțelegere, colaborare, pe care ați purtat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe pămîntul Bulgariei, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Dîmbovița vă adresează expresia celor mai calde sentimente de dragoste și recunoștință pentru activitatea prodigioasă pe care o desfășurați pe plan intern și internațional — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN DÎM
BOVIȚA AL P.C.R. Exprîmîndu-și deplina aprobare, adeziunea deplină față de rezultatele acestei vizite deosebit de fructupase, oamenii muncii de pe înfloritoarele plaiuri ale Dîmboviței dau glas, și cu acest prilej, supremei satisfacții de a fi contemporanii acestei epoci fără seamăn pe care poporul nostru a numit-o „Epo
ca Ceaușescu". Dovezile de respect ți prețuire- cu care ați fost întîmpi- 
nat pe parcursul vizitei constituie pentru noi o nouă și elocventă mărturie a prețuirii de eare vă bucurați pe toate meridianele lumii și vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin pe anul în curs șl 
pe întregul cincinal.Primirea caldă, prietenească ea v-a fost rezervată în timpul vizitei, sentimentele de profundă stimă și admirație exprimate față de România socialistă, față de meritele dumneavoastră excepționale, mult stimate tovarășa Nicolae Ceaușescu, de conducător revoluționar încercat al partidului și poporului nostru, de militant de frunte pentru o lume a păcii, mai bună și mai dreaptă, înaltele aprecieri și elogii consacrate tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om 
de știință, prestigioasă personalitate 
a vieții științifice și politice internaționale, ne-au umplut inimile da bucuria și aleasă mîndrie — se spune în telegrama CONSILIULUI 
NATIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE.Mobilizați de luminosul dumneavoastră exemplu, beneficiind de îndrumarea și sprijinul permanent pe eare le primim din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, conducătorul întregii activități de eercetare științifică, dezvoltare tehnologică și promovare a progresului tehnic din țara noastră, ne angajăm să muncim mai mult și mai bine spre a întîmpina cu cele mai bnne rezultate mărețele evenimente ale acestui an. însuflețiți de sentimentele de fierbinte dragoste, adincă prețuire și înalț, respect ce le nutresc față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Dolj " " .................mîndrie au urmărit, cu legitimă patriotică, întreaga desfășu-

rare a vizitei de prietenie pe care ați efectuat-o în aceste zile, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria — se spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R. Primirea călduroasă ce v-a fost făcută de poporul bulgar, manifestările de înaltă stimă și prețuire cu care ați fost înconjurați pe tot parcursul vizitei demonstrează încă o dată prestigiul și aprecierea de care se bucură România in lume, pentru remarcabila contribuție pe care o aduceți la soluționarea marilor probleme ale contemporaneități^ promovarea cauzei socialismului, progresului ' și păcii. Ne angajăm solemn, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru a realiza exemplar sarcinile eco- nomico-sociale ce ne revin.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GIURGIU AL P.C.R. se spune: Toți oamenii muncii din județul Giurgiu vă exprimă din adîn- cul inimii, cu deplină bucurie, satisfacție și recunoștință cele mai alese felicitări pentru rezultatele deosebit de fructuoase ale vizitei de prietenie efectuate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria. Dăm o înaltă apreciere convorbirilor purtate cu tovarășul Todor Jivkov și aprobăm întru totul rezultatele vizitei, care impulsionează dezvoltarea raporturilor prietenești, întărirea conlucrării pe plan bilateral și în .viața internațională în folosul popoarelor noastre, al cauzei păcii și socialis-

mulul. îngăduițl-ne, mult stimate și iubite tovarășe . Nicolae Ceaușescu, să vă încredințăm și cu acest prilej de întreaga noastră adeziune la politica internă și externă a partidului și statului și să vă asigurăm că toți locuitorii județului Giurgiu acționăm în spiritul indicațiilor și orientărilor formulate de dumneavoastră la recenta plenară a C.C. al P.C.R.în numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în aceas
tă străveche vatră românească, CO
MITETUL JUDEȚEAN GORJ AL 
P.C.R. exprimă cu entuziasm deplina aprobare și satisfacție profundă față de noua și rodnica solie de pace șl prietenie pe care ați îhtreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria. întreaga desfășurare a vizitei, cordialitatea și profunzimea dialogurilor purtate cu tovarășul Todor Jivkov, cu ceilalți conducători de partid și de stat bulgari s-au constituit în vii și emoționante expresii ale stimei și respectului față de înalta solie a poporului român, ale prețuirii, admirației și înaltei aprecieri față de strălucita dumneavoastră personalitate. Mobilizați de luminosul dumneavoastră exemplu, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Gorj, în frunte cu comuniștii, vor acționa cu abnegație și spirit revoluționar pentru înfăptuirea marilor obiective stabilite de recenta plenară a Comitetului Central al partidului. '

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. se spune : Alături de întregul nostru popor, toți comuniștii hunedoreni, întreaga populație a județului, au urmărit cu un deosebit interes, cu multă satisfacție și nemărginită mîndrie patriotică vizita dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țara vecină și prietenă, Republica Populară Bulgaria. Prin rezultatele deosebit de fructuoase, vizita, se înscrie ca un nou și important moment în evoluția mereu ascendentă a conlucrării româno- bulgare, în interesul construcției ■ socialiste în cele două țări. vecine și prietene, al cauzei păcii și cooperării în Balcani. Toți cei ce muncesc în mine și uzine, în fabrici și pe ogoare. în toate sectoarele, de activitate din județul Hunedoara dau o înaltă apreciere activității dumneavoastră în fruntea partidului și statului nostru socialist, contribuției dumneavoastră inestimabile la întărirea conlucrării pașnice dintre popoare, la înfăptuirea idealurilor de pace și liber late în lume.Comuniștii, toți oamenii munci! din județul Ialomița au urmărit.cu viu interes, cu deosebită- satisfacție și mîndrie patriotică noua solie de pace în cadrul vizitei întreprinse, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țara vecină și prietenă — Republica Populară Bulgaria — se spune în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. Bilanțul deosebit de fructuos al noului dialog româno.-bulgar la cel mai

Înalt nivel. înțelegerile realizate pentru lărgirea și diversificarea în continuare a formelor de colaborare politică. economică, tehnieo-științifică și culturală dintre România și Bulgaria sînt tot atîtea dovezi ale înaltei aprecieri de care dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — fiul cel mai prețuit al națiunii noastre socialiste — vă bucurați pe toate meridianele globului.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu toată fermitatea pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce ne revin in acest an și pe întregul cincinal.Animați de profunde sentimente de mîndrie patriotică, de adincă dragoste și stimă pentru dumneavoastră, cel mai iubit și prețuit fiu al poporului nostru, comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari și germani — din județul Mureș, alături de întregul nostru popor, au urmărit cu deosebit interes vizita oficială de prietenie efectuată' de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe pămîntul Republicii Populare Bulgaria prietene, se spune în telegrama COMITETU- 
. LUI JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. Folosim și acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a da expresie adeziunii depline a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe plaiurile mureșene față de politica internă și externă promovată de partidul și 

statul nostru, față de contribuțiile de inestimabilă valoare teoretică și practică pe care dumneavoastră le aduceți la dezvoltarea construcției socialiste și comuniste în patria noastră, la soluționarea complexelor probleme ale lumii contemporane. Urmînd însufleți torul dumneavoastră exemplu de slujire devotată a intereselor poporului, vom milita cu întreaga energie și forță creatoare pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin.împreună eu întregul nostru popor, oamenii muncii de pe cuprinsul județului Satu Mare, români, maghiari, germani și de alte naționalități, ain urmărit cu cel mai viu interes, cu profundă satisfacție și mîndrie patriotică momentele vizitei de prietenie pe care ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria, expresie a bunelor relații statornicite intre partidele, popoarele și țările noastre vecine și prietene — se spune în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. Vă sîntem profund recunoscători și ne exprimăm totala aprobare de măsurile convenite ' cu prilej.însuflețiți de cele mai alese timente de stimă și adincă prețuire, de fierbinte patriotism, comuniștii, toți oamenii muncii de pe cuprinsul județului Satu Mare își reînnoiesc angajamentul revoluționar de a nu precupeți nici un efort, răspunzînd cu noi și eroice fapte de muncă iii-, suflețitoarelor dumneavoastră chemări și îndemnuri.

față acest
sen

Constituindu-se intr-un eveniment politic remarcabil, cu adinei semnificații în cronica relațiilor de prietenie și bubă vecinătate între cele două țări și popoare, vizita dumneavoastră, prin excepționalele rezultate înregistrate reprezintă un motiv de profundă satisfacție, expresie a: adeziunii sălăjenilor la politica internă și externă pe care o promovați — se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN SALAJ AL P.C.R. Aducîndu-vă un fierbinte omagiu ■ pentru inestimabila dumneavoastră contribuție la. elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe , promovate de România socialistă, vă asigurăm, rriult stimate șl Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pilduitorul. dumneavoastră exemplu de slujire devotată a intereselor supreme ale poporului român reprezintă pentru comuniștii, pentru toți locuitorii județului Sălaj imboldul angajării noastre totale pentru a obține noi succese în muncă.Această vizită — se spune în telegrama MINISTERULUI AFACERI
LOR EXTERNE - confirmă pe deplin caracterul constructiv, dinamic și realist al politicii partidului și statului nostru, elaborată pe baza concepțiilor, orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, contribuie l.a., întărirea colaborării și securității în Balcani, în Europa și in întreaga lume.Vă încredințăm, mult iubite și.stima te tovarășe secretar genera] al partidului, că, urmînd însuflețitorul

dumneavoastră exemplu, vom milita cu toată. energia pentru a întîmpina cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XlII-lea Congres al partidului cu noi realizări în înfăptuirea obiectivelor politicii externe a partidului și statului nostru, pentru ridicarea scumpei noastrp patrii, pe noi culmi de civilizație și progres.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. se spune : Locuitorii înfloritoarelor meleaguri bucovinene, asemenea întregului popor român, își exprimă, și de această dală, nețărmurita dragoste cu care vă înconjoară, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, gîndurile pline de recunoștință, respect și gratitudine pentru rezultatele rodnice ale noii vizite pe care ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria. Prin întreaga desfășurare, prin înțelegerile realizate, noul dialog la nivel înalt se înscrie ca un moment deosebit de important în dezvoltarea bunei colaborări dintre partidele și pppoarele român și bulgar.Vă asigurăm, și cu acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd înalta dumneavoastră pildă de patriot înflăcărat, de luptător consecvent pentru triumful năzuințelor națiunii noastre, vom milita cu toată dăruirea pentru înfăptuirea politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. se spune : Primirea sărbătorească, plină de căldură, și stima ce v-a fost rezervată dumneavoastră, tovarășei Elena Ceaușescu, distinsele aprecieri la adresa politicii interne și externe a partidului și statului nostru, al cărei promotor deosebit sînteți, convorbirile rodnice, noile înțelegeri convenite dau o largă perspectivă și ridică pe un plan superior relațiile tradiționale și colaborarea dintre popoarele noastre. Sîntem conștienți că rezultatele fructuoase ale acestei vizite, ce se adaugă în mod strălucit marilor acțiuni ale partidului și statului nostru pe plan internațional, vor contribui la o și mai puternică afirmare a principiilor statornice ale politicii externe a României socialiste, Ia crearea unui climat de pace și securitate în Balcani, în Europa și in întreaga lume. Vom face totul pentru transpunerea exemplară. în viață > a botărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se spune: în numele comuniștilor, al tuturor celor care trăiesc și muncesc pe străvechile și mereu înfloritoarele meleaguri ale patriei, români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități, sîntem mindri să dăm glas, asemenea întregului partid și popor, celor mai vibrante simțăminte de nemărginită dragoste și recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, acum, la încheierea unei noi și rodnice vizite de prietenie pe care, împreună cu toyarășa Elena Ceaușescu, ați efec- tuat-o In Republica Populară Bulgaria, țară vecină și prietenă, în cadrul tradiționalelor întilniri cu tovarășul Todor Jivkov. Sîntem feri-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, de ase
menea, numeroase telegrame adresate de' organizații de partid, organi
zații de masă și obștești, ministere și alte instituții centrale, consilii popu
lare, colective de muncă din intreprinderi industriale și unități agricole, 
din institute de cercetare și proiectare, instituții de știință, artă și cultură, 

în telegrame sînt exprimate profunda satisfacție, înalta apreciere și 
unanima aprobare față de rezultatele fructuoase ale vizitei de prietenie 
efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in R.P. Bulgaria, subliniindu-se că ea se inscrie ca un nou 
și important eveniment în evoluția mereu ascendentă a tradiționalelor ra
porturi prietenești de conlucrare multilaterală dintre țările, partidele și 
popoarele noastre, ca o contribuție de seamă la cauza socialismului, la 
întărirea climatului de pace, securitate și cooperare în Balcani, in Europa 
și in intreaga lume.

Exprimind întreaga recunoștință pe care o nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucit militant revoluționar, pentru triumful socialis
mului și -comunismului pe pămîntul patriei noastre, inflăcărat și neobosit 
luptător pentru așezarea relațiilor dintre state pe principiile deplinei ega
lități și avantajului reciproc, respectării suveranității și independenței, 
pentru soluționarea constructivă, pe calea tratativelor, a problemelor com
plexe ce confruntă in prezent omenirea, semnatarii vibrantelor mesaje 
il asigură pe secretarul general al partidului că toți oamenii muncii,, fără 
deosebire de naționalitate, vor înfăptui neabătut politica internă și externă 
a partidului și statului nostru.

