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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a acordat un interviu pentru revista egipteană „October"Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, l-a primit, joi, 26 aprilie, pe ziaristul egiptean Abdel Aziz Sadek, directorul revistei „October". Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru publicația egipteană.
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În anul 40 al libertății noastre, în întimpinarea zilei de 1 Mai

SUCCESE IMPORTANTE ÎN ÎNDEPLINIREA 

PLANULUI Șl A ANGAJAMENTELOR
ÎN PAGINA A V-A

NICOLAE CEAUSESCU

în cadrul dialogului permanent și fructuos cu oamenii muncii, vizita a prilejuit stabilirea 
de măsuri concrete pentru înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare economică 
și socială a țării, pentru noi și tot mai importante realizări în întimpinarea celei de-a 40-a 

aniversări a eliberării patriei și a Congresului al Xlll-lea al partidului

Secretarul general al partidului 
j a examinat, împreună cu muncitorii și 
\ specialiștii, stadiul realizării unor mașini 
! moderne, de înaltă tehnicitate, măsurile 
\întreprinse pentru ridicarea nivelului 
j calitativ al produselor, reducerea mai 
I susținută a cheltuielilor 
! creșterea productivității muncii 
\ fiecare unitate, pentru îmbunătă-\ 
j țirea organizării producției și sporirea1 
j eficienței întregii

7 ULlLlCțLtL ȘL ^pUflfCU ț 
activități economice. J

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar genera! al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat, joi, 26 aprilie, o vizită 
de iucru în mari întreprinderi industriale din Capitală.’ Noua vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, dialogul cu făuritorii de bunuri materiale, cu reprezentanți ai conducerii ministerelor și centralelor industriale de profil, cu specialiști constituie o elocventă ilustrare a preocupării constante, stăruitoare a secretarului general al partidului de a examina și stabili la fața locului căile și modalitățile pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a Planului național unic de dezvoltare economico- socială a României pe 1984 — pentru sporirea continuă a calității și eficienței întregii activități. Au fost analizate modul in care sînt transpuse în practică indicațiile și orientările formulate de secretarul general al partidului cu prilejul precedentelor întilnin de lucru cu aceste colective muncitorești, probleme ‘ de mare importanță pentru construcțiile de mașini și metalurgie, pentru întreaga industrie. O atenție deosebită a fost acordată creșterii productivității muncii. realizării exemplare a sarcinilor cuprinse în programele prioritare privind ridi

In timpul vizitei la întreprinderea „Republica"
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carea nivelului tehnic și calitativ a) produselor, corespunzător cerințelor 'economiei noastre naționale și exigențelor la export, reducerii consumului de materii prime, materiale, energie, combustibil și manoperă.In contextul problemelor abordate, in timpul dialogului de lucru, privind perfecționarea întregii activități economice, un loc important a fost acordat aplicării ferme a acordului global, ca mijloc de stimulare a creșterii producției, a beneficiilor fiecărei unități, precum și a veniturilor oamenilor muncii.La analiza care a avut Ioc cu prilejul vizitei conducătorului partidului și statului au luat parte tovarășii Gheorghe Pană, Marin Enache, Ion Ursu, Silviu Curticeanu, miniștri și alte cadre de conducere.Primul obiectiv vizitat l-a consti- 
tuit ÎNTREPRINDEREA de 
JEVI „REPUBLICA".Oamenii muncii care lucrează în această modernă unitate ecogpmică au trăit cu intensă bucurie și satis

Obiective fundamentale ale politicii 
externe promovate de țara noastră, 
de președintele Nicolae Ceaușescu

Aniversarea glorioasei revoluții de eliberare națională și 
socială, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August, întîm- 
pinarea Congresului al XIII-lea al partidului, momente de 
strălucit bilanț al marilor împliniri socialiste, al transformări
lor revoluționare din viața socială a patriei, constituie totodată 
prilejuri de amplă evocare a drumului străbătut de România 
pe plan internațional — de la o țară puțin cunoscută în lume 
la România de azi, al cărei cuvînt este ascultat și respectat, 
ale cărei demersuri constructive sînt larg apreciate drept con
tribuții de cea mai mare importanță la soluționarea probleme
lor majore ale umanității.

