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Unanimă apreciere și profundă satisfacție pentru 
rezultatele rodnice ale vizitei de prietenie 
întreprinse de tovarășul Nicolae Ceăușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceăușescu, 
în R.S.F. Iugoslavia
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40 DE ANI DE MAR.P 
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PARTIDULUI
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maximă accelerare a ritmului I 
înaltă calitate a lucrărilor I

DEZVOLTAREA Șl MODERNIZAREA 
ECONOMIEI NAȚIONALE - 

factor hoțărîtor pentru progresii! 
multilateral al societății noastre

ZIUA DE AZI, DUMINICĂ - ZI DE MUNCĂ PE OGOARE!

Culturi la care semănatul

trebuie încheiat urgent
Stadiul lucrărilor în seara zilei de 13 

aprilie, pe baza datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii.

Avem astăzi o industrie modernă, dinamică, dotată 
cu tehnică avansată, capabilă să rezolve cele mai com
plexe probleme ale progresului contemporan, să asigure 
înzestrarea întregii economii cu mașini și utilaje de înalt 
randament.

Facem, adeseori, comparații cu trecutul, nu din simple curiozități statistice, cit mai ales pentru a evalua obiectiv drumul parcurs, pentru a înfățișa dimensiunile, nu de puține ori spectaculoase, ale unui salt de-a dreptul istoric pe care poporul nostru, sub conducerea partidului, l-a realizat într-o perioadă de timp scurtă. Să reflectăm, așadar, și în acest al 40-lea an al libertății noastre. asupra unor realități trecute și prezente Referindu-se la situația precară a economiei țării noastre la sfîrșitul deceniului patru, „Enciclopedia României’1 din anul 1939 nota: România deține încă o infimă parte din producția industrială mondială și producția pe cap de locuitor este la noi atît de mică, încît posibilitățile noastre de mărire a gradului de intensitate industrială sînt foarte vaste. Iar teoreticienii partidelor „istorice" considerau, pur și simplu, că despre industrie în România nu poate fi vorba pentru că lipsesc posibilitățile de a o avea și, apoi, n-ar avea nici un sens în sistemul nostru de nevoi și al intereselor de viitor.Care este astăzi imaginea economiei românești ? Oricine poate constata că dintr-o țară cu un pronunțat caracter agrar, cu o industrie slab dezvoltată și o agricultură înapoiată, România a devenit, în anii construcției socialiste, o țară indus- trial-agrară, cu o industrie puternică, în plină dezvoltare și modernizare. cu o agricultură în continuu progres; în acest an jubiliar, producția industrială a tării noastre este de 53 ori mai mare față de anul 1938 — anul de virf al dezvoltării României înainte de război ; producția agricolă a sporit în anii construcției socialiste de aproape 3 ori ; au crescut continuu, în ritmuri înalte, avuția: societății, venitul național și, pe această bază, nivelul de trai al întregului popor. In continuare, potrivit hotărîrilor Congresului al XII-iea

NICOLAE CEĂUȘESCUși ale Conferinței Naționale ale partidului, pe baza dezvoltării și modernizării economiei se prevede ca, pînă în 1985, România să depășească stadiul de țară în curs de dezvoltare, ajungînd un stat socialist cu dezvoltare economică medie și cu un nivel de trai al populației ridicat, corespunzător acestei noi etape.întreaga evoluție de pînă acum a economiei românești în anii socialismului, dezvoltarea ei actuală au avut și au loc în condițiile unei continue interdependențe cu economia mondială, fiind mai mult sau mai puțin influențată de fenomenele economiei mondiale. Dar ritmurile Înalte'In care s-â dezvoltat economia românească, ca și evoluția ei ascendentă din actualul cincinal demonstrează convingător — deși efecte ale crizei economice din lume afectează într-un fel sau altul toate țările — că orânduirea socialistă oferă posibilități de organizare socială pentru a face față cu mai mare eficiență fenomenelor negative din economia mondială, posibilități obiective valorificate la noi prin politica clarvăzătoare, științifică a partidului de folosire deplină și rațională a potențialului tehnic și material propriu de care dispunem, a competenței și capacității creatoare ale oamenilor muncii.
în tot ce am înfăptuit în anii so

cialismului, și îndeosebi in perioada 
cea mai fertilă din întreaga noastră 
istorie, inaugurată de Congresul ai 
IX-lea al P.C.R., de cînd in fruntea 
partidului și a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, în tot ceea ce ne propunem să realizăm, hotăritor a 
fost, este șl va fi efortul propriu. Un efort propriu conștient, riguros dozat pentru crearea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale ; un efort propriu susținut pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a forțelor de producție ; un efort propriu complex pentru perfecționarea întregii

organizări sociale, a relațiilor de producție ; un efort propriu care a avut și are în vedere ca obiectiv fundamental omul, satisfacerea tuturor nevoilor sale materiale și spirituale. Spunem azi, cu justificată mîndrie, conștienți de eforturile depuse, că nimic din ce am realizat în anii socialismului nu ne-a picat din cer, totul am dobîndit prin munca și sudoarea noastră, prin efortul creator ai întregului popor, sub conducerea înțeleaptă a partidului.. Cît de limpede și edificatoare sînt cuvintele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceăușescu : 
„Nici o țară din lume, nici un po
por nu s-a dezvoltat așteptînd aju
torul altora, nici o națiune nu se va 
putea dezvolta așteptind ca alții să 
facă eforturi pentru ea".Da. dezvoltarea și modernizarea e- conomico-socială a tării pe baza e- fortului propriu se impune în per
manență ca o necesitate obieotivă, în 
primul rind, pentru înfăptuirea pro
gramelor stabilite de partidul nos
tru comunist, prin care ne-am pro
pus să asigurăm in continuare creș
terea susținută a avuției naționale, 
a venitului național și, pe această 
bază, progresul economic și social 
multilateral al țării. Or, așa cum ne-am convins pînă acum, aceste o- biective pot fi atinse numai și numai prin munca întregului popor, mereu mai spornică, mai eficientă. Dar 'iată dimensiunile efortului propriu prin prisma unei comparații : dacă în urmă cu 20 de ani un procent de creștere a productivității muncii echivala cu o producție industrială în valoare de 2,5 miliarde lei. același procent asigură în 1984 o producție industrială de peste 12 miliarde lei. Este un spor substanțial de eficiență — productivitatea muncii fiind indicatorul sintetic al eficacității cu care este cheltuită
(Conțin nare în pag. a V-a)

Angajare revoluționară, răspundere 
patriotică pentru afirmarea cercetării 

științifice româneștiîn condițiile complexității activității economico-sociale actuale, ale revoluției .tehnico-științifice contemporane, stabilitatea în schimburile internaționale de valori materiale este determinată de atribute cum sînt competitivitatea, calitatea, eficiența economică. La acestea se adaugă cunoașterea produselor partenerilor aflați pe piața mondială și a perspectivelor de îmbunătățire a lor. Iată de ce o sarcină de stringentă actualitate o constituie realizarea de bunuri, atît pentru piața Internă, cît și pentru export, la nivelul exigențelor progresului tehni- co-ștlințific contemporan.Dealtfel, în Programul de ridicare a nivelului calitativ al produselor, adoptat de plenara Comitetului Central al partidului și de Marea Adunare Națională, se prevede realizarea de produse la nivelul celor mai bune performanțe mondiale și, în perspectivă, chiar peste nivelul acestor performanțe. In spiritul acestor sarcini subliniate de tovarășul Nicolae Ceăușescu, din a cărui inițiativă și sub a cărui îndrumare directă a fost elaborat programul amintit, este limpede marea răspundere ce revine cercetării științifice, proiectării și tehnologiei, lucrătorii din aceste domenii fiind chemați să se situeze în fruntea bătăliei pentru atingerea acestor înalte performanțe.La numai cîteva aspecte legate de înfăptuirea acestor sarcini complexe, de maximă importanță pentru progresul economic și social al patriei, mă voi opri în rîndurile ce urmează.Se știe că pentru realizarea de produse cu un grad ridicat de tehnicitate, competitive cu cele mai bune produse similare de pe piața mondială, este necesară o colaborare strinsă a tuturor celor care in laborator sau la planșetă, în atelierul de i \ producție sau întreprindere contri-

Prof. univ. ing.
Traian SÂLÂGEAN,

membru corespondent al Academie!buie efectiv la finalizarea unei tehnologii, unui produs ori a unei piese dintr-un ansamblu. Este un adevăr al zilelor noastre că obținerea produselor de înalt nivel tehnic și calitativ, asimilarea unor produse cu parametri tehnico-funcționali superiori, în concordanță cu noile tendințe ale progresului tehnic, sînt de necon- 
ceput fără o bună pregătire profesio
nală, fără o permanentă racordare a 
cunoștințelor profesionale și a prac
ticii la ceea ce este mai nou in lume, deopotrivă in domeniul concepției constructive a unui produs sau a unei instalații, cit și în cel al tehnologiei. Niciodată o minte conservatoare, tributară concepției retrograde „să facem așa, că așa s-a mai făcut și e bine !“, nu va putea scoate la lumină idei tehnice, soluții îndrăznețe, din care să se nască produse cu performanțe înalte, competitive pe piața mondială. $i nu am in vedere numai pregătirea și competența lucrătorilor din domeniul cercetării științifice șl ingineriei tehnologice, ci și ale celor din producție.Calificarea cadrelor este sarcina școlilor în general, a învățămintului superior și a formelor de perfecționare după terminarea studiilor. Fără îndoială că s-au făcut progrese incontestabile în sistemul național de calificare profesională. în această 
privință, un salt calitativ important 
al învățămintului românesc l-a re
prezentat concepția novatoare a se
cretarului general al partidului, de 
integrare a învățămintului cu cerce
tarea și producția. Prin aceasta, absolvenții noștri sînt pregătiți multi

lateral și dobîndesc capacitatea de adaptare sporită la cerințele în continuă schimbare ale producției. Este știut că, pe lingă această pregătire, fiecare om are înclinații și preferințe spre anumite domenii în care va putea da un randament mal bun, va putea crea ceva original sau va putea excela, ridieîndu-se la cel mai înalt nivel de profesionalism și creativitate. Aceste înclinații și preferințe trebuie stimulate, în special in rindul tineretului, creînd specialiștii de foarte înaltă calificare de care avem nevoie in competiția internațională. Consider că aceasta este una din îndatoririle patriotice ale profesorilor și ale tuturor celor ce au sarcina de a-i îndruma pe tineri, de a le stimula inventivitatea . și spiritul de competitivitate, pentru că și acestea fac parte din procesul de învățămînt și educație.Al doilea aspect asupra căruia este bine să reflectăm este educarea gîn- dirii independente, îndrăznețe. Depășirea nivelurilor de calitate în producția fizică sau în cea spirituală s-a făcut totdeauna prin cutezanță, prin abordarea noului in mod revoluționar. Marile invenții și descoperiri se caracterizează și prin aceea că ele au făcut să fie posibil ceea ce pînă atunci era calificat ca „imposibil". Poporul român a demonstrat, in cei 40 da ani ai libertății noastre, la ce realizări deosebite se poate ajunge și s-a ajuns prin descătușarea inițiativei creatoare, prin valorificarea plenară a capacității inovatoare a tuturor fiilor acestui pămint. Mărețe obiective economice și sociale, a căror înfăptuire părea multora pur și simplu iluzorie, au fost atinse într-un timp istoric scurt.Iată de ce, și nouă, celor care ne
(Continuare în pag. a IV-a)

Mai erau de însămînțat 28 000 
hectare, îndeosebi în județele 
Giurgiu, Buzău, Prahova, Galați, 
Vrancea, Neamț, Botoșani, Cluj, 
Suceava, Brașov, Covasna și Har
ghita.

Suprafața rămasă de semănat 
era de 118 000 hectare, localizîn- 
du-se mai ales în județele Dolj, 
Olt, Teleorman, Giurgiu, Ialo
mița, Călărași, Brăila, Buzău, Me
hedinți, Prahova, Dîmbovița, Ar
geș, Vrancea, Bacău și lași.

Mai erau de însămînțat 23 000 
hectare, suprafețe mai mari fiind 
în județele Mehedinți, Gorj, Ba
cău, Neamț, Botoșani, Sibiu, Bra
șov, Covasna, Harghita și Su
ceava.

Suprafața rămasă de plantat 
era de 63 600 hectare, localizîn- 
du-se îndeosebi în județele Dolj, 
Ialomița, Călărași, Constanța, Tub 
cea, Brăila, Buzău, Mehedinți, 
Prahova, Argeș, Gorj, Galați, 
Vrancea, Bacău, lași, Neamț, Bo
toșani, Sălaj, Sibiu, Brașov, Co
vasna, Harghita, Maramureș și 
Suceava.

Semănatul trebuie grabnic ter
minat și la alte culturi: in pentru 
ulei, cînepă pentru fibră, mazăre 
boabe, ovăz, orzoaică de primă
vară, cartofi de vară.

în ce privește PORUMBUL, se
mănatul a început în 27 de ju
dețe, dar ritmul însămînțării aces- 
tei culturi trebuie să crească mult.
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STADIUL INSAMINȚARII CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ, în procente, pe județe, în 
seara zilei de 13 aprilie (pe bdza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii)Intrăm în a doua jumătate a lunii aprilie șl acum fiecare oră, fiecare zi sînt hotărîtoare pentru înfăptuirea uneia din cele mai Importante sarcini din vlăța economică a țării : ac

celerarea Ia maximum a ritmului însămînțărl- 
lor.Stadiul întîrziat al lucrărilor — pînă în seara zilei de 13 aprilie au fost semănate cu diferite culturi 1 643 200 hectare, ceea ce reprezintă 34 la sută din suprafața planificată — impune ca pretutindeni, în fiecare unitate agricolă. în fiecare județ, să fie mobilizate puternic 
toate forțele umane și mijloacele mecanice, să 
se lucreze practic intreaga zi-lumină la semă
nat și în două schimburi la pregătirea terenului, pentru ca însămînțările să fie terminata într-un timp cît mai scurt.Desigur, fără întirziere trebuie să se încheie semănatul sfeclei de zahăr, florii-soarelui, inului pentru fibră și ulei, cînepei pentru fibră, ovăzului, orzoaicei de primăvară și plantarea cartofilor de vară și toamnă. Totodată, este necesar ca pretutindeni să se lucreze pe un front larg la semănatul porumbului, care ocupă o mare pondere în ansamblul culturilor de primăvară.Timpul de lucru în cîmp este bun. temperatura este în creștere și, de aceea, cerința esențială în momentul de față este ca în fiecare 
unitate agricolă, în fiecare consiliu agroindus
trial și județ să se realizeze zilnic viteze de 
lucru la nivelul maxim al potențialului de caroMECANIZATORI

dispun. Nimic nu trebuie să sustragă In aceste zile pe oamenii ogoarelor de la obligația lor fundamentală : executarea în ritm intens a în- sămințărilor. Și ziua de azi, duminică, trebuie 
să fio pretutindeni o zi a ritmurilor Înalte Ia 
semănat !Eforturile pentru accelerarea însămînțărilor trebuie să se împletească cu preocuparea stă
ruitoare pentru executarea unor lucrări de cea 
mai bună calitate, pentru asigurarea densită
ților prevăzute la fiecare cultură, spre a se pune 
baze solide recoltelor record din acest an. Mari răspunderi revin in această privință mecanizatorilor și, în primul rind, specialiștilor și cadrelor de conducere din unități și consiliile agroindustriale, care în aceste zile trebuie să-și desfășoare activitatea din zori și pină-n noapte pe cîmp, în mijlocul formațiilor de lucru, să exercite un control riguros asupra calității lucrărilor, să asigure respectarea normelor de densitate stabilite. >

Săptămina care urmează este decisivă pentru 
Încheierea grabnică a însămînțărilor. De aceea, nu există acum sarcină mai importantă pentru organele județene de partid și agricole, organizațiile de partid de la sate, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole de- cît aceea de a acționa energic, hotărît pentru mobilizarea Ia activitatea din cîmp a tuturor mecanizatorilor, specialiștilor și cooperatorilor, astfel ca fiecare zi să marcheze un avans substanțial la însămînțări., COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ!Folosiți din plin, Ia întreaga capacitate, mașinile și utilajele, fiecare oră de lucru din zi și din noapte, pentru a accelera la maximum ritmul însămînțărilor!Dovediți o înaltă răspundere pentru calitatea lucrărilor, asigurați densitățile prevăzute Ia fiecare cultură, spre a pune temelii trainice recoltelor record din acest an!

A început umplerea cu apă a ultimului
tronson al Canalului Dunăre-Marea Neagră

Sîmbătă dimineața, 
la kilometrul 41 al 
Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, s-au 
declanșat operațiuni
le de umplere cu apă 
a ultimului tronson de 
23 km, intre Ba- 
sarabi și ecluza Agi- 
gea.

Umplerea cu apă a 
acestei porțiuni se 
face prin intermediul 
unor conducte de 
mare capacitate, după 
un procedeu original, 
care asigură pompa
rea a 20 mc pe se
cundă, pînă la atinge
rea cantității de 14 
milioane mc - reali- 
zîndu-se astfel egali
zarea volumului de 
apă pe întregul canal. 
In următoarele zile se 
vor desfășura șl lucră
rile de înlăturare, cu 
ajutorul unor drăgl, a 
„dopului" de pămint.

care separă provizoriu 
cele două tronsoane 
de canal.

Odată cu declanșa
rea umplerii cu apă a 
tronsonului Basarabl - 
ecluza Agigea, a în
ceput în mod practic 
pentru constructorii a- 
cestei mărețe lucrări 
„numărătoarea inver
să", care apropie ziua 
trecerii, în probe, a 
primelor convoaie de 
nave și deschiderea 
navigației pe intreaga 
distanță de 64,2 km a 
magistralei de apă 
dintre Dunăre și Ma
rea Neagră.

Se finalizează, ast
fel, cea mai mare lu
crare de investiții rea
lizată in țara noastră, 
din inițiativa și sub 
directa conducere a 
tovarășului Nicolae 
Ceăușescu, de numele 
căruia se leagă mari

le înfăptuiri ale po
porului nostru in anii 
edificării socialismului, 
realizarea unor opere 
grandioase ce vor 
dura peste timp ca <s 
strălucită mărturie a 
marilor împliniri de 
după Congresul al 
IX-lea al partidului, 
perioadă pe care cu 
legitimă mindrie na
țiunea noastră o nu
mește „Epoca Nicolae 
Ceăușescu".

Constructorii cana
lului dedică acest im
portant succes zilei de 
1 Mai și celor două 
mari evenimente din 
viața poporului nostru 
— cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de 
eliberare socială și 
națională, antifascistă 
și antiimperialistă și 
Congresul al Xlll-lea 
al partidului.

(Agerpres)

î UNIȚI SUB TREI CULORl]
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Destinul nostru este acest bărbat de seamă 
ce vine din istorie și-a făurit-o chiar; 
viteazul ce ne duce corabia fără teamă 
spre visul omenirii etern și legendar.

Și ridicat-a țara de la întîia-i treaptă 
iar vulturii istoriei adeverit-au zborul 
fiindcă tot cuvîntul i s-a-mplinit în faptă 
în fapta lui înaltă stînd însuși viitorul.

Să fie țara noastră a lumii soră bună, 
egală între state, o floare între flori, 
e mesager de pace sub nori de grea furtună 
cu oameni demni și liberi, uniți sub trei culori.

De-aceea cînd spre soare pămintul se trezește 
înviorat și proaspăt sub vint de primăvară 
rosti-vom tot poporul, curat și românește :
TRĂIASCĂ CEĂUȘESCU, EROU DE NEAM Șl ȚARĂ" I

Ionel TECȘA ț
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r 40 de ani de mari izbînzi sub stindardul partidului

,T .<

?t 1 V
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SÎNT... M ÎNĂLȚIME!
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Una dintre ramurile industriale in care inteligența 
tehnică, creativitatea ți performanțele românești au 
găsit și dovedit în anii construcției socialiste un larg 
și spectaculos cimp de afirmare este aceea a utila
jului petrolier. De la o țară cunoscută și recunoscută 
pentru tradițiile ei în extracția țițeiului - dar care 
importa instalațiile și utilajele necesare extragerii și 
prelucrării „aurului negru" I - România a devenit una 
dintre performerele mondiale în domeniul producției de 
utilaj petrolier. Că este așa stau mărturie cele cinci 
medalii de aur și elogiile unanime pe care instalațiile 
românești — în condiții de aprigă competitivitate - le-au 
cîștigat pe esplanadele tîrgurilor și expozițiilor inter
naționale.

Sîntem ceea ce devenim. întreprinderea „1 Mai" din 
Ploiești - principala producătoare de utilaj petroliei
- a devenit ceea ce este abia după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea partidului și sta
tului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu. Intre 
1965, anul primei vizite în uzină a secretarului general 
al partidului, și 1984, anul Congresului al Xlll-lea, va
loarea producției a crescut de peste trei ori.

Sîntem ceea ce devenim. Iar în acești ani UPETROM
— marca de prestigiu a unei întregi ramuri industriale — 
a devenit cunoscută în peste 30 de țări. Datorită ei, 
România anului '84 este în ierarhia lumii al doilea 
exportator și al treilea producător de utilaj petrolier.

Acum, în anul 40 al libertății noastre.