în telegrame este reafirmată, totodată, hotărirea întregului nostru 
popor de a intimpina cu noi și însemnate realizări cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

ciți că lumea întreagă vă admiră și vă prețuiește, fiind un simbol al celor mai curate aspirații de pace, progres, bunăstare, înțelegere, de independență și suveranitate. In acest an jubiliar, ne angajăm solemn să obținem rezultate record in intreaga activitate economico-socială, sporind substanțial contribuția județului Timiș la înflorirea multilaterală a patriei noastre socialiste.Oamenii muncii tulceni au urmărit cu viu interes și profundă satisfacție patriotică vizita de prietenie efectuată de dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria — țară vecină și prietenă — se spune în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TULCEA AL P.C.R. Expri- mindu-ne adeziunea totală față de rezultatele fructuoase ale vizitei, vă rugăm să primiți cele mai alese sentimente de stimă și considerație pe care le nutrim față de dumneavoastră, eminent conducător de partid și de stat, înflăcărat revoluționar , și patriot, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, neobosit luptător pentru triumful socialismului, pentru colaborare și pace în lume. Sub conducerea organelor șl organizațiilor de partid, vom acționa cu toată răspunderea ca în cinstea marilor evenimente din acest an să obținem noi și importante rezultate în marea întrecere socialistă.în consens cu gîndurile omagiale și simțămintele de dragoste ale întregului partid și popor pentru cel .mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, animați de o legitimă mîndrie patriotică pentru tot ce faceți spre binele poporului român, membrii 
COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE 
A P.C.R. își exprimă toată prețuirea pentru bogatele rezultate ale vizitei de prietenie pe care ați efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Bulgaria vecină și prietenă. Întîlnirile și convorbirile avute cu acest prilej atestă cu prisosință dezvoltarea ascendentă a relațiilor de prietenie tradițională româno-bulgare.Puternic mobilizați de exemplul dumneavoastră, de înțeleaptă politică internă și externă a partidului nostru, membrii Comisiei Centrale de Revizie vă asigură, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vor face tot ce depinde de ei și nu vor precupeți nici un efort pentru a răspunde însuflețitoarelor dumneavoaS- |i tră chemări, întîmpinînd cu cinste jubileul eliberării patriei și Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român.In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI AL P.C.R. se spune : îngăduiți-ne să ne exprimăm și cu acest prilej, mult iubite tovarășe secretar general, sentimentele noastre de înaltă prețuire și stimă pe care le nutrim față de modul strălucit în care purtați pe meridianele globului solia de pace și prietenie a poporului roman. Dialogul la nivel inalt și înțelegerile convenite in timpul acestei vizite de prietenie constituie o nouă expresie a prestigiului și stimei deosebite de care se bucură politica externă a României socialiste, a strălucitelor dumneavoastră calități de revoluționar și mare umanist, afirmate cu putere in contribuția pe care v-o aduceți în soluționarea celor mai stringente probleme ale lumii contemporane, îngăduiți-ne, Iubite conducător, ca, și cu această ocazie, să vă încredințăm că vom acționa cu întreaga noastră capacitate de muncă pentru a da viață mărețelor programe inițiate de partidul nostru.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. se arată : împreună cu intreaga țară, ne. exprimăm deplina adeziiîne față de înțelegerile stabilite și rezultatele fructuoase ale noului dialog la nivel inalt, care se înscrie ca un moment de importanță deosebită in dezvoltarea pe mai departe a bunelor și tradiționalelor relații dintre cele două partide, țări și popoare, un strălucit exemplu de conlucrare între țări socialiste .vecine și prietene. Adresin- du-vă un ; călduros bun venit la reîntoarcerea in țară, dind o înalță apreciere inițiativelor și acțiunilor dumneavoastră pentru asigurarea păcii, a unui cadru de cooperare activă în soluționarea marilor probleme cu care se confruntă omenirea contemporană, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile vilcene, ca de pe întreg cuprinsul patriei, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom cunoaște datorie mai profundă decit înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce ne revin.

1



PAGINA 4

PROPAGANDA VIZUALA-permanent în actualitate, combativă, SC1NTEIA

cu ecou în conștiința oamenilor muncii§ $zitive, dar și neajunsurile . înregistrate în ultimele zile. Pe â- ceeași temă, o caricatură sugestivă afișată Ia gazeta satirică ii atrage atenția tîrnplarului/ Gheor- ghe Zdîrcea că neglijează sarcinile . ce-i revin pe linia valorificării superioare a materialului lemnos.Un panou inedit a apărut și în secție,, pe el fiind scris : „Urmați exemplul formației de lucru condusă de maistrul Gheorghe Șerban care, prin folosirea capetelor de cherestea, a realizat in această săptămînă lamele și traverse de pliant în valoare de 6 400 lei !".— Chiar acum facem alte calcule — ne spune/ inginerul Gheorghe Vișcă, șeful secției — pe care le vom prezenta sugestiv pe panourile 1 de propagandă vizuală.— Sînt recepționate de către mun-

în ultimii patru ani, la nivelul județului Vîlcea s-a desfășurat — acțiune oare continuă concurs județean al propagandă vizuală, cipal scop este să dul oamenilor muncii spiritul revoluționar, dragostea față de muncă, ho- tărirea de a aplica in viață principiile și normele eticii și echității socialiste, să-i mobilizeze la realizarea exemplară a planului și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.— în contextul fertil al acestui concurs — ne spunea tovarășa Va- silîca Cîrciumaru, șeful sectorului munaă politică de masă din cadrul comitetului județean' de partid —• urmărim oa propaganda vizuală să fie concepută și să se desfășoare în lumina unei înalte exigențe și răspunderi comuniste pe care trebuie s-o manifeste toate organele și organizațiile de partid, să fie convingătoare, astfel încît să determinăm mutații în gîndirea oamenilor, Urmărim deci ca toate formele și mijloacele acestei activități, aflate dealtfel într-o permanentă diversificare și înnoire, să aibă continuu un caracter concret și o funcționalitate practică.Ediția recentă a acestui concurs, a cărui fază județeană s-a. încheiat de curînd, . a evidențiat într-adevăr că în multe unități economice. așa cum sînt Combinatul chimic Rimnicu Vîlcea, întreprinderea de talpă și încălțăminte din cauciuc Drăgășsni, Combinatul de prelucrare a lemnului Rimnicu Vilcea, propaganda vizuală în ansamblul său s-a afirmat prin ingeniozitate, receptivitate față de nou, cunoașterea aprofundată a realităților, prin investigarea permanentă a universului uman și productiv din fiecare secție, atelier, formație de lucru.ACȚIUNI POTRIVITE, LA LOCUL ȘI LÂ TIMPUL POTRIVIT. Zi obișnuită de lucru la Combinatul de preluorare a lemnului din Rimnicu Vîlcea. într-o „operativă" a biroului comitetului de partid se dezbat citeva probleme stringente legate da reducerea consumurilor specifice de materii prime șî materiale în unele secții, unde cheltuielile realizate au depășit pe cele planificate. Tirul criticii a fost îndreptat cu deosebire spre secția de scaune, unde s-a observat în ultima săptămînă o creștere nejustîficată a consumului de cherestea. La puțin timp după această ședință, am mers în secția amintită, prilej de a vedea și. constata operativitatea cu care a reacționat organizația de partid la observațiile critice formulate la nivelul comitetului de partid. Ne oprim așadar la intrarea în secție, în față gazetei de perete, a vitrinei calității, a fișierului și gazetei satirice. în mai puțin de o oră, colectivul gazetei luase măsuri de schimbare a materialelor expuse. La rubrica gazetei „Ce e nou în secția noastfff" a apărut articolul „Economisirea materiilor prim* — :o problemă de conștiință ..muncitorească", in care..sînt reliefate rezultatele pO'

și acum — un mijloacelor de al căror prin- cultive în rin-
~ Organizațiile noastre de partid, sindicat, U.T.C. și ale Democrației și Unității Socialiste — ne relata economistul Ion Cercel, directorul in- , trdpfinderii — au înțeles bine locul pe cure-! ocupă propaganda vizuală in ansamblul activității politico-educative. Astfel de forme și mijloaca sint eficient utilizate și pe șantiere, la toate punctele de lucru. Urmărim o abordare tematică, de Strictă actualitate, în concordanță cu obiectivele și sarcinile economice pe care le avem de înfăptuit. In ultimele trei săptămini, de exemplu, am acordat uh spațiu prioritar problemelor privind folosirea la întreaga capacitate a utilajelor și timpului de lucru, executarea unor lucrări de calitate superioară, diminuarea costului lucrărilor de construcții-montaj, precum și combaterii lipsurilor de pe

Concluziile unui raid prin unități economice
din municipiul Rimnicu Vita

forme de populari-

FRUNTAȘI ÎN PRODUCȚIE,
FRUNTAȘI PE SCENĂajuns după ce am trecut prin toate secțiile și atelierele întreprinderii a fost aceea că in minuirea resorturilor propagandei vizuale nu s-a găsit încă acea linie conducătoare care să ducă direct spre... eficiență. Dar să demonstrăm. în toate secțiile se folosește același text de panou, doar că cifrele corespund locurilor de muncă respective. Să exemplificăm. La atelierul de încălțăminte întîlnim un panou pe care este scris: „Un minut pe zi pierdut de muncitorii din secția noastră reprezintă 833 perechi încălțăminte pe an". Același text apărut pe fondul aceleiași culori cenușii te intîmpină și la atelierele de vopsitorie, confecții haine, încălțăminte lipită etc. Facem un test în secția tăbăcărie. Deasuprainstalației la care lucra mecanicul briei Braviceanu era montat un nou de genul celor amintite mai— Știți ce reprezintă un minut sit zilnic în munca dumneavoastră ? — îl întrebăm pe muncitor. Scris chiar . aici, deasupra.— încă nu am citit ce scrie...Răspunsul exprimă o anume stare de lucruri, respectiv aceea că o propagandă vizuală menținută în limitele generalului, săracă 'în conținut, fără suporturi faptice, uniformă ca prezentare, așa cum șe prezintă ea la întreprinderea de piele și încălțăminte „Vîlceană", nu este în măsură să atragă atenția colectivului; Această concluzie ne-a fost demonstrată și de lipsa obișnuitelor gazete de perete din secții, a vitrinelor de calitate. Nici o faptă evidențiată ori criticată, nici un exemplu concret de muncitor sau formație de lucru fruntașă, nici o prezentare de prodps realizat din materiale economisite, cu excepția unei vitrine a- flate în secția de confecții haine, în care erau etalate citeva mostre de îmbrăcăminte.însoțitorul nostru, tovarășul Constantin Roman Pascu, secretar adjunct cu propaganda al comitetului de partid, sesizează, odată cu noi, sărăcia de forme și mijloace propagandistice, iar motivația cît să ne surprindă.—• Știți, nu avem rea noastră nici un „_____Fără comentarii. O precizare trebuie, totuși, făcută. întrucît mecanismul propagandei vizuale este insuficient folosit și in alte citeva unități economice din municipiul Rimnicu Vîlcea, considerăm că nu ar fi lipsită de eficientă realizarea de către comitetul municipal de partid a unui schimb de experiență sau a altui gen de acțiune, prin care această importantă latură a muncii politice da masă să fie mai bine și mai detaliat întaleasă, să se demonstreze cu fapte și exemple, de care nu se duce lipsă, dealtminteri-, că ea trebuie să se constituie pretutindeni într-o formă viabilă de educație politică și revoluționară, de promovare a noului în viața și activitatea colectivelor de oameni ai muncii.

Ga- pa- BUS. iro-

La ultima ediție a Festivalului național al muncii și creației „Cîntarea României", artiștilor amatori din întreprinderea „Electropu- tere" din Craiova li s-au decernat 15 titluri de laureat! ai festivalului, pentru cîștigarea a 7 locuri întii,............................................cinci tre fac .cintece și dansuri „Mugurelul", laureat la toate e- dițiile „Cintării României", la alte concursuri interne și internaționale, brigada artistică, orchestra de muzică populară, cineclubul și cenaclul literar „Condeie muncitorești". Tovarășul Nicolae Nicolescu, secretarul comitetului de partid din întreprindere, ne spune: „Noi acordăm activității cultural-artistice aceeași importanță ca șl activității de producție. Dovadă și faptul că în acest domeniu avem un program unitar de acțiune aprobat și coordonat de comitetul de partid și comitetul sindicatului. Periodic, în plenare sau in ședințe de birou, analizăm modul concret cum se desfășoară activitatea cultu- râl-artistică, atît în cadrul întreprinderii, cît și la nivelul celor 4 fabrici componente, stabilind măsuri și responsabilități precise membru partid.totodată, sarcinaraporta periodic în fața biroului sau plenarei de partid despre modul concret cum și-au dus la îndeplinire sarcina încredințată, că rezultate au obținut pe linie educativă și cultural- artistică în sectorul repartizat".Pilduitor este faptul ’că la „Electroputere" activi-

luna septembrie (este luna cînd s-a înființat, in. 1949, întreprinderea) formațiile artistice participă la un ciclu de manifestări dedicate, anual, lucrătorilor care împlinesc sfert de veac de activitate neîntreruptă în ' întreprindere. Asemenea spectacole se organizează periodic și pentru noii angajați, pentru cei care se pensionează și, trimestrial, se dă cite un spectacol gratuit, în fiecare fabrică, pentru fruntașii în producție. Cum e și firesc, clubul întreprinderii și-a subordonat programul acestui ritm al activității artistice, stimulării activității culturale, organizării unor susținute manifestări educative pentru miile de oameni ai muncii de la „E- lectroputere". Profesorul Ion Șerban, dirsctorul clubului, el însuși fiu al uzinei, îmi mărturisea eă paralel cu spectacolele ce au loc aproape săptăminal la sediul clubului, se organizează frecvent spectacole sub genericul „Acasă Ia navetiști", în localitățile învecinate Craiovei, cum sînt Coșoveni, Ișalnița, Predești și Filiași, precum și spectacole în colaborare cu artiști profesioniști țional, nia" și vitatea putere" rentabilă. Rentabilă in primul rînd pentru miile de constructori de locomotive, de transformatoare, de motoare și aparataj electric de înaltă tensiune, care sînt promotorii și beneficiarii direcți ai acestei activități. Spunem acest lucru întruoît, paralel cu activitatea cultural-artistică pro- priti-zisă, în cadrul clubului mai ființează 9 cercuri (de calculatoare, de balet,

nianent. Cei aproape 500 de artiști amatori, constituiți în 19 formații, nu suspin spectacole numai ocazional. Datorită sprijinului direct și permanent acordat de către comitetele de partid pe fabrici, sindicat și U.T.C., precum și de către cadrele de conducere, de la director la șefii de secții și ateliere, activitatea culturală se desfășoară fără intermitențe, pe întregul parcurs al anului. De mulți ani la „E- lectroputere" se desfășoară manifestarea artistică de largă cuprindere și rezonanță „Luminile uzinei", în cadrul căreia se întrec în faza de masă, la nivelul secțiilor și fabricilor, toate formațiile constituite la acest nivel. Cum se desfășoară ? „Practic, această competiție are loc în 3 etape, ne spunea Ion Ursu, președintele comitetului sindicatului din întreprindere. Etapa I începe în ianuarie, cu fază finală 1 mai, etapa a doua începe în luna mai, cu fază finală 23 August, iar etapa a treia: august — 30 decembrie. în această perioadă, lunar se organizează, direct în secții și fabrici, spectacole de diferite genuri sub genericul „Laudă muncii creatoare", dedicate fruntașilor în producție. Celor mai merituoase formații și celor mai talentați artiști amatori ciștigători ai fazelor de masă le decernăm diplome și plachete".Repertoriul manifestărilor cultural-artistice, îndeosebi al brigăzii artistice de agitație și al formației de teatru este subordonat cerințelor producției, evenimentelor din viața partidului și a țării, precum „_______________ ______ și unor evenimente dintătii”cuîtural-artfctice”i's-a viata colectivului. Așa se imprimat un caracter per- face că în fiecare șn în

trei locuri doi și locuri trei. Din- ■formațiile fruntașe parte ansamblul de

depanare radio-televiziune, stenodactilografie) pe care le frecventează peste 200 de oameni ai muncii de la „Electroputere" sau copiii acestora.un ' Unul din factorii ce au propulsat formațiile cultural-artistice de la „Electroputere" pe podiumul de onoare al „Cintării României" îl constituie pasiunea și talentul animatorilor, acei oameni, muncitori, tehnicieni și ingineri din uzină a căror deviză „fruntași în producție, fruntași pe scenă", exprimă o realitate. Nume ca cel al lui Savel Pătuleanu, Marin Coitez, Ion Prunoiu, George Fotache, Florea Flo- rescu, Valentin Bleoancă, Mariana și Relu Mirea, Paul Nistorescu, Constantin Răduț-Argetoaia, sau al Măriei Drumen-Marcu, sau al lui Marin Stîrcu fac cinste colectivului în oare muncesc, precum și activității cultural-artistice din întreprindere. Ultimul dintre aceștia, bobinatorul Marin Stîrcu. instructorul formației mixte de dansuri, formație ce s-a întors recent dintr-un turneu în Grecia, unde a cucerit elogii Ia festivalul folcloric de primăvară organizat în această țară, îmi spunea : „Sîntem mîndri că lucrăm în cea mai mare întreprindere industrială a Doljului, în acești ani lumi-, noși ai socialismului, în a- cești ani în care partidul și poporul au în frunte un mare și înțelept conducător, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și prin activitatea noastră artistică facem tot ce-i posibil să întărim prestigiul de care se bucură uzina noastră în țară și în lume".