în întreagă această evoluție se detașează ca o epocă istorică 
de însemnătate deosebită perioada celor aproape două decenii 
ce au trecut de la Congresul al IX-Iea, de cînd în fruntea parti
dului și statului se află' tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
căruia îi revin rolul hotărîtor și meritul esențial în elaborarea și promovarea întregii politici atît interne, cît și internaționale a României socialiste. Strălucitele sale contribuții principiale, 
teoretice, neobositele sale inițiative și acțiuni practice pentru 
împlinirea marilor deziderate de pace, colaborare, indepen
dență și progres ale tuturor popoarelor i-au adus o înaltă pre
țuire și stimă pe toate meridianele globului, contribuind Ia 
afirmarea fără precedent și creșterea continuă a prestigiului 
României pe arena mondială.

Diverselor aspecte ale politicii dinamice și constructive pro
movate de partidul și statul nostru in viața internațională 
ziarul „Scînteia" le va consacra un ciclu de articole, dintre 
care în numărul de azi se publică primul :

1. PACEA, COLABORAREA, ÎNȚELEGEREA 
ÎNTRE NAȚIUNI - permanențe ale întregii 
activități internaționale a României so
cialiste.

în pagina a Vl-a

facție reîntîlnirea cu tqvarășul Nicolae Ceaușescu, ei reafirmindu-i, direct și cald, sentimentele lor de profundă dragoste, stimă și recunoștință, pentru tot ceea ce a făcut și face pentru prosperitatea patriei, pentru binele întregului popor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu ministrul industriei metalurgice, Neculai Agachi, directorul general al Centralei industriale de prelucrări metalurgice. Petre Zim- bran, directorul întreprinderii. Constantin Giogu, cu ceilalți factori de răspundere și specialiștii prezenți, a examinat, sub toate aspectele, o pro

blemă de mare însemnătate pentru activitatea întreprinderii, pentru industria noastră metalurgică, pentru economie, în general, și anume — dezvoltarea producției de țevi speciale.La uzina de țevi din oțeluri aliate și în secția cazane energetice, două noi și moderne capacități ale întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urmărit cu minuțiozitate organizarea proceselor de fabricație, mecanizate și automatizate, amplasarea in flux a agregatelor tehnologice, caracteristicile dimensionale și de calitate ale produselor, situația 

consumurilor materiale și energetice, a costurilor de producție.în cadrul acestei analize aprofundate s-a raportat secretarului general al partidului că, pe baza indicațiilor primite, au fost luate măsuri hotărîte pentru cit mai buna organizare și desfășurare a fabricației. în acest sens s-a subliniat că întreprinderea „Republica" livrează, astăzi, țevi din oțeluri inoxidabile, aliate și înalt aliate, destinate cu prioritate industriilor energetică, chimică, petrolieră, altor ramuri de vîrf ale economiei noastre. A fost evidențiat faptul că realizarea acestor sortimente de țevi marchează o etapă calitativ nouă în activitatea colectivului, atît în domeniul tehnologiilor de laminare, cit și în privința valorificării superioare a metalului. Totodată, s-a relevat că fabricarea acestor țevi, care pînă acum se importau, scutește e- conomia națională de un considerabil efort. valutar.Apreciind realizările de pină acum, secretarul general al partidului a cerut ministerului de resort, precum și celorlalte ministere cu atribuții in domeniul respectiv să întocmească un program de acțiuni care să conducă la sporirea producției de țevi speciale și a indicat ca aceasta să se realizeze pe suprafețele existente, prin folosirea judicioasă a spațiilor și a utilajelor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că, printr-o utilizare completă și eficientă a actualelor capacități, precum și a celor prevăzute a fi construite, întreprinderea „Republica" trebuie să asigure economiei naționale intregul necesar de țevi speciale, inclusiv pentru programul nuclearo-energetic.Directorul întreprinderii a exprimat hotărirea colectivului de a face totul pentru transpunerea neabătută in viață a indicațiilor date de secretarul general al partidului, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin, pe linia realizării unor produse metalurgice de înaltă calitate și valoare tehnică.Dialogul secretarului general al partidului cu constructorii de mașini de la marea ÎNTREPRINDERE 
„23 AUGUST" a fost axat, îndeosebi, pe probleme vizînd continuarea procesului de modernizare și înnoire a producției. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat de Petre Preoteasa, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Alexandru Mărgăritescu, directorul general al centralei industriale de profil, de reprezentanți ai consiliului oamenilor muncii din întreprindere.
(Continuare în pag. a IlI-a)