...O ramură printre ramuri înflorite. Este observația pe care ne-a sugerat-o nu goana după metafore, ci însăși realitatea. Pentru că aici, sus, în vîrful dealului Tufeni din marginea orașului Bâicoi, ne înconjoară o imensă livadă de piersici, ale căror ramuri sînt gata să explodeze în floare. Ii privim de pe podul sondei 7 000, aparținătoare Schelei de foraj Liliești. Este cea mai adincă din România — 7 025 metri. De ce s-a săpat la asemenea adîncime ?—• Sălbatica exploatare din trecut a petrolului românesc de către societățile străine ne obligă astăzi să forăm din ce în ce mai adine. Țara are nevoie de petrol, de energia necesară înfăptuirii amplelor sale programe de dezvoltare eco- nomico-socială. Avem satisfacția de a ne folosi în aceste foraje de utilaje și instalații tehnice de vîrf, capabile de performanțe deosebite, rod al gindirji și execuției tehnice românești...Cuvintele aparțin inginerului 
Ion Sirbu, șeful brigăzii de foraj, omul sub a cărui conducere s-a săpat cel mai adine puț din țară. 
Ne spune în continuare :— Este o instalație de tipul F-500, capabilă să atingă și 10 000 de metri. Ne-am oprit la’7 025 m, pentru că de atît este nevoie. Dacă doream puteam continua. Știți însă că recordul european a fost obținut tot cu un echipament românesc 7Știam. în R.D.G., cu instalația UPETROM 3 DH-400 — deci de o putere mai mică decît aceasta pe care ne aflăm acum — sonda Mi- row 1 a ajuns la 8 008 metri. Este o dovadă în plus că utilajul nostru petrolier se situează printre cele mai bune din lume. Iar meritul principal aparține ploieștenilor de la „1 . Mai^i' iiînsă ’ nu'.intimai în acerată' F<-300 ’ Sînt încorporate eforturile^ creatoare și rezultatele muncii a zeci și zeci de întreprinderi din toată țara.Sîntem ceea ce devenim. Anul trecut, actuala UPETROM a sărbătorit 75 de ani de existență, dar pînă la 23 August 1944 n-a reușit niciodată să producă mai mult de 
1 la sută din necesarul anual pentru forajul sondelor. Restul se importa. O confirmă oamenii care știu, care au lucrat acolo, la fosta ' „Concordia", astăzi pensionari : 
„Făceam mai mult reparații. _ iar 
utilajul era adus din străinătate, 
unde trăiau și o parte dintre acțio
narii uzinei. Practic, n-am moștenit 
nimic ; ce mai era au distrus bom
bardamentele". (Sandu Andrei, strungar în fier).

„întorși din evacuare am con
statat că din fosta «Concordia», in 
urma bombardamentelor, nu ră
măseseră decit movile imense de 
betoane, fiare răsucite, cărămizi 
sparte și o serie de pereți care îm
pungeau văzduhul cu niște cioturi". 
(Dumitru Dragomirescu, muncitor).

„Actul revoluționar de la 23 
August ne-a găsit in condiții foarte 
grele. Eram puși in fața unei pro
bleme deosebit de complexe : re
facerea uzinei in termenul cel mai 
scurt. Îmi amintesc că, la îndemnul 
membrilor de partid, în timp ce 
construiam zidurile de la Meca
nica I făceam corturi in jurul 
CONSTRUCȚIA DE UTILAJ PETROLIER-O VIGUROASĂ 

RAMURĂ INDUSTRIALĂ CREATĂ Șl DEZVOLTATĂ 
1N ANII SOCIALISMULUI

strungurilor. Spiritul revoluționar, 
exemplul personal al comuniștilor 
reușise să antreneze întreaga su
flare muncitorească a țării in 
opera de reconstrucție economică" 
(Stelian St. Popescu, strungar in fier).Așadar, s-a pornit practic de la zero, de la piesele strunjite sub cort, iar „timpul liber" muncitorii . și-1 „petreceau" ridicînd ziduri. Odihna o tot amînau pentru „mai tîrziu". Se muncea fără preget, fără tocmeală, fără cruțare. O confirmă și „Scînteia" de Itlni, _____ .. ________ . ai lor. -.iunie 1948 : .:,,fft.fabriâHeLw-.-. întrebi 
prinderile rib&sife ^eirolifer^' 'șSv-'
simte de la o zi la alta noua ati
tudine față de muncă, atitudinea 
omului care' muncește cu elan și 
dîrzenie pentru el, pentru familia 
și copiii săi, pentru țara sa". Ca răsplată, orînduirea cea nouă a acordat acestei veritabile vetre a muncii denumirea Zilei Muncii : fosta „Concordia" a devenit întreprinderea „1 Mai".Viața era încă grea, dar anii parcă zburau. La chemarea și sub conducerea partidului, uzina — ca dealtfel întreaga țară — s-a refăcut, și-a cicatrizat rănile, a pornit impetuos pe drumul nou al socialismului, în ritmurile tot mai rapide ale industrializării. Se obțineau primele succese. întrecerea în muncă și învățătură deveniseră 

temeliile pe care se edificau viitoare performanțe. De la simplele reparații s-a cutezat la producerea utilajului petrolier. Cu forțe proprii. Cei mai buni muncitori, ingineri și tehnicieni au fost promovați în serviciile de concepție. Dintre aceștia, în 1955, a fost selecționat nucleul Institutului de proiectare și cercetare pentru utilaj petrolier (I.P.C.U.p.) ; „creierul" care a gîndit tot ceea ce a făcut de atunci încoace faima tuturor instalațiilor românești.
Nicolae Bucura, secretarul comitetului de partid din întreprinderea „1 Mai", ține să precizeze :— Adevărata dezvoltare și diver

sificare a ramurii noastre industriale s-ă produs după Congresul al IX-lea al partidului. în iulie 1965, la adunarea populară din curtea uzinei noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne spunea : 
„Pregătindu-se pentru a porni la 
noul drum, partidul, Comitetul său 
Central consideră că este bine să 
se sfătuiască cu muncitorii, cu ță
ranii, cu intelectualii, cu toți cei 
care, sub conducerea sa, vor străbate acest drum". De atunci și pînă acum tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a vizitat de nenurițiă- 

. rate, ori, uneori chiar și tie două ■o’rî pe an. După- fihcarâ vizită" fie lucru uzina s-a dezvoltat și mai mult, producția a crescut și s-a diversificat, condițiile de muncă s-au îmbunătățit substanțial. Secțiile de mecanică 6 și 7, turnătoria — una dintre cele mai moderne din țară — au fost realizate la indicația expresă a secretarului general al partidului.Aceeași idee o subliniază și inginerul Dumitru Ghioca, directorul întreprinderii.— în cursul numeroaselor vizite de lucru la „1 Mai", tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a îndemnat de fiecare dată să avem încredere în forțele proprii, să nu ne mulțumim cu ceea ce am obținut. Ne-a cerut să luptăm permanent pentru o nouă calitate a muncii', să ac

ționăm mai stăruitor pentru înnoirea și modernizarea fabricatelor, să ținem pasul cu performanțele mondiale. „Este foarte bine — ne spunea — să mergeți pe această 
linie, reproiectind acele utilaje că
rora viața, tehnica le-au luat-o 
înainte".Sîntem ceea ce devenim. Cu brațele și cu mintea lor, muncitorii de la „1 Mai" și-au înălțat propria fabrică, iar produsele lor concurează de la egal la egal produsele similare ale tehnicii mondiale. Dar — și în primul rînd — acești veritabili constructori de succese s-au construit pe ei, s-au perfecționat în profesii, alții și-au însușit meserii noi, s-au pregătit cu răspundere pentru exigențele acestor ani, și-au transmis experiențele de muncă și cunoștințele acumulate într-o viață. („Omul de lîngă tine — muncitor destoinic ca și tine", este numai una dintre inițiativele organizației de partid în munca de educație). Peste ani, aceste strădanii au rodit din plin.„Scînteia" din 30 mai 1948 : „La «Concordia» nu lipsesc nici 
invențiile și inovațiile făcute de 
muncitori. Iată bunăoară turnătoria 
de fontă și bronz. Din cauză că 
lipsea cositorul nu se puteau turna 
piesele de bronz necesare altei 
secții. Tovarășul inginer Rașeev a 

înlocuit cositorul printr-un aliaj 
nou, obținind și piese de o cali
tate superioară celei vechi. Tova
rășii Iosif Ldsovschi și Ion Bețea 
au pus pe picioare o instalație de 
fabricare a rulmenților".— Mai știți ceva despre acești oameni ? — l-am întrebat pe dr. ing. Mihai Mateescu, șeful serviciului organizarea producției și a muncii din uzină.— Cum să nu ! Lisovschi are 79 de ani, dar tot vine prin fabrică și ne ajută. în viața lui. a făcut peste j-o^sută-de invenții și /inovații, este ’laureat- ahl'Premiului ’de-“Stat ; în ■ tinerețe i se spunea „micul Edison", iar astăzi.........bătrînul nostrucel tînăr"... Inginerul Dumitru Rașeev este acum profesor doctor docent și șef de catedră la Institutul de petrol și gaze din Ploiești.Sîntem ceea ce devenim prin munca și strădania noastră, iar cei 40 de ani de libertate au creat condițiile necesare pentru ca fiecare dintre noi să se poată dezvolta conform dorințelor și puterilor proprii. La „1 Mai" există in această privință o frumoasă tradiție. Trecindu-i prin probele de foc ale reconstrucției, mai apoi prin cele obligatorii obținerii și susținerii marilor performanțe, uzina a format oameni deosebit de valoroși, specialiști de înaltă clasă. 

buni revoluționari. împreună cu dr. ing. Mihai Mateescu am numărat — recrutați fiind de aici —• o serie întreagă de activiști cu funcții de răspundere, șefi de catedre universitare, directori de întreprinderi, instituții și de centrale industriale și chiar trei miniștri !— Avem și vreo cîteva sute de... ambasadori.— Poftim ?!— Așa îi numim pe cel care asigură service-ul peste hotare. Sint oameni cu o înaltă calificare profesională. capabili să rezolve cele mai dificile probleme, adevărați ambasadori ai tehnicii românești în ramura utilajului petrolier...Ni s-au arătat „fișele" do deplasări ale lăcătușilor Ion Bratu și Vasile Crișan : India, R.D.G., Pakistan, Turcia, Filipine, Bangladesh— pentru primul ; U.R.S.S.. R.D.G., Cuba, Turcia, China, Algeria, Iugoslavia, Argentina — pentru al doilea. înmulțiți cu 400 numărul unor astfel de pașapoarte și veți obține aproximativ... arealul de răspindire pe Terra al utilajului petrolier românesc în anul 1983.— înainte „importam" specialiști pentru forajele din țară ; acum oferim și oamenii, și tehnica necesară exploatării petrolului pe multe meridiane. Oameni și tehnică de virf. Utilajul petrolier românesc este foarte bine cotat pe piața internațională, ne spune ing. Gheor- 
ghe Dinu, directorul centralei de resort. Asta pentru că ne străduim— deși nu-i ușor — să ținem pasul cu performanțele de ultimă oră ale domeniului. Avem astfel satisfacția de a răspunde prin fapte concrete exigentelor, îndrumărilor și orientărilor formulăte de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, datorită cărora ramura industrială a utilajului petrolier și-a cîștigat un binemeritat prestigiu international.— La ce lucrați acum ?— La a treia generație de utilaj petrolier românesc. Executăm instalația F-900, pentru foraje la peste 10 000 metri, cu acționare diesel-electrică ; la Tîrgoviște producem instalații pentru explorări seismice și pentru prevenirea erupțiilor ; de Ia Cîmpina asigurăm o gamă diversă a sculelor de foraj. Tot. centrala noastră — care este „grefată" pe întreprinderea -,1,. Mai":-— a pus în lucru echibâfnâtlțe.< pentru exploatarea țițeiului pe platforma continentală a Mării Negre, noi sisteme de sape de foraj, echipamente eliîopterabile pentru zonele accidentate, echipamente pentru medii corosive, pentru lucru la temperaturi scăzute pînă la minus 60° C... Tot ceea ce am făcut și facem are la bază gîndirea proprie.11 ascultăm pe inginerul director și. cu ochii mintii, revedeam cum turla argintie a sondei 7 000 a „înflorit" pe dealul Tufenilor, lingă Băicoi. in mijlocul piersicilor cu ramurile gata să dea în floare.

Mircea BUNEA 
Constantin CAPKARU Asemenea turle românești se profilează pe cerul multora dintre țările lumii 
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SUCEAVA SUB LUMINOSUL ARC
DE TIMP AL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

SUCEAVA : oraș de glorie nu numai alSuceava nu este numai un oraș, ci și un simbol al puterii timpului de a se coagula în durată. Spre deosebire de numele altor orașe, acesta, în cuvîntul care-i îmbracă înțelesurile, cuprinde un anume fior. Și nu numai pentru că Suceava vine de foarte departe, dar depărtarea a- ceasta, uneori, iși trădează puncte de sprijin nu numai pentru gind, ci și pentru privire. Și chiar pentru mina avidă de certitudinea unui umăr. Multe vestigii ale trecutului au rămas aici în picioare : ctitorii 

ale vechilor voievozi, ruinele curții domnești sau bătrîna Cetate de Scaun a Sucevei. Și nu intîmplător multora dintre ele li s-a curmat risipirea abia în zilele noastre. Cu alte cuvinte, fără teama de a greși, putem spune că Suceava a început să privească spre viitor și printr-un amplu efort de consolidare a argumentelor materiale ale faimei trecutului ei. într-un oraș renăscut, toate vestigiile amintite s-au reintegrat cu -un chip întinerit, revigorat, reconstituit cu migală de artizan, gata să 

înfrunte, și de acum înainte, alte și alte secole.Totuși, să nu ne amăgim prea mult : la Suceava, măreția și gloria, dacă prin măreție și glorie înțelegem zidire durabilă, nu sînt de căutat doar în urmă.. Niciodată Suceava nu a fost mai mult decît un tîrg așezat la o răscruce convenabilă de cărări și drumuri, intru toate asemănător altor tîrguri. Beneficiul rezultind din calitatea de reședință domnească s-a răsfrint prea puțin asupra vieții de toate zilele a celor multi și umili. Dovadă 

trecutului, ci și ai prezentuluifiind însuși faptul că în urmă cu patru decenii, cînd și înaintea Sucevei, ca și înaintea țării întregi, s-a așternut un timp nou, orașul trebuia reconstruit din temelii și pe de-a-n- ■tregul. Din zestrea edilitară 
a tîrgului de altădată, prea puține edificii meritau a fi conservate : doar o prefectură. o cazarmă și eventual un liceu. Și astăzi, firește, au rămas toate rătăcite într-un noian de zidiri noi, într-un păienjeniș de'artere care au corectat și redese- nat încîlcita-tramă stradală a urbei de ieri. Prestigiul

socialistSucevei contemporane ră- mîne mirosul de zidărie șl beton proaspăt. Simbolul ei rămîne brațul de macara suspendat laborios în aerul curat al Țării de Sus. Suceava de azi fiind un oraș în totalitate nou, mai cu seamă atunci cind avem în vedere acea totalitate care însearhnă un reazem și o speranță pentru existența cotidiană a omului.Un singur cartier al Sucevei contemporane. George Enescu, însumează a- proape tot atîția locuitori cîți număra orașul din 1944. Dacă îi adăugăm locuin-

Foto : E. Dichiseanuțele construite în perimetrul central al bătrînei Cetăți de Scaun și în ansamblurile Ștefan cel Mare, Cuza Vodă, Zamca sau Arini, este ca și cum am privi într-un caleidoscop miraculos în prismele căruia localitatea de ieri nu se multiplică numai ca număr și ca întindere, ci în primul rînd ca statură și demnitate. Și etalonul a- cestor staturi robuste, insinuate în peisajul tradițional al Bucovinei, nil oferă, înainte de toate, edificiile de acut intehes public, asemeni Casei de 

cultură a sindicatelor, asemeni hotelului „Bucovina", asemeni marelui spital al orașului, asemeni noului sediu al .Centrului de proiectare din Suceava. într-un sfert de veac, acest centru a elaborat peste 11 000 proiecte. Și un proiect, la Suceava, ca și pe alte, meleaguri, înseamnă între 30 și 120 apartamente, dacă nu mai multe, înseamnă o poștă centrală, cu un nod cuprinzător de comunicații telefonice și telegrafice, înseamnă un magazin universal cu patru niveluri, înseamnă chiar și alt hotel, poate mai puțin cochet decît „Bucovina", însă ceva mai încăpător. La Suceava, mai sintetic vorbind, un proiect transpus în realitate inseamnă zeci, sute, mii de existențe redimen- sionate în gesturi, în spiritualitate, în aspirații.Firește, nu numai zidăria dă marcă unui municipiu, ci zși tipul de mentalitate al locuitorilor lui. Și la Suceava este cert că ne aflăm înaintea unei Concepții expansive de viață, înaintea unei fibre de pionieri. Din punctul acesta, lucrurile se cuvin luate cumva mai prin învăluire și mai de departe. Vrem, nu vrem, țara e plină de moldoveni, începînd cu minele de la Bălan sau cu noile așezăminte industriale din Bistrița și Beclean și terminind cu Combinatul siderurgic al Hunedoarei. De unde ești ? Din Suceava !... — e o pereche de replici care se întîmplă frecvent . în auzul oricui, mai prin toate județele tării. La o judecată superficială s-ar spune că ne aflăm față în față cu o iremediabilă hemoragie demografică. Cu toate acestea, bunul simț ne readuce repede cu picioarele pe pămînt. Da’ de unde Aparența, și pe fața aceasta a vieții, trebuie confruntată cu esența. Deși întîlnim suceveni peste tot, în numai două decenii municipiul Suceavă aproape și-a triplat numărul locuitorilor. Natalitatea. în toată Bucovina, ca și în inima ei, atinge procente respectabile. Și a, survenit și în istoria mai nouă a acestui străvechi leagăn de oameni un moment de răscru

ce : momentul cînd sucevenii, după ce au cucerit țara, prin hărnicie, prin loialitate, prin pasiunea pentru lucrul bine făcut, trebuiau să recucerească și locul baștinei lor. Căi de mijloc sau lăturalnice, din acest punct de vedere, nu prea existau. Exista doar o singură cale : într-un mare oraș, hărnicia, loialitatea fată de meserie, pasiunea pentru lucrul bine făcut nu se pot exercita decît pe teritoriul unor industrii prospere. Și a sunat și ceasul industrializării Sucevei.Procesul are o istorie. Din toată această istorie, pînă una. alta, să alegem clipa cînd truda și abnegația devin prestigiu. Recent, prin decret prezidențial, Combinatul de celuloză și hirtie din Suceava a fost distins cu „Ordinul Muncii" clasa a Il-a. De asemenea întreprinderea de prospectări și explorări geologice și întreprinderea de confecții din Suceava au fost distinse cu „Ordinul Muncii" clasa a IlI-a. Luate la bani mărunți, și într-o ordine inversă. toate aceste momente ne dezvăluie, de fapt, o ordine normală a priorităților, proprie timpului nostru. Nimeni nu se îndoiește că o întreprindere de confecții își dedică întreaga activitate, nemijlocit, bunăstării omului. Marca de fabricație „Zimbrul", intr-adevăr, de un deceniu și jumătate, a cucerit garderobele țării, întocmai cum au cucerit sucevenii țara cînd nu prea aveau ce lucra acasă. întreprinderea de prospectări și explorări geologice, pe de altă parte, are semnificația unui picior așezat temeinic în orizontul zilei de mîine. Iar Combinatul de celuloză și hirtie din Suceava statornicește tradițiilor acestor meleaguri un drum nou și viguros de reafirmare, ca și privilegiul înnobilării unei avuții ancestrale prin dotări tehnice fără echivalent în trecut.în sfîrșit, survine si clipa cînd prezentul însuși începe să aibă un trecut al său, mereu îmbogățit. Cînd un peisaj industrial conturat. cu repere știute ca re- prezentînd originea unor tradiții, mai vechi sau de dată recentă, începe să-și 

anexeze zone de creație noi este un semn sigur că intrăm într-o altă vîrstă. Cum se întîmplă și azi la Suceava. La timpul lor, întreprinderea mecanică și întreprinderea de utilaje și piese de schimb au marcat aici astfel de momente. Nu de mult, o nouă industrie revendică drept de cetate în inima Bucovinei, prin întreprinderea de fibre artificiale Suceava. Dezvoltarea municipiului, de acum, își lărgește considerabil bazele și se justifică. bineînțeles, cu argumente de o altă tărie. Faptul ca atare rînduin- du-se între înfăptuirile revoluționare ale prezentului, ale epocii inaugurate de Congresul IX al partidului. adică între inițiativele care determină o geografie economică întinerită și, totodată, un dinamism nou în înfăptuirea unei noi calități a muncii și a vieții.Unii spun că Suceava ar fi mai mindră decît ori- cînd în răsăritul soarelui. Alții cred că abia în asfințit silueta municipiului decupează pe zare un profit de o grandoare incontestabilă. Dimpotrivă, noi credem că pulsul acestui mare oraș, românesc pînă în măduva ■ oaselor, se dezvăluie abia în amiaza zilelor lui. Atunci cînd puterea sa de persuasiune funcționează din plin, cu toate motoarele. De fapt, de ce să nu spunem lucrurilor pe nume, amiaza rămîne piatra de încercare a oricărui oraș important. Poate este o prejudecată, dar lîncezeala de amiază a tîrgurilor de altădată mai stăruie in memoria noastră, ca un reper al devitalizării. Lîncezeala aceea a locurilor unde nu se întîmplă nimic. Și dacă la Suceava se întîmplă atitea, în plină amiază. în amiaza marilor împliniri socialiste, este limpede că și vechea Cetate de Scaun a Țării de Sus merită toate superlativele, nu neapărat pentru că vom rămîne mereu atașați de trecutul de glorie, ci pentru că și prezentul, fiind cauza noastră supremă, a implicat în istoria Sucevei o fibră de certă vitalitate.
Mihai PELIN



SCINTElA — duminică 15 aprilie 1984 PAGINA 3Unanimă apreciere și profundă satisfacție pentru rezultatele rodnice ale vizitei de prietenie întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in R. S. F. Iugoslavia TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală, însuflețiți de cele mai calde sentimente de dragoste, nemărginită prețuire și adine respect ce vi le poartă dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, personalitate proeminentă a lumii politice contemporane, au urmărit cu profundă satisfacție și înaltă mîndrie patriotică vizita de prietenie pe care ați efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia, se spune în telegrama COMITETULUI 

MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. întreaga desfășurare a vizitei, cordialitatea, căldura și prețuirea cu care, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena Ceaușescu, străluciți mesageri ai idealurilor de prietenie, pace și colaborare ale poporului român, ați fost întîmpinați, și de această dată, pe pămîntul iugoslav relevă în mod pregnant aprecierea și respectul cu care este privită astăzi politica înțeleaptă a partidului și statului nostru. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toată hotărirea, neprecupețind nici un efort, pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor și angajamentelor asumate în întîmpi- narea celei de-a 40-a aniversări a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și a celui de-al XIII-lea Congres al partidului, spre a ne aduce astfel o contribuție tot mai mare la mersul înainte al patriei spre zorii luminoși ai comunismului.

eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului cu realizări remarcabile în toate sectoarele de activitate.Exprimîndu-vă, în numele milioanelor de oameni ai muncii din țara noastră, cele mai profunde sentimente de dragoste și respect. CON
SILIUL CENTRAL AL UNIUNII 
GENERALE A SINDICATELOR DIN 
ROMANIA vă adresează tradiționala urare „Bine ați venit 1“ din noua vizită de prietenie pe care ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia — se arată într-o altă telegramă. Am urmărit, pătrunși de îndreptățită mîndrie patriotică, primirea caldă, prietenească cu care ați fost înconjurat pretutindeni, ecoul larg pe care l-a trezit această vizită in presa iugoslavă, precum și în presa altor state, toate acestea con- stituindu-se în noi expresii ale prețuirii și stimei de care vă bucurați pretutindeni în lume pentru acțiunea dumneavoastră neobosită pusă în slujba înțelegerii și păcii, pentru soluționarea marilor probleme internaționale, în interesul progresului și conlucrării pașnice între toate popoarele lumii. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, traducînd în viață hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., orientările și sarcinile trasate Ia recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și la sesiunea Marii Adunări Naționale,

sie de trainică prietenie, dorința comună de adîncire a colaborării și conlucrării prietenești dintre partidele, țările și popoarele noastre, în interesul reciproc al cauzei păcii și securității în Balcani, în Europa și în întreaga lume — se relevă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CLUJ AL P.C.R. Primirea deosebit de călduroasă, manifestările de înaltă stimă, vibrantă bucurie, cordialitate și aleasă ospitalitate exprimate pe tot parcursul vizitei de popoarele iugoslave constituie o dovadă grăitoare a tradiționalelor legături de bună vecinătate și colaborare prietenească dintre popoarele și țările noastre, a prețuirii și admirației de care dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă bucurați in lumea contemporană', ca promotor neobosit al ■ politicii de pace, înțelegere și colaborare între țări și națiuni. Cu adîncă recunoștință' pentru modul strălucit în care concepeți și promovați în arena internațională inițiative, idei și orientări de profundă înțelepciune și admirabilă cutezanță revoluționară, oamenii muncii clujeni vă încredințează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea lor fermă de a vă urma neabătut, cu abnegație și dăruire, în tot ceea ce gîndiți și întreprindeți pentru prosperitatea țării și creșterea prestigiului ei pe plan mondial.

de conducător de prestigiul interna- de care vă bucu- ne aflăm în anul
și de stat, de poporul iugoslav prieten, rezultatele cu care s-au încheiat convorbirile oficiale confirmă încă o dată înaltele dumneavoastră virtuți partid și de stat, țional proeminent rați. Acum, cindcelei de-a 40-a aniversări a revoluției din august și al Congresului al XIII-lea al partidului, vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu și mai multă energie pentru îndeplinirea neabătută a obiectivelor și sarcinilor de dezvoltare economico-socială a județului, pentru a spori substanțial contribuția Doljului la continua înflorire a patriei.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA se spune : Oamenii muncii de naționalitate maghiară din România, împreună cu

Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Galați au urmărit cu legitimă mîndrie patriotică și cu viu interes momentele vizitei pe care ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia : schimbul de păreri la nivel inalt, informarea reciprocă privind mersul construcției socialiste în cele două țări, analiza aprofundată a evoluției actuale și viitoare a relațiilor bilaterale, stabilirea de comun acord a pregătirii unui program de lungă durată, care să dea perspectivă largă colaborării și cooperării multilaterale româno-iugoslave — se menționează în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN GALAȚI AL------ *găduiți-ne, mult stimate tovarășe secretar general, primăm și cu acest prilej P.C.R. Inși iubite să ne ex- adeziunea

versare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului cu noi fapte de muncă, pentru ridicarea pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație a patriei noastre scumpe. Republica Socialistă România.
i Bilanțul deosebit de fructuos al noului dialog la nivel înalt româno- iugoslav, rezultatele rodnice ale convorbirilor oficiale purtate cu conducătorii statului socialist iugoslav și ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, primirea caldă, entuziastă și prietenească ce v-a fost rezervată pe întregul parcurs al vizitei sînt tot atîtea dovezi ale înaltului respect și stimei deosebite față de remarcabila dumneavoastră personalitate, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, actuala vizită confirmînd încă o dată prestigiul de care se bucură România socialistă ca factor activ în lupta pentru pace și dezarmare, pentru securitate și cooperare pe multiple planuri în Europa șl în întreaga lume — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 

IALOMIȚA AL P.C.R. Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmînd cu nestrămutată credință exemplul dumneavoastră de muncă și viață, vom acționa cu toată fermitatea pentru realizarea sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal, fiind hotărîți să întîmpinăm cele două mari evenimente din viața partidului și poporului nostru — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de

și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, se înscrie ca 
o contribuție deosebită la cauza păcii. securității și cooperării în Europa și in lume — se arată în telegrama CONSILIULUI DE CONDU
CERE AL MINISTERULUI APĂRĂ- 
RII NAȚIONALE. Oștirea țării, asemenea întregului popor, reafirmin- du-și hotărirea de a înfăptui cu consecvență politica internă și externă a partidului și statului nostru, își exprimă totala adeziune față de rezultatele vizitei, față de prodigioasa dumneavoastră activitate consacrată dezvoltării prieteniei, înțelegerii și cooperării între popoare, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. Vă asigurăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe comandant suprem, că, în posturile de onoare încredințate, vom munci cu responsabilitate comunistă pentru a întîmpina cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperla- listă și Congresul al XIII-lea al partidului cu noi și importante realizări în îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din documentele de partid și de stat, din Directiva privind pregătirea militară și politică a armatei.Dînd glas gîndurilor și sentimentelor de aleasă stimă și prețuire, de profundă admirație pentru activitatea neobosită ce o desfășurați în fruntea partidului și statului spre binele și propășirea patriei noastre socialiste, al cauzei păcii și colaborării în întreaga lume, comuniștii,în telegrama COMITETULUI JU

DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se arată: împreună cu întregul nostru popor, oamenii muncii, de pe meleagurile județului Alba au urmărit cu vie satisfacție și profundă mindrie patriotică rezultatele rodnice ale vizitei de prietenie pe care ați întreprins-o, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, in Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Moment de o deosebită semnificație, noua solie de pace și prietenie, expresie vibrantă a tradiționalelor relații de bună vecinătate și înțelegere, reprezintă o importantă contribuție la întărirea continuă a conlucrării frățești româno-iugoslave. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii-din această fierbinte , vatră a. i)\,pQițșțrugțipi .: ,Ișocialiște.,,.;ypj;, Ț- face totul; cu răspundere patriotică'; și angajare revoluționară, pentru înfăptuirea sarcinilor care le revin în urma recentului dialog la nivel înalt româno-iugoslav, își vor înzeci eforturile pentru a întîmpina cu noi succese în muncă cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională și Congresul al XIII-lea al partidului, si gloria patriei și a lui ei. spre fericirea conducătoru-interes vizitaUrmărind cu mare oficială de prietenie pe care ați efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bacău vă exprimă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii șl mai sincere sentimente de dragoste, prețuire și recunoștință pentru rezultatele remarcabile cu care s-a încheiat această nouă și strălucită solie românească — se subliniază în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BACĂU AL 
P.C.R. Ne exprimăm, totodată, deplina aprobare față de conținutul convorbirilor, acordurilor și înțelegerilor încheiate pe parcursul vizitei, convinși fiind că acestea vor contribui la întărirea continuă și dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de colaborare reciproc avantajoasă dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre poporul nostru și popoarele Iugoslaviei. Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Bacău, în frunte cu comuniștii, vor face tot ceea ce depinde de ei în scopul întîmpinării marilor evenimente ale acestui an — cea de a 40-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XIII-lea al partidului — cu noi și însemnate succese în muncă.

® 0 nouă și elocventă expresie a prieteniei tradiționale româno-iugoslave, a dorinței 
comune de a da noi dimensiuni conlucrării multilaterale dintre țările și popoarele noastre

• Aport constructiv la afirmarea principiilor bunei vecinătăți, a cauzei păcii și 
înțelegerii in Balcani, in Europa și în întreaga lume

® Adeziune fierbinte a oamenilor muncii la politica partidului și statului, fermă 
angajare de a întîmpina împlinirea a patru decenii de la actul istoric deda 23 August 
și Congresul al XIII-lea al partidului cu noi Succese in dezvoltarea patriei socialiste

sintem hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe acest an, în condiții de înaltă eficientă, spre a întîmpina cu rezultate cit mai bune cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

Insoțindu-vă cu cele mai alese sentimente, de dragoste fierbinte, profundă și vie. recunoștință, în vizita de prietenie și de lucru pe care ați efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia, comuniștii, ceilalți oameni ai muncii botoșăneni, dau o înaltă apreciere rezultatelor fructuoase, deosebit de rodnice înregistrate și în această nouă întîlnire româno-iugoslavă la cel mai' înalt nivel, adresîndu-vă la reîntoarcerea acasă un călduros „Bine ați venit" pe pămintul patriei străbune — se menționează în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BOTOȘANI AL P.C.R. și CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. Vă mulțumim dih adîncul inimilor, scumpe tovarășe secretar general, pentru contribuția hotăritoare, de inestimabilă însemnătate ce o aveți la fundamentarea, elaborarea și promovarea politicii externe a partidului și statului nostru, care, împreună cu realizările inegalabile obținute pe plan intern, îndeosebi in cei 19 ani ce se vor împlini curind de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, conferit patriei un loc distinct, cinste pe arenaVă asigurăm mult stimate Nicolae Ceaușescu. că, acționînd cu perseverență în lumina orientărilor,' indicațiilor și sarcinilor reieșite din cuvîntările ce le-ați rostit al P.C.R.Naționale, de partid ferm hotărîți să în- 1 Mai, cea de-a 40-a

Prin rezultatele deosebit de fructuoase, vizita pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o, împreună cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu, in R.S.F. Iugoslavia se înscrie ca un nou și important moment în evoluția mereu ascendentă a conlucrării româno-iugoslave, ininteresul construcției socialiste încele două țări vecjne și prietene, păcii și cooperării înîn întreaga lume —în telegrama
TETULUI JUDEȚEAN — 
P.C.R. Ne exprimăm, prilej, sentimentele de dragoste și profund le nutrim față de tră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai ales fiu al poporului român, strălucit conducător de partid și de stat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, încredințîndu-vă vom acționa cu toată energia ruirea revoluționară pentru țîmpina cu noi și însemnate se ziua de 1 Mai, precum și evenimente istorice din acest an..cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XTII-lea al Partidului Comunist Român.

al cauzei Balcani și se spune COMI- 
BRAILA AL și cu acest nețărmurită respect ce dumneavoas- ipbite

că și dă- a în- succe- marile

plenară a C.C. Marii Adunări lalte documente botoșănenii sînt timpine ziua deaniversare a victoriei revoluției de

au și poporului român de mare renume si contemporaneității, și de această dată, și iubite tovarășe
la recenta și în fața din cele- și de stat.

întregul popor, își exprimă pe a- ceastâ cale deplinul acord și satisfacția față de rezultatele rodnice’ și bogate în semnificații ale vizitei o- ficiale de prietenie pe care ați întreprins-o. împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu. în țara vecină și prietenă. Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Ambianța de sinceră și caldă prietenie, entuziasmul propriu marilor momente sărbătorești cu care ați fost primiți ca oaspeți dragi pe pămîn- tul țării vecine sînt mărturia înaltei prețuiri de care vă bucurați în conștiința popoarelor prietene iugoslave, a bunelor relații de colaborare multilaterală dintre cele două țări socialiste. Exprimind totala a- deziune la înțelegerile și concluziile la care s-a ajuns în timpul vizitei, oamenii muncii de naționalitate maghiară din România. într-o neclintită coeziune moral-politică cu întregul popor, vă asigură că vor urma și'înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru inițiată.de către dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, spre binele tării, al tuturor fiilor patriei noastre comune. Republica Socialistă România.

fermă la politica internă și externă a partidului și statului nostru, an- gajindu-ne cu toată abnegația și energia să sporim prestigiul acestei politici prin fapte de esență profund revoluționară, transformind anul 1934, anul aniversării a 40 de ani de Ia istoricul act de la 23 August 1944 și al Congresului al XIII-lea al partidului, într-o etapă decisivă a dezvoltării noastre, in care fiecare om al muncii să-și dea măsura valorii, urmind cu entuziasm marele dumneavoastră exemplu.

eliberare socială și națională și Congresul al XIII-lea al partidului — cu noi și însemnate fapte de muncă, sporind și mai mult contribuția județului Ialomița la ridicarea României socialiste pe noi trepte de civilizație și progres.

Vedem în vizita pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați întreprins-o în R.S.F. Iugoslavia, un eveniment politic de mare însemnătate, o expresie grăitoare a cursului continuu ascendent pe care il înregistrează. în toate domeniile de activitate, colaborarea frățească dintre partidele și popoarele noastre. corespunzind pe deplin intereselor ambelor țări și popoare, se menționează în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI * 
P.C.R.Permiteți-ne să folosim acest lej pentru a reafirma deplina probare și înalta apreciere față consecvența cu care acționați în derea promovării idealurilor de pace și progres, destinderii și conlucrării active pe plan international. Inestimabile sînt, astăzi, temeiurile satisfacției întregii noastre națiuni de a avea in fruntea sa pe omul politic, înțelept și cutezător, pe revoluționarul neînfricat, pe comunistul patriot ce nu cunoaște alt ideal decît împlinirea năzuințelor poporului român de bunăstare și fericire, de independentă, suveranitate și “integritate a patriei.

ALpri- a- de ve-

Urmărind cu viu interes și profundă satisfacție înalta solie de prietenie și colaborare în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, oamenii muncii clujeni își manifestă totala lor adeziune la conținutul convorbirilor purtate și al înțelegerilor convenite, în care văd o nouă expre-

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se afirmă : Rezultatele remarcabile cu care s-a încheiat această vizită de prietenie în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia — urmînd-o pe cea în Republica Populară Bulgaria — înțelegerile la care s-a ajuns cu acest prilej vor contribui cu siguranță la adîncirea relațiilor româno- iugoslave, ca și la consolidarea unui climat de pace și destindere în Balcani, la înfăptuirea dezideratului realizării unei zone denuclearizate în această parte a lumii.Permiteți-ne, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă raportăm că in aceste zile toți oamenii muncii de pe meleagurile covăs- nene acționează cu dăruire și pasiune revoluționară pentru întîmpi- narea marii sărbători a muncii de la 1 Mai cu noi și prestigioase realizări, pentru a ne spori contribuția la înfăptuirea tuturor sarcinilor ce le revin din Planul unic de dezvoltare economico-socială a patriei noastre. Sintem ferm hotărîți să întim- pinăm cele două mari evenimente ale acestui an — a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român — cu rezultate remarcabile în le de activitate.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN se arată : Asemenea întregului nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii români și maghiari din județul Harghita au urmărit cu viu interes și profundă mîndrie patriotică vizita de prietenie pe care ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia, expresie semnificativă a tradiționalelor relații de bună vecinătate și colaborare fructuoasă care s-au statornicit între popoarele, partidele și țările noastre. Ne exprimăm și cu acest prilej profundul nostru atașament față de politica internă și externă a partidului și statului nostru și ne reafirmăm hotărirea de a strînge rindurile în jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, asi- gurindu-vă că vom munci fără preget pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin în acest cincinal hotărîtor pentru ridicarea patriei pe o nouă treaptă de dezvoltare. întîmpinînd cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din România și ■Congresul al XIII-lea al partidului cu noi și importante succese în toate domeniile de activitate, spre fericirea și bunăstarea națiunii noastre socialiste.

toate domenii-înscriindu-se firesc tradiționalului dialog mai înalt româno-iugoslav, a operei exemplare de nobilă colaborare ro- mâno-iugoslavă pe care ați edifi- cat-o în decursul anilor și care și-a pus puternic amprenta asupra raporturilor de tip nou 'dintre cele două state socialiste vecine și prietene, convorbirile fructuoase purtate acum adaugă o nouă și strălucită pagină în cronica bogată a unei conlucrări memorabile — se spune în telegrama COMITETULUI -------
ȚEAN DOLJ fșra plină considerație primiți de

in continuarea la nivelul cel

JUDE- Atmos- înalta ,i fost conducătorii de partidAL P.C.R.de căldură.cu care a

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA se arată : Per- miteți-ne cu ocazia reîntoarcerii dumneavoastră din vizita de prietenie pe care ați întreprins-o, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu, în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia să vă transmitem expresia celor mai alese sentimente de mîndrie și satisfacție ale oamenilor muncii de naționalitate germană din țara noastră, deplina aprobare și adeziune față de rezultatele rodnice ale noului dialog la nivel înalt româno-iugoslav. Primirea deosebit de ospitalieră și a- leasa stimă cu care ați fost înconjurați, spiritul de cordialitate. înțelegere și respect reciproc in care s-au desfășurat convorbirile oficiale sînt mărturii elocvente ale înaltei considerații și prestigiului de care vă bucurați, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca strălucit om politic și de stat, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Vă asigurăm, mult știmate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de întreaga adeziune a oamenilor muncii de naționalitate germană la politica internă și externă a partidului și statului nostru, de hotărirea lor fermă de a întîmpina cea de-a 40-a ani-

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. și CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se subliniază : Asemenea întregului nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Iași, dînd glas gîndurilor și sentimentelor de aleasă și profundă admirație, își exprimă cu nemărginită bucurie și mîndrie patriotică aprobarea unanimă față de rezultatele remarcabile ale vizitei de prietenie întreprinse de dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia, moment deosebit de important în dezvoltarea bunelor relații dintre cele două partide, țări și popoare, de amplificare și aprofundare continuă a colaborării dintre România și Iugoslavia, un exemplu viu de conlucrare între țări socialiste, vecine și prietene, in interesul păcii, înțelegerii și cooperării în Europa și în întreaga lume. Luînd cunoștință cu deosebită satisfacție de rezultatele vizitei, locuitorii acestor străvechi meleaguri românești vă adresează din adîncul inimilor profunda recunoștință, întreaga gratitudine pentru activitatea neobosită, prodigioasă ce o desfășu- rați pe plan intern și internațional, pentru contribuția deosebită ce o aduceți la dezvoltarea încrederii și respectului dintre state, a înțelegerii și colaborării în Balcani, la triumful cauzei păcii pe planeta noastră.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. și CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se afirmă : Cu inima și conștiința pătrunse de adîncă vibrație patriotică, comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani — din județul Mureș au urmărit cu deosebit interes vizita pe care ați întreprins-o în Iugoslavia, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu; eveniment politic de mare însemnătate în bogata cronică a relațiilor tradiționale frățești de colaborare româno-iugoslave. Dorim să văasigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, oamenii muncii din județul Mureș, mtr-o neclintită unitate moral-politică cu întregul nostru popor, angajat plenar în măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România, vom acționa neobosit pentru a întîmpina mărețele evenimente ale anului, cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al partidului cu noi și însemnate realizări, in așa fel îneît să facem ca, in actualul _ cincinal, județul Mureș,. împreună cu toată țara, să urce o treaptă nouă pe calea socialismului multilateral dezvoltat, a civilizației progresului și bunăstării.Expresie elocventă a cursului continuu ascendent al relațiilor dintre cele două țări, noul dialog româno- iugoslav la cel mai înalt nivel a- daugă încă o filă în cronica bogată a tradiționalelor relații de prietenie

toți oamenii muncii din județul Neamț, asemenea întregului nostru popor, își exprimă, cu adincă bucurie și mîndrie patriotică, totala apreciere și unanima aprobare față de rezultatele deosebit de fructuoase ale vizitei de prietenie întreprinse de dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in R.S.F. Iugoslavia, se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ 
AL P.C.R. Ne exprimăm, și cu acest prilej, în numele comuniștilor, al tuturor. locuitorilor județului Neamț, hotărirea fermă de a ne aduce întreaga contribuție la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, de a întîmpina cu noi și însemnate realizări cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

timpul vizitei in R.S.F. Iugoslavia, împreună cu dumneavoastră, de către mult iubita și stimata tovarășă Elena Ceaușescu, prestigios om politic și de stat, remarcabil om de știință de renume mondial. Vă încredințăm că femeile de pe întreg cuprinsul României socialiste vor face totul pentru a-și amplifica aportul la înfăptuirea mărețelor programe de dezvoltare a patriei, întîmpinînd cu remarcabile fapte de muncă a 40-a aniversare a actului istoric de la 23 August și al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Prahova au urmărit cu profundă satisfacție și îndreptățită mindrie patriotică strălucita vizită de prietenie pe care ați efectuat-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia, înaltă expresie a legăturilor frățești dintre țările, partidele și popoarele noastre, care înscrie pe o linie mereu ascendentă legăturile tradiționale româno-iugoslave, contribuție de seamă la promovarea cauzei păcii, securității și cooperării în Europa și în întreaga lume, se reliefează în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN PRAHOVA 
AL P.C.R. Dind o inaltă apreciere rodnicului bilanț al vizitei, oamenii muncii din județul Prahova își exprimă din adîncul inimii sentimentele de nețărmurită dragoste și prețuire, de profundă recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit militant revoluționar, înflăcărat patriot, conducătorul încercat și clarvăzător al partidului și statului nostru. încheierea cu succes a strălucitei dumneavoastră solii de prietenie, colaborare și pace în numele poporului român ne oferă un minunat prilej de a exprima deplina adeziune a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Prahova față do politica internă și externă a partidului și statului nostru.împreună cu Întregul nostru popor. comuniștii, toți locuitorii județului Sibiu — români, germani, maghiari — au urmărit cu vie satisfacție și profundă mîndrie patriotică noua vizită de prietenie pe care ați întreprins-o. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, expresie vie a tradiționalelor legături de caldă prietenie și bună vecinătate. a dorinței de aprofundare a conlucrării multilaterale dintre ,po- '■ poarele, partidele și țările noastre, >se. rele văi irtzt&egtatâh COMITETU
LUI JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R. Convorbirile'.oficiale,- înțelegerile încheiată conferă acestei vizite o deosebită însemnătate, contribuind la amplificarea și aprofundarea în continuare a colaborării și cooperării româno-iugoslave. reciproc avantajoase. Ne exprimăm și cu acest prilej totala adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru. cele mai alese sentimente de satisfacție față de rezultatele deosebit de fructuoasă ale noului dialog la nivel inalt româno-iugoslav și ne reafirmăm cu putere angajamentul , de a înfăptui neabătut obiectivele Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului și a întimpina cu noi și importante realizări cele două evenimente de o deosebită însemnătate în viața politică si socială a scumpei noastre patrii — cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea Partidului Comunist Român. alNoua dumneavoastră solie R.S.F. Iugoslavia constituie încă