șantiere, a cazurilor de încălcare a normeior și principiilor Codului eticii comuniste.— Ce forme și rubrici se dovedesc a fi deosebit de eficiente ?— Aș evidenția in primul rind panourile și gazetele de perete din toate cele 7 puncte-oheie de lucru ale întreprinderii noastre, din care nu lipsesc rubricile „Sărbătoritul săptămânii'.1, .„Lot. brigadă, echipă fruntașă", „Să le urmăm exemplul", „în vîrful mistriei" etc. Relevante se dovedesc, de asemenea, ecourile la materialele critice, răspunsurile și angajamentele de înlăturare a deficiențelor și urmărirea consecventă a unor âstfel de angajamente pină la îndreptarea lucrurilor. Tocmai de aceea, noi ne străduim să susținem cu tot mai multă forță aceste mijloace importante ale muncii politice dd masă, folosindu-le mai mult și mai eficient in crearea'unei puternice opinii colective împotriva lipsurilor și neajunsurilor, la popularizarea experienței, valoroase a fruntașilor noștri in producție. Precizez dealtfel că propaganda vizuală, bine și eficient susținută, a gvut și are un rol important în îndeplinirea sarcinilor de plan și implicit în cîștigarea în ultimii trei ani de către întreprinderea noastră a unui îoe de frunte în întrecerea socialistă pa țară.
ÎN CĂUTAREA UNUL. PICTOR. Nu s-ar putea spune că obiectivele urmărite prin formele și mijloacele propagandei vizuale de către organele și organizațiile de partid de la întreprinderea de piele și încălțăminte „Vilceana" n-ar fi de strictă actualitate. Aici, ca și în unitățile eco- gazetă de perete, fotomontaje, panouri cu chemări mobilizatoare, gra- ; tics, Și totuși, concluzia la care am

citori asemeneazare ?,— A intrat în ceputui fiecărei oamenii să treacă prin fața .gazetelor noastre, a vitrinei calității — toate situate în holul casei scărilor, știind că aici vor lu.a mereu cunoștință despre faptele de muncă din viața secției noastre. Aceasta denotă că membrii de partid însărcinați să asigure prospețimea propagandei vizuale își fac conștiincios datoria. Ei ne ■ solicită zilnic informații, se sfătuiesc cu conducerea secției și din acest permanent dialog se realizează o treabă foarte bună.
SCURT DIALOG DESPRE EFICIENȚĂ. încă de la intrarea în curtea ' întreprinderii județene de construcții-montaj din Rimnicu Vîl- oea, ca și pe scările interioare ale sediului unității te intîmpină o largă paletă de panouri, grafice, fotomontaje, gazete și numeroase .alte forme intrate aici în practica propagandei vizuale. Sînt prezentate ingenios și atractiv angajamentul asumat de constructori în întrecerea socialistă pe 1984, rezultatele curente în cadrul inițiativei „Să lucrăm o zi pe lună cu materiale și energie economisite", fruntașii lunii precedente, modul de soluționare a unor propuneri și sugestii, căile concrete de a- plicare a acordului global și a noului sistem de lucru în antrepriză, iar colțul, informativ, prin numeroasele sale rubrici, te introduce și el în miezul problemelor din viața și activitatea Întreprinderii. Cu alte cuvinte, parcurgînd tot acest traseu al propagandei vizuale, reușești în bună măsură să te familiarizezi cu viața ___ ...___________ ___ ,__________ ______și activitatea acestui colectiv, cu pro- nomice despre care am vorbit, există 'blemele sale actuale și de perspec- —*■*'' -----tivă, cu însuși pulsul muncii din toate șantierele.

obișnuință ca la în- pauze pen tiu masă,

sa nu face de-în întreprinde- pictor.

ion STANC1U 
corespondentul „Sciriten1"

LA EXAMENUL PRACTICII
REZULTATE FOARTE BUNE

pasul cu de....dar examenele semestriale nu ținDespre integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția, la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" din București se pot spune. multe lucruri bune. Să notăm mai întîi faptul că institutul beneficiază de o stațiune didactică experimentală modernă, superior dotată în suprafață de circa 3 600 ha, unde studenții și profesorii tuturor facultăților desfășoară activități complexe și cu eficacitate economică din ce în ce mai mare. în 1983, producția medie de porumb pentru consum a atins aici 15,7 tone la ha, iar cea de floarea- soarelui, 3 266 kg la ha. Baza de practică a institutului mai cuprinde, de asemenea, un sector de sere și solarii, precum și un modern atelier- școală pentru îmbunătățiri funciare, iar studenții din anii terminali efectuează programe complexe de practică și în alte unități de producție, cercetare și proiectare. Așa, de pildă, studenții facultăților de agricultură și horticultura desfășoară practica tehnologică de mecanizare în cadrul S.M.A.-urilor din sectorul agricol Ilfov și din județul Călărași, întregul institut acordă sprijin tehnic, inclusiv pe calea practicii studențești, unui număr' de 15 C.A.P.-uri din sectorul agricol Ilfov și din județele limitrofe, stabilind și aplicând, împreună cu specialiștii unităților respective, măsurile tehnico- organizatorice care să asigure realizarea obiectivelor prevăzute în planurile de producție.Să reținem, de asemenea, că activitatea de cercetare înregistrează aici o amploare din ce în ce mai mare. în cursul andiui trecut, bunăoară, ea s-a desfășurat în cadrul a 61 programe prioritare, dintre care 51 de programe au fost incluse în planul de stat șl 10 în planuri departamentale. Valoarea celor 108 contracte de cercetare încheiate cu acest prilej s-a ridicat la peste 13 milioane lei. Cercetările cu privire - la stabilirea tehnologiilor de aplicare a erbicidelor la grîu, porumb, floarea-soaralui, pomi, vie și legume, producerea de biomasă vegetală, realizarea unor producții ridicate de cereale în condițiile irigării cu apă uzată și fertilizării cu nămol, crearea unor noi linii de griu, fasole și soia, elaborarea de noi parametri tehnici pentru ameliorarea raselor de animale, metode noi de combatere a eroziunii solului etc. constituie veritabile cărți de vizită pentru capacitatea agronomilor bucu- reșteni.Și activitatea de proiectare a cunoscut aici realizări remarcabile, îndeosebi la Facultatea de îmbunătățiri funciare, unde studenții din anii superiori, împreună cu cadrele didactice, participă la întocmirea de proiecte in cadrul institutelor de specialitate (550 mii lei obținuți ca beneficii în 1983), iar integrarea sub forma unor prestări de servicii s-a diversificat prin executarea de lucrări. analize, consultații, diverse alte activități prestate de studenți cu prilejul întocmirii lucrărilor de diplomă. Stația-pilot de la Facultatea de medicină veterinară produce vaccinuri în valoare de circa 800 mii

lei anual. Dealtfel, întregul proces de integrare a învățămîntului superior cu cercetarea și producția a condus, în 1983, Ia obținerea unei producții globale de 34,6 milioane lei. Concomitent cu extinderea și diversificarea activității de integrare, Institutul agronomic „N. Bălces- cu“ își îmbogățește continuu dotarea tehnico-științifică a laboratoarelor. Unele dintre acestea, ca în cazul laboratorului de cercetare pentru a- plicarea tehnicilor nucleare în agricultură și medicină veterinară, reprezintă realizări de vîrf in întregul în- vățămînt superior agronomic.Acestea sînt deci condițiile materiale excelente, în care viitorii specialiști au posibilitatea să se pregătească temeinic. Succesele activității practice, ale cercetării sînt și ele notabile. Care este nivelul de pregătire a studenților ? Pentru un'
însemnări de ia

Institutul
„Nicolae

agronomic
Bălcescu4* 

din București

răspuns cît mai concret, să analizăm rezultatele recentei sesiuni de e- xamene. Procentul de promovabili- tate al celor 2 296 studenți, cursuri de zi, oscilează in . jur de 60 la sută, in timp ca procentul de mediocritate (medii între 5 £,99) se ridică la peste 20 sută. Neîndoielnic, comparația anii precedent!. atestă creșterea citeva procente a notelor bune foarte bune, dar realitatea ca atare nu poate sta in cumpănă cu numărul mare al notelor slabe și mediocra. atîta vreme cît e vorba de învățămîntul superior, ai cărui absolvenți, în totalitatea lor, trebuie să fie buni specialiști.Cum se împacă realizările dumneavoastră în materie de producție și cercetare cu faptul că aici, la Facultatea de agricultură, aproximativ jumătate din numărul studenților au promovat recenta sesiune' de examene cu note mici sau nu au promovat-o deloc ? — l-am întrebat pe tovarășul conferențiar universitar dr. Constantin Caramete, secretarul comitetului de partid și prodecan al’ ...................... ~"punsul a pregătirea candidăților tere. Așa se explică — ni s-a argumentat — faptul că cele mai mici procente de promovabilitate la recenta sesiune de examene se înregistrează la anii I. și II.Neîndoielnic, fundamentul pregătirii liceale atîrnă greu în balanța evaluărilor universitare, cu atît mai mult în primii ani de studiu. Dar tocmai de aceea. Institutul agronomic „N. Bălcescu" a primit sarcina să patroneze 16 licee agroindustriale din județele , Constan-

și Ia cu cuȘi

facultății amintite. Răs- evidențiat mai întîi în general mediocră a concursurilor de admi-

ța. Dîmbovița, Ialomița, Argeș, șov. Brăila, Călărași, Giurgiu, să se ocupe nemijlocit de .... bunătățirea calității învățămîntului liceal, a multora dintre viitorii săi studenți, precum și de selectarea celor mai bine pregătiți dintre, aceștia. în atari condiții, pregătirea slabă și mediocră a studenților anilor I și II. mai poate. fi invocată ca factor exclusiv obiectiv ?Iată acum și un alt aspect: am examinat activitatea ta domeniul cercetării științifice a studenților fruntași la învățătură și rezultatele obținute Ia recenta sesiune de cei evidențiați în cercetare. Cu rare excepții, rezultatele sînt foarte strîn- se, adică cei buni în activitatea de cercetare au rezultate bune și la învățătură. Corelație logică, firească. Se știe, doar, că activitatea de cercetare, solicitînd lărgirea continuă a ariei de informație, conexiuni înter- discipiinare, efort constant de analiză și sinteză, spirit critic, evaluarea faptelor în perspectivă fmalizatoare etc constituie o modalitate optimă de adîncire a pregătirii. , Toată lumea este de acord cu această concluzie. .Și totuși, așa cum se specifică într-o recentă dare de seamă asupra activității de cercetare științifică pe anul 1983, ia Institutul agronomic „N. Bălcescu", deși aici funcționează 75' de cercuri studențești, cel puțin jumătate din numărul ' total al studenților, cursuri de zi, rămîn ta afara acestora; Ba, mai mult ; chiar și unele, laboratoare, despre care pe bună dreptate rii s-a relatat că pot oferi studenților posibilități ample de însușire a atributelor modeme ale profesiunii, au prea puțină legătură cu activitatea cotidiană de pregătire a studenților. Laboratorul de cercetare pentru aplicarea tehnicilor nucleare in agricultură și medicină veterinară ere, cum aminteam, un bogat palmares, grație căruia se și autofinanțează, dar, potrivit opiniei conducătorului său, cursurile, seminariiie, lucrările practice ale studenților beneficiază încă prea puțin de pe urma rezultatelor științifice obținute in acest laborator.Și încă un aspect, care , atîrnă greu în procesul de formare prin muncă și pentru muncă a viitorilor specialiști din agricultură : așa cum rezultă din analiza recentă, efectuată de un colectiv de îndrumare și control, sub egida Ministerului Educației și învățămîntului, în anul universitar 1982— 1983, la o singură facultate, cea de agricultură, s-au înregistrat nu mai puțin de 38 015 absențe nemotivate. Sînt studenți care, practic. lipsesc zile și sățitămîni întregi de la facultate. E adevărat că această situație a atras după sine un număr de peste 500 de sancțiuni, dar aceasta nu rezolvă lucrurile. Este necesar să se militeze mai ferm pentru cultivarea unui climat de exigență și autoexigență, de ordine și disciplină, de pregătire intensă, sistematică, singurul in măsură să asigure valorificarea superioară a bogatului potențial științific și practic al Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu".
Mihaî IORDĂNESCU
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Telex
Clubul tineretului. Iubirea da co
pii — iubirea de țară
Viața școlii 
Agrozootehnia pa înțelesul tutu
ror
Secvența ungare — documentar 
Desene animate 
închiderea programului

20,00 Telejurnal (parțial color) © Zile! 
muncii, faptele de muncă ale 
țării !

26.20 Actualitatea !n economie. în 
Întâmpinarea zilei de 23 August, 
cu toate forțele, cu răspundere 
revoluționară la înfăptuirea pro
gramelor prioritare în economie ! 
® Priorități în industrie. — Creș
terea nivelului tehnic șl calitativ 
al produselor

20,35 se-nalță un cîntec. Creații româ
nești dedioate păci!