în toate județele

ÎNSĂMÎNȚĂRILE 
trebuie grabnic încheiate!

în județul Constanța s-a încheiat semănatul 

porumbului și al altor culturi de primăvară 
Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Relatări despre modul în care se lucrează 
în județele Călărași, Mehedinți și Prahova 

în pagina a ll-a 
._________________________________________

Pionierilor
~ cei mai cutezători și harnici copii — 

dragostea și încrederea 
întregului poporSe împlinesc, în aceste zile de sfîrșit de aprilie, 35 de ani de la constituirea primelor detașamente de pionieri din țara noastră. Se iveau atunci zorii vestitori ai unui viitor prosper și fericit al țării, angajată ferm pe calea dezvoltării libere și independente, a transformărilor revoluționare socialiste ; le erau deschise copiilor și tinerilor țării perspectivele formării și afirmării lor plenare ca buni și devotați cetățeni, ale îndeplinirii aspirațiilor și dorințelor celor mâi îndrăznețe, prin participarea directă, entuziastă la propășirea patriei. Fiecare din cele 35 de primăveri ale organizației revoluționare de masă a copiilor țării a adăugat remarcabile impliniri in ampla operă de educație patriotică, revoluționară a celor mai tineri cetățeni, a înscris cu litere de aur in cronica vie a anilor faptele demne de muncă, învățătură, creație științifică și artistică ale pionierilor — cei mai cutezători, harnici și inimoși copii ai patriei noastre socialiste. Nenumărați copii care au trecut prin organizația pionierilor de-a lungul celor trei decenii și jumătate sint astăzi cadre de nădejde ale partidului și statului, specialiști de înaltă competență, mili- tanți activi pentru edificarea socialistă a patriei. Sînt acestea expresii edificatoare ale condițiilor create de partidul și statul nostru pentru creșterea și educarea tinerei generații, ale climatului social-politic nou in care se formează tinerele generații, ale largilor posibilități de manifestare a entuziasmului, energiei, cunoștințelor și capacității lor creatoare in slujba progresului și civilizației patriei și poporului.Bucurîndu-se, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, marele prieten al tinerei generații, părin

A

tele iubit și stimat al celor mai tinere vlăstare ale patriei, de permanenta atenție, de statornica preocupare pentru a-și îndeplini nobila misiune încredințată, condusă și indrumată de partid, cu ajutorul organizației U.T.C., împreună cu școala și ceilalți factori educativi ai societății, organizației purtătorilor cravatelor roșii cu tricolor i-a fost conferită înalta răspundere de a forma și educa tînăra generație in spiritul dragostei de patrie, al devotamentului față de socialism, față de partid, în spiritul frăției și prieteniei copiilor români, maghiari, germani și de alte naționalități din România socialistă, cu copiii din lumea întreagă. In acest generos scop educativ, societatea noastră socialistă a pus la dispoziția celei mai tinere generații școli, cu moderne cabinete, laboratoare și ateliere, tabere de vacanță, cluburi și case de creație, o bogată paletă de mijloace de recreație.. 249 case ale pionierilor și șoimilor patriei și 18 filiale ale acestora, cu peste 5 700 cercuri de diferite profiluri, peste 94 000 cercuri tehnico- aplicative și pe obiecte de învăță- mint care funcționează in școli, peste 3 500 cercuri care iși desfășoară activitatea in unități economice oferă . un cîmp larg dezvoltării aptitudinilor și spiritului de creativitate al copiilor.O contribuție deosebită la ampla operă educativă a organizației pionierilor o aduc activiștii organizației, învățătorii și profesorii care lucrează nemijlocit în mijlocul copiilor și pionierilor și care-șl consacră pregătirea pedagogică, spiritul . organizatoric dezvoltării sănătoase
(Continuare în pag. a IV-a)
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ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A ÎNSĂMÎNȚĂRILOR
impune în continuare o puternică concentrare a forțelor din agricultură