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se subliniază : înscriindu-se ca un element politic de mare însemnătate atit în raporturile bilaterale, cît și în viața internațională, vizita dumneavoastră, dialogul purtat la nivel inalt constituie o nouă și elocventă expresie a dorinței întregii noastre națiuni de colaborare și înțelegere cu toate popoarele, de participare activă la soluționarea problemelor complexe ale contemporaneității, e- vidențiind cu putere -consecvența cu care acționează partidul și statul nostru, dumneavoastră personal, pentru intensificarea raporturilor de prietenie, solidaritate și conlucrare multilaterală cu țările socialiste, cu toate statele lumii, corespunzător orientărilor trasate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român. Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Olt, intr-o indestructibilă unitate de acțiune si voință, vă asigură, și cu acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor acționa cu întreaga energie și fermitate în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor economice și sociale ce le revin în acest an și pe întregul cincinal pentru a întîmpina cu noi fapte de muncă cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român. $în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se arată : Vă exprimăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, profunda recunoștință a femeilor României pentru modul strălucit în care ați purtat, în această nouă și importantă misiune de pace și colaborare, mesajul de prietenie și solidaritate militantă al poporului român. Cu acest prilej s-a afirmat încă o dată poziția înțeleaptă și fermă a partidului, a dumneavoastflfe mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind situația din Europa, necesitatea opririi cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul find la dezarmarea nucleară, transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării. Milioanele de femei de la orașe și sate își manifestă cu sentimente de aleasă mindrie și admirație profundul respect și satisfacția pentru activitatea desfășurată în

în 
o expresie a voinței partidului și statului nostru de a înfăptui neabătut hotărîrile Congresului al XII-lea privind lărgirea necontenită a raporturilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, întărirea relațiilor de bună vecinătate și conlucrare rodnică cu țările din Balcani, promovarea cauzei păcii și înțelegerii in Europa și întreaga lume — se spune în telegrama COMISIEI CEN

TRALE DE REVIZIE A P.C.R. Desfășurat in spiritul înțelegerii și respectului reciproc ce caracterizează raporturile dintre cele două țări socialiste, vecine și prietene, noul dialog româno-iugoslav la cel mai înalt nivel va da un nou impuls întăririi relațiilor bilaterale și rării multilaterale intre Ron Iugoslavia, dezvoltării cu s colaborării reciproc avantaj domeniul economic, al științe nicii, al învățămintului și precum și în alte domenii de comun.Alături de întregul nostru comuniștii, toți oamenii mui județul Teleorman au urm legitimă fnîndrie patriotică rarea vizitei de prietenie pe efectuât-o. împreună cu Elena Ceaușescu. în R.S.F. via — eveniment de o deose semnătate in procesul ami relațiilor de înțelegere, co multilaterală și de trainică j dintre țările și popoarele no edificării noii orinduiri socii intereselor păcii și securit Balcani. Europa și în întrea; — se menționează In telegra 
MITETULUI JUDEȚEAN T 
MAN AL P.C.R. Toți oamen cii din Teleorman dau o în preciere conținutului conv avute și înțelegerilor conven conferă o largă perspectivă că pe un plan calitativ supe lațiile tradiționale de bună tate dintre țările noastre, con la Întărirea unității de tip n< rilor socialiste. Vă încredința stimate tovarășe secretar ral. că. urmînd însuflețitoru neavoastră exemplu de slujire devotată a intereselor poporului, vom milita cu întreaga energie și forță creatoare pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din istoricele hotăriri ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, spo- rindu-ne contribuția Ia înfăptuirea luminosului program de înflorire multilaterală a patriei.
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Ziua de azi, duminică
OLT

UIHma brazdă se însămînțează 
ia lumina farurilor

zi de muncă rodnică pe ogoare!

Pe cîmpurile unităților agricole din consiliul agroindustrial Ianca puteai vedea joi, 12 aprilie, puțin timp după orele dimineții, formații de lucru, tractoare cu utilaje agricole, ca mici „colonii** de campanie. Din cînd în cind cite un tractor făcea un cerc de 20—30 m și se oprea. Specialiștii și mecanizatorii încercau mereu terenul pentru a vedea dacă se poate lucra sau nu. E o primăvară capricioasă, în care lucrătorii pămîntului sînt chemați să dea toată măsura priceperii și a devotamentului lor pentru agricultură, pentru pămînt, pentru recoltă.Aici, în cîmpia de sud a țării, ca șl în alte zone, înțelegi mai bine dimensiunea impresionantului efort pe care oamenii îl fac pentru a realiza în condiții bune lucrările din această primăvară. Imaginea prezentată mai sus poate fi întîlnită nu numai aici, ci și în alte unități agricole. Joi a fost 
o zi fericită; la ora 13 s-a putut lucra la C.A P. Grojdibodu, peste o oră la C.A.P. Orlea, iar după ora 17 la C.A.P. Ianca. Un alt fapt care ilustrează că este o bătălie, se poate spune fără nici un fel de exagerare, pentru fiecare oră, pentru fiecare minut. Inginerul-șef al consiliului agroindustrial Ianca. Dumitru Șteolea, ne spune că viteza planificată pentru o semănătoare, la porumb, este de 17 hectare pe zi. Adică nivelul maxim prevăzut în notița tehnică a semănătorii. Dar în acest consiliu s-au realizat și 20—21 hectare pe zi, 

lucrîndu-se cu viteza I a tractorului. Cum este posibil 7 Prima brazdă este trasă atunci cînd abia mijesc zorile și se poate vedea cit de cit bine pentru a semăna corect, iar lucrul se încheie atunci cînd se lașă întunericul, ultima brazdă, drumul de întoarcere al semănătorii spre capătul tarlalei, fiind trasă la lumina farului, mecanizatorul orientîndu-se după semnul lăsat de marcator. Pare a fi o rezervă minimă de sporire a vitezei de lucru, dar și aceasta le-a dat posibilitatea mecanizatorilor din acest consiliu să realizeze pină acum intr-un timp foarte scurt insămîn- țarea sfeclei de zahăr, florii-soarelui, plantelor furajere, mazării pe toate suprafețele prevăzute și să semene aproape 1 500 hectare cu porumb din cele 2 697 hectare planificate pe întregul consiliu agroindustrial. Joi seara, la C.A.P. Ștefan cel Mare s-a încheiat însămînțarea porumbului pe întreaga suprafață, formațiile de mecanizatori de aici fiind dirijate chiar în aceeași noapte pe terenurile C.A.P. Orlea.Pe cîmpurile cooperativei agricole Voința — Corabia îi întilnim pe președintele unității. Gheorghe Marinaș, și inginerul-șef, Florea Filip, împreună cu formația de mecanizatori care semăna al 100-lea hectar cu porumb din cele 824 ha planificate. Nu se poate spune nici că este mult, nici că este puțin. Dar se poate afirma în mod cert că se lucrează din răsputeri. Mecanizatorii pe care i-am găsit la masa de prînz nu și-au permis nici un moment de răgaz. 

„Ne-am -odihnit» toată iarna și, acum, fără voia noastră, ne-am «odihnit» și primăvara. Abia așteptăm să începem treaba cu toate forțele. Parcă nu se mai terminau ploile și vremea rece** — ne spune unul din mecanizatori. Și lucrează pină după miezul nopții la pregătirea terenului, nu numai ei. ci și toți cei din cooperativă care știu să conducă tractorul. Este, de fapt, o măsură luată la nivelul județului, ca al doilea schimb și schimburile prelungite să funcționeze în toate unitățile agricole. Numărul celor care, nefiind mecanizatori de profesie, dar au carnet de conducere a tractorului și lucrează la pregătirea terenului în schimbul doi săli în schimburi prelungite este de aproape 3 000: mecanici de ateliere, motopompiști, cadre de conducere din comune, cooperatori ș.a.Pentru că în partea de nord a județului nu se poate încă însămînța, din anumite unități agricole de aici au fost detașate formații de lucru, care execută toate lucrările — de la pregătirea terenului, erbicidat și semănat — în mai multe consilii agroindustriale unde sînt, cît de cît, condiții bune de lucru. Aceasta va asigura încheierea lucrărilor in aceste unități cu aproximativ o săptămină mai devreme față de cît s-ar fi putut realiza numai cu dotarea de care ele dispun.în județul Olt, nici vineri nu a mai plouat și, ca atare, s-a putut lucra în multe unități. Pe ansamblul județului s-au insămînțat pină vineri seara, cu, diferite culturi, 71 125 hectare — adică 35 la sută din suprafața planificată, din care 11325 hectare cu porumb. Oamenii muncii din agricultura județului sînt hotărîți să intensifice mult ritmul semănatului, pentru a încheia lucrările intr-un timp cit mai scurt.
Aurel PAPADIUC o

GALAȚI

Forțele sînt concentrate acum 
la semănatul porumbuluiPînă sîmbătă dimineața, mecanizatorii și cooperatorii din județul Galați au semănat cu diferite culturi 52 029 hectare, adică peste o treime din suprafața planificată. S-a încheiat semănatul sfeclei de zahăr, inului pentru ulei, mazării, lucernei, borceagului și florii-soarelui, forțele fiind concentrate acum la porumb. Tovarășul Virgil Anton, secretar al comitetului județean de partid, ne-a vorbit despre măsurile luate de comandamentul județean pentru agricultură în vederea intensificării ritmului lucrărilor. Principalele măsuri se referă la organizarea schimbului doi la pregătirea terenului cu 200 de tractoare * și la executarea lucrărilor numai cu a- gregate complexe, în care scop au fost constituite 832 asemenea agregate.începînd de vineri dimineața, în întreg județul Galați cerul s-a limpezit. Soarele și vîntul grăbesc zvîn- tarea terenurilor, mai ales a celor în pantă și nisipoase, cu textură mai ușoară, situate în consiliile agroindustriale Ivești și Tecuci. Dealtfel, mecanizatorii din unitățile ce fac parte din aceste consilii sînt primii care au reluat lucrătile de pregătire a terenului și insămințare a porumbului. „Viteza de înaintare a tractoarelor și mașinilor agricole este adecvată condițiilor din teren, tocmai pentru a nu dăuna cu nimic calității, urmînd ca. pe măsură ce se va zvinta și mai bine solul să se realizeze ritmul prevăzut** — ne-a spus inginerul Gheorghe Savin, directorul trustului județean S.M.A.Simbătă dimineața, lucrările au 

fost reluate și pe terenurile cooperativei agricole Rediu. Aici este repartizat pe durata întregii campanii tovarășul Paul Ionescu, activist al comitetului județean de partid, care, împreună cu inginerul-șef al unității, urmărește modul in care se realizează în cimp, de către formațiile de mecanizatori, sarcinile stabilite de comandamentul agricol județean. „Respectarea strictă a tehnologiilor de lucru stabilite — ne spune dinsul — este obligatorie în orice condiții. De aceea urmărim cu cea mai mare atenție funcționarea semănătorilor si realizarea densității. Avem forțe ca, odată cu zvintarea terenului, să ne înscriem in ritmul de lucru prevăzut**.La C.A.P, Băleni se lucra în mai multe puncte la semănatul ultimelor suprafețe de floarea- soarelui și la porumb, precum și la pregătirea terenului. La fața locului erau primarul comunei, State Păcu- raru, inginerul-șef al consiliului agroindustrial Băleni, Constantin Crăciun, și inginerul-șef al cooperativei agricole, Ionel Miron. „Concomitent cu intensificarea ritmului la semănat ne preocupă* în mod stăruitor asigurarea calității lucrărilor, în- trucit după recepția finală este tîrziu să se mai poată interveni — ne spune președintele consiliului agroindustrial Cuca, inginerul Gheorghe Negrea. De aceea, fiecare șef de fermă se află din zori și pînă seara în mijlocul formației de mecanizatori și poartă întreaga răspundere pentru calitatea lucrărilor**.Realizarea vitezelor zilnice la semănat și .chiar depășirea lor consti

La C.A.P. Cringu — Teleorman, viteze sporite la semănatul porumbului, exi
gență maximă față de calitatea lucrărilortuie un obiectiv urmărit permanent în consiliul agroindustrial Schela. Directorul S.M.A. Șendreni, Constantin Boisan, ne-a însoțit la C.A.P. Braniștea. La ferma nr. 2 se lucra la însămînțarea porumbului. Discutăm aici cu tovarășa Anica Domni- țeanu, primarul comunei, și cu președintele cooperativei agricole, Gheorghe Leca. „încadrarea semănatului acestei culturi în perioada optimă constituie principala îndatorire a membrilor comitetului comunal de partid, a specialiștilor și conducerilor de unități — ne spunea primarul comunei. în acest scop urmărim organizarea exemplară a activității, astfel incit mijloacele mecanice să fie utilizate intens din zori și pînă se întunecă.. Aceasta și explică de ce mulți mecanizatori și-au depășit zil

nic cu două-trei hectare norma de lucru**.După cum arătam Ia început, mijloacele mecanice și forțele umane din agricultura județului Galați sînt concentrate acum la insămința- rea porumbului. Pină în seara zilei de 13 aprilie, această cultură a fost semănată pe aproape 6 000 hectare, ceea ce reprezintă 8 la sută din suprafața planificată. Pe măsura zvîn- tării terenurilor se creează condiții pentru a se lucra in ritm mult mai susținut Ia însămînțarea porumbului și in acest sens trebuie să acționeze organizațiile de partid de la sate, specialiștii și cadrele din unitățile agricole.
Lucian C1UBOTARU 
Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scinteii" 

________________________________ >

Filmul în sprijinul muncii politico-educative
O plenară a Comitetului de partid al sectorului 1 din Capitală dedicată analizei muncii politico-educative și-a început lucrările altfel decît se procedează de obicei in asemenea. împrejurări, In locul obișnuitelor rapoarte a fost proiectat un 4racȚiv film cotore'șugșstiy inți&j.atH „Dăruire, competența, exigența".Titlul precizează , clar/reperele perimetrului în care își propune să opereze comitetul de partid al sectorului in cadrul analizei de față : pelicula reține, spre adînca satisfacție a spectatorilor, împliniri exemplare atît în peisajul urbanistic și edilitar al unuia dintre cele mai puternice sectoare ale Capitalei, cit și in activitatea a numeroase colective muncitorești care au obținut anul trecut rezultate de mare prestigiu în realizarea prevederilor de plan, a obiectivelor întrecerii socialiste, ceea ce a asigurat, pe ansamblul sectorului, importante depășiri la principalii indicatori.Din sfera generalizării, discursul filmic coboară apoi un pas mai jos pentru a decupa citeva din cele mai semnificative experiențe ale activității politico-educative ce s-au dovedit hotăritoare in afirmarea mai puternică a spiritului revoluționar, comunist, de muncă, ce au stimulat angajarea forțelor creatoare ale colectivelor in înfăptuirea obiectivelor economice ale etapei actuale — economisirea combustibilului și energiei, reducerea consumurilor materiale, diminuarea cheltuielilor generale de producție, creșterea mai rapidă a productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Se insistă cu precădere asupra sensului major al unor acțiuni educative cum ar fi „Prietenii noului angajat**, larg promovată Ia întreprinderea de utilai chimic „Grivita roșie**. Este, de asemenea, pusă în discuție eficiența propagandei vizuale. fiind ilustrat caracterul combativ, concret, implicarea in actualitate. în acest cadru este prezentată pe larg gazeta de perete „Rozătorul** de la „Grivita roșie" consacrată acțiunii de economisire a materiilor prtme și materialelor, recuperării și recondi- ționării acestora. Sînt prezentate con

Angajare revoluționară, răspundere patriotică 
pentru afirmarea cercetării științifice românești

(Urmare* din pag. I)desfășură,im activitatea in școlile de toate grPdele și nivelurile, ne revine îndatorirea de a intensifica laturile calitative ale educației, stimulînd îndrăzneala. creativitatea, încrederea in gindirea proprie și in resursele intelectuale ale poporului, capacitatea de (nobilizare și cooperare Pentru obținerea unor produse de inalt nivel tehnic și calitativ in condiții de eficiență* economică. învățămintul românesc a făcut progrese însemnate și în aceste direcții, dar acum, în ruwsr etapă pe care o parcurgem, de ridicare calitativă a muncii și a vieții, trebuie să sporim gradul de competență și perfecționare profesională la nivelul cerințelor actuale, cerințe izvorite din înaltele exigențe ale revoluției tehnico-științifice.Totodată, acționînd pentru înfăptuirea în viață a indicațiilor și recomandărilor date de tovarășul Nicolae Geaușescu, a măsurilor cuprinse în Programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, avem îndatorirea patriotică de a ne intensifica eforturile atît pe linia perfecționării profesionale a tineretului, cit și a insuflării unor sen

vingător unele experiențe în formarea tinerilor muncitori, în afirmarea puternică a principiilor comuniste de muncă șl viață.Brusc, aparatul de filmat schimbă registrul; el aduce în atenția partici- oariților la plenară aspecte de o cb totul altă factură. De astă dată imaginile etalează, fără menajamente, aspecte ale neglijenței, nepăsării și lipsei de spirit gospodăresc. La întreprinderea „Precizia** este surprinsă incredibila situație în care o bună parte din incinta unității a fost, pa
De la proiecția pe ecran 

la analiza concreta, eficientă 
la fata locului

♦

----------|nsemnărj djn sectoru| 1 a| Capitalei ------------vată, în sensul cel mai deplin al cu- vintului, cu foi groase de tablă. Lingă „Tehnometal**, un întins teren agricol se sufocă sub invazia deșeurilor de tot felul pe care le depozitează aici această unitate industrială. Combinatul fondului plastic apare și el cu firma „șifonată** după multele imagini ale dezordinii ce dăinuie în incinta sa, surprinse cu minuțiozitate pe peliculă. Internatul Liceului industrial nr. 16, din apropierea Combinatului fondului plastic, este radiografiat într-o dublă ipostază. Filmat din față arată ca un pahar curat de cristal. Cînd aparatul iși aruncă ochiul neiertător și prin spate. aspectul se schimbă la 180 de grade.Un comentariu bine dozat, la o- biect, limpezește întru totul sensul imaginilor, ținta pe care doresc să o atingă.După ultima imagine a filmului, in sală se așterne, pentru cîteva secunde, o nefirească liniște. Participant!! — mulți dintre ei din unitățile din care au fost filmate „situațiile neplăcute** — se privesc vizibil stingheriți. Frînturile de cuvinte, scurtele co

timente de mîndrie pentru tot ce a realizat și realizează poporul nostru, sub conducerea înțeleaptă a partidului.Mă voi referi in continuare la sarcinile privind infuzia cu maximă operativitate a tehnologiilor avansate in produsele industriei noastre, la noile tehnologii care iși găsesc materializarea prin aplicarea în producție a rezultatelor obținute în institutele de profil, create în special în ultimele două decenii.în această privință, cu toate rezultatele bune obținute, am convingerea că nu am atins incă nivelul cerut de conducerea partidului și statului nostru, că nu răspundem întotdeauna prompt înaltelor exigențe ale competitivității. Este cert că produsele de azi au la bază tehnologii moderne și foarte moderne, dar și aici ar trebui optimizată, în unele situații desigur, corelarea proiectării cu tehnologia. Sint cazuri cind mici corecturi la un proiect ar da posibilitatea folosirii unor tehnologii mecanizate și automatizate. Totodată, trebuie să se țină seama și să admitem că o tehnologie, oricit de modernă ar fi ea, poate fi înlocuită cu alta și mai eficientă. Este limpede că in actualele condiții 

mentarii care se mai auzeau in timpul derulării peliculei au incetat subitSe simte în atmosfera generală din sală, dar mai ales în luările de cu- vint, că cele citeva zeci de • minute cit a durat filmul au declanșat 'acute 1 procese de conștiință, au' determinat'' radicâlb reconsiderări de'' btftu'tfffie, ' aducînd în prim plan spiritul autocritic. alimentat de analiza lucidă a realității.Au probat această stare de fapt, înainte de toate, cei ce au vorbit in 

numele unităților aflate „în pană** cu spiritul gospodăresc. De explicat, mare lucru nu au avut ce explica. Nu le-a mai rămas decît să precizeze in fața plenarei termenele în care se angajează să șteargă urmele dezordinii Nimic din cunoscutele justificări : „unele cauze obiective ne-au împiedicat..**, „nu am fost suficient ajutați...**, „am avut unele greutăți...** etc, etc.De ce filmul are un atît de puternic ecou în munca de propagandă?„Imaginea are o deosebită forță de expresie — argumentează tovarășa Maria Săvescu, secretar cu problemele de propagandă al comitetului de partid al sectorului. Ceea ce înfățișează imaginea nu poate fi contestat de nimeni, adeseori chiar nici explicat. Cu ajutorul filmului sint decupate din realitatea înconjurătoare cele mai revelatoare aspecte, care altfel ar putea fi trecute cu vederea. Altă reacție trezește acum în orice om care a vizionat filmul o curte pavată cu metal, cum era cea de la „Precizia", sau amalgamul de materiale de la Combinatul fondului plastic. Asemenea imagini au devenit ne