20,45 Teatru TV : „Uneori Imposibilul 
nu există", de Virgil Stoenescu

21,55 Videoteoa internațională (color)
22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

I

O

clare, pentru fiecare ai comitetului de Aceștia primesc, de a
de la Teatrul Na- Filarmonica „Olte- Teatrul liric. Acti- clubului „Electro- este animată și

Nicolae BABAIAU
corespondentul „Scînteii*

BRIGADA ARTISTICĂ 
mesager al opiniei muncitoreștiBrigada tntreprinderîi „S3 

Decembrie" din Sibiu — întreprindere despre care Nicolae Bozoșan, secretar adjunct al comitetului de partid, ne spune, printre altele, că are peste 4 000 de oameni, media de vîrstă fiind cam 25 de ani — este nu numai cea mai veche, dar și cea mai „faimoasă" dintre formațiile de amatori ale acestei unități Industriale și probabil ale Sibiului. în întreprindere (care are ca profil : maro- chinărie, încălțăminte, tăbăcărie) există și eor, echipă de dansuri, taraf de muzică populară, tar nu de mult a luat naștere și o echipă de teatru, ale cărei pregătiri le-am surprins la repetiții. Brigada există din 1952, iar echipa de acum, însuflețită de talentul și entuziasmul inginerului Virgil Croitoru (prezentator, solist, cotextier) și pregătită cu seriozitate și dăruire de Alexandru Bălan, tinăr și cunoscut actor a! Te’atrului din Sibiu, a luat premiul I pe țară Ia ultima ediție a Festivalului național „Cîntarea României".„Obiectivele" brigăzii sînt ^Ktrîns legate de. viața in-

treprinderîi ș! cea a oame- Stoenel Constantin, Eugen scenei, cît șl în spațiile mal D_l.l (care e și sculptor restrinse — ale sălii de șe- cu. amator, autor al unei statui dinte, ale secțiilor din în- impunătoare amplasată în fericii). _________ ________ _____Din această voioasă în- , aș.a cum . ne confir trecere artistică, în care Paraschiva Veoerdea, fiecare încearcă să fie la înălțime, din acest dialog de opinii și ațitudinl — cu replici pline de haz și nerv, izvorite dintr-o foarte ascuțită și tăioasă observația— ies cîștigați spectatorii, beneficiarii programului de brigadă (adus mereu la zi). Căci toți membrii brigăzii de la întreprinderea „13 Decembrie" au, într-adevăr, talent. Talent înseamnă în acest caz, în primul rind, o deosebită muzicalitate: voci calde, colorate, timbre expresive, emisii nuanțate, simț al ritmului, un ritm trepidant, cuceritor.Apoi : atitudini scenice • firești, degajare, dinamism— excelent fructificate de „regizorul" Alexandru Bălan, pentru a marca atitudini, a potența îndemnuri, a sublinia mesajul militant. Și nu în ultimul rînd: o mare capacitate de a stabili legătura cu sala, legătură ce „funcționează" admirabil, atît de la înălțimea

nilor ei. Sînt vizate cu in- Petri transigență, cu. nerv, cn aplomb felurite probleme de organizare șl desfășurare a producției. Sînt încondeiate, cu acidul tare al satirei, cazuri de Indisciplină, delăsare In muncă, indiferență față de bunul obștesc. Uneori sînt surprinse și aspecte ce depășesc sfera întreprinderii, nu însă și pe cea a preocupărilor și dorințelor oamenilor el (amplasarea grădinițelor, condițiile de transport). Subiectele „atacate" sint diverse. Și totuși programele brigăzii (ce se urmăresc realmente cu mare interes) au o certă unitate.își spune un cuvint în Scest sens, desigur, și tinerețea' tuturor celor care animă brigada, cu toții muncitori. Să începem cu fetele, care formează (ca și Ia „13 Decembrie", în general) majoritatea : Sofia Vărgatu, Lucia Dorea, Li- oara Zanifirescu, Crucița Bunea, Marcela Toma, Elena Mihai. Dar să nu-i uităm pe băieți : Ionel Cernea, Bhalthes Volcker, Gabriel Badea, Varga Zoitan,

„Tăbăcarul", treprinderi, unde brigada curtea fa- de la „13 Decembrie" a evoluat, bucurindu-se — — ițim. ne confirma și ședința comitetului sindicatului — da o caldă primire.„Secretul" seî mal Important al brigăzii da la „13 Decembrie", care asigură succesul ei deosebit? Membrii ei nu sînt doar colegi de secție, ci și membrii unui grup de „prieteni ai munților", ce au admirat adesea împreună frumusețile țării, bucurîndu-se împreună de plăcerile drumeției, transformînd popasurile în „șezători" și chiar „repetiții", deprin- zînd unii de la alții cintece, poezii etc. Cu alte cuvinte : atitudinile exprimate de brigadă sînt efectiv unele colective — forța brigăzii Îzvorînd nu numai din talent, ci și din unitatea de Cîndire, simțire și atitudine. Or, cu aceasta, ne apropiem de definiția unei brigăzi artistice model.

Creșterea demografică - o înaltă 
răspundere a întregii societăți

(Urinare din pag. I) toțiîntrebări, cum își pun tinerii căsătoriți...— Ce fei de întrebări î Ride.— Dacă o să tie fată său băiat... Șl cum să ne creștem mai bine copilul...— Și, totodată, adaugă Radu,’ cum să ne ajutăm mai bine unul pe altul, acasă și la fabrică, pentru că trebuie să te' formezi, eă Înveți mereu...— Nu v-ețl gîndit că v-ar stînjeni copilul ?— Nu, nu, ti-am gîndit deloc așa — spune Ioana. Știu, șînt unii care amînă mereu, cu gîndul să-și facă și aia și ailaltă... Amîni și tot amîni și te trezești prea tirziu. Cînd să devii mamă... la bătrînețe ? Casa fără copii e casă săracă, gîndul fiecăruia o ia razna — cîte despărțiri nu s-au văzut din cauza asta ! Mi-am spus că acum trebuie să fac copilul, cînd sînt tînără și piină de sănătate ; și bine am făcut. Copilul nu ne-a împiedicat nici să trăim, nici să muncim și să învățăm. Dimpotrivă, ne-a dat aripi.— Am simțit și grija statului — precizează Radu. Creșă, grădiniță, asistență medicală permanentă... Nimeni nu e singur la noi dacă muncește , cu inimă. Casa, lucrurile au venit firesc. învăț acum la seral, îmi completez studiile liceale. Ajung seara tirziu acasă, obosit, dar mulțumit. Ne gîndim acum să avem și o fetiță. Și eu și Ioana venim din familii cu mulți copii, nu vrem să

facem excepție, mai ales că știm bucuriile pe care ți le aduce o familie trainică, înseninată de zîmbe- tui copiilor.Familia, un univers delicat, sensibil, dar atît de important pentru trăinicia și prosperitatea întregii națiuni la temelia căreia se integrează organic, con- stituindu-se ca nucleu viu, creator, contribuind la dezvoltarea armonioasă a țării pe drumul viitorului. In acest sens, problemele familiei, obiectiv, nu pot rămine în cerc închis, ele ne interesează pe toți, întreaga societate, antrenează direct, cu taot, cu căldură, cu dragoste și spirit de înaltă responsabilitate toți factorii sociali educativi chemați șă-i sprijine trăinicia, frumusețea, rodnicia pentru asigurarea echilibrului armonios între generații.— Ne revine, plăcuta, dar nu ușoara misiune de a călăuzi primii pași in viață ai tinerelor — ne spune inginera Maria Petrescu, președinta comisiei de femei de la întreprinderea „Tricodava" din Capitală. Familia bine închegată, întărită cu copii, ți se oferă ca o certitudine, iți vorbește despre împlinirea ta ca om, ca cetățean — le spunem noi, cele mai in virs- tă, transmițîndu-le experiența noastră. Tinerele meditează, întreabă, înțeleg că viața nu este o joacă, ea iți cere mult discer- nămînt și responsabilitate. La clarificarea . problemelor privind întemeierea familiei, maternitatea, contribuie și întîlnirile săptă-

mînale din fabrică la care participă medici și șpecialiști. Le ajutăm tinere să înțeleagă că toria fiecăreia dintre este să dăruim viață, ceasta fiind menirea mai nobilă a femeii pe pă- mînt. Totodată, Ie facem să simtă că se bucură, în colectivitatea noastră, de toată grija și încrederea, de sprijinul ce se acordă Ia noi tinerelor familii, copiilor.Poposim, în finalul acestor rînduri închinate familiei și satisfacțiilor maternității, în casa primitoare 
a Anghelinei Catrinci, din Bicazul Ardelean. Mamă a opt copii — trei fete și cinci băieți : cel mal mic dintre copii, Ancuța, are un an și patru luni, cel mai mare, Neculai, optsprezece ani și este elev la o școală profesională forestieră. Este grăitor faptul că An- ghelina Catrinci provine dintr-o familie cu șase copii, iar soțul ei. Aurel, muncitor la Combinatul de lianți șl azbociment din Bicaz, dintr-o familie cu opt copii.— Pe bună dreptate spunea tovarășul Ceaușescu mîndrie șl mare decît trainică și mai de preț pentru o femeie decît să fie mamă. Parcă vorbea de familia mea, da bucuria și mîn- dria noastră — copiii, pentru care muncim, să-i vedem nici, oameni de nădeje— Sînteți tînără. V; bine copii

Natalia STANCU

In fața lor" stau deschise sute și sute de drumuri. Ca să
mergi pe ele trebuie sâ înveți însă rostul semnelor de 
circulație. Instantaneu la grădinița de capii nr. 95 din— Ei, nu mai sini tînără, am 89 de ani. m-am grăbit să am de tînără, tocmai ca se nască viguroși și sănătoși. Așa am gîndit eu, așa a .....................................

București chiarDar copii să

Nicolae că nu există fericire mai să ai o familie că nimic nu e
la rostul lor, puter- ide.______  ____ . 'ăsta în mijlocul celor opt ai dumneavoastră...

„ gîndit și bărbatul meu. învățătură de la eei bă- trîni. Chiar și in vremuri grele, de sărăcie și nedreptate, părinții și părinții părinților noștri au socotit că nu-i cinste maimare decît de a da țăriimulți feciori și fete. Seuitau la copil ca la soare.Cu atît mai mult ne uităm noi acum în vreme dreptate, îngrijirea seamnă cînd nu te mai zbați singur în nevoi, cînd statul vine și te ajută cu alocație, cu doctori, cu creșe, cu grădinițe, cu școală... Iată, noi primim lunar 1 710 lei, bani buni, pentru cei șase copii sub 16 ani.— Aveți o gospodărie frumoasă, vă creșteți frumos și copiii... Cum vă descurcați?— N-am a mă piinge. Copiii îmi dau voioșie din

voioșia lor. Și, apoi, cres- cînd, se cresc unii pe alții. Lucrul acesta vi-1 poate spune orice femeie cu mulți copii. De cum se înalță și încep să priceapă ce este în jur, mă ajută în gospodărie. Fiecare are în grija lui eîte ceva. Deprind de-acum abecedarul muncii. Și nu-1 vor uita nici cînd vor ajunge la casa lor și-și vor întemeia și ei o familie ca a părinților lor — așa cum le-o dorim din toatăla ai ca la soare, de libertate și cînd creșterea și lor au mai închin și lipsuri,
inima.

•ieGînduri simple, îzvorînd curate, din con-din inimiștiința limpede a datoriei fundamentale pe care viața o ridică în fața omului, datoria de a întemeia o familie trainică, de a naște copii viguroși, copii frumoși, generațiile de mîine, purtătorii pe mai departe ai visurilor noastre de mai bine. Gînduri simple, care, vorbindu-ne despre familie, despre datoria de a . avea urmași, de a-l crește sănătoși, drepți la cuget, ne vorbesc despre viitorul țării, despre tinerețea continuă.

l
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Wu Xueqian, 

consilier de stat, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze
(Urmare din pag. I)arătat că, în actualele condiții de încordare existente pe plan mondial, este necesar să se facă totul penii'u oprirea deteriorării climatului politic internațional, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state pe cale pașnică, prin tratative.S-a reliefat că problema centrală a zilelor noastre o constituie oprirea

cursei înarmărilor, realizarea dezarmării . generale, in primul rind a dezarmării nucleare, și întărirea păcii.în ce privește situația din Europa, a fost subliniată necesitatea intensificării eforturilor pentru oprirea amplasării rachetelor S.U.A. cu rază medie de acțiune în unele' țări v6st- europene și oprirea aplicării contra- măsurilor nucleare anunțate de Uniunea Sovietică, reluarea tratativelor dintre U.R.S.S. și S.U.A. în vederea

ajungerii la un acord corespunzător care să ducă, la eliberarea deplină a continentului de asemenea arme nucleare.A fost reafirmată voința Republicii Socialiste România și Republicii Populare Chineze de a întări conlucrarea pe arena internațională, pentru reducerea încordării și reluarea politicii de pace, destindere, colaborare și independență a tuturor popoarelor.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSurvolînd teritoriul României socialiste, în drum spre Republica Populară Polonă, vă adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, poporului frate român, cele mai cordiale salutări și cele mai 'nune urări de noi și tot mai mari succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate îh țara dumneavoastră, pentru dezvoltarea și întărirea continuă a prieteniei și colaborării dintre statele și popoarele noastre vecine și prietene, în interesul socialismului, înțelegerii și păcii în Europa și în lumea întreagă.
TODOR JIVKOV

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAdresez vii mulțumiri Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare transmis cu prilejul Zilei naționale a Greciei.împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie dintre România și Grecia vor continua sâ se dezvolte și în viitor, în interesul popoarelor noastre și al păcii în Balcani și în lume.

CONSTANTIN KARAMANLIS

Primire la primul ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dascăl eseu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, luni, pe tovarășul Wu Xueqian, consilier de stat, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze.în cadrul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, au fost evocate cu satisfacție tradiționalele relații, rodnica conlucrare în toate domeniile de activitate dintre țara noastră și R.P. Chineză, raporturi care se dezvoltă potrivit înțelegerilor convenite în cadrul intilnirilor și convorbirilor la cel mai înalt nivel. In acest spirit, s-a reliefat dorința de a amplifica relațiile româno-chi-
★Luni după-amiază s-a încheiat vizita oficială de prietenie întreprinsă în țara noastră de Wu Xueqian, consilier de stat, ministrul a- facerilor externe al R.P. Chineze.La plecare, pe aeroportul Oto- peni, oaspetele a fost salutat de mi

neze, cooperarea în producție, de a spori schimburile comerciale în conformitate cu acordurile existente între cele două țări, in interesul ambelor state și popoare, al construcției socialismului în Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, al cauzei păcii și colaborării internaționale.S-a efectuat, de asemenea, un schimb de saluturi cordiale, prietenești intre premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, tovarășul Zhao Ziyang, și primul ministru al guvernului, tovarășul Constantin DăScălescu.La primire a luat parte Stefan Andrei, ministrul afacerilor externe.nistrul român al afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți ambasadorul României la Beijing și ambasadorul R.P. Chineze la București.(Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru Intervalul 
.cuprins între 3 aprilie, ora 21 — 6 apri
lie, ora 21. In țară : Vremea va fi în 
general caldă, cu cerul mal mult noros. 
Vor cădea ploi care vor avea și ca
racter de aversă, însoțite de descărcări

electrice mal frecvente in vestul șl su
dul țării. Pe alocuri cantitățile de apă 
vor depăși 20 litri pe metrul pătrat in 
24 de ore. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, prezentînd Intensificări tem
porare cu frecvențe de 50—60 kilometri 
pe oră, predominînd din sud-est la în
ceputul intervalului. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse intre 4 Și 12 gra
de, Iar cele maxime între 12 șl 22 de 
grade, local mai ridicate.