In județul Constanța s-a încheiat semănatul 
porumbului și al altor culturi de primăvară 
Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae CeaușeseuOamenii muncii din agricultura județului Constanța au încheiat semănatul porumbului de consum în ogor propriu pe întreaga suprafață planificată de 117 500 ha. De asemenea, au terminat semănatul inului, mazării, sfeclei de zahăr și florii-soarelui.în telegrama adresată COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU de către Comitetul județean Constanța al P.C.R. se arată :
„Avind drept călăuză minunatul dumneavoastră exemplu de 

neobosită activitate revoluționară, dedicată cauzei partidului ți po
porului, bunăstării și fericirii întregii națiuni, cooperatorii, meca
nizatorii, specialiștii, toți oamenii muncii din agricultura județului 
Constanța, mobilizați de organele ți organizațiile de partid, acțio
nează cu răspundere pentru efectuarea in condiții de calitate a lu
crărilor de întreținere a culturilor, pregătirea corespunzătoare ți 
punerea in funcțiune a sistemelor de irigații, întărirea ordinii ți 
disciplinei in vederea obținerii de producții agricole record.

Vă asigurăm, mult stimate ți iubite tovarășe Nicolae Ceaușeseu, 
că sintem ferm hotăriți să dăm viață prețioaselor dumneavoastră 
indicații ți orientări date ți cu prilejul recentei vizite de lucru efec
tuate in județul nostru, să înfăptuim exemplar sarcinile ce ne revin 
in toate domeniile ți sectoarele de activitate și să întîmpinăm cu 
noi ți însemnate realizări cel de-al Xlli-lea Congres al Partidului 
Comunist Român ți a 40-a aniversare a revoluției de eliberare so
cială ți națională, antifascistă ți antiimperialistă".

In condiții de lucru deosebite, 
măsuri organizatorice

și agrotehnice corespunzătoare
în aceste zile, prin unități agricole 

din județul Călărașiîn județul Călărași se seamănă iarăși în „ferestrele" dintre ploi. După cîteva zile însorite, marți vremea s-a răcit brusc, iar de miercuri a început să plouă mărunt, fapt ce îngreunează mult executarea lucrărilor. Prezenti miercuri și joi în două zone agricole ale județului — Lehliu și Borcea — am urmărit mai ales modul în care specialiștii, cadrele da conducere din unitățile agricole asigură desfășurarea lucrărilor în aceste condiții mai dificile.La Lehliu ajungem dimineața. In ultimele două zile (luni și marți), în unitățile agricole de pe raza consiliului au fost însămințate peste 2 400 hectare, cifră care corespunde vitezei planificate prin programul de desfășurare a campaniei. Pentru alte relații, luăm legătura cu președintele consiliului agroindustrial, tovarășul Gheorghe Ivan, aflat la ferma nr. 3 a I.A.S. Lehliu....Pornim spre punctul respectiv de lucru cu o mașină care face aprovizionarea cu piese de schimb a taberelor de cimp. De o parte și de alta a drumului de lut care separă două imense sole, admirăm ogorul lucrat grădinărește, in care brazdele rămase în urma semănătorilor par a fi decupate dirrtr-un manual de agro- fitotehnie. Frontul de lucru, creat de 