ale revoluției tehnico-științifice, în domeniul prolectare-tehnologie nu există un nivel optim absolut sau optim atins. Iată de ce consider că tocmai asupra acestui fapt trebuie să gindească, să lucreze și să acționeze inginerii noștri tot timpul. Un specialist nu poate afirma că a epuizat toate îmbunătățirile tehnologice posibile. Cine afirmă aceasta trădează o gîndire conservatoare, plafonată, dominată de automulțumire și incapabilă de progres. Fără îndoială, conceptul integrării învățămînt-cer- cetare-producție este de mare ajutor specialiștilor în lupta cu plafonarea, în cariera mea didactică am avut cazuri de absolvenți care, în timpul practicii de diplomă, au adus substanțiale îmbunătățiri tehnologice la produsele întreprinderii unde au muncit. Este o infuzie a creativității, a modului îndrăzneț de a gîndi, întîlnită astăzi la tot mai mulți tineri. Iată un exemplu mai recent : introducerea sudurii in puncte, cu arcul electric, la realizarea acoperișurilor vagoanelor de cale ferată. Prin aplicarea noii tehnologii, concepută la Institutul politehnic „Traian Vuia" din Timișoara, în cadrul cercurilor științifice studențești, și finalizată in 

dorite mărturii ale neglijenței, pentru că avem proaspete in memorie imaginile pierderilor la care poate duce repetarea acestor practici profund păgubitoare, în plus, forța imaginii sporește mult prin asocierea ‘ undi comentariu adecvat, de substan- i tă.jAcest;fjlmseste al treilea pe care 81-a 'realizai'comitetul de/ părțicL' al ' sectorului pentru asemenea ocazii. De fiecare dată cînd am apelat la film am constatat o creștere sensibilă a tonusului și eficienței activității politico-educative in toate colectivele de oameni ai muncii din sector".în ansamblul variatelor pirghii ale activității politico-educative, indiscutabil filmul se bucură de o sporiță forță de înriurire. Nu-i mal puțin adevărat că este și unul dintre mijloacele de acțiune cele mai costisitoare, din care cauză și frecvența folosirii lui este mai redusă. Tocmai datorită acestei particularități se impune ca orice intervenție făcută cu ajutorul acestui mijloc să fie fructificată intens, cu maximum de foloase.Revenind la cazul în discuție, subliniem necesitatea ca acest film izbutit să nu-și încheie cariera odată cu vizionarea în premieră, la plenară, ci să fie prezentat in toate marile colective muncitorești din sector, pentru a fi o permanentă sursă de învățăminte și sugestii, un acut semnal de avertizare împotriva delăsării care alterează uneori spiritul gospodăresc. un îndemn spre desfășurarea unei activități politico-educative cit mai ample, cu ecou profund în conștiința oamenilor muncii. Un film cum este cel ce formează obiectul comentariului de față are reala capacitate de a stîrni puternice sentimente de mindrie și satisfacție in sufletul oricărui om al muncii din sector, ca și adînci procese de conștiință in legătură cu modul în care sint gospodărite fondurile societății, in care sînt transpuse în viață marile imperative ale etapei actuale.Iată două premise viabile pentru o bogată și fructuoasă activitate politi- co-educativă.
Ioan ERHAN

proiecte de diplomă, se asigură o creștere de trei ori a productivității muncii la această operațiune. Totodată, s-a obținut și o reducere importantă a consumurilor de energie, manoperă și materiale de adaos.Indiscutabil, promovînd larg inițiativa creatoare în rîndurile tuturor eșaloanelor de cercetători și specialiști, insistind cu mai multă fermitate în direcția infuziei continue a noului, a tehnologiilor avansate în produsele românești, ne vom îndeplini una dintre sarcinile majore trasate de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceea de a contribui la accelerarea progresului tehnic în țara noastră, la ridicarea nivelului de comnetitivitate al produselor românești la cote superioare celor existente pe piața internațională. Cu fiecare nouă afirmare a unui produs sau a unei tehnologii românești pe piața mondială, specialistul, lucrătorul din cercetarea științifică trăiește sentimentul tonic al participării sale active, utile la înfăptuirea unei sarcini economice concrete, in interesul progresului necontenit al patriei. Este sentimentul unei reale împliniri profesionale, al onorării unei înalte îndatoriri patriotice.

O EXPRESIE VIE A SPIRITULUI CIVIC:

Participarea largă a cetățenilor la întreținerea 
edilitară si înfrumusețarea localităților
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in pofida vremii capricioase, locuitorii orașelor și comunelor din in-

* treaga (ară desfășoară numeroase’ activități șl acțiuni de întreținere 
și înfrumusețare a localităților. Desigur, pe măsură ce starea timpului 
devine mai bună, și muncile gospodărești devin mai cuprinzătoare ; 
totuși, cetățenii și edilii nu rămin în expectativă nici in zilele mohorîte, 
după cum nici natura nu stă pe loc. Pomii înmuguresc deci se cer 
curățați, stropiți, văruiți ; trotuarele, rigolele, străzile ■ se cer măturate, 
curățate, spălate ; ierburile pornesc să crească, deci pămintul se cere 
săpat, fie și în intervalul scurt dintre două ploi.

Din multele vești sosite în aceste zile de pe „frontul" curățeniei șl al 
înfrumusețării desprindem citeva — atît in legătură cu amploarea lucră
rilor de muncă patriotică efectuate sau proiectate, cit și despre contraste 
in modul de a înțelege și a susține aceste cerințe.

SATU MARE
VALOAREA LUCRĂRILOR prestate pină in prezent de cetățeni la acțiunile de întreținere și înfrumusețare a municipiului este — după datele furnizate corespondentului nostru. Octav Grumeza, de către tovarășul loan Diț, primarul municipiului, de peste 20 de milioane lei. Suma, considerabilă in sine, nu este totuși mare în raport cu obiectivul ambițios pe care și l-au propus sătmărenii pentru acest an : ca răspuns la chemarea la întrecere lansată de Consiliul popular al municipiului Alba Iulia, ei intenționează o creștere cu peste 30 la sută a volumului lucrărilor de muncă patriotică în comparație cu anul 1983, urmînd să se ajungă la echivalentul a 185 milioane leiISînt înglobate in această sumă, in primul rînd, lucrările obișnuite de înfrumusețare a orașului ; în urma lor, pe străzi și în parcuri, vor prinde rădăcină peste 42 000 de noi arbori și arbuști aromatici și decorativi, selectați astfel incit să asigure și o bază meliferă pentru încurajarea apiculturii ; se mai adaugă hotărîrea locuitorilor din anumite cartiere — exprimată in adunările cetățenești, in intilnirile cu deputății — de a contribui prin muncă la amplele lucrări de canalizare care vor fi efectuate pe 15 străzi. Și altele.
PODOABA ANULUI va putea fi considerat la Satu Mare uriașul ceas din flori care va fi amenajat în piața centrală a municipiului și care va incorpora o mică parte din sutele de mii de plante pregătite pentru covorul vegetal al orașului. Un alt obiectiv de excepție ar fi noul bazin de inot, alimentat cu apă geotermală ; în zona de agrement Someș, unde se construiește respectiva piscină, mai există bazine similare, însă noua amenajare are o importanță aparte : va fi primul bazin de înot de dimensiuni olimpice din Satu Mare.
CONTRASTE. între cele 53 de circumscripții electorale municipale există, desigur, niveluri diferite de aport gospodăresc. Folosind cuvintul „desigur", ne gindim la micile diferențe de participare cetățenească, apărute in avintul lucrărilor Citadine, la situația normală ca unele străzi sau cartiere să o ia, temporar, înainte. Din păcate însă nu e numai așa ; diferențele de participare la întreținerea și înfrumusețarea orașului denotă, uneori, și discrepanțe de atitudine civică. Astfel, în vreme ce locuitori cum ar fi acela ai străzilor „Trandafirilor" și „Chendi" au răspuns cu mult entuziasm inițiativei de a asigura ei înșiși, printr-un volum mare de muncă, săparea șanțurilor și, ulterior, astuparea lor după introducerea tuburilor de canalizare, sprijinind astfel substanțial o importantă lucrare edilitară, în altă zonă a orașului — „Micro 16“ — locatarii 

unor blocuri cum sînt acelea de pe aleea Brindușa sau de pe aleea Neaj- lovului n-au asigurat, pină ce nu au fost amendați, nici măcar lucrările minime de salubrizare.
BRĂILA

VALOAREA LUCRĂRILOR de muncă patriotică planificate de consiliul popular al municipiului pentru anul in curs este de 200 milioane lei, cu 64 de milioane mai mult decît in anul trecut. Detaliindu-le, tovarășul Ion Păpătoiu, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal, i-a enumerat corespondentului nostru, Comeliu Ifrim, participări la construcția de locuințe și la lucrările de sistematizare, la amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, arterelor de circulație, bazelor sportive și de agrement, locurilor de joacă pentru copii, a piețelor și altor dotări de interes comercial. Pe lingă întreținerea gospodărească a perimetrului intravilan, brăilenii se preocupă și de îngrijirea și amenajările curente ale stațiunii Lacu Sărat, repartizate, ca răspundere gospodărească, oamenilor muncii de la Combinatul de fibre artificiale, de Ia oficiul județean de turism și de la întreprinderea județeană de gospodărie comunală și lo- cativă. Dealtfel, această modalitate, de a se încredința anumitor colective de oameni ai muncii zonele de interes cetățenesc major din Brăila (faleza, grădina publică „Monument", principalele bulevarde) dă bune rezultate.
PODOABA ANULUI va fi pregătită în tabăra de sculptură „Dona- ris“. Consiliul popular al municipiului intenționează să reia o inițiativă cu bune rezultate din anul 1981 și să deschidă din nou, la vară, pe faleza Dunării, sub cerul liber, un „atelier" de sculptură în piatră. Vor fi invitați creatori din întreaga țară, iar cele mai frumoase dăl- tuiri vor fi expuse să împodobească marile bulevarde și parcuri ale orașului. Are însă vreo legătură .această tabără estivală cu lucrările gospodărești de primăvară ? Are. încă de pe acum, cetățenii realizează lucrările pregătitoare — ajută la aducerea blocurilor de piatră, amenajează socluri, borduri, postamente simple — incit creația artistică să se simtă de la început încurajată de interesul deosebit de larg al întregii obști a locuitorilor.
CONTRASTE. Reprezentanții municipalității ne-au menționat, pentru entuziasmul și sporul cu care participă Ia lucrările gospodărești, pe cetățenii circumscripțiilor electorale care cuprind străzile Mioriței, Mihai Bravu, Alexandru Vlahuță, Comuna din Paris, bulevardul Alexandru Ioan Cuza, șoseaua Buzăului și ansamblul „Hipodrom". In schimb, ce deputați și comitete de cetățeni sînt invitate să depună mai multă stă

ruință în antrenarea oamenilor la muncă patriotică ? Este vorba de activul și cetățenii străzilor Decebal, Flacăra Roșie, Carantinei și ai șoselelor Focșani, Baldovipești și Națională Veche.
TIMIȘOARA

VALOAREA LUCRĂRILOR de muncă patriotică prestate în această primăvară de locuitorii municipiului de pe Bega pentru îngrijirea frumosului lor oraș depășește o sută de milioane de lei. Iar lucrările continuă : sint amenajate 240 hectare de zone verzi și florale, vor fi plantați peste 45 000 arbori și arbuști, plus aproape o mie de pomi fructiferi, vor fi rezugrăvite zeci de fațade. în afara acestor date oferite de consiliul popular ,al municipiului, corespondentul nostru Cezar Ioana a făcut și unele constatări pe teren. în cartierele Mehala, Ronaț, Giroc, calea Șagului au fost astupate denivelările străzilor și ale trotuarelor, au fost reparate gardurile. Continuă „examenul public" de ordine și spirit gospodăresc al tinerei generații, prin încredințarea, în continuare, a întreținerii parcurilor și grădinilor publice către colective de elevi. Răspunderea organizațiilor de tineret dintr-o școală pentru o anumită zonă verde este păstrată cu constanță, ceea ce conferă atitudinii tinerilor gospodari un plus de ambiție și spirit de răspundere.
PODOABA ANULUI, adică obiectivul care se bucură de o atenție mai aparte și în „luna curățeniei" pare a fi renumita „Pădure verde". Acolo se desfășoară o mare acțiune gospodărească, pe baza unui plan discutat în adunările cetățenești și aprobat în sesiunea consiliului popular al municipiului, acțiune menită să sporească virtuțile de odihnă și agrement ale zonei. Sînt amenajate noi drumuri de acces, locuri de parcare, alei peniru promenadă, terenuri sportive și de joacă. Este completat „mobilierul" cu bănci, chioșcuri, cu alte dotări. Avangarda hărniciei a fost formată în această zonă din oamenii muncii de la întreprinderea mecanică.
CONTRASTE. în fruntea acțiunilor gospodărești din raza municipiului Timișoara s-au remarcat cetățenii din circumscripțiile electorale nr. 26, 71, 5, 52, 29, 33, 23 și 24, membrii asociațiilor de locatari din strada Hărniciei 1 (nici nu se putea altfel 1), din str. Transilvania nr. 7 și nr. 15, Cutezătorilor 2, Postăvarul 3, bd. Leontin Sălăjan 37—39. Dar, pentru că există și în acest caz un „dar", nu pe toate străzile și nu in toate cartierele primăvara a sosit de la bun început in haine de lucru. Locatarii din blocurile situate pe strada Circumvalați- unii, mai ales cei de la nr. 21, sau cei din blocul 1/1 de pe bd. Cetății, au intirziat in a-și face ordine in propria „bătătură". Nici Trustul de construcții-montaj Timișoara n-a pus în „mișcare" vreo forță pentru a disloca „munții" de pămînt și moloz din noile cartiere „Zona Soarelui" sau „Calea Torontalului", pentru d" crea „front de lucru" locatarilor abia mutați aici, ca ei să-și poată amenaja spații verzi, să planteze pomi.

Sergiu ANDON
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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contribuție
Vizita ministrului afacerilor externe 

al Olandei

extinderea tradiționalei prietenii 
și colaborări româno-iugoslaveContinuînd o practică statornică, devenită tradiție în relațiile româno-iugoslave, noua întilnire la nivel înalt, prilejuită de vizita de prietenie întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună, cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia se înscrie .ca un eveniment politic major, ca o contribuție de mare însemnătate la întărirea conlucrării frățești dintre cele două țări și popoare vecine și prietene. Stau mărturie în acest sens înțelegerile la care s-a ajuns în timpul convorbirilor purtațe cu tovarășul Mika Șpiliak, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, și cu tovarășul Dragoslav Markovici, președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Ambianța deosebit de călduroasă, primirea prietenească și manifestările de înaltă stimă rezervate tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pe pă- mîntul Iugoslaviei, convorbirile purtate, întreaga desfășurare a vizitei au pus în evidență ca trăsături definitorii ale relațiilor româno-iugoslave continuitatea și trăinicia legăturilor de prietenie și bună vecinătate româno- iugoslave. Legături călite în nenumărate momente de interferență a destinelor celor două popoare, care in decursul timpului s-au aflat mereu alături în lupta împotriva asupririi și dominației străine, pentru apărarea ființei naționale și cucerirea libertății. Legături pe au căpătat un conținut mai profund și dimensiuni și mai ample în anii construcției socialiste, avînd ca liant comunitatea de orînduire și de țeluri — iar ca temelie indestructibilă principiile independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, întrajutorării tovărășești.Un rol hotărîtor în evoluția ascendentă și dezvoltarea ansamblului relațiilor dintre cele două țări și popoare l-au avut, după cum se știe, întîlnirile și convorbirile la nivel înalt româno-iugoslave, care, prin hotărîrile adoptate, au jalonat direcții de amplă perspectivă colaborării noastre multilaterale. în a- cest sens, tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU declara în timpul vizitei : „Aș dori să menționez faptul 
eă întîlnirile dese, din ultimii a- 
proape 20 de ani, dintre conduceri
le noastre de partid și de stat au 
avut o mare însemnătate în ridica
rea nivelului relațiilor dintre parti
dele și popoarele noastre". „Po
poarele noastre, sublinia, de asemenea, președintele României, sînt 
angajate ferm pe calea construcției 
socialiste, sînt vecine și — așa cum 
am menționat nu o dată — putem 
să facem ca relațiile dintre po
poarele noastre să constituie tot
deauna un.mode! de colaborare în
tre două popoare care construiesc 
socialismul".La rîndul lor, conducătorii de partid și de stat ai Iugoslaviei dau o deosebită apreciere continuității întîlniriior la nivel înalt, eforturilor depuse pentru amplificarea conlucrării româno-iugoslave. Tovarășul 
MIKA ȘPILIAK sublinia astfel că : 
„Iugoslavia și România au o tradi
ție îndelungată și continuă a întîl- 
nirilor la nivelul cel mai înalt. A- 
ceasta a devenit o practioă norma
lă și o parte componentă a relații
lor noastre de vecinătate. Conti
nuitatea întîlniriior și a colaboră
rii a îmbogățit întotdeauna expe

riența obținută prin activitatea co
mună, a deschis perspective noi 
pentru dezvoltarea in continuare a 
colaborării". Iar. tovarășul DRA
GOSLAV MARKOVICI declâra : 
„Doresc să subliniez aici că noi, 
popoarele noastre, U.C.I. și toate 
popoarele noastre sînt profund in
teresate în dezvoltarea relațiilor 
cu dumneavoastră, convinși fiind 
că aceste raporturi corespund inte
reselor popoarelor noastre, ale par
tidelor noastre și, în același timp, 
au o mare importanță, mult mai 
largă, pentru pacea și colaborarea 
internațională".Desfășurată într-o atmosferă de caldă Cordialitate, în. spiritul înțelegerii și respectului reciproc, noua întilnire la nivel înalt, convorbirile oficiale au avut un pronunțat caracter de lucru, expresie a dorinței și preocupării comune de a dezvolta și aprofunda colaborarea ro- mâno-iugoslavă. Desigur, economiile în plină dezvoltare ale României și Iugoslaviei, sporirea potențialului lor industrial, tehnic și științific oferă noi posibilități de extindere a colaborării reciproc avantajoase. Pornind de la aceste posibilități, de la prioritățile programelor de dezvoltare economico-socia- lă ale celor două țări, în cursul convorbirilor a fost subliniată necesitatea de a se acționa pentru a asigura perspective stabile colaborării, de a se așeza pe temelii mai puternice intensificarea cooperării industriale pe termen lung îndeosebi in domenii ca industria energetică, chimică, metalurgică, electronică, construcțiilor de mașini, pentru creșterea, prin eforturi comune, a volumului schimburilor e- conomice. A fost evidențiată, de a- semenea, necesitatea adîncirii colaborării în domeniile științei și tehnicii, învățămîntului și culturii, precum și în alte domenii de interes comun.în ce privește relațiile pe linie de partid, constituie un motiv de satisfacție reciprocă dezvoltarea largă a legăturilor de colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. îndeplinind rolul de forțe politice conducătoare, cele două partide, prin relațiile strînse dintre ele, aduc o importantă contribuție la întărirea prieteniei și colaborării multilaterale dintre popoarele și țările noastre. în această lumină, este de o deosebită importanță reafirmarea lîotăririi de a se dezvolta și mai puternic legăturile dintre P.C.R. și U.C.I., ceea ce ya exercita, fără îndoială, o înrîurire favorabilă asupra ansamblului raporturilor româno-iugoslave.■ în cadrul convorbirilor la nivel înalt s-a făcut un larg schimb de opinii și informații asupra evoluțiilor de pe arena mondială. Momentul de desfășurare a convorbirilor este un moment de serioasă înrăutățire- a situației - internaționale, Ca urmare "'A politicii de''fotță";; și de amenințare cu forță, de amestec în treburile interne ale altor state, de menținere și reîmpărțire a zonelor de influență, de intensificare fără precedent a cursei înarmărilor. Manifestîndu-se o profundă îngrijorare în legătură cu înrăutățirea situației internaționale, preocuparea față de situația deosebit de gravă 'creată in Europa, în cursul convorbirilor s-a subliniat că problema fundamentală a epocii noastre, de care depind pacea, securitatea și progresul omenirii, o constituie îrfee- târea cursei înarmărilor și trecerea

la dezarmare, în primul rind la dezarmarea nucleară.Așa cum se știe, în concepția României socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu o importanță primordială prezintă oprirea amplasării rachetelor americane în Europa, precum și a contramăsuri- lor Uniunii Sovietice, reluarea tratativelor sovieto-americane de la Geneva, realizarea unui acord pentru înlăturarea tuturor rachetelor, a oricăror arme nucleare din Europa. în aceste împrejurări, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesar ca toate țările europene să-și intensifice eforturile pentru a determina oprirea actualului curs al politicii internaționale, pentru salvarea Europei, a întregii omeniri de la distrugere, pentru asigurarea dreptului fundamental al popoarelor la pace, Ia libertate, la viață.Ca țări situate în regiunea Balcanilor, România și Iugoslavia acordă o mare însemnătate dezvoltării, conlucrării și înțelegerii între țările peninsulei, reafirmîn- du-și, și cu prilejul recentelor convorbiri, voința de a acționa pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă a bunei vecinătăți, a păcii și colaborării, fără arme nucleare.în mod firesc, o serioasă îngrijorare provoacă situațiile conflic- tuale, stările de criză existente în diferite regiuni ale globului. Atit România cit și Iugoslavia se pronunță în mod consecvent pentru rezolvarea pe cale pașnică și cit mai rapidă a acestor conflicte, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state exclusiv prin tratative. înrăutățirea considerabilă a situației economice a țărilor în curs de dezvoltare, agravată de creșterea dobînzilor — situație pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o compara cu o bombă cu efecte sociale de amploare — aduce în actualitate, după părerea României, necesitatea unei soluționări radicale a acestor probleme, așezîndu-se pe o bază nouă relațiile economice, financiare, inclusiv politica de credite și de dobîpz.i, venindu-se In sprijinul eforturilor acestor țări pentru dezvoltare economică și socială independentă, pentru făurirea unei noi ordini economice mondiale.România șl Iugoslavia conlucrează activ intr-un șir de probleme internaționale, în cadrul diferitelor organizații și organisme mondiale. Actualele convorbiri la nivel înalt au prilejuit reafirmarea hotărîrii celor două țări de a întări această colaborare, pentru a-și aduce o contribuție sporită la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane potrivit intereselor și năzuințelor tuturor popoarelor.Prin rezultatele sale, prin convorbirile 'rodnice desfășurate. și.. -concluziile puse în evidență, Vizita - •' de prietenie a tovarășului' Nicolai: Ceaușescu, îfnpreună cb tovarășă' Elena Ceaușescu, înscrie o contribuție de mare însemnătate la întărirea conlucrării multilaterale dintre țările și popoarele noastre. Este motivul pentru care comuniștii, întregul popor român salută cu vie satisfacție aceste rezultate, nutrind convingerea că o asemenea evoluție a relațiilor româno-iugoslave este în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului, al păcii, înțelegerii și progresului în întreaga lume.
Dumitru ȚINU