Deschiderea „Lunii cărții 
în întreprinderi 

și instituții"A IX-a ediție a „Lunii cărții în întreprinderi și instituții11 a fost inaugurată, luni, în întreaga țară, manifestarea prilejuind o largă popularizare și difuzare a noutăților editoriale direct la locul de muncă — pe mari platforme industriale, în fabrici și uzine, pe șantiere, în exploatări miniere și petroliere, așezăminte de cultură ș.a. întregul program al tradiționalei manifestări politico-educative se va desfășura sub genericul „Cartea în sprijinul formării conștiinței socialiste, al perfecționării pregătirii profesionale a oamenilor muncii — mesaj de prietenie și pace11. Deschiderea la nivel republican a „Lunii cărții în întreprinderi și instituții11 a avut loc pe trei mari platforme industriale ale țării — întreprinderea de mașini 
grele București, Combinatul siderur
gic Reșița și întreprinderea textilă 
Arad. La cluburile muncitorești de aici au fost inaugurate, cu acest prilej, expoziții de carte, reprezentative selecții din cele aproape 3 000 de titluri de lucrări, apărute anul trecut, intr-un tiraj de 54,5 milioane de exemplare. La loc de frunte sint prezentate Opere alese din gindirea social-politică, economică și filozofică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, luptător neobosit pentru fericirea și bunăstarea poporului, pentru progresul neîntrerupt al țării, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, personalitate proeminentă a lumii contemporane.

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare primit cu ocazia Zilei naționala a Pakistanului și, la rîndul meu, vă exprim aceleași sentimente prietenești. Permiteți-mi să profit de acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre ■ cele mai bune urări de viață îndelungată, sănătate și fericire, de progres i și prosperitate continuă pentru harnicul popor român.Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte consîderațtunL i

Genera! MOHAMMAD ZIA-UL HAQ
Președintele • Republicii Islamice Pakistan

Mîine — o nouă tragere PronoexpresAdministrația de Stat Loto-Pro- nosport organizează miercuri, 4 a- prilie a.c., o nouă tragere Pronoexpres cu caracter deosebit, care oferă participanților șanse sporite de a obține nu numai autoturisme „Dacia—1 300“ și mari sume de bani, ci și excursii de un loc în R.P. Bulgaria (in luna iulie a.c., cu prilejul unor competiții de na-

tație, volei și box la care vor lua parte și sportivi români). Se va u- tiliza formula tehnică a tragerilor similare din 22 februarie și 14 martie a.c., cind, în afară de mari și numeroase cîștiguri în bani, s-au atribuit și peste 100 de excursii. Astăzi este ultima zi de procurare a biletelor cu numerele alese de participanți.
l Administrația de stat Loto-Pronosport informează :
■. NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO

DIN 1 APRILIE 1984
FAZA I FAZA A H-AExtragerea I : 38 46 59 15 57 18 Extragerea a V-a : 46 32 24 2365 63 33 6 7 70 47 42Extragerea a H-a : 81 42 54 78 Extragerea a Vl-a 41 30 9 4556 53 60 22 47 77 90 14 17 15Extragerea a III-a : 18 20 36 80 Extragerea a VlI-a : 61 39 50 638 13 26 38 88 67 32 72 62 25Extragerea a IV-a : 64 44 17 773 90 81 34 78 41 86 83 Fond total de cîștiguri s 1 693 819 lei

Știri sportive
FOTBAL. Mîine vor avea Ioc meciurile etapei a XXVI-a din campionatul diviziei A.La București se va juca partida Rapid-Sportul studențesc. Meciul Steaua—Dinamo a fost amînat. Celelalte jocuri : . Corvinul—F. C. Olt ; F.C. Argeș—F.C. Bihor ; S.C. Bacău —Chimia ; Universitatea Craiova— Jiul ; Politehnica Iași—C.S. Tîrgo- viște ; Dunărea—Petrolul și A.S.A. E.C. Eaia Mare■ Datele celorlalte etape vor fi stabilite joi, 5 aprilie, în funcție de necesitățile calendarului internațional.
GIMNASTICA. La turneul de la Moscova, tînăra gimnastă româncă Daniela Șilivaș s-a clasat pe primul loc ,1a birnă (19,35 p.j. fiind urmată de Zhian Vei (R.P. Chineză) și Elena Șușunova (U.R.S.S.), ambele cu 19,25 p.

Luni a sosit în Capitală delegația Consiliului Național al Austriei, condusă de Anton Benya, președintele Consiliului Național, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită în țara noastră. Din delegație fac parte Josef Knoll, președintele Consiliului Federal, Valentin Deutsch- mann, membru al Consiliului Național, președintele Comisiei pentru agricultură și silvicultură, Hans Hafner, membru al Consiliului Național, vicepreședinte al Comisiei pentru probleme de, familie, Fritz Hochmair, membru al Consiliului Național, vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate și protecția mediului, Ingrid Smejkal, membru al Consiliului Național, Helmut Haigermoser, membru al Consiliului Național, Anton Berger, membru al Consiliului Federal.Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de deputați.Au fost prezenți Andreas Berla- kovich, ambasadorul Austriei la București, membri ai ambasadei.în aceeași zi, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a avut o întrevedere cu delegația Consiliului Național al Austriei, .condusă de Anton Benya.Cu acest prilej a fost subliniată cu satisfacție evoluția pozitivă a relațiilor româno-austriece pe multiple planuri, care, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, cunosc o continuă dezvoltare. A fost exprimată dorința comună de a adînci și diversifica raporturile dintre cele două parlamente, în folosul popoarelor român și austriac, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale. Au fost evidențiate, totodată, rolul parlamentelor și al parlamentarilor, contribuția ce pot să și-e aducă, în contextul general al preocupărilor pentru îmbunătățirea climatului politic în Europa și în lume, la reluarea și consolidarea procesului de destindere și colaborare între toate națiunile.La convorbiri au participat Emilia Sonea, vicepreședinte al M.A.N., Ștefan Korody, deputat.Ă fost prezent Andreas Berla- kovich, ambasadorul Austriei la ' București., .. ..Biroul Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în onoarea oaspeților..

La invitația Marii Adunări Naționale, luni a sosit în țara noastră delegația Adunării Naționale a Republicii Socialiste Vietnam, condusă de Nguyen Huu Tho, președintele Adunării Naționale. Din delegație fac parte Vu Quang, președintele Comisiei de afaceri externe, Nguyen Nhu Phong, deputat, președintele Comitetului popular al provinciei Song-Be, Pham Hoc Lam, vicepreședinte al Comisiei economice, planificării și bugetului, Doan Thi Nhu, membru al secretariatului Comisiei sanitare și sociale, Le Trang, vicepreședinte al Biroului Adunării Naționale.La sosire, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de deputați.Au fost prezenți Tan Phong, ambasadorul R.S. Vietnam la București, membri ai ambasadei.
★Ministrul afacerilor externe aî Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, l-a primit, luni, pe Stanislas Charles Batheas-Mollomb, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Congo în țara noastră, in vederea apropiatei prezentări a scrisorilor de acreditare.
★Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a eliberării Ungariei de sub dominația fascistă, la clubul întreprinderii de confecții și tricotaje din Capitală a avut loe, luni, o întil- nire prietenească, organizată sub egida Consiliului municipal București al F.D.U.S. Au luat parte reprezentanți ai Comitetului municipal București al P.C.R. și Comitetului de partid al- sectorului 6, ai F.D.U.S. și Ministerului Afacerilor Externe, numeroși oameni ai muncii.în cadrul întîlnirii au luat cuvîn- tul tovarășii Elena Buzescu, directoarea întreprinderii de confecții și tricotaje București, și Miklos Ba- rity, ambasadorul R. P. 1 Ungare în țara noastră, care au relevat semnificația evenimentului sărbătorit, faptele de vitejie și jertfele ostașilor români, contribuția adusă de armata română, alături de armatele sovietice, la eliberarea Ungariei de sub dominația fascistă.Referindu-se la relațiile de prietenie și colaborare româno-ungare, vorbitorii au subliniat rolul hotărî- tor al intilnirilor și convorbirilor, dintre- tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Jânos Kâdâr, în consolidarea și dezvoltarea?..în continuare, a raporturilor statornicite între partidele și țările noastre, în interesul' ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.. (Agerpres^

Toate obiectivele de investiții
- în funcțiune Ea termen

(Urmare din pag. I)

Larga participare cetățenească la lucrările 
de întreținere și înfrumusețare a localităților

Ziua de duminică a fost o zi de participare intensă 'a cetățenilor 
la acțiunile de curățenie și înfrumusețare a localităților. Sute de 
mii de oameni ai muncii din întreprinderi și instituțiț, cetățeni din 
cartiere, elevi și studențl au lucrat la curățenia străzilor și bule
vardelor, la repararea gardurilor și imobilelor, la refacerea spațiilor 
verzi din parcuri și din jurul blocurilor, la plantarea de arbori ■ 
și arbuști, A fost o zi în care s-a muncit din plin, recupertndu-se 
o bună parte din restanțele datorate iernii prelungite.

DUMINICĂ ÎN CAPITALĂ: Peste 200000 
de bucureșteni au participat la acțiunile 
de curățenie și înfrumusețare a orașului
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...în sectorul 3, Bulevardul Iosip Broz Tito din Balta Albă, în jurul blocurilor din circumscripția e- lectorală nr. 33 — un mare număr de locatari. Cu toții lucrează la curățatul spațiilor verzi, la săpatul și greblatul pămîntului. Discutăm cu unul din cetățeni — Rotaru Soa
re, de la blocul N, 5.— O facem, în primul rînd, pentru noi. Ce poate fi mai plăcut decît să vezi totul în jurul propriei locuințe aranjat și frumos, să te bucuri de parfumul florilor a- tunci cînd înfloresc ? Acum, primăvara, cînd a venit și vremea bună, e o adevărată plăcere să ieși la săpat sau greblat pămîntul, să petreci cîteva ore in aer liber.De lâ deputata Rodica Zugravu și președintele comitetului de cetățeni din circumscripție — Dumitru Bădiță, aflăm că acțiunea de duminică a fost pregătită din vreme : s-a mers din apartament în apartament pentru mobilizarea locatarilor, s-au asigurat unelte pentru toți participanții la muncă patriotică....în dreptul întreprinderii de - medicamente de pe Bd. Ion Șulea, pe o distanță de aproape 500 de metri, grupe de oameni cu mături și lopeți curăță bordura drumului și terasamentul liniei de tramvai, iar alții, cu cazmale și greble, sapă șl greblează pămîntul de pe spațiul verde.— Sînt peste 300 de muncitori din întreprindere care au răspuns „Prezent !“ la apelul nostru — ne spune tovarășa Elisabeta Iliescu, secretara comitetului de partid. Acționăm pe trei „fronturi11 : aici — la curățenia bulevardului ; în incinta întreprinderii — pentru a- menajarea aleilor interioare ; la grădina de legume a întreprinderii — pentru fertilizarea terenului și pregătirea solariilor.După’ ce străbatem șoselele Gării Cățelu, Drumul intre Tarlale și Dudeștl — unde întîlnim echipe de oameni ai muncii de la întreprinderea de încălțăminte „Progresul11, de la „Policolor11, întreprinderea de cabluri și materiale electroizo- lante, care curățau partea carosabilă a drumului, ajungem în parcul Titan. Aici munca e în toi : în incinta parcului și pe străzile din jur, mai multe sute do lucrători din unitățile comerciale ale sectorului și elevi de la Liceul I.O.R. greblează frunzele căzute

astă-toamnă, curăță copacii de crengile uscate, sapă pămîntul din jurul pomilor, vopsesc gardurile....în sectorul 5, primii intîlniți in raidul nostru au fost 300 de uteciști de la Liceul „Gheorghe Lazăr“. împreună cu profesorii lor, care munceau cot la cot cu elevii, tinerii gospodari greblau frunzele uscate șl curățau ambele maluri ale Dîmboviței, pe porțiunea situată între Opera Română și Teatrul de operetă. Alți 100 de elevi lucrau la amenajarea și înfrumusețarea Parcului Eroilor.Punctul ,jcel mai fierbinte" aveam să-l întîlnim în această frumoasă dimineață de duminică în zona 13 Septembrie — Uranus — Izvor. E greu de redat în cuvinte imagines de imens furnicar, unde, cu unelte în mîini, puteau fi văzuți sute și sute de uteciști din licee, mii de oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile sectorului. I-am găsit aici pe elevii Liceului economic nr. 4, ai liceelor industriale „Autobuzul11 și „Vulcan", pe oamenii muncii de la întreprinderile „Metrou", „Vulcan", „Tohn-ometali- ca“, întreprinderea de construcții și reparații pentru telecomunicații, întreprinderea de ventilatoare, Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru industria electrotehnică, din alte unități socialiste, cot la cot cu noii locatari ai cartierului. Se lucra intens la demolări și încărcatul molozului în autobasculante, la nivelarea grămezilor de pămint între blocuri, la plantarea de castani, la amenajarea scuarului din nouă zonă „Puișor". Era așternut pămint vegetal pe peluze, se săpau gropi pentru plantarea teilor. încă din această primăvară, aroma teilor va învălui noul cartier, deoarece vor fi transplantați arbori maturi, cu baloturile de pămint dintre rădăcini cu tot.— Aș putea spune că noi avem de-acum „vechime11 în centrul civic, pentru că uteciștii de la „Vulcan11 au muncit aici zi de zi, după orele de program, toată săp- tămîna trecută — ne declară Beno- ne Păiuș, secretarul comitetului U.T.C. pe întreprindere.— Am venit și noi, care avem de-acum ceva experiență, să-i sprijinim pe tineri, să-i ajutăm nu cu sfatul, de pe margine, ci punînd mina la treabă — ne declară Gheorghe Coandă, secretar al co
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Duminică, pe Bulevardul Leontin Sălăjan, din cartierul bucureștean Balta Albă, peste 300 de elevi ai Liceului 
“ au răspuns „prezent" la lucrările gospodărești de muncă patriotică 

Foto : S. Cristian
industrial de construcții nr. 21mitetului sindicatului de la între-' prinderea „Vulcan11. Ce-aș dori eu să vă spun e că tinerii noștri știu șă muncească, cu vrednicie — și, deci, trebuie să le creăm totodată condiții și să se recreeze. Or, pentru a-și petrece plăcut timpul liber, în- cepind din această primăvară, tinerilor noștri le vor fi deschise porțile „Satului de vacanță" din Bragadiru, bază de agrement construită și utilată tot prin muncă patriotică.în încheierea acestor rinduri, transcriem din opiniile unor coordonatori ai acțiunii. Tovarășul Ște

fan Goage, secretar al Comitetului de partid al sectorului 5, ne-a spus:— La această acțiune de muncă patriotică au participat peste 20 003 de tineri și tinere, oameni ai muncii, cetățeni din cartier. Cu toții — tineri și mai puțin tineri — au răspuns cu însuflețire chemării comitetelor de z partid, comitetelor U.T.C., prestînd, după cum se poate vedea la fața locului, o muncă de calitate. Și, bineînțeles, acțiunea continuă.— Din sectorul 3, la lucrările gospodărești au participat circa 88 000 de oameni — ne-a comunicat tovarășul Vasile Vasile, secretar al comitetului de partid și vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular al sectorului. Acțiunea de duminică a fost o continuare a lucrărilor de gospodărire desfășurate în cursul lunii martie și, totodată, o etapă din amplul program de lucrări prevăzute în a- ceastă primăvară. Vom organiza, în continuare, noi acțiuni, îndeosebi ptin asociațiile de locatari și comitetele de cetățeni, pentru ca, pretutindeni, străzile și cartierele să fie cit mai curate, cît mai- frumoase. (Mihai Ionescu, Mihai Toma).