cei șase mecanizatori din schimbul de noapte, il identificăm cu ușurință după fîșiile de pămînt reavăn, proaspete de parcă atunci ar fi fost întoarse de talerele discurilor.O SOLUȚIE TEHNICA SIMPLA, DAR EFICIENTĂ. De ce a mers tovarășul Gheorghe Ivan să controleze calitatea muncii mecanizatorilor care au lucrat la această fermă în schimbul de noapte aveam să aflăm abia după ce ne convingem că de fapt laI.A.S.  Lehliu. la pregătirea terenului, noaptea se muncește la fel ca ziua. Adică printr-o singură trecere a. tractorului se face atît erbicidarea, cit și pregătirea terenului. Cum ? „Foarte, simplu — ne răspunde șeful secției, de mecanizare. Traian Panait. Folosind tipurile de agregate create de noi. aici la Lehliu. Cu ajutorul lor pregătim într-o zi pentru semănat cite 50 hectare cu un tractor".Nu întrebăm despre ce anume tip de agregat este vorba, ci așteptăm sosirea tractoarelor la capătul solei. După ce le studiem îndeaproape, ne dăm seama că de fapt nu este vorba de ceea ce presupuneam noi : adică de un agregat specific sistemei de mașini pentru tractoarele mari A-l 800. Noul tip de agregat este format dintr-o instalație de erbici- dare montată in fața tractorului, care 

are o lățime de lucru de 10 m. Noutatea constă în faptul că alimentarea ei cu substanțe chimice se face de la un rezervor de mare capacitate — 1 800 1 — fixat deasupra tractorului. Este de fapt o cisternă obișnuită pentru păstrarea carburanților care, în noile condiții de distribuire a motorinei, nu-și mai găsește utilitate. Prin folosirea unor asemenea rezervoare mari, autonomia de lucru a agregatului între două alimentări crește de 4—5 ori. iar randamentul de lucru este aproape dublu. încorporarea în sol a erbicidului se face nu cu discuri mari, specifice tractorului A-l 800, ci cu un sistem de utilaje rezultat din cuplarea a trei discuri obișnuite, care au in total o lățime de lucru de 10 m. adică atît cit este lățimea de lucru a instalației de erbicidare. Avantajele ? 1. Un asemenea agregat realizează cel puțin atît cît pregătește zilnic pentru semănat o formație de patru mecanizatori care lucrează în flux la erbicidarea și încorporarea în sol a acestei substanțe. 2). Se asigură o utilitate maximă muncii mecanizatorilor din schimbul de noapte, care, spre deosebire de cei care folosesc tipurile clasice de agregate, pregătesc patul germinativ printr-o singură trecere a tractorului, la fel ca si cei care lucrează ziua. 3) Pe această cale se realizează o economie importantă de motorină. 4) Costul lucrării pe unitate de suprafață scade atît datorită consumului redus de carburanți, dar mai ales ca urmare a creșterii productivității muncii.Iată doar cîteva argumente care pledează pentru extinderea și perfecționarea acestui nou tip de agregat. Spunem perfecționarea. întrucît, chiar aici la I.A.S. Lehliu, specialiștii și mecanizatorii sînt pe cale de a pune la punct o soluție tehnică prin care la o 'singură trecere a tractorului să se execute toate cele trei lucrări de bază care preced semănatul : fertilizarea chimică — erbicidarea — pregătirea patului germinativ. Ce ar mai fi de adăugat la cele enumerate pînă acum ? Poate faptul că noul tip de agregat, creat la I. A. S. Lehliu, nu a presupus nici un efort de investiție materială, ci doar o investiție de inteligență și inventivitate. Iar această investiție aparține lui Traian Panait, șeful unei secții.NU A FOST O ZI RECORD, DAR S-A LUCRAT CU TOATE FORȚELE. O ploaie măruntă, cu stropi reci parcă de toamnă tîrzie, se așternuse în zona agricolă a Le- hliului. Ne continuăm drumul cu puține speranțe spre punctele unde sintem informați că se seamănă porumb și soia. în zona „Ogoru" a I.A.S. Lehliu, numărăm în brazdă opt semănători, adică atitea cite figurează in programul de lucru pe ziua respectivă. Nu oprimpșptrii că vrpm să vedem cum se, .șearpăn.ă. in asemenea condiții și în alte unități agricole. După ce se dpnv'îrijre,' 'prin stația radio, că munca in cîmp se desfășoară normal in toate unitățile consiliului agroindustrial, tovarășul Gheorghe Ivan ne propune să mergem la cooperativele agricole din Plevna sau Radu Vodă, unde sînt concentrate un număr mare de tractoare, semănători și alte mașini, inclusiv din unitățile agricole mai avansate. Cum ploaia se întețea tot mai mult, hotărim să ne oprim la primul punct de lucru intîlnit în cale. Iată-ne deci într-o solă a C.A.P. Săpunuri, unde se semăna 