Sîmbătă la amiază a sosit la București Hans van den Broek, ministrul afacerilor externe al Olandei, care, la invitația tovarășului Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, efectuează o vizită oficială în țara noastră.
★în după-amiaza aceleiași zile au avut loc convorbiri oficiale intre miniștrii afacerilor externe ai României și Olandei.Cei doi miniștri au examinat stadiul relațiilor dintre tara noastră și Olanda în domenii de interes comun, au evaluat posibilitățile existente

ț>entru dezvoltarea pe mal departe a raporturilor bilaterale în diferite sfere de activitate pentru a da un impuls mai puternic colaborării și cooperării economice, lărgirii și diversificării schimburilor reciproce de mărfuri.Miniștrii de externe ai României și Olandei au avut, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la problemele păcii, dezarmării și, în primul rind. ale dezarmării nucleare, ale securității, înțelegerii și colaborării in Europa și în întreaga lume.A participat Adrien Mansvelt. ambasadorul Olandei la București.(Agerpres)
încheierea concursului cîntecului politic pentru tineretîn zilele de 12—14 aprilie 1984 a avut loc la București a V-a ediție a „Concursului cîntecului politic pentru tineret", organizat în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", sub egida Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Radioteleviziunii Române și Uniunii compozitorilor și muzicologilor — competiție de largă rezonanță in viața culturală a tării, în rîndul tineretului, cu adîncă semnificație politică, educativă. Manifestarea, dedicată mărilor evenimente politice ale poporului român din acest an — a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională. antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român — s-a desfășurat in studioul de concerte al Radioteleviziunii Române.Concursul s-a încheiat cu un concert de gală al laureaților. Juriul, format din compozitori, poeți, critici muzicali și reprezentanți ai organizatorilor. luînd în considerare și opțiu

nile publicului, a acordat următoarele premii :
Muzică corală : Premiul I — „Iată drumul", muzica Radu Șerban, versuri Gheorghe Vîlcu ; Premiul II— „Ceaușescu — Brigadierii", muzica Vasile Vasilache, versuri George Țăr- nea ; Premiul III — „Via de aur", muzica Zaharia Popescu, versuri Virgil Carianopol ; Mențiune — „în partid, încrezători", muzica Iovan Miclea, versuri Ion Socol.
Muzică interpretată de soliști cu 

acompaniament orchestral : Premiul 
I — „Să păstrăm pămîntul teafăr", muzica Marcel Dragomir, versuri Lucian Avramescu ; „Pentru pacea lumii", muzica Ion Cristinoiu, versuri Angel Grigoriu, Romeo Iorgulescu ; 
Premiul II — „Să fii om", muzica Mihai Ilie Gheorghe, versuri Roxana Popescu ; Premiul III — „Primăvara din noi", muzica Dan Ștefănică, versuri Gina Teodorescu ; Mențiuni— „Vîrsta epocii de aur", muzica Ion Cristinoiu, versuri Mircea Block ; „Surîde tinerețea", muzica Florentin Gheorghiu, versuri Ion Țîrlea.

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare Democrate CoreeneDragă tovarășe Kim Ir Sen,Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez sincere felicitări și un cald salut de prietenie.Poporul român dă o înaltă prețuire marilor succese dobîndite de poporul coreean prieten, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, in frunte cu dumneavoastră, în dezvoltarea economică și socială, în construcția socialistă a țării. Folosesc prilejul pentru a adresa poporului coreean, din toată inima, urări de tot mai mari succese în îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al VI-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea, tn marile eforturi pe care le depune pentru înfăptuirea nobilei aspirații naționale — reunificarea pașnică și independentă a țării.între partidele, statele și popoarele noastre s-au dezvoltat puternice relații de prietenie, colaborare și solidaritate. îmi exprim convingerea că, acționind in spiritul convorbirilor și înțelegerilor la care am ajuns împreună, aceste raporturi se vor întări și amplifica, ceea ce corespunde intereselor popoarelor român și coreean, cauzei generale a păcii, colaborării internaționale și socialismului.Vă adresez, dragă tovarășe Kim Ir Sen, cele mai bune urări de multă sănătate, fericire, noi și mari succese în activitatea dumneavoastră de mare răspundere. t

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

„Tara dimineților liniștite" 
pe traiectoriile progresului

(Urmare din pag. I)munca socială — obținut printr-un efort propriu de extindere continuă a mecanizării și automatizării, de perfecționare a organizării și conducerii producției, de ridicare a nivelului de pregătire profesională a personalului muncitor. în al doilea rind, intensificarea efortului propriu în dezvoltarea economico-socială a tării este necesară pentru valorifi
carea resurselor materiale și a ba
zei tehnice create în anii socialis
mului, în interesul economiei naționale. al întregii societăți. în al treilea rind, pentru că dezvoltarea economiei naționale în condițiile actuale deosebit de complexe, generate de criza economică mondială, im
pune un intens efort propriu pen
tru restringerea la minimum a e- 
fectelor acesteia asupra economiei 
noastre. în al patrulea rind, pentru că numai prin promovarea fermă a efortului propriu în dezvoltarea e- conomiei poate fi asigurată o te
melie materială trainică pentru 
creșterea în continuare a nivelului 
de trai al poporului. Ne-am propus să asigurăm în acest cincinal sporirea retribuției reale ; se află în curs de înfăptuire o nouă etapă de majorare a retribuției personalului muncitor ; totodată, vor fi majorate fondurile sociale de consum ; volumul desfacerilor de mărfuri va spori simțitor ; se vor construi sute de mii de noi locuințe' : se va dezvolta baza materială a învățămîntului, ocrotirii sănătății și culturii ; se va trece treptat la înfăptuirea celei de-a doua etape de reducere a sâp-’ tăminii de lucru. Toate aceste o- biective vor putea fi atinse numai și numai în măsura în care efortul propriu pentru dezvoltarea și modernizarea economiei va da roadele scontate, va avea o eficiență cit mai mare.în industrie, in agricultură. In cercetarea științifică, in toate domeniile de activitate, dispunem de programe speciale pentru fructificarea cu maximă eficiență, în prezent ș' in perspectivă, a efortului propriu al întregului popor pentru înfăptuirea programului vast de dezvoltare eco

nomică și socială a patriei. Devine limpede că promovarea fermă a e- 
fortului propriu in dezvoltarea eco
nomico-socială a țării, cerință o- 
biectivă necesară, este, în același 
timp, pe deplin posibilă de înfăptuit, în primul rind, pentru că în anii socialismului și, îndeosebi, în peri
oada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, am acu
mulat o bază tehnico-materialâ 
puternică în toate sectoarele in
dustriei, în toate ramurile eco
nomiei. Circa 90 la sută din fondurile fixe existente astăzi în e-

organizatorice. în perioada 1950— 1980 au fost create peste 5,2 milioane noi locuri de muncă, România situindu-se printre țările cu cel mai înalt grad de ocupare a populației, iar ponderea muncitorilor calificați în totalul muncitorilor" este de .peste 85 la sută. în al treilea rind, in drumul său spre progres România se poate baza cu certitudine pe forțele sale proprii, ținînd seama că dis
pune de o bază de cercetare știin
țifică modernă, de specialiști în mă
sură să abordeze domeniile de virf 
ale științei și tehnicii contemporane,

Dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale

conomie au fost puse în funcțiune în ultimii 20 de ani ; în această perioadă au început să producă în e- conomia națională peste 7 000 capacități principale de producție ; toate județele țării dispun de o bază industrială puternică, capabilă să a- sigure valorificarea resurselor materiale și umane ; industria noastră a- sigură in prezent peste 75 la sută din necesarul de mașini și utilaje al economiei naționale. Totodată, a- gricultura, construcțiile, celelalte ramuri ale economiei beneficiază in prezent de o dotare tehnică modernă, capabilă să asigure randamente înalte în producție, satisfacerea cerințelor economiei naționale. Iată un calcul sugestiv in ceea ce privește forța actuală a economiei 
noastre : întreaga producție indus
trială a României anului 1965 o 
realizăm în prezent în mai puțin de 60 de zile. în al doilea rind. dezvoltarea pe baze proprii a economiei este posibilă pentru că dispunem de 
un puternic detașament de muncitori 
și tehnicieni, cu o inaltă pregătire 
profesională, capabili să rezolve cele 
mai complexe probleme tehnice și

în vederea asigurării unei inalte competitivități în confruntarea cu e- xigențele pieței mondiale. Sugestiv, în acest sens, este faptul că numai in cincinalul 1976—1980 cercetarea românească a asigurat 90 la sută din materialele noi puse în fabricație și peste 90 la sută din tehnologiile noi, a contribuit la realizarea a peste 10 000 de mașini și instalații noi. Iar in acest cincinal, peste 95 la sută din valoarea produselor noi și modernizate. ce vor fi introduse în fabricație, vor fi realizate pe baza concepției proprii, marea lor majoritate situindu-se la nivelul celor mai bune realizări din lume, așa cum prevede programul de îmbunătățire a calității. în sfirșit, în al patrulea rind. putem conta pe forțele noastre proprii în dezvoltarea e- conomico-socială a țării pentru că 
dispunem de un cadru larg al de
mocrației socialiste, care permite a- 
firmarea plenară a autoconducerii 
muncitorești și autogesliunii econo- 
mico-financiare, a inițiativei creatoa
re a tuturor oamenilor muncii.Dimensiunea și eficiența efortului propriu depind în mod decisiv de a-

PROGRAMUL 1
8.30 Teleșcoalâ, Consultații pentru !n- 

vățămîntul «erai. Bacalaureat '84. 
Fizică

9,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10,00 Muzica pentru toți
10.30 Viața satului (parțial color)
11,45 Lumea copiilor
12.30 Telefilmoteca de ghiozdan : „Ara- 

belâ? — Episodul 7 (color)
13,00 Album duminical (parțial color)
16.15 Imagini contemporane din R.P.D. 

Coreeană
16,40 Micul ecran pentru cel mici
17,00 Telesport, Fotbal. A.S.A. Tg. Mu

reș — Politehnica Iași. Transmi
siune directă de la Tg. Mureș

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color) O Sport
19,20 Ctntarea României (color). Con

cursul cîntecului politic pentru ti
neret. Ediția 1984. Selecțiuni din 
Gala laureaților

20,00 Teiecinemateca (color). „întoar
cerea marinarului"

21.33 Pe aripile cîntecului șl dansului
21.50 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
9,00 Televacanța școlară
9,30 Bucuriile muzicii — Enesciana

10,00 Din țările socialiste
10.30 Din viața de concert a Capitalei

, 11,15.Citite,ce șl dansuri populare din 
R.P.D. Coreeană

,111,35 Filriî serial : „Un August In flă-
N- Episodul 3 ■ .N-'iS'vr p..'i

i 12,30 Salonul TV al artelor plastice
13.15 Mic dicționar de operă el balet 

— Litera „W"
14,05 Pași de viață lungă
14.35 O viață pentru o idea — Daniel 

Danlelopoiu
15,05 Teatru TV : „Zorile" de Ionel 

Hristea
16.33 Ecran de vacanță : „Sindbad ma

rinarul"
17,00 Serata muzicală TV
18.30 Dialogul artelor
19,00 Telejurnal
19,20 Telerama
19.50 Instantanee
20,05 Seară de operetă
21,00 Muzică de jaz
21.35 Din tainele arhivelor. Reportaj
21.50 Telejurnal

LUNI 16 APRILIE
20,00 Telejurnal (parțial color) 0 Zilei 

muncii, faptele de muncă ale țării
20.20 Orizont tehnlco-știlnțiflc
20,40 A patriei cinstire — emisiune de 

muzică și versuri
20,50 Să dăm viață vieții. Reportaj 
21,00 Film românesc în serial. Ecrani

zări după opere literare. „Atunci 
l-am condamnat pe toți la moar
te" (color). Producție a Studiouri
lor cinematografice „București". 
După nuvela „Moartea lui Ipu" 
de Titus Popovici. Cu : Amza 
Peliea, Cristian Sofron, Ion 
Besoiu, Gheorghe Dinlcă, Ioana 
Buleă, Octavian Cotescu, Iurie Da
rie, Clara Sebok, Eugenia Bosîn- 
ceanu, ștefan Mihăilescu-Brăila, 
Sergiu Nicolaescu, Eliza Petră- 
chescu, Lazăr Vrabie, Ernest Maf- 
tei. Scenariul : Tltus Popovici. Re
gia : Sergiu Nicolaescu. Partea I 

21,45 Stop-cadru pe mapamond (color).
O Imagine caleidoscopică a lumii 
de astăzi, a realităților planetei 
noastre ,

22,00 Tara mea, frumoasă floare I (co
lor). Melodii populare

22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 15 aprilie, ora 21 — 18 apri-

mal. mult senin în primele zile. Izolat, 
vor cădea ploi slabe. Vîntul vă sufla 
slab pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, Izolat mai coborîte în depresiu
nile intramontane, iar maximele intre 
14 și 24 de grade. Local se va produce 
ceață. In București : Vremea Va fi în 
general frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin in primele zile. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 4 șl 
7 grade, cele maxime între 19 și 23 de 
grade. Ceață slabă, dimineața. (Ortansa 
Jude, meteorolog de serviciu).

ȘTIRI SPORTIVE
titudinea fiecărui om al muncii față 
de înfăptuirea sarcinilor economice 
ce le revin, de climatul de muncă e- xistent in unitatea. în secția de producție, în atelierul unde îsi desfășoară activitatea. Un climat prielnic afirmării inițiativei creatoare, un climat pătruns de angajare patriotică și exigență partinică, un climat în care singura unitate de apreciere a muncii fiecăruia o constituie faptele concrete, va fi totdeauna în măsură să ridice efortul propriu la nivelul înaltelor performante. Avem de înfăptuit în 1984 — anul 40 al libertății noastre, anul Congresului al XIII-lea al partidului — și în perspectiva următorilor ani sarcini de mare complexitate în toate domeniile de activitate : dezvoltarea susținută a bazei energetice și de materii prime, asigurarea independenței energetice a țării, adîncirea procesului de structurare calitativă și dezvoltare intensivă a industriei, obținerea de producții record în a- gricultură. dublarea productivității muncii în perspectiva următorilor ani. reducerea mai accentuată a cheltuielilor materiale. creșterea competitivității produselor românești pe piața externă ș.a.Sînt domenii de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea în continuare a economiei naționale, a societății noastre, la înfăptuirea cărora fiecare om al muncii, fiecare colectiv este chemat să-și aducă din plin contribuția, afirmîndu-și din plin inițiativa creatoare, capacitatea de muncă, spiritul organizatoric și gospodăresc, reâlizîndu-și zi de zi sarcinile concrete ce îi revin în condiții de înaltă eficientă și la cel mai bun nivel calitativ. Este de datoria organizațiilor de partid să mobilizeze puternic energiile creatoare și să stimuleze stăruitor inițiativele valoroase ale colectivelor de muncă, să asigure cadrul prielnic valorificării depline a întregului potențial material și uman de care dispunem, în interesul progresului susținut al economiei naționale și înfloririi multilaterale a patriei noastre socialiste.

Viorel SALAGEAN

FOTBAL. Ieri, Ia F.R.F., au fost convocați observatorii și arbitrii divizionari „A", cărora li s-a indicat să vegheze cu cea mai mare strictețe la sportivitatea întrecerilor, respectarea regulilor de joc și protejarea integrității fizice a fotbaliștilor internaționali. Firește că în a- ceste privințe rolul principal îl au pe mai departe partenerii de întrecere — fiecare jucător și fiecare echipă în parte.
★Amintim că, astăzi, la București, cele două meciuri ale divizionarelor A se vor juca la stadioanele Steaua (Steaua — F.C. Bihor) și Sportul studențesc (Sportul studențesc — F.C. Baia Mare), de la orele 17. Dimineața, de la orele 11, vor avea loc partidele din divizia B Progresul — Constructorul Craiova (stadion Progresul), Dinamo Victoria — Chimica Tîrnăveni (stadion Dinamo) și Autobuzul — F.C.M. Brașov (stadion Autobuzul).• La o conferință de presă, desfășurată în orașul Guangzhou (R.P. Chineză), președintele Federației internaționale de fotbal (F.I.F.A.), Joao Havelange, a declarat că în luna august 1985 va fi organizat în R P. Chineză primul campionat mondial pentru juniori II (jucători pînă la 16 ani).

VOLEI, Derbiul campionatului masculin, Dinamo — Steaua, se va desfășura astăzi, de la orele 11, în sala Dinamo. înaintea acestei partide, Dinamo are 41 puncte, iar Steaua 40 puncte.
HANDBAL. începe returul campionatului feminin. La Timișoara se va juca meciul A.E.M. — Știința Bacău, la Constanța, Hidrotehnica — Chimistul, iar la București, Rapid — Rulmentul Brașov (ora 10 — sala Rapid).
BASCHET. în turneul internațional masculin de baschet de la Sofia, echipa orașului București a reușit să întreacă, după un meci deosebit de spectaculos, formația orașului Belgrad cu scorul de 97—96. Alte rezultate : Moscova — Varșovia 136—65 ; Sofia I - Sofia II 107—82.

„Cu prilejul aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere, vă a- 
dresez sincere felicitări și un cald 
salut de prietenie. Poporul român 
dă o înaltă prețuire marilor succe
se dobindite de poporul coreean 
prieten, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea, în frunte cu 
dumneavoastră, in dezvoltarea eco
nomică și socială, în construcția 
socialistă a țării". în aceste cuvinte, exprimate în telegrama adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu tovarășului Kim Ir Sen, secretarul general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, își găsesc reflectare gîn- durile și sentimentele întregului popor român, care urmărește cu viu interes și caldă simpatie realizările de seamă ale poporului coreean în îndeplinirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al VI-lea al partidului, pentru continua înflorire a patriei sale.Marile înfăptuiri ale poporului coreean, fără precedent în istoria țării, sînt legate nemijlocit de conducerea de către Partidul Muncii, de tovarășul Kim Ir Sen. în cuvinte de dragoste și stimă, muncitori, țărani, savanți, militari, femei sau bărbați, tineri ori oameni în vîrstă evocă rolul hotărîtor pe care l-a avut și îl are în făurirea și înflorirea Coreei populare .itovarășul Kim Ir Sen, a cărui aniversare este astăzi sărbătorită cu dragoste de întregul popor coreean.Stima cu care este înconjurat are temeiuri a- dinci : încă din fragedă tinerețe, tovarășul Kim Ir Sen și-a consacrat întreaga viață slujirii intereselor vitale ale oamenilor muncii, înfăptuirii idealurilor de libertate și independență a patriei, cauzei generale a socialismului, , progresului și păcii. Nu- rrieTeyșăti ‘este Legat de toate-ctâ^ pele isțdfib'e ale luptei pentru eliberare națională și socială, pentru edificarea socialismului. Merite de seamă îi revin pentru activitatea desfășurată în__vederea creării Partidului Muncii "clin Coreea, care, avindu-1 în frunte pe tovarășul Kim Ir Sen, a condus masele populare la înfăptuirea revoluției democratice antiimperialiste și antifeudale, la edificarea noii orînduiri sociale. în anii grei ai războiului, tovarășul Kim Ir Sen, îndeplinind funcțiile supreme de partid și de stat, a mobilizat întregul popor pentru infrîngerea agresiunii, pentru eliberarea și apărarea patriei. Cu deosebită pregnanță — așa cum ne-au vorbit nenumărații interlocutori în timpul călătoriei noastre de documentare zîn R.P.D. Coreeană la invitația ziarului „Nodon Sinmun" —s-au afirmat gîndirea și acțiunea sa practică în aplicarea adevărurilor generale ale socialismului științific la condițiile concrete ale țării, ceea ce a asigurat dezvoltarea independentă multilaterală a țării. Tocmai pe această bază — arăta tovarășul Kim Ir Sen — poporul coreean s-a transformat 
„dintr-o națiune pe care imperialiș
tii străini o lipsiseră in trecut de 
propria sa țară și care indurase tot 
felul de umilințe, intr-o națiune 
puternică și plină de demnitate".Poporul coreean prieten are toate motivele să fie mindru de succesele' înregistrate în construcția socialismului. Dealtfel, peste tot, ți se vorbește cu satisfacție despre ritmurile dezvoltării dinamice ale acestor ani. în portul Wonsan, de pildă, constructorii de vapoare măsoară cu bucurie abia reținută drumul pînă la cargourile de zeci de mii de tone. Ei știu cel mai bine ce a însemnat acest urcuș, de la ce s-a pornit îndată după încetarea războiului ce pîrjolise țara. Ei sînt cei care au dat și. dau viață planurilor cutezătoare inițiate de Partidul Muncii din Coreea privind înzestrarea țării cu tot mai multe nave de construcție proprie.Surse generatoare de mîndrie — înnoirea din temelii a orașelor și satelor coreene. Un singur exemplu, din străvechiul și atit de noul Phenian : specialiștii care au proiectat cartierul Ciang-guang au prevăzut construcția de locuințe, de edificii șocial-culturale eșalonată pe o perioadă de trei ani. Făuritorii acestei frumuseți edilitare n-au fost însă de acord cu această „marjă de timp". Ei și-au spus cuvîntul lor — un cuvint al faptei durabile : au redus termenul de 36 de luni la numai 10 luni. Timp în care au fost tăiate noi bulevarde. Au fost realizate noi rețele de canalizare, electrice, telefonice. S-au ridicat blocurile de locuit, un palat al sănătății, hoteluri, lăcașuri de cultură.

însemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

Kim Ir Wan, secretarul comitetului de partid de la o altă întreprindere de renume — cea de la Dean — ne prezenta cu firească satisfacție această uzină-etalon pentru tehnica de virf :
— Datorăm înfăptuirile noastre 

conducerii înțelepte a Partidului 
Muncii din Coreea, personal iubi
tului nostru conducător, tovarășul 
Kim Ir Sen. Fiecare realizare de 
prestigiu de aici — ca dealtfel tot 
ce am înfăptuit in Coreea populară 
in anii de libertate — se leagă trai
nic de numele celui mai iubit fiu al 
poporului nostru. Dialogurile sale 
cu muncitorii uzinei au deschis de 
fiecare dată porți largi afirmării 
tehnicii moderne, au trezit gustul 
competitivității. Avem bucuria să 
spunem că produsele uzinei noas
tre au întrunit aprecierile călduroa
se ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a fost in mijlocul 
nostru. Noi socotim drept o mare 
onoare faptul că am avut fericitul 
prilej să-l primim pe conducătorul 
României, țară de care ne leagă o 
prietenie frățească, o solidaritate 
militantă.Emoționante cuvinte despre trainica și frățeasca prietenie dintre popoarele român și coreean ! Cuvinte de satisfacție pentru evoluția relațiilor reciproce, puternic legate de rolul hotărîtor al întîl- nirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen am auzit rostindu-se pretutindeni pe pămîntul R.P.D. Coreene.în acest spirit sint vii în memorie aprecierile făcute de tovarășul I 
NICOLAE CEAUȘESCU în timpul vizitei sale oficiale de prietenie in I R.P.D. Coreeană, in aprilie 1982, I prilej cu care, înmînînd tovarășului Kim Ir Sen înaltul ordin „Steaua Republicii Socialiste "‘România" cltf-?? ’ sa I, cu eșarfă, acordat la împlini'-'’' rea vîrstei de 70 de ani', arăta: „Sini 
încredințat că tradiționalele relații 
româno-corecne — întemeiate trai- I 
nic pe deplina egalitate in drepturi, | 
stimă și respect reciproc — vor cu- I 
noaște o dezvoltare continuă pe 
multiple planuri, afirmindu-se ca 
un exemplu de raporturi între po
poare libere și independente, care 
conlucrează și se intrajutorează 
frățește in edificarea noii orin- 
duiri, în lupta pentru colaborare 
și pace in lume".La rîndul său, referindu-se la semnificația acordării acestei înalte distincții, tovarășul KIM IR SEN 
releva : „Aceasta exprimă într-un 
mod elocvent cit de sincere și pu
ternice sînt relațiile tovărășești I 
dintre noi statornicite în lupta co- 
mună pentru pace și socialism, j 
prietenia și coeziunea dintre cele I 
două partide, țări și popoare ale 
noastre. Relațiile frățești dintre 
Coreea și România sînt indestructi
bile și vor dăinui veșnic."Sînt aprecieri întemeiate pe fapte. întilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, încheierea Tratatului de prietenie și colaborare dintre cele două țări, Declarația comună, importantele înțelegeri și hotărîri adoptate au creat un cadru fertil și au deschis ample perspective dezvoltării continue a conlucrării noastre multilaterale.De o înaltă apreciere se bucură în conștiința poporului coreean sprijinirea fermă de către România a propunerilor formulate de R.P.D. Coreeană, de tovarășul Kim Ir Sen în vederea reunificării independente, pașnice și democratice a Coreei. în acest cadru, țara noastră susține propunerea de creare a Republicii Confederate Democrate Koryo, care ar asigura înfăptuirea aspirațiilor fundamentale ale coreenilor, atit din Nord, cit și din Sud, de a-și întregi patria, de a trăi intr-o țară liberă și independentă.Sporirea continuă a potențialului material și spiritual al R.P.D. Coreene, realizările de seamă ale poporului nostru pe calea înfloririi multilaterale a României socialiste sînt, fără îndoială, o trainică temelie pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de strînsă prietenie dintre partidele, țările și popoarele noastre. Și,. pretutindeni, — așa cum ne-am convins in călătoria noastră pe pămintul „țării dimineților liniștite" — prietenii coreeni, ca dealtfel și opinia publică din țara noastră, nutresc convingerea că aceste relații frățești se vor dezvolta tot mai mult, în interesul reciproc, al celor două popoare, al cauzei socialismului și păcii.

Hie TANASACHE

cinema
O Galax : VICTORIA (16 28 791 — 9.30: 
11,30: 13,30: 15.45: 18; 20, MELODIA 
(12 06 88) — 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18:20, 
® Aziza („Zilele filmului tuni
sian") : STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 
16: 18,15; 20,30.
O Program de desene animate — 9; 
10.45; 12,30; 14.15: 16. Visind la Zam
bezi — 17,45; 19,45 : DOINA (16 35 38).
• Un petic de cer : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Vreau să știu de ce am aripi : 
GRIVITA (17 08 58) — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11.15: 13,30; 15.45: 18: 20. FLAMURA 
(85 77 12) — 11 ; 13.15; 15.30: 17,45; 20.

0 Intîlnirea: CENTRAL (14 12 24) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 De patru ori start : UNION 
(13 49 04) — 11,30; 13,30: 15,45; 18; 20.
© Imposibila iubire : DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 16: 19, FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 18,30.
O Secretul Iui Bachus: LIRA (317171)
— 15,30; 17,45: 20. GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. COS
MOS (27 54 95) — 11 : 13,15; 15,30; 17.45; 
20.
0 Ringul : MUNCA (21 50 97) — 15,30: 
17,30; 19.30.
0 Prințesa Păun : PACEA (60 30 85)
— 14.30; 17: 19,30. .
0 Mexicul in flăcări: SCALA (11 03 72)
— 9: 12; 16; 19. MODERN (23 71 01)
— 9; 12; 16; 19. CULTURAL (83 50 13)
— 9; 12; 16: 19.

0 Moartea vine la decolare : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 14,15; 16; 17,43:
19,45, COTROCENI (49 48 48) — 15;
17,15: 19,30.
0 Torpilorii : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Trompetistul : VIITORUL (11 48 03)
— 15.30; 17.30; 19,30.
0 Balada cavalerului Ivanhoe : FLA- 
CARA (20 3Ș 40) — 10,30: 13: 15,30; 17: 
19.
0 Avertismentul: PATRIA (11 86 25)
— 9: 11,45; 14.30; 17,15: 20. BUCU
REȘTI (15 61 54) - 9: 11,30: 14: 16,45: 
19.30, FAVORIT (45 31 70) — 9: 11,30; 
14,15; 17: 19,45. EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,30: 14; 16,30; 19,30.
0 Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 07 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
0 Misiunea secretă a maiorului Cook: 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15.

0 Despărțire temporară : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12: 15,30; 19.
0 Afacerea Pigot : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11,15: 13,30; 15,45: 18: 20. 
0 Domnișoara Noorie : AURORA 
(35 04 86) — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15, ARTA (2131 86) — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20.
0 Febra aurului : FLOREASCA 
(33 29 71) — 11 ; 13; 15,30; 17,45; 20, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18: 20.15.
0 Campionul : GLORIA (47 46 75) — 
8,45: 11,30; 14,15: 17; 19.45.
0 Salamandra : POPULAR (35 15 17)
— 15.30: 17,30; 19.30.
0 Războiul stelelor: VOLGA (79 71 26)
— 9: 12: 16: 19.
0 Capcană neobișnuită : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18: 20.
0 Program de vacanță : UNION — 9; 
COSMOS — 9; FLAMURA — 9; FLO
REASCA — 9.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Titanic vals — 10; Ploșnița — 
15; Zbor deasupra unui cuib de cuci
— 19,30; (sala Atelier) : Act venețian
— 10,30; Harap Alb — 19; (sala „Ion 
Vasilescu", 12 27 45) : Gimnastică sen
timentală — 10,30; Comedie de modă 
veche — 19,30.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
plan : Dana Borșan — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Demoa
zela Mărluța, La piață — 11; Lucia dl 
Lammermoor — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Bă

iatul și paiele fermecate — 10,30; 
12,30; Victoria și al ei husur — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 10; Mobilă și durere — 19; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Anec
dote provinciale — 10; Liniște, ne pri
vim tn ochi — 15; O lume pe scenă
— 19.
© Teatrul Mie (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 10,30; 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 10,30; 15,30; Turnul 
de fildeș — 19,30.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 10; Fire 
de poet — 18.30; (sala Studio) : Senti
mente și naftalină — 10,30; Calandria
— 19.
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 10: 

Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrtnă — 15: Serenadă tîrzie — 
19,30; (sala Giuleștl, 18 04 85) : Omul 
care a văzut moartea — 10; Miliona
rul sărac — 19.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Corina — 15; 
Revista revistelor — 19,30; (sala Vic
toria. 50 58 65) ; Băiatul cu sticleți — 
16; Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) ; Fata moșului cea harnică 
— 10,30; La izvor de dor și cîntec — 
19.
0 Teatru! evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și purim-șpileri — 11; Arca 
bunei speranțe — 18,30.
0 Teatrul „ion Creangă" (50 26 55) : 
Și cu Daniela, zece — 10,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
încotro, căluțule 7 — 11.
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alcauzei pății și înțelegerii între popoare
AMPLU ECOU INTERNATIONAL AL VIZITEI DE PRIETENIE ÎNTREPRINSE DE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA, 

AL RECENTULUI DIALOG LA NIVEL ÎNALT ROMÂNO-ANGOLEZ

Vizita de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia, ca și 
dialogul la nivel înalt româno-angolez, de la București, se bucură de un 
amplu ecou în presa din diferite țări ale lumii. In articolele și comentariile 
consacrate acestor evenimente politice sînt evidențiate strălucitele Inițiative 
ale României socialiste, vibrantele chemări ale tovarășului Nicolae

Ceaușescu pentru înlăturarea primejdiei nucleare, apărarea păcii și pro
movarea colaborării internaționale. In mod deosebit sînt puse în lumină 
propunerile vlzind oprirea instalării de noi rachete nucleare în Europa, 
retragerea și distrugerea celor existente, făurirea unei Europe unite, 
liberă de arme nucleare, eliminarea stărilor de tensiune și soluționarea 
oricăror probleme litigioase pe cale pașnică.

Presa iugoslavă a înfățișat pe larg momentele vizitei de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Iugoslavia, subliniind primirea deosebit de călduroasă ți prietenească făcută înalților soli ai poporului român. Articolele și reportajele sînt bogat ilustrate cu fotografii repre- zentîndu-i pe conducătorii de partid și de stat ai celor două țări.Mijloacele de informare în masă au reliefat faptul că noul dialog la nivel înalt se Înscrie pe linia tradiționalelor legături de prietenie dintre România și Iugoslavia, dintre P.C.R. și U.C.I., dintre popoarele celor două țări. S-a exprimat Încrederea că întrevederile oficiale, convorbirile pe care conducătorul partidului și statului nostru le-a avut cu tovarășii Mika Șpiliak, președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și Dragoslav Markovici, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., vor deschide noi căi colaborării fructuoase, pe multiple planuri, dintre cele două partide și țări.Agenția Taniug relevă că tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mika Șpiliak au pus accentul pe necesitatea opririi cursei înarmărilor, in primul rînd a cursei Înarmărilor nucleare, pro- nunțîndu-se, totodată, în favoarea dezvoltării cooperării multilaterale între țările balcanice și a transformării Balcanilor într-o zonă a păcii Si cooperării, fără arme nucleare.în cadrul convorbirilor, continuă Taniug, s-a exprim'at convingerea că și această nouă vizită va. stimula promovarea cooperării româno-iugoslave pe toate planurile, in spiritul bunel vecinătăți, al Încrederii și respectului reciproc. Un loc important l-au ocupat problemele dezvoltării colaborării economice și a căilor de intensificare a ei în continuare. In acest sens, s-a constatat existența unor largi posibilități și s-a exprimat dorința celor două țări de a acționa pentru dezvoltarea cu succes a conlucrării. Au fost discutate, de asemenea, problemele referitoare .la promovarea colaborării în domeniile științei și tehnicii, al educației ?i culturii.Detaliind, agenția subliniază că în centrul atenției au stat problemele legate de promovarea cooperării în domeniile economic, comercial, industrial și al specializării în producție. S-a convenit asupra necesității de a se acționa, In continuare, pentru amplificarea șl mai puternică a colaborării româno-iugoslave, pentru creșterea, prin eforturi comune, a volumului schimburilor economice și a cooperării.într-o altă relatare, agenția Taniug precizează că în cursul convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mika Șpiliak s-a reafirmat importanța pe care România șl Iugoslavia 
o acordă reducerii tensiunii pe continentul european. Au fost relevate, cu acest prilej, rezultatele lucrărilor Conferinței țărilor balcanice la nivel de oxperțl desfășurate la Atena, sub- liniindu-se importanța intensificării cooperării pe multiple planuri intra țările balcanice.Agenția iugoslavă relevă, de asemenea, că a fost exprimată satisfacția in legătură cu faptul că, după vizita efectuată la București, în noiembrie anul trecut, tovarășul Mika Șpiliak s-a reîntîlnit cu tovarășul Nicolae Ceaușescu pe pămintul Iugoslaviei, pentru un nou și fructuos schimb de vederi.în cadrul convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Dragoslav Markovici, relatează aceeași agenție, s-a apreciat ca favorabilă dezvoltarea relațiilor și a cooperării dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre România și Iugoslavia, expri- mîndu-se dorința de a promova in continuare colaborarea dintre cele două partide și state. S-a subliniat că aceasta este în interesul popoarelor celor două țări vecine, avmd, totodată, o importanță deosebită pe plan internațional.Sub titluri ce ilustrează prietenia și căldura cu care au fost intîm- pinați în Iugoslavia lnalțli soli ai poporului român, ziarele „Borba", 
„Politika", „Vecerni Novosti", „Po- Iitika Expres" au relatat pe larg, în articole însoțite de fotografii, despre desfășurarea vizitei de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu.„La încheierea convorbirilor, România și Iugoslavia au dat o apreciere pozitivă rezultatelor noii întîlniri la nivel înalt, relevînd, ca și la intil- nirile precedente, bunele relații de prietenie, bună vecinătate și colaborare dintre România și Iugoslavia în toate domeniile de activitate", subliniază ziarul „Politika" în articolul intitulat „Confirmarea continuității prietenești".Același ziar redă conținutul convorbirilor pe linie de partid dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Dragoslav Markovici, arătînd că acestea „s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și prietenie, în spiritul respectului și înțelegerilor reciproce care caracterizează, dealtfel, relațiile dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre cele două țări socialiste vecine".Comunicatul difuzat la încheierea vizitei este prezentat de ziarul „Borba" sub titlurile „Respect și înțelegere" și „Colaborare pe principii reciproc avantajoase", iar de „Vecerni Novosti", sub titlul „Apreciere pozitivă a rezultatelor noii întilniri româno-iugoslave la nivel inalt".Cotidianele „Dnevnik* din Novi 

Sad, „V.fcsnik" din Zagreb, precum și alte ziare care apar în capitalele republicilor și provinciilor socialiste iugoslave au înfățișat, la rîndul lor, principalele momente ale vizitei, apreciind în unanimitate acest nou dialog la nivel înalt româno-iugoslav ca deosebit de important.întreaga presă iugoslavă subliniază dorința celor două țări de a acționa, în continuare, pentru dezvoltarea colaborării, atît pe plan bilateral, cit și pe arena internațională.Momentele vizitei în Iugoslavia a înalților soli ai poporului român au fost, de asemenea, amplu reflectate în emisiunile posturilor de radio și 
televiziune iugoslave.Agenția T.A.S.S. informează despre noua solie de prietenie a conducătorului partidului și statului nostru în Iugoslavia și despre convorbirile care au avut loc între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Mika Șpiliak, președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și Dragoslav Markovici, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I. în cursul acestor convorbiri — relevă agenția — conducătorii de partid și de stat ai celor două țări s-au pronunțat pentru continuarea eforturilor în direcția slăbirii încordării internaționale și consolidării procesului de destindere. în context — se arată în relatarea agenției — în timpul convorbirilor a fost evidențiată însemnătatea deosebită a

® Puternică ilustrare a voinței de adîncire a cooperării, în 
interesul progresului mai rapid, economic și social © Po
ziții în consens cu interesele tuturor popoarelor pentru 
oprirea cursului spre confruntare, pentru înfăptuirea 
dezarmării și înlăturarea primejdiei nucleare, pentru 
apărarea dreptului popoarelor la existență liberă, de sine 
stătătoare ® Semnificative mărturii ale înaltului prestigiu 

de care se bucură în lume România socialistă

Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa, de la Stockholm.România și Iugoslavia au cerut marilor puteri să promoveze destinderea prin negocieri și au susținut ideea transformării Balcanilor intr-o zonă liberă de arme nucleare, se subliniază în relatarea agenției 
China Nouă consacrată convorbirilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducătorii de partid și de stat iugoslavi. în cadrul convorbirilor s-a evidențiat că actuala cursă a înarmărilor, în special in domeniul nuclear, constituie un nou factor de pericol pentru pacea și securitatea lumii, scrie agenția. în continuare se arată că în condițiile în care situația internațională, în special in Europa, cunoaște o înrăutățire fără' precedent, este imperios necesar, așa cum insistă România și Iugoslavia, să se acționeze ferm pentru oprirea acestui curs.în cadrul convorbirilor româno- iugoslave la nivel înalt s-a relevat că intensificarea cursei înarmărilor nucleare dă naștere la noi' pericole și de aceea trebuie făcut totul pentru depășirea actualelor tensiuni, scrie agenția A.D.N. din R.D G. Iugoslavia și România au subliniat însemnătatea cooperării multilaterale între statele din Balcani șl au discutat rezultatele recentei reuniuni la nivel de experți a țărilor din această zonă, care s-a desfășurat la Atena.în relatările consacrate noului dialog româno-iugoslav la nivel înalt, agenția Reuter subliniază că acesta se înscrie In cadrul schimburilor de vederi regulate care au loc de peste un deceniu între cele două țări vecine. Iugoslavia și România — scrie agenția — mențin strînse relații politice și economice.Referindu-se la convorbirile oficiale româno-iugoslave, agenția relevă că acestea s-au' axat pe examinarea modalităților de dezvoltare a relațiilor politice șl economice dintre- cele două țări. De asemenea, au fost examinate relațiile Est-Vest, probleme privind cursa înarmărilor, precum și dezvoltarea colaborării in Balcani. Președintele Nicolae Ceaușescu — relevă agenția — s-a pronunțat în repetate rinduri pentru reducerea armelor nucleare din Europa, pentru oprirea amplasării de noi racheta nucleare pe continent.Agențiile Associated Press și United Press International au relatat despre desfășurarea vizitei înalților soli ai poporului român în R.S.F. Iugoslavia și despre convorbirile oficiale, arătînd că în cadrul acestora au fost examinate atît aspecte ale relațiilor bilaterale, cit și probleme internaționale. România și Iugoslavia se află in raporturi foarte bune, se spune in relatarea agenției A.P., relațiile bilaterale s-au îmbogățit în special ca urmare a întîlnirilor frecvente ale președintelui Nicolae Ceaușescu cu conducătorii iugoslavi. Conducătorii români și iugoslavi, se precizează, s-au întîlnit cel puțin o dată pe an.Agenția France Presse a subliniat că România și Iugoslavia se pronunță pentru încheierea unui acord sovieto-american privind eurorache- tele, pentru măsuri de dezarmare și pentru încheierea cu succes a Conferinței de la Stockholm pentru 

măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in ‘Europa.Agenția menționează, totodată, eforturile celor două țări vizînd intensificarea colaborării in Balcani.Agenția de presă austriacă A.P.A. eerie că in centrul noii Întîlniri la nivel inalt româno-iugoslave s-au situat probleme ale dezarmării, colaborării în Balcani și cooperării economice bilaterale. Se relevă că ambele țări se pronunță pentru reluarea negocierilor sovieto-america- ne cu privire la rachetele nucleare cu rază medie de acțiune, pentru măsuri de dezarmare, precum și pentru încheierea cu succes a Conferinței de la Stockholm.
★Ecoul amplu al dialogului la nivel inalt româno-angolez desfășurat la București este ilustrat de relatările oficiale in presa angoleză. Astfel, ziarul „Jornal de Angola" a prezentat pe larg această vizită. A fost inserat, totodată. Comunicatul comun difuzat la încheierea vizitei. Sînt în mod deosebit puse îri evidență pasajele din document în care este afirmată poziția celor două țări față de problemele actuale ale vieții internaționale.în suita de articole consacrate vizitei,x același ziar a rezervat spații însemnate convorbirilor la nivel înalt româno-angoleze, subliniindu- se că noul dialog româno-angolez „va permite întărirea relațiilor de prietenie și cooperare existente între cele două țări și partide". Spații 

ample sînt rezervate, de asemenea, prezentării poziției partidului și statului nostru în problemele dezarmării, și în primul rînd ale dezarmării nucleare.în paginile aceluiași ziar sînt inserate articole privind vizitarea unor centre economice din România socialistă de către tovarășul Jose Eduardo dos Santos, evidențiindu-se marile realizări obținute de poporul român în anii construcției noii societăți.„Președintele Ceaușescu : Vom acorda tot sprijinul poporului angolez" este titlul sub care „Jornal de Angola" a publicat, pe prima pagină, interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu agenției de presă angoleze, ANGOP. Articolul a fost însoțit de fotografia conducătorului partidului și statului român.România și Angola consideră că trebuie luate măsuri hotărite și urgente pentru a se pune capăt cursului spre confruntare și război, pentru promovarea unei politici de destindere, de respect al independenței naționale, de pace șl colaborare — subliniază agenția T.A.S.S. in relatarea consacrată Comunicatului comun româno-angolez.- Cei doi șefi de stat consideră că este necesar 6ă se treacă neintirziat la interzicerea generală și totală a experiențelor cu arma nucleară, la încetarea producției și reducerea treptată a stocurilor de arme nucleare pină la completa lor lichidare.România și Angola și-au exprimat sprijinul față de lupta dreaptă a poporului namibian sub conducerea S.W.A.P.O. și au subliniat necesitatea adoptării sub auspiciile O..N.U. de măsuri eficiente pentru accesul rapid al Namibiei la independență, menționează agenția T.A.S.S.„România și Angola se pronunță pentru adoptarea de măsuri urgente care să ducă la întreruperea cursului spre confruntare și război, la a- firțnarea politicii de destindere", scrie ziarul sovietic „Pravda" intr-o relatare privind Comunicatul comun româno-angolez. Cotidianul subliniază că „cele două țări au exprimat sprijinul lor pentru lupta dreaptă a poporului namibian sub conducerea S.W.A.P.O. și au subliniat necesitatea adoptării, sub egida O.N.U., de măsuri eficiente pentru acordarea neîntirziată a independenței Namibiei".Despre noul dialog româno-angolez la nivel Înalt au informat, de a- semenea, posturile de radio sovietice.Președintele Nicolae Ceaușescu și șeful statului angolez, Jose Eduardo dos Santos, consideră că pentru dezvoltarea pe mai departe a Africii o importanță deosebită o au unitatea și solidaritatea țărilor și popoarelor de pe acest continent — relevă agenția iugoslavă Taniug.în toastul rostit la dineul oficial oferit In cinstea oaspetelui — se arată în continuare — șeful statului român a avertizat, în primul rind, asupra pericolului care amenință Europa ca urmare a amplasării noilor rachete, pronunțîndu-se pentru reluarea cît mai curind a negocierilor sovieto-amerlcane de la Geneva. Președintele Nicolae Ceaușescu a e- vidențiat, totodată, rolul tot mai important al țărilor în curs de dezvoltare șl al țărilor nealiniate în soluționarea problemelor mondiale.