LA SLOBOZIA: De la propuneri 
gospodărești la fapteȘi duminică, municipiul Slobozia so înfățișa privirilor asemeni unui uriaș stup de albine. Pretutindeni, pe bulevardele și străzile localității, în jurul blocurilor și în parcuri, în gospodăriile personale, mii de cetățeni, de toate virstele — majoritatea formînd-o tinerii — au făcut o primire deosebită anotimpului înnoirii naturii.în zona Pieței, în fața blocului B-42, l-am întîlnit pe primul vicepreședinte al consiliului popular municipal, tovarășul Nicolae lo- nescu. împreună cu reprezentanții asociațiilor de locatari definitiva programul lucrărilor pentru punerea în valoare a suprafețelor din jur și pentru amenajarea unei microbaze sportive. S-a și trecut la treabă. Asemenea microbaze sportive, pe care se va putea juca volei, handbal și minifotbal. vor fi amenajate în această primăvară cu ajutorul tuturor asociațiilor de locatari. Consiliul popular municipal pune la dispoziție materialele necesare, iar locuitorii vor presta munca necesară.— La adunările ce au avut loc în cadrul asociațiilor de locatari și in circumscripțiile electorale — ne-a spus reprezentantul municipalității — cetățenii au dezbătut cu răspundere, venind cu propuneri concrete, programele de gospodărire a orașului. La ora actuală, fiecare asociație de locatari dispune de uneltele necesare — cazmale, sape, lopeți, greble, tîrnăcoape, tărgi, roabe. Pentru această primăvară, consiliul popular municipal a pre

gătit 10 000 puieți de nuci, 6 000 fire de trandafiri, 15 000 fire bucsus, 2 000 fire de tuia. 4 000 puieți • de molid, pin negru și plop. Se va asigui'a astfel plantarea completă a celor 3 parcuri ale Sloboziei. în urmă cu numai 15 ani se spunea că în Bărăgan nu pot exista locuri umbroase, înverzite toată vara. Iată că acțiunile gospodarilor dezmint această prejudecată.Fiecare asociație de locatari din Slobozia este „patronată" de o unitate care o sprijină cu mijloace de transport pentru transportul pietrelor, molozului și celorlalte resturi ce se adună acum eu prilejul curățeniei de primăvară. Paralel cu aceste lucrări, consiliul popular al municipiului s-a îngrijit de procurarea pietrei necesare reparării unor artere a căror parte carosabilă a avut de suferit pe timpul iernii. Astfel, pe Șoseaua Nordului, pe străzile Matei Basarab, 23 August și Viilor, cetățehii au trecut Ia executarea „plombelor" în pavaj. De asemenea, cu sprijinul organelor agricole județene, în municipiul Slobozia a fost asigurată, prin mai multe unități comerciale, desfacerea semințelor, a răsadurilor de legume, puieților de pomi fructiferi și arbori ornamentali, precum și a uneltelor necesare grădinăritului.într-adevăr, la Slobozia primăvara își face simțită prezența, iar locuitorii săi sînt dornici ca, în cel mai scurt timp, să dea municipiului o înfățișare cit mai plăcută. 
(Mihai Vișoiu).

me, a tuturpr noilor obiective și capacități de producție planificate.
X

Grăbirea montării utilaje
lor tehnologic© reprezintă, indiscutabil, principala sarcină a tuturor factorilor din acest domeniu. Din diferite motive, Ia ora actuală pe unele șantiere din industria chimică, metalurgie, industria minieră și energia electrică mii de tone de utilaje și echipamente tehnologice nu se află în halele de producție, acolo unde le este locul, ci rămîn in continuare în depozite. Una din cauzele existenței acestor stocuri ridicate o constituie lipsa fronturilor de lucru generată de slaba activitate a constructorilor, insuficiența forței de muncă, abaterile de la disciplina muncii. O situație necorespunzătoare, care diminuează mult nivelul realizărilor și care trebuie cît mai grabnic înlăturată. Cu atît mai mult cu cît la foarte multe investiții reușita examenului de punere în funcțiune este condiționată strict de montarea mașinilor și utilajelor prevăzute, de punerea lor în perfectă stare de funcționare.Așadar, pe șantierele termocentralelor din Giurgiu și „Progresul"- București, întreprinderii Mecanica din Oradea, platformelor chimiei de la Drobeta-Turnu Severin și Făgăraș ș.a., montorii, sprijiniți îndeaproape de constructori, chemați să le asigure în întregime fronturile de lucru solicitate, dar și de beneficiari, au datoria să lichideze stocurile actuale, să recupereze restanțele Ia lucrările de montaj, incadrîndu-se cu strictețe în graficele elaborate pentru obiectivele do investiții cu scadență apropiată. In acest scop, sînt necesare măsuri hotă- rite pentru organizarea acestor lucrări în două-trei schimburi, completarea efectivelor de muncitori, folosirea la maximum a utilajelor de construcții, întărirea ordinii și disciplinei în muncă, utilizarea lâ maximum a timpului de lucru, adoptarea unor metode de lucru avansate menite să ducă la seurtarea substanțială a ciclului de montaj. Insistăm asupra faptului că in „bătălia" cu timpul, cuvîntul hotărîtor îl are organizarea exemplară a muncii pe șantiere. Nici una din sarcinile stabilite nu trebuie lăsată pentru mal tîrziu, nici o problemă care apare nu trebuie lăsată în suspensie, întrunit ziua următoare ridică exigențe și mai mari, pune probleme noi, necesită eforturi suplimentare. Fiecare constructor și montor trebuie să știe cu precizie, în orice moment, ce are do făcut. Firește, aceste măsuri nu trebuie privite decît ca un punct de plecare în inițierea altor acțiuni, în funcție de situația existentă pe fiecare șantier în parte.Desigur, introducerea sistemului 
de retribuire în acord global, prin 
preluarea lucrărilor în antrepriză — 
acțiune aflată în ocurs de desfășurare 
— asigură un cadru perfecționat și 
deosebit de mobilizator în preocupa
rea generală de creștere mai accen
tuată a productivității muncii pe șan
tiere, de realizare a lucrărilor în ter
mene cît mai scurte și în condiții de 
calitato ireproșabilă. Tocmai de aceea se impune, așa cum a indicat secretarul genera! al partidului la recen
ta plenară a C.O. al P.C.R., „să tre
cem cu hotărîre la aplicarea fermă a 
acordului global, a luării in antre

priză a lucrărilor de construcții, le- 
gind astfel mai bine veniturile oa
menilor muncii de îndeplinirea pia
nului de investiții".

Livrarea rapidă a utilaje
lor tehnologice soIicitate P« șantiere reprezintă o altă importantă problemă de care depinde, într-o măsură hotărîtoare, punerea în funcțiune la termen a investițiilor prevăzute în planul pe acest an. Ca state, este absolut necesar ca toți furnizorii de utilaje și, în special, întreprinderile de utilaj tehnologic din Buzău, „Vulcan11 și de pompe din București, „Balanța" din Sibiu, întreprinderea de utilaj chimic și forjă din Rîmnicu Vîlcea etc. să-și concentreze la maximum forțele, să-și programeze și mai bine producția, Bă dea dovadă de receptivitate sporită față de solicitările constructorilor și montorilor. Subliniem și altă cerință firească: livrarea utilajelor 
pe șantiere potrivit ordinii de montaj. Aceasta, pentru a se putea atinge un ritm de lucru din ce în ce mai susținut, în concordanță cu termenele de punere în funcțiune, dar si pentru a se lichida cu hotărire, cit mai grabnic cu putință, orice fel de stocuri. Bineînțeles, în contextul a- cestor cerințe nu poate fl omisă nici un moment grija permanentă pentru calitatea ireproșabilă a utilajelor, în scopul evitării defecțiunilor și remedierilor ulterioare ale acestora.

Efectuarea cu exigență ri
guroasă a probelor tehnolo
gice lmPune alcătuirea unor echipe complexe de specialiști din cercetare și proiectare, din unitățile de construcții-montaj și întreprinderile beneficiare. Fiecare probă prevăzută 
în documentațiile tehnico-cconomice 
trebuie efectuată cu atenție și res
ponsabilitate, iar calitatea fiecărei 
lucrări trebuie controlată eu grijă maximă, Numai acționindu-se în acest mod vor -putea fi asigurate condiții optime pentru funcționarea ireproșabilă a mașinilor și echipamentelor tehnologice cu care sînt înzestrate noile obiective și capacități, pentru atingerea cu rapiditate 
a parametrilor proiectați.

întreaga activitate de pe șantiere 
trebuie să se desfășoare în prezent 
sub conducerea și îndrumarea nemij
locită a organelor și organizațiilor de 
partid, chemate să-și pună în valoare întreaga capacitate organizatorică și de mobilizare în vederea îndeplinirii sarcinilor majore trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în domeniul investițiilor. Munca politică este chemată să sprijine generalizarea aplicării inițiativelor valoroase, a experienței bune acumulate de numeroase colective, dar în egală măsură să explice clar, convingător, tuturor, pe temeiul argumentelor, de cs este necesară realizarea integrală a planului de investiții, în toate sectoarele această sarcină-cheie con- diționînd într-o măsură decisivă creșterea în ritmurile prevăzute a producției din acest an și cincinal, accelerarea, progresului economic și social al țării. Prin prisma acestor cerințe majore trebuie acționat perseverent pe șantiere în această perioadă, cînd se impune să se lucreze la cota maximă a graficelor, în așa fel incit să se creeze toate condițiile punerii rapide în funcțiune a tuturor obiectivelor și capacităților de investiții planificate in acest an.

cinema
© Galax î SCALA (11 03 72) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,15, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Vreau să știu de ce am aripi : 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© De patru ori start : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19.
0 Muppets la Hollywood — 9; 10,45; 
12,30; 14,15; 16, Alo, aterizează stră
bunica — 17,45; 19,45 : DOINA
(16 35 38).
® Ringul î FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17,30; 19,45.
0 Imposibila iubire : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 18,30, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12; 16; 19.
0 Prea cald pentru luna mai : PA
CEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Secretul Iul Baehus : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, SALA MICA A PALATULUI —
17,15; 20, AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Un petic de cer I VIITORUL 
(11 48 03) — 13,30; 17,30; 19,30.
© Astă-seară dansăm in familie : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Prințesa Păun: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19. .
0 Torpilorii : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 Mexicul in flăcări : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14,45; 17; 19,45, 
GLORIA (47 46 75) — 9,15; 14.15; 17;
19.45, FLAMURA (85 77 12) — 9; 12,15; 
16: 19.
0 Balada cavalerului Ivanhoe : BU- 
ZEȘTI (50 43 S3) — 14,15; 16; 17,45;
19.45.
0 Vlad Țepeș : ARTA (21 31 86) — 9; 
11; 13; 15; 17,15; 19,30.
® Moartea vine la decolare : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 8,30; 10,15; 14: 
16: 18; 20.
® Gară pentru doi : POPULAR 
(35 15 17) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
® Avertismentul : PATRIA (11 8G 25)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9: 11,30; 14; 16,45; 
19,30, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,30; 
14: 16,45; 19,30. MODERN (23 71 01) — 
9; 11,45; 14,30; 17; 19,45.
® Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Salamandra : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Imperiul contraatacă : VICTORIA 
(16 28 79) — 8.30; 12,30; 16; 19.
® Febra aurului : GRIVIȚA (17 08 58)

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GIU- 
LEȘTI (17 55 4G) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
13; 20,15.
& Domnișoara Noorie s DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15, 
LIRA (317171) — 15,30; 17,45; 20.
© Strada Hanovra : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Afacerea Pigot : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Capcană neobișnuită : MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Competiția ; COSMOS (27 54 95) — 
9: 11; 13; 15.15; 17,30; 19,45.
0 Naufragiul : FLACĂRA (20 33 40) — 
13; 15; 17; 19.

teatre
® Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Harap Alb — 15; Cartea Iui 
Ioviță — 19,30; (sala „Ion Vasil eseu-, 
12 27 45) : Inocentul — 19; (Liceul
„Nieoiae Băle eseu") : Fata din 
Andros — 17,30.
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : Recital 
Instrumental Irina Cufis — vioară, 
Doina Bucur — pian — 18; (Ateneul 
Român) I Recital de orgă Florin Chi- 
riacescu — 19.
® Opera Română (13 18 57) s Carmen 
— 18.
Ss Teatrul de operetă (14 80 11) î Su- 
zana — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra-' 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) 
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe -- 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) ; Fluturi, 
fluturi — 19.
@ Teatrul Foarte Mia (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 19,30.
ffl Teatrul de oomedie (16 64 60) t
Turnul de fildeș — 19,30.
® Teatrul „Nottara11 (59 31 03, Bala 
Magheru) : Jocul ile-a vacanța — 
10,30; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 19.
® Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19,30. 
© A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul spor
turilor și culturii) : Concert extraor
dinar de disco-musie show cu grupu
rile „BABE» și „VULCANO" (Olan
da) — 17; 20.
© Teatrul satlrlc-muzical „C. TănaseP 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (saia Victoria, 50 58 65)}: 
Băiatul cu sticleți — 19,30.
@ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : După datina străbună 
•- 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Aibă ca Zăpada și cei 7 pitici — 14; 
Un tinăr printre alții — 19.

• ■ . • . ■ 1.



CONAKRY: Scitei de mesaje 
mire tovarășei Nicolae Ceausescu 

si tovarășei Lansana BeavoguiCONAKRY 2 (Agerpres). — La Conakry a avut loc un schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Lansana Beavogui, șef interimar al Republicii Populare Revoluționare Guineea, prim-ministru al guvernului guineez.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a transmis șefului interimar al statului guineez și conducerii Partidului Democrat din Guineea un cald mesaj de prietenie și solidaritate, împreună cu cele mai bune urări de succes în activitatea dedicată dezvoltării libere și independente a țării, de prosperitate și pace poporului guineez prieten.Mulțumind pentru mesaj, tovarășul Lansana Beavogui a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cordiale salutări și. cele mai bune urări de sănătate și fericire, de succese în activitatea pe care o desfășoară pentru prosperitatea poporului român, prieten, pentru promovarea ideilor de pace, de dreptate și progres social în lume.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către șeful in

terimar al statului guineez a tovarășului Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, reprezentantul secretarului general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, la funeraliile fostului secretar general al Partidului Democrat din Guineea, președinte al Republicii Populare Revoluționare Guineea, Ahmed Se- kou Toure.în cadrul Întrevederii au fost evocate eu multă căldură convorbirile care au avut loc în ultimii ani între conducătorii de partid și de stat din cele două țări și contribuția acestora la dezvoltarea prieteniei, solidarității și colaborării între popoarele român și guineez.S-a exprimat, totodată, hotărîrea conducerii P.D.G., a statului și guvernului guineez de a continua cu fidelitate opera președintelui Ahmed Sekou Toure, de a acționa cu fermitate pentru dezvoltarea relațiilor pe multiple planuri și a cooperării ro- măno-guineeze.La primire a participat Petru Despot, ambasador al Republicii Socialiste România în R.P.R. Guineea.
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Ii transmite agenția D.P.Ă. în pre- 
! zența celor 5 000 de participanți,

ffl sprijinul păcii și dezarmării
DANEMARCA : Tineretul se
COPENHAGA. — La Copenhaga 

s-au încheiat lucrările celei de-a 
doua reuniuni internaționale cu 
tema „Tineretul in lupta pentru pace — perspectivele luptei". Au 
participat reprezentanți ai unor or
ganizații de tineret naționale ți in
ternaționale, ai unor mișcări 
antirăzboinice ți antinucleare.