soia. Mîzga de la suprafața solului dădea de-acum multă bătaie de cap mecanizatorilor și cooperatorilor aflați în urma semănătorilor. într-o dilemă „profesională" și mai mare se afla însă inginerul-șef al cooperativei, Alexandru Nedelea, care trebuia să decidă rapid: ori să mărească adîncimea de semănat, ori să dispună oprirea lucrului, întrucît tot mai multe boabe rămîneau neîncorporate în sol. Pînă la urmă, chiar cu riscul de a nu mai avea aceeași uniformitate la răsărire, alege prima variantă. Și astfel semănatul continuă. Așa cum a continuat miercuri în toate unitățile agricole din raza consiliului agroindustrial Lehliu, unde au fost semănate aproape 900 hectare, doar cu 320 hectare mai puțin decît într-o zi obișnuită.EXIGENȚA FAȚA DE CALITATEA LUCRĂRILOR. în fosta „Baltă a Borcei", pe terenurile întreprinderii agricole de stat Pietroiu, semănatul porumbului și soiei se apropie de sfîrșit. Lucrările pe cele 250 de hectare cu porumb care au mai rămas de însămînțat vor fi încheiate vineri seara, cînd semănă- torile urmează să fie mutate pe o altă solă, la semănatul soiei. Joi se semăna porumb la ferma nr. 9, condusă de inginerul Lucian Oprea, unde în sprijinul mecanizatorilor au venit și formațiile de la fermele învecinate. Se muncea în condițiile terenului umed și, de aceea, directorul întreprinderii, tovarășul Ștefan Poenaru, a repartizat ia fiecare echipă cîte un specialist pentru a asigura o înaltă calitate a lucrărilor la semănat. Și trebuie spus că se lucra bine. Așa cum de fapt au fost semănate toate cele 2 500 hectare care se cultivă aici cu porumb.Pînă miercuri seara, pe ansamblul județului Călărași au fost însămințate 66 625 hectare cu porumb, adică 74 la sută din suprafața prevăzută. Celor 10 unități agricole care au încheiat semănatul pînă Ia acea dată li s-au adăugat joi cooperativele agricole din Borcea, Ciocănești-Sîrbi, Cuza Vodă, Jegălia, Mănăstirea și Ulmeni. în multe alte unități semănatul se apropie de final. Dar ritmul semănatului trebuie mult sporit în unitățile rămase în urmă.
Iosif POP 
Sodica S1M1ONESCU 
corespondentul „Scînteii”

Pentru grăbirea însămințărilor, la C.A.P. Hinova, județul Mehedinți, formațiile de mecanizatori lucrează noaptea 
la pregătirea terenului Foto : e. Dichiseanu

După cum rezultă din datele furnizate de Ministerul Agriculturii, într-un șir de județe mai sînt de 
însămințat mari suprafețe de porumb. De aceea, corespondenții noștri au solicitat unor activiști de partid și 
cadre de conducere din agricultura județelor Mehedinți și Prahova să răspundă la următoarele întrebări :
1. CARE ESTE STADIUL INSAMINJĂRII PORUMBULUI?
2. CE SE ÎNTREPRINDE IN VEDEREA ÎNCHEIERII GRABNICE A LUCRĂRILOR ?

SEMĂNATUL PORUMBULUI
■ sub semnul maximei urgențe I

MEHEDINȚI :

Mijloacele mecanice 
sînt concentrate 

în zonele unde lucrările 
sînt întîrziate

Ion MOTORGA, secretar al comi
tetului județean de