Cei doi președinți și-au exprimat convingerea că dialogul la cel mai înalt nivel va aduce o nouă contribuție la dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre cele două țări în toate domeniile, adaugă Taniug.România și Angola au dat publicității un Comunicat comun în care se faos apel la edificarea unei noi ordini economice internaționale și la ajutorarea țărilor sud-africane în lupta lor pentru independență economică și politică — scrie agenția 
China Nouă.Cei doi conducători — se arată în continuarea relatării — consideră necesar să fie oprite amplasarea rachetelor nucleare americane in Europa occidentală și realizarea con- tramăsurilor anunțate de U.R.S.S. S-a apreciat ca fiind de mare însem- nătate crearea de zone denucleari- zate in Balcani, in nordul Europei și în alte părți ale continentului.China Nouă prezintă apoi hotărî- rile adoptate pentru dezvoltarea relațiilor româno-angoleze in diverse domenii.România și Angola se pronunță în favoarea unor măsuri hotărite In direcția promovării păcii și colaborării internaționale — evidențiază și agenția A.D.N. din R.D.G., în relatarea consacrată Comunicatului comun. Cele două țări și-au exprimat profunda îngrijorare față de încordarea gravă la care s-a ajuns in relațiile dintre state și s-au pronunțat în favoarea unor măsuri hotărite și urgente pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, pentru realizarea unor măsuri practice de dezarmare și crearea unor zone denuclearizate in Europa și in diferite regiuni ale lumii.Președintele României, Nicolae Ceaușescu, a lansat marilor puteri un nou apel la negocierea unei încetări a înarmărilor nucleare, subliniază agenția Reuter, precizind : în toastul rostit, cu ocazia dineului oficial ■ oferit in onoarea președintelui Angolei, Jose Eduardo dos Santos, aflat in vizită Ia București, președintele Nicolae Ceaușescu a cerut atît Statelor Unite, cît și Uniunii Sovietice să oprească amplasarea de noi rachete nucleare in Europa. Este reluat pasajul din toast în care se arată că trecerea la amplasarea rachetelor americane cu rază medie de acțiune în unele state vest-europe- ne a constituit un factor de intensificare a cursei înarmărilor, aceasta determinind Uniunea Sovietică să adopte contramăsuri nucleare, astfel incit se poate spune că s-a intrat într-o nouă fază, deosebit de periculoasă, a cursei Înarmărilor nucleare.Președintele Ceaușescu, se menționează, în continuare, s-a pronunțat pentru reluarea negocierilor sovieto- americane de la Geneva in vederea ajungerii la un acord corespunzător privind eliminarea completă a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune din Europa și, în general, a oricăror arme nucleare.în Comunicatul comun româno-angolez, publicat la București, președinții Nicolae Ceaușescu și Jose Eduardo dos Santos s-au pronunțat pentru reluarea negocierilor asupra reducerii armamentelor nucleare — seriei la rîndul său, agenția France Presse. Cei doi șefi de stat au cerut oprirea amplasării de rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune în Europa și renunțarea de către Uniunea Sovietică la contra- măsurile nucleare. S-a subliniat importanța realizării unui dialog real între cele 35 de state participante Ia Conferința de la Stockholm, pentru convenirea de măsuri concrete și eficiente privind dezarmarea.Președinții României, Nicolae Ceaușescu, și Angolei, Eduardo dos Santos, au cerut — in Comunicatul comun româno-angolez, dat publicității la București — să fie oprită amplasarea rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune in Europa, iar U.R.S.S. să renunțe la conlramăsurile anunțate, transmite agenția spaniolă E.F.E. Cei doi președinți au relevat că este necesar să fie luate măsuri hotărite pentru promovarea unei politici de destindere, de respect al independenței naționale, de pace și colaborare intre națiuni.Șefii de state român și angolez au reliefat necesitatea realizării unor măsuri practice și eficace de dezarmare generală, și în primul rind de dezarmare nucleară, a înfăptuirii unui echilibru militar nu pe calea acumulărilor de noi armamente, ci prin reducerea celor existente la un nivel cit mai scăzut.Cei doi președinți au solicitat țărilor participante la Conferința de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa să treacă neintirziat la un dialog real pentru convenirea de măsuri concrete și eficiente de încredere și securitate, de dezarmare în Europa, scrie, în încheiere, agenția spaniolă.Ziarele mexicane „El Dia" șl „Ex
celsior" reiau pasaje din toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu la dineul oficial în onoarea tovarășului Jose Eduardo dos Santos. Este evidențiată chemarea președintelui României de a se opri amplasarea rachetelor nucleare americane pe continentul european și realizarea contramăsurilor nucleare anunțate de U.R.S.S., de a se relua negocierile sovieto-americane în vederea ajungerii la un acord corespunzător privind eliminarea completă a armamentelor nucleare din Europa.(Agerpres)

APELUL
Marii Adunări Naționale 

difuzat ca document oficial 
al 0.0.NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — La Națiunile Unite a fost difuzat ca document oficial al O.N.U. Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România adresat Sovietului Suprem al U.R.S.S., Congresului S.U.A., parlamentelor din țările europene pe teritoriul cărora se amplasează rachete nucleare cu rază medie de acțiune, parlamentelor din celelalte țări europene și din Canada, adoptat la 24 martie 1984.în spiritul orientărilor consecvente ale președintelui Nicolae Ceaușescu, al nobilelor sale preocupări pentru destinele întregii umanități, documentul cuprinde o nouă și vibrantă chemare la acțiune pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru triumful păcii și cooperării in Europa și in întreaga lume.Noul apel se adaugă celorlalte acțiuni de politică externă întreprinse de președintele României în legătură cu situația gravă generată de acumularea de armament nuclear în Europa, care și-au găsit reflectarea corespunzătoare și în documentele oficiale și inițiativele prezentate de țara noastră la Națiunile Unite.Exprimind Îngrijorarea profundă față de începerea amplasării de către S.U.A. a rachetelor nucleare cu rază medie în unele state din vestul Europei și de adoptarea de con- tramăsuri nucleare de către U.R.S.S., care au deschis o nouă etapă în cursa înarmărilor nucleare, ducînd la agravarea deosebită a situației pe continent și la creșterea pericolului unui război nuclear, apelul dă expresie voinței poporului nostru de a trăi și conlucra intr-un climat de pace, securitate, fără arme nucleare, fără nici un fel de arme și fără războaie.Prin acest apel, de o excepțională însemnătate, Marea Adunare Națională se adresează parlamentelor din țările europene, S.U.A. și Canada cu chemarea de a acționa pentru oprirea noilor proiecte de Înarmare nucleară-în Europa, pentru eliminarea tuturor armelor nucleare de pe continent, pentru făurirea unei Europe a păcii, securității și colaborării.Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România a fost difuzat în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a O.N.U. relative la încetarea cursei înarmărilor .nucleare și dezarmarea nucleară, prevenirea războiului nuclear, negocierile bilaterale privind armele nucleare, examinarea principiilor directoare ale măsurilor de creștere a încrederii și examinarea aplicării Declarației a- supra întăririi securității internaționale.Noi proteste împotriva minării porturilor nicaraguaneBELGRAD 14 (Agerpres). — Iugoslavia șl-a exprimat îngrijorarea în legătură cu intensificarea presiunilor militare și de altă natură împotriva Nicaraguei nealiniate — se a- rată într-o declarație de presă a purtătorului de cuvint al Secretariatului pentru afacerile externe al Iugoslaviei, citat de agenția Taniug. El a arătat că „minarea apelor și a porturilor nicaraguane, acțiune teroristă de stat, constituie o Încălcare a unuia dintre principiile fundamentale ale dreptului internațional — libertatea de navigație — și trebuie să fie condamnată în mod hotărit de comunitatea internațională, indiferent cine o săvirșește", a declarat purtătorul da cuvint.CIUDAD DE MEXICO 14 (Agerpres). — Ministrul mexican al relațiilor externe, Bernardo Sepulveda, a condamnat minarea porturilor ni-încheierea Conferinței P.C. JaponezTOKIO 14 (Agerpres). — în localitatea. Atârni a luat sfîrșit, prin adoptarea unui program de acțiune, Conferința Partidului Comunist Japonez. în cursul dezbaterilor, care au durat patru zile, au fost dezbătute sarcinile viitoare ale activității de întărire a rîndurilor partidului. Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale luptei împotriva înarmărilor nucleare, pentru pace.
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transmit:
1 PLENARA C.C. AL P.C. ’ DIN 1 
. AUSTRIA. La Viena a avut loc. I plenara Comitetului Central al< Partidului Comunist din Austria, I consacrată problemelor luptei pen-[ tru pace, dezarmare și destindere, l | precum și poziției partidului in probleme actuale ale situației eco-r nomice și soclal-politice din țară. . La plenară s-a relevat că P.C. din [1 Austria acordă sprijin deplin des-! fășurării „Săptăminii austriece înI apărarea păcii", programată să aibă | I loc între 13 și 20 mai. |I SITUAȚIA DIN LIBAN. Aproba-, rea unul calendar și a unui program detaliat de dezangajare a1 forțelor de-a lungul liniei de con-I fruntare care intersectează Beiru-1 I tul a fost anunțată în capitala li- | baneză după reuniunea unei co-I misii militare, întrunită din iniția- « | tiva înaltului Comitet politic și militar din Liban. *

ALEGERI LEGISLATIVE ÎN | 
I IRAN. Azi au loc alegeri legislati- I ve în Iran. în cadrul scrutinului, t alegătorii Iranieni urmează să de- f semneze pe cei 270 deputați in i Adunarea Națională Consultativă1 (Majlis), al căror mandat este de . patru ani.

CICLONUL CAMISY, care a stră- 
I bătut vineri regiunile centrale ale | 
I Madagascarului, a provocat moar- | 
tea a 22 de persoane și rănirea al- 

. tor citeva sute, informează agenția .
Reuter. Pagubele materiale se ri-! 

' dică la peste 100 milioane de do- • 
lari.

Excelenței Sale Domnului JULIUS NYERERE
Președintele Republicii Unite TanzaniaAflînd cu întristare despre încetarea din viață a primului ministru al Republicii Unite Tanzania, Edward Sokoine, vă adresez dumneavoastră sincere condoleanțe, iar familiei îndoliate profunda noastră compasiune.

phenian ; Tovarășul Kim Ir Sen a primit pe 
președintele Consiliului Central al U.G.S.R.PHENIAN 14 (Agerpres). — Un schimb de mesaje de prietenie a avut loc intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu s-au transmis tovarășului Kim Ir Sen un salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului coreean urări de progres și prosperitate, de succes in lupta sa dreaptă pentru . reunificarea patriei și făurirea unei Coree independente, pașnice și democratice. De asemenea, tovarășului Kim Ir Sen i-au fost transmise cele mai calde felicitări cu prilejul aniversării zilei sale de naștere.
MOSCOVA > Hotărirea plenarei C.C. al P.C.U.S.MOSCOVA 14 (Agerpres). — în hotărirea plenarei C.C. al P.C.U.S. cu privire la „Principalele direcții ale reformei școlii de cultură generală și profesionale" din U.R.S.S. se subliniază că reforma este menită să ridice munca școlii de cultură generală și profesională la un nou nivel calitativ, să elimine carențele existente în activitatea ei, să asigure însușirea temeinică de către elevi a bazelor științei, formarea convingerilor. comuniste, a dragostei lor față de muncă, a înaltelor calități morale, educația în spiritul dragostei față de patria socialistă.înfăptuirea reformei va permite îmbunătățirea educării prin muncă și a orientării profesionale a elevilor pe baza îmbinării învățămîn- tului cu munca productivă, pregătirea de cadre de muncitori calificați în școlile tehnico-profesionale, completarea învățămintului mediu general al tineretului cu învățămîntul profesional general.în document se arată că principalele măsuri în cadrul reformei școlare trebuie să se realizeze pe etape, avîndu-se în vedere particularitățile naționale și condițiile locale in perioada 1984—1990.în vederea realizării sarcinilor propuse, pe lingă alte măsuri, se prevede ca în scopul unei mai bune organizări a învățămintului și edu- 
caraguane și și-a exprimat sprijinul față de eforturile internaționale vizînd încetarea „oricărui act similar de război împotriva Republicii Nicaragua".„Noi privim cu deosebită simpatie orice acțiune de natură să ducă la suspendarea și eliminarea totală a oricărei acțiuni de acest fel împotriva Republicii Nicaragua", a subliniat Sepulveda.OTTAWA 14 (Agerpres). — într-o declarație făcută presei la reîntoarcerea dintr-un turneu în unele țări din America Centrală, ministrul afacerilor externe al Canadei. Allan MacEachen, a condamnat minarea porturilor nicaraguane și amestecul străin în treburile interne ale țărilor latino-americane. Șeful diplomației canadiene a subliniat că problemele din această regiune se cer rezolvate prin mijloace pașnice, și nu prin recurgerea la forța militară.

„DAGENS NYHETER": in S.U.A. creste
...........................  - - J

numărul celor înfometați și lipsiți de locuințe
Cotidianul suedez „DAGENS NY- 

HETER", intr-un articol intitulat 
Tot mai mulți înfometați și 
oameni fără locuință în S.U.A. 
prezintă creșterea, in ultimii ani, 
a numărului săracilor din a- 
ceastă tară, relevind că, începind 
din 1982, Administrația a redus 
cu 12 miliarde de dolari fondul des
tinat ajutorării păturilor celor mai 
sărace ale populației americane.

Ziarul suedez, prezentind o serie 
de statistici întocmite la Washing
ton arată că numărul celor ce au 
nevoie de ajutor este in creștere. 
„$i nu mai este vorba doar de alcoo
lici, drogați, bătrini șl persoane 
singure : astăzi, in riadul celor 
care stau la coadă se află mulți ti
neri între 20 și 30 de ani, sănătoși, 
șomeri — bărbați și femei, veterani 
ai războiului din Vietnam, familii 
intregl“.

Ziarul arată că aceeași situație 
este Intilnită în întreaga țară — 
Chicago, New York, Seattle — pe 
coasta de vest, San Antonio — in 
Texas.

„Potrivit unui studiu al Asociației 
primarilor americani, situația s-a 
înrăutățit în 20 de orașe din S.U.A. 
Astfel, anul trecut, in 95 la sută 
din cele 20 de orașe cererile de aju
toare in alimente au crescut în me
die cu 71 la sută. în 89 la sută din 
aceste orașe este nevoie de mai 
multe locuri de dormit in aziluri.

Studiul consideră că șomajul a 
fost motivul principal pentru cere
rile de ajutor, în pofida faptului ci 
in multe din orașe numărul șome
rilor s-a mai redus. De exemplu, 
in New York numărul familiilor 
care au primit anul trecut ajutor de 
cazare a crescut cu 142 la sută.

în cursul anului 1984 in 75 la sută 
dtn aceste 20 de orașe din S.U.A. se 
așteaptă o înrăutățire a situației. 
Jumătate din orașele cuprinse in 
studiu nu au putut satisface nici 
anul trecut pe cei înfometați".

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Mulțumind pentru mesajul primit și felicitările adresate, tovarășul Kim Ir Sen a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu salutul său prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire preso- nală, de noi succese poporului român •pe drumul progresului și prosperității, al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea la Phenian de către tovarășul Kim Ir Sen a tovarășului Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care, Ia invitația Federației Generale a Sindicatelor din Coreea, efectuează, în fruntea unei delegații sindicale, o vizită de prietenie și schimb de experiență în R.P.D. Coreeană.
cației prin muncă, orientării profesionale a elevilor, să se repartizeze fiecare școală și instituție de invăță- mînt tehnico-profesional pe lingă o întreprindere, organizație sau instituție, De asemenea, se prevede să se creeze condițiile necesare pentru educarea prin muncă a elevilor în cadrul întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor.Documentul prevede că toate eforturile trebuie să urmărească educarea de luptători convinși pentru comunism, să cultive în rlndurile elevilor dragostea de muncă și atitudinea responsabilă față de Învățătură, intransigența față de concepțiile străine modului de viață socialist.Hotărirea prevede, de asemenea, sarcinile și răspunderile comsomolu- Jui, ale organizațiilor de pionieri, ale instituțiilor de stat și organizațiilor obștești pentru înfăptuirea reformei.Comunicat comun polono-angolezVARȘOVIA 14 (Agerpres). — în comunicatul comun privind vizita oficială de prietenie în R.P. Polonă a delegației de' partid și de stat a R.P. Angola, condusă de Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A.- Partidul Muncii, președintele Angolei. se subliniază, între altele, că prietenia, și colaborarea dintre cele două țări, popoare .șl partide se dezvoltă'cu succes în domeniile politic, economic și tehnlco-științific.Documentul evidențiază necesitatea adoptării de măsuri corespunzătoare pentru preîntâmpinarea confruntării și a războiului.
Sesiunea Adunării ds Stat 

a R. P. UngareBUDAPESTA 14 (Agerpres). — La Budapesta s-au încheiat lucrările sesiunii de primăvară a Adunării de Stat a R.P. Ungare. în cursul căreia deputății au adoptat in unanimitate programul de dezvoltare a învățămintului general și superior — informează agenția M.T.I. La propunerea Consiliului Național al Frontului Popular Patriotic din Ungaria, Adunarea de Stat a ales președintele, secretarul și pe mem- brii Consiliului constituțional.

Ziarul citează o serie de date pri
vind situația șomajului din cele mai 
mari orașe americane : Washington 
— 11,3 la sută, Detroit — 17 la sută, 
Cleveland — 15 la sută, Chicago — 
9,8 la sută și New York — 9,2 la 
sută din forța de muncă.

Anul acesta se așteaptă ca la New 
York să se înregistreze o creștere 
de 100 la sută a ntimărului de per
soane mature fără locuință și o 
creștere de 40 la sută a familiilor 
fără locuință.

Acest ajutor a costat anul trecut 
New York-ul 99 milioane dolari.

Orașele mai mici, ca de exemplu 
Hartford (statul Connecticut), au, de 
asemenea, probleme serioase. Se 
estimează că numărul celor fără lo
cuință este intre 800 șl 1 000 de per
soane. Necesarul de ajutor a'cres
cut anul trecut cu 100 la sută.

„Sînt cifre sumbre — arată ziarul. 
Pretutindeni, tot mai mulți fără lo
cuință, tot mai mulți săraci, înfo
metați, tot mai mulți copii subnu- 
triți.

Cu toate acestea, începind din 
1982, actuala Administrație a S.U.A. 
a continuat să reducă bugetul social 
cu 7 miliarde dolari in cupoane 
pentru alimente destinate celor să
raci și cu 5 miliarde dolari ajutor 
in alimente dat direct copiilor".

După ce subliniază că numai 46 
la sută din cele 46 milioane de 
americani îndreptățiți să primeas
că cupoane pentru alimente obțin 
aceste cupoane, in articol se spune, 
in încheiere: „De patru ani, numă
rul săracilor crește continuu, in 
1982 ei reprezentau 15 la sută din 
populație, cea mai mare cifră din 
ultimii 17 ani. Aceasta înseamnă că 
34,5 milioane de americani sint să
raci... Numărul negrilor săraci este 
de trei ori mai mare decit al albi
lor. Șomajul în rîndul populației 
negre a ajuns la 18 la sută, mai 
mult decit dublul șomerilor albi".
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