Au fost dezbătute probleme le
gate de necesitatea intensificării 
acțiunilor tineretului în lupta pen
tru pace, în vederea înlăturării pe-

opune cursei înarmărilor
ricolului izbucnirii unui război nu
clear, pentru încetarea amplasării 
de rachete nucleare pe continentul 
european ți retragerea celor exis
tente. în reuniunile plenare ți pe 
grupe de lucru au fost analizate, de 
asemenea, probleme ale securității 
pe continentul nostru, .consecințele 
economice ți sociale ale cursei în
armărilor ți. au fost jalonate mă
suri concrete privind desfășurarea . 
marșurilor de primăvară ale tinere- i 
tului împotriva războiului. 1i

R. F. GERMANIA : Congres medical consacrat j 
împiedicării unui război atomicBONN. — La Tubingen (R.F.G.) 

au luat sfîrșit lucrările celui de-al 
4-lea Congres medical pentru îm
piedicarea unui război atomic,I președintele Camerei federale a 

r medicilor, Karsten Vilmar, i-a che- ț mat pe toți medicii din lume să

opună o rezistență hotărîtă împo
triva folosirii mijloacelor moderne 
de distrugere în masă. ț

într-o rezoluție adoptată în ’ 
încheierea lucrărilor congresului, l 

’participanta și-au declarat. intenția ! 
de a depune toate eforturile pen- ț 
tru preîntîmpinarea unui război nu- ‘ 
clear.

„Se impun acțiuni hotărîte ale parlamentelor 
pentru înlăturarea primejdiei nucleare, 

pentru asigurarea păcii"
Lucrările Conferinței InterparlamentareGENEVA 2 — Trimisul Agerpres, Constantin Țintea, transmite : Luni, la Geneva s-au deschis lucrările celei de-a 71-a Conferințe Interparlamentare la care sînt reprezentate peste 100 de țări. Delegația română este condusă de tovarășul Stan Soare, președintele grupului român al Uniunii Interparlamentare.în cuvîntul inaugural, președintele Confederației Elvețiene, Leon Schlumpf, a relevat că, in actualele împrejurări internaționale, se impune ca forul parlamentar mondial să-și intensifice eforturile pentru instaurarea unui climat de pace, colaborare și înțelegere, parlamentarii răspunzînd in acest fel aspirațiilor popoarelor.Președintele Consiliului Uniunii Interparlamentare, Izzedin el Sayed, președinte al Adunării Poporului din Sudan, ’a evidențiat necesitatea unor acțiuni hotărîte pe plan parlamentar, pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, in primul rînd la dezarmare nucleară, pentru interzicerea folosirii forței și

amenințării cu folosirea ei, pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor litigioase. în context, el a pus în evidență necesitatea unei soluții politice, juste și durabile în Orientul Mijlociu și a încetării conflictului dintre Iran și Irak, precum și a lansării negocierilor globale in cadrul O.N.U., rezolvării problemelor acute ale subdezvoltării, a elimi- nărții politicii de colonialism, discriminare rasială și apartheid.Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a adresat conferinței un mesaj in care subliniază că problemele complexe ale lumii contemporane au dobîndit un caracter global, ceea ce impune soluții globale. El își exprimă satisfacția pentru înscrierea pe agenda conferinței a problemei dezarmării —'deziderat vital al omenirii — și adresează apelul de a se folosi toate mijloacele specifice parlamentelor pentru prevenirea unui război nuclear și instaurarea în viața internațională a unui climat de pace, colaborare și înțelegere.
Congresul al XVIII-lea al P.C. din Norvegia 

si-a încheiat lucrările
->

Tovarășul Hans Kleven - reales președinte al partiduluiOSLO 2 (Agerpres). — La Oslo s-a încheiat cel de-al XVIII-lea Congres al P.C. din Norvegia. Congresul a ales noul Comitet Central și celelalte organe centrale de partid. în prima sa ședință, C.C. al P.C.N. a desemnat componența Biroului Politic și a Secretariatului.Președinte al Partidului Comunist din Norvegia a fost reales tovarășul Hans Kleven.In -cadrul lucrărilor congresului, în

numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezentantul Partidului Comunist Român a transmis participanților la congres, tuturor militanților partidului un cordial salut tovărășesc, împreună cu urări de succes în activitatea PIC.N. consacrată apărării intereselor maselor de oameni ai muncii, cauzei păcii și dezarmării, înțelegerii și colaborării intre toate națiunile.
întrevederi ale reprezentantului P.C.R.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise tovarășului Hans Kleven calde felicitări cu ocazia realegerii sale în funcția de președinte al P.C. din Norvegia, precum și cele mai bune urări de succes în activitatea de viitor.Mulțumind, președintele P.C.N. a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul său călduros și cele mal bune urări de

sănătate și fericire, de noi succese în fruntea partidului și statului român.Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia primirii de către Hans Kleven a tovarășei Eleonora Cojocaru, membru al C.C. al P.C.R., care a reprezentat partidul nostru la cel de-al XVIII-lea Congres al P.C.N.Evocîndu-se relațiile de prietenie și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.N., s-a exprimat dorința ca acestea să se dezvolte în viitor în interesul popoarelor român și norvegian, al cauzei păcii și socialismului.

BUDAPESTA

Depuneri de coroane în 
memoria eroilor româniBUDAPESTA 2. (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a eliberării Ungariei, la Monumentul și mormintul eroilor români căzuți în luptele pentru eliberarea Budapestei de la Rakosliget a avut loc ceremonia depunerii de coroane de flori.Au fost depuse coroane din partea: Consiliului Prezidențial, Consiliului de Miniștri, Consiliului Național al Frontului Popular Patriotic, Ministerului Apărării Naționale ale R. P. Ungare, Comitetului orășenesc Budapesta al P.M.S.U., Ministerului Industriei, Consiliului popular al orașului Budapesta, corpului diplomatic. ambasadei Republicii Socialiste România.Au depus, de asemenea, jerbe de flori reprezentanții unor colective de oameni ai muncii și grupuri de pionieri din Budapesta.La Monumentul eroilor români erau arborate drapelele de stat ale celor două țări.Au fost intonate Imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Ungare. A fost aliniată o gardă de onoare a forțelor armate ungare.La monument au prezentat onorul militari ai forțelor armate ungare, membri ai gărzilor muncitorești.
ORIENTUL MIJLOCIU
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Cuvîntul rostit de tovarășul Nicu Ceaușescu 
la deschiderea lucrărilorVIENA 2 (Agerpres). — La Viena au început lucrările celei de-a treia sesiuni a Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului, organ interguvernamen- tal compus din 24 de state, intre care și România, avînd ca președinte pe tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului. Comitetul are sarcina de a urmări și îndruma ansamblul pregătirilor pentru Anul Internațional al Tineretului (A.I.T.) care va fi marcat în 1985 sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace".în alocuțiunea rostită la deschiderea lucrărilor comitetului, tovarășul Nicu Ceaușescu a evidențiat însemnătatea celor cinci reuniuni regionale consacrate A.I.T., care au a- vut 10c în 1983, pentru punerea în aplicare a Programului concret de măsuri și activități ce urmează .1 fi întreprinse înaintea și in timpul A.I.T. A fost relevată necesitatea elaborării unor politici și programe privind tineretul la nivel național și international,' ca premise esențiale pentru valorificarea imensului potențial creator, a entuziasmului și e- nergiei tinerei generații, care se manifestă pretutindeni ca un factor activ. dinamic în procesul de înnoire socială, în promovarea dezvoltării multilaterale a tuturor popoarelor.

•în continuare, vorbitorul a arătat că există un larg consens pentru intensificarea eforturilor menite să asigure succesul pregătirii și marcării A.I.T., pornind de la tendințele și situațiile specifice ale fiecărui continent, ale fiecărui stat sau grup de state. A fost reliefat rolul Comitetului Consultativ în identificarea de. noi căi și modalități de impulsionare a îndeplinirii recomandărilor privind pregătirea și marcarea A.I.T. și în elaborarea liniilor directoare ale unui plan global de acțiune, pe termen lung, in domeniul tineretului.In ședința inaugurală a luat cuvfn- tul M. Allaf', secretar general adjunct al O.N.U., directorul general al oficiului O.N.U. din Viena, care a salutat pe participanți în numele secretarului general ai Națiunilor U- nite și s-a referit la însemnătatea A.I.T. în contextul preocupărilor O.N.U. de promovare a cooperării internaționale, a înțelegerii intre națiuni. A mai luat cuvîntul reprezentantul Centrului O.N.U. pentru dezvoltare socială și probleme umanitare. care, a prezentat acțiunile întreprinse pe plan internațional pentru pregătirea și marcarea A.I.T., relie- find interesul deosebit de larg suscitat de această inițiativă în rîndul statelor membre, al organizațiilor de tineret din întreaga lume.

\ 
\\ TOKIO. — Peste 100 000 persoane !au luat parte la manifestațiile organizate in ultima perioadă în Japonia pentru a protesta împotriva i includerii rachetelor de croazieră în * arsenalul flotei a VII-a a S.U.A., i dislocată parțial in porturile și ? apele teritoriale ale Japoniei.
ț
1 Aflat într-o vizită la Tokio, ge- 1 neralul american John Wickman a î declarat că peste 335 400 militari ? americani sînt dispersați in diverse ț puncte ale globului, în afara ho- « tarelor S.U.A. — informează agen- * ția • France Presse. El a indicat, de 4 asemenea, că, in prezent, se stu- • diază problema creării unei divizii

1 
ț 
I ușoare care să contribuie la îmbu- J nătățirea „flexibilității strategice" a ț armatei S.U.A. și care să fie desfă- i surată rapid dincolo de granițele 1 americane. Această divizie nu va fii folosită în Europa sau Orientul Mijlociu, regiuni suficient „acope- ț rite" de forța americană de inter- l venție rapidă —• a spus generalul ‘ american. IToate acestea sint acțiuni în to- / fală contradicție cu revendicările ) unanime ale opiniei publice inter- L naționale privind renunțarea la po- ’ lit.ica de forță, de neintervenție — ț „Ir. r. •1 1 4- _  rLir-r’L n i o v nn

împotriva dotării cu armament modern 
a unităților americane dislocate în Japonia

*Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise conducerii Partidului Muncitoresc Norvegian, președintelui partidului, doamnei Gro Harlem Brundtland. călduroase salutări Si cele mai bune urări de sănătate.Mulțumind, Ivar Leveraas, secretar general al P.M.N., a rugat să se transmită Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu salutări cordiale, urări de sănătate și fericire personală.Schimbul de mesaje a avut loc cu

irocazia primirii de către Ivar Leveraas a tovarășei Eleonora Cojocaru, membru al C.C. al P.C.R.Evocîndu-se bunele relații dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Norvegian, s-a exprimat dorința reciprocă de a le dezvoltă. în continuare, in interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, dezarmării și securității în Europa și în întreaga lume.La întrevederi, desfășurate într-o atmosferă cordială, a fost prezent Dediu Dumitru, însărcinat cu afaceri a.i. al țării noastre Ia Oslo.
VARȘOVIA

mai ales militară — desființarea / prezenței militare străine pe teri- >Itoriile altor state.
Ședința ConsiliuluiVARȘOVIA 2 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc o ședință a Consiliului Național al Mișcării Patriotice de Renaștere Națională din Polonia, la care au luat parte Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, alți condu-

Național al M.P.R.N.cători de partid și de stat polonezi — informează agenția P.A.P.tn cadrul ședinței au fost adoptate declarația electorală a M.P.R.N. și Apelul care cheamă toți cetățenii să participe la eforturile întregului popor pentru renașterea națională.

• Lucrările Consiliului minis
terial al Ligii Arabe • Fami
lii libaneze evacuate, se re

întorc Ia căminele lorTUNIS 2 (Agerpres). — La Tunis s-au încheiat lucrările Consiliului ministerial al Ligii Arabe. Au fost adoptate mai multe hotărîri cu caracter politic, economic și social, ce urmează să fie supuse atenției viitoarei intilniri arabe la nivel înalt de la Riad. în legătură cu pregătirea acestei intilniri. Consiliul ministerial a decis convocarea unei reuniuni extraordinare a miniștrilor arabi ai afacerilor externe, la 15 mai, la Tunis.într-o declarație făcută la încheierea lucrărilor, Chedli Klibi, secretarul general al Ligii Arabe, care, la actrtala sesiune, a fost reales in această funcție pentru încă cinci ani, a precizat că participanții au hotă- rît să sprijine . cererea formulată de Organizația pentru Eliberarea Palestinei privind organizarea, la Tunis, a unei reuniuni extraordinare a miniștrilor afacerilor externe ai țărilor islamice. Chedli Klibi a declarat, de asemenea, că delegațiile prezente la Tunis au examinat pericolele cres- cinde care amenință populația din teritoriile ocupate de Israel ca urmare a acțiunilor autorităților de ocupație care urmăresc alungarea locuitorilor arabi și denaturarea simbolurilor civilizației lor. Consiliul Ligii Arabe a condamnat, totodată, „tentativele israeliene de lichidare a cauzei palestiniene și de amenințare a securității ansamblului regiunii".BEIRUT 2 (Agerpres). — Camille Chamoun, președintele Partidului Național Liberal din Liban și președinte al „Frontului libanez" (coaliție a partidelor creștine), a confirmat că familiile creștine libaneze din zona Chouf, evacuate în urma agravării conflictului, in septembrie anul trecut, vor reveni la căminele lor. într-o declarație difuzată de mijloacele de informare din capitala libaneză, citate de agenția France Presse, el a precizat că a fost alcătuit „un comitet druzo-creș- t.in, care va acționa ca o echipă de lucru omogenă, în vederea atingerii acestui obiectiv".Anterior, Walid Joumblatt, conducătorul Partidului Socialist Progresist (druz), anunțase că, în urma contactelor utile avute cu Camille Chamoun, s-a ajuns la „hotărîrea de principiu" de a colabora, în vederea asigurării reintegrării creștinilor libanezi în. zona lor de origine.

CANADA: & idee larg exprimată in cadrai unor puternice acțiuni pentru pace și dezarmare:

„Nimeni m se poate juca cu soarta omenirii!"

<:\
LA DESCHIDEREA SESIUNII ANUALE A C.E.E./O.N.U.

Intensificarea cooperării intereuropene - cerință 
a progresului economic și a destinderii politice

Mișcările populare pentru dezarmare și pace au cunoscut în Canada în ultima vreme o intensitate ne- întîlnită în istoria țării. Și aceasta se datorește faptului că largi categorii sociale din această țară au devenit tot mai conștiente de pericolul grav care planează acum asupra întregii omeniri. „Nu putem rămine indife
renți în momentul in care se află în 
pericol întreaga planetă, însăți exis
tența .vieții pe Pămint" — se sublinia în apelul principalelor organizații de masă canadiene adresat populației țării, evidențiindu-se că „apărarea 
păcii este o cauză a fiecărui cana
dian".

„Dacă iubiți această pla
netă" Titlul fdmului documentar produs de Asociația cinematografică din Canada și distins cu premiul Oscar pe 1983 exprimă cit se poate de sugestiv dorința opiniei publice de a se acționa în modul cel mai viguros pentru salvarea vieții pe Terra. La acțiunile în favoarea păcii participă numeroși oameni de știință, care înțeleg cel mai bine consecințele dezastruoase ale unui eventual conflict nuclear. „Nici_ Ca
nada ți nici un alt petic de pămint 
de pe planeta noastră nu va scăpa 
pirjolului și distrugerii unui război 
atomic" — avertiza președintele societății „ȘTIINȚA PENTRU PACE", prof. Arie Fawcett, de la Universitatea din Toronto, adăugind că „majo
ritatea oamenilor de știință canadieni 
fac tot ce depinde de ei pentru pre
venirea unui război nuclear, pentru 
înfăptuirea dezarmării".Opinia publică din Canada respinge categoric falsa teorie că principala cale de „descurajare" a războiului ar fi intensificarea înarmărilor. „Dacă 
armele nucleare ar fi avut capacita
tea să ne aducă securitatea, de multă 
vreme am fi avut această securitate, 
după cite arsenale nucleare există" — declara Jim Stark, unul din liderii Mișcării de luptă împotriva armelor nucleare. „Dimpotrivă — a con

tinuat el — orice nouă armă, mai 
perfecționată și mai distrugătoare, 
sporește insecuritatea, amenințind cu 
distrugerea a tot ceea ce a creat 
această ființă superioară, care este 
omul, in milenii de existență. Nu 
vrem o planetă a gingăniilor care, se 
pare, că au mai multe șanse să su
praviețuiască unei conflagrații nu
cleare, ci vrem o planetă a oame
nilor !“La rîndul său, un alt fruntaș al mișcării pentru pace, dr. Don Bates, a atras atenția că trebuie schimbată optica privind războiul, deoarece in condițiile actuale „o confruntare nu
cleară înseamnă distrugere totală. 
Chiar ți cel care ar declanșa un 
război nuclear acționează ca un sinu
cigaș, deoarece el însuși va cădea 
victimă".

Canada să devină zonă 
denuclearizată I semnificativ este faptul că lupta pentru dezarmare și pace în Canada nu se rezumă doar la simple luări de poziție, la declarații — deși și ele au o importanță deosebită, mai ales atunci cînd aparțin unor cunoscute personalități politice și științifice, cu largă influență în rîndurile opiniei publice. Asemenea declarații și luări de poziție sint însoțite de acțiuni practice, manifestații, demonstrații de protest, marșuri, adunări publice, ștafete ale păcii, simpozioane, organizarea de referendumuri locale în rîndul diverselor categorii ale populației, prin care se exprimă opoziția față de continuarea cursei înarmărilor etc. în această campanie sint angajate peste 200 de organizații și asociații de luptă pentru pace, sindicale, de femei și tineret, clericale, profesionale etc. Organizații ca „TINERETUL PENTRU PACE", „ARTA PENTRU PACE", „PROFESORII PENTRU DEZARMARE NUCLEARĂ", „VETERANII PENTRU DEZARMAREA NUCLEARA MULTILATERALĂ", „INIȚIATIVA CREȘTINA ÎN SPRIJINUL PĂCII", „COALIȚIA PEN-

TRU DEZARMAREA GENERALA". „SA OPRIM CURSA ÎNARMĂRILOR". „CONGRESUL CANADIAN PENTRU APARAREA PĂCII" des-fășcară o intensă activitate. În provincia Alberta, pe o distanță de 320 de km, a fost organizat un „marș al păcii" ; la Halifax, pe un apel în care se atrage atenția populației asupra pericolului cursei înarmărilor, chemînd-o să-și intensifice lupta pentru dezarmare nucleară, au fost strinse peste 80 000 de semnături ; la Ottawa a fost organizat un sondaj de opinie, în cadrul căruia VI la sută din populație a răspuns „da" la întrebarea dacă sprijină dezarmarea nucleară ; Consiliul municipal din portul Vancouver și-a afirmat hotărîrea de a proclama orașul zonă liberă de arme nucleare ; demonstrații de protest au avut loc, de asemenea, la Regina și Prince George ; studenții de la Universitatea Concordia din Montreal s-au pronunțat, în cadrul unui referendum, împotriva desfășurării in laboratoarele universității a unor cercetări militare ; sindicatele din Winnipeg au cerut societății canadiene „Litton System" să înceteze producerea de aparate destinate rachetelor , americane de croazieră și au chemat personalul să se alăture mișcării pentru pace.Puternice proteste a stîmit hotărîrea autorităților de a permite experimentarea rachetelor americane de croazieră pe teritoriul canadian. Așa cum se arată în apelul a 60 de organizații obștești, asociații de femei, sindicale etc., acordul încheiat în acest sens cu Statele Unite nu numai că pune în pericol securitatea țării, dar „reprezintă o încălcare a 
garanțiilor constituționale privind 
asigurarea dreptului la viață, liber
tate și securitate" al cetățenilor canadieni. prevăzute în Carta drepturilor și libertăților, în vigoare din aprilie 1982, ce însoțește constituția canadiană. Deosebit de ample au fost demonstrațiile organizate la Toronto și Halifax. Efectuarea primului test cu rachete de croazieră a fost ur

mată de organizarea unor mari acțiuni de protest. Fapt deosebit de semnificativ : Adunarea legislativă a provinciei Manitoba a adoptat o rezoluție prin care se cere guvernului canadian să-și retragă permisiunea acordată S.U.A. de a efectua experimentarea rachetelor de croazieră.
„Fonduri pentru dezvol

tare, nu pentru înarmare I". Congresul canadian al muncii — cea mai mare centrală sindicală din țară, care grupează 2 milioane de persoane — a aderat la ampla mișcare pentru apărarea păcii, afgumentînd : înarmările nu numai că pun in pericol existența omenirii, dar ele reprezintă și o uriașă risipă de bunuri materiale și umane, adîncind recesiunea din economia mondială. Nici Canada, țară care dispune de însemnate bogății, nu a putut evita dificultățile economice, serios agravate de cursa înarmărilor. Tocmai de aceea delegații la Congresul Federației Muncii din provincia Ontario (organizație care reunește peste 800 000 de muncitori și funcționari) s-au pronunțat pentru reducerea cheltuielilor militare și folosirea fondurilor astfel economisite pentru crearea de 'noi locuri de muncă, ți- nindu-se seama de faptul că numărul șomerilor în Canada se ridică la 1 500 000, adică peste 11 la sută din întreaga populație activă. Multe demonstrații pentru pace, ca și amplele manifestații ale șomerilor din Montreal, Toronto. Saskatchewan și alte localități se desfășoară sub lozinci ca : „Locuri de muncă, nu ra
chete !" ; „Fonduri pentru dezvoltare, 
nu pentru înarmareZiarele „Toronto Star* și „Globe and Mail" au inserat declarațiile prof. Epstein, președintele Comitetului Pugwash, prin care se subliniază că, în condițiile actuale, de încordare internațională, Canada nu trebuie să se lase atrasă în intensificarea cursei înarmărilor, dimpotrivă — arăta el — Canada trebuie să acționeze

„Să transformăm Canada înfr-o zonă 
liberă de arme nucleare I", sub a- 
ceastă chemare, la Toronto a avut 
loc recent o amplă manifestație a 

femeilor

pentru a împiedica izbucnirea unei 
catastrofe nucleare, aducindu-și con
tribuția la stabilirea de punți între 
Est și Vest, la reluarea dialogului și 
realizarea unor acorduri de dezarma
re, în primul rînd nucleară".

Nicolae PLOPEANU

începînd de astăzi și pînă la 14 aprilie, la Palatul Națiunilor din Geneva se vor desfășura lucrările celei de-a XXXIX-a sesiuni anuale a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./O.N.U.), organism regional Ia activitățile căruia participă toate țările continentului, precum și S.U.A. și Canada. Pe agenda actualei sesiuni'sint înscrise o serie de probleme importante privind înfăptuirea prevederilor din documentul final al reuniunii general-europene de la Madrid. referitoare la activitatea comisiei, situația economică dirt Europa, dezvoltarea comerțului și cooperării industriale,, colaborarea in domeniile științei și tehnologiei, energiei și mediului înconjurător, promovarea schimbului de experiență în industrie, agricultură, transporturi ele.Este o realitate că sesiunea din acest ân se desfășoară in condițiile unor evoluții deosebit de complexe ale situației internaționale, ale creșterii încordării dintre State, intensificării fără precedent a cursei înarmărilor, și în special a înarmărilor nucleare — de natură să pună în pericol însăși soarta civilizației umane — ale .crizei economiei mondiale și adîncirii decalajelor între țările bogate și cele sărace, tn aceste împrejurări, așa cum au evidențiat sistematic România, președintele Nicolae Ceaușescu, este mai necesar ca oricind să nu se restrîngă, ci, dimpotrivă, să se lărgească colaborarea pe multiple planuri dintre statele continentului, să se asigure condiții ca toate țările să participe in mod direct și neîngrădit la soluționarea prin eforturi comune a multiplelor probleme ce confruntă în prezent Europa. „Este în interesul popoare
lor europene — arată tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — să asi
gurăm realizarea unor relații de 
largă colaborare, a unei Europe 
unite, bazate pe respectul orindui- 
rii sociale și al independenței fie
cărei țări, pe o colaborare și în
trajutorare activă în dezvoltarea 
econcmico-socială, in ridicarea 
bunăstării și întărirea independenței 
fiecărei națiuni de pe continent".în acest sens, C.E.E./O.N.U. reprezintă un cadru util pentru dialog și cooperare, in scopul promovării unei largi cooperări economice și tehnico-științifice. Documentele aflate pe masa de lucru a sesiunii pun in evidență existența unor rezultate pozitive in activitatea comisiei, care a facilitat schimburi de experiență și transferuri de tehnologie între țările de pe continent, in cadrul unor reuniuni de specialitate — dintre care cele privind utilizarea rațională a resurselor secundare de energie in industrie și producerea oțelului au avut

loc la București, necesitatea continuării unor proiecte realizate cu asistența financiară din partea P.N.U.D. între aceste proiecte se înscriu autostrada transeuropeană, interconexiunea rețelelor electrice in Balcani, utilizarea calculatoarelor electronice in operațiuni statistice, valorificarea cărbunilor inferiori — proiecte la care participă și țara noastră.După încheierea reuniunii general-europene de la Madrid, noi sarcini au revenit C.E.E./O.N.U., legate de aplicarea în practică a prevederilor documentului final cu privire Ia cooperarea în domeniile economiei, științei, tehnologiei și mediului înconjurător, o importanță de prim ordin avînd intensificarea cooperării industriale, a colaborării științifice in' domeniul agriculturii, precum și eliminarea obstacolelor de orice natură câre continuă să persiste in calea comerțului regional — ca, de pildă, caracterul neechilibrat sau chiar regresiv; al Schimburilor economice și fluxurile comerciale, accentuarea acțiunilor protection iste și măsurilor restrictive, politica dobinzilor excesive. In acest context, este de așteptat ca actuala sesiune a comisiei să adopte măsuri in-vederea eliminării obstacolelor care afectează dezvoltarea comerțului și cooperării dintre statele participante. De o deosebită actualitate și importanță este soluționarea problemelor comerciale specifice țărilor în curs de dezvoltare din regiune, ca și examinarea și stabilirea unor căi practice de promovare în forme superioare — societăți mixte, proiecte comune pe terțe piețe — a cooperării industriale.In condițiile în care viața politică a continentului este marcată de o încordare deosebită, desfășurarea cu succes a sesiunii C.E.E./O..N.U., soluționarea unor probleme economice ale statelor regiunii ar contribui, fără îndoială, la diminuarea tensiunii politice, la promovarea înțelegerii, securității și destinderii in zona noastră geografică.Orientările consecvente, profund principiale ale tovarășului Nicolae Ceaușescu jalonează cu claritate direcțiile fundamentale ale unei .participări constructive a României socialiste la sesiunea C.E.E./' O.N.U., pentru ca, împreună cu celelalte state, să contribuie la adoptarea de măsuri concrete și eficiente de extindere a cooperării e- conomice intereuropene, in concordanță cu interesele tuturor statelor continentului, ale cauzei destinderii, securității și păcii.
______________________________________

URUGUAY

Partidele politice cer revenirea la un guvern civilMONTEVIDEO 2 (Agerpres). — Peste 80 la sută din populația Uru- guayului a participat, duminică, la „Ziua națională de protest" împotriva politicii regimului militar, pentru revenirea țării la un guvern civil și o viață politică parlamentară — transmite agenția France Presse. Acțiunile, organizate de Uniunea partidelor politice din Uruguay, au îmbrăcat forma unor marșuri și mitinguri populare, în cursul cărora au

fost prezentate obiectivele de luptă ale maselor largi populare pentru democratizarea vieții politice interne, ca și platforma-program a partidelor politice uruguayene consacrată revenirii țării la un regim civil. Documentul reclamă, între altele, organizarea Imediată de alegeri prezidențiale în țară, cu participarea tuturor forțelor politice uruguayene, eliberarea tuturor deținuților politici.
| AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT;^

ÎN SAN MARINO a avut loc du- I trainică ceremonia depunerii jură- I mîntului de către noii căpitani-re- 
genți — Gloriana Ranocchi.ni, mem- 

| bru al Partidului Comunist Sanma- 
rinez, ți Giorgio CresCentini, mem- 

1 bru al Partidului Socialist.
| ELIBERAREA UNEI MTLITAN- 
I TE PENTRU DREPTURILE POPU

LAȚIEI DE CULOARE. Sub pre- I siunea opiniei publice internațio- I nale, care își intensifică lupta împotriva inumanei politici de apart- I heid și discriminare rasială a regi- I mulul minoritar de la Pretoria, autoritățile sud-africane au eliberat

din închisoare pe Dora Nyembe, . luptătoare de seamă pentru dreptu- 1 rile populației de culoare, majori- I tară, din Republica Sud-Africană, după 15 ani de detenție — infor- f mează un comunicat al Congresului [ Național African (A.N.C.) difuzat la Lusaka. .
ACȚIUNI ÎMPOTRIVA MAFIEI. ' Sub deviza „împotriva Mafiei și a . șomajului de masă", în regiunea I italiană Calabria a început o sâp- tămină de acțiune organizată din . inițiativa Partidului Comunist Italian și a Federației Tineretului Comunist Italian. >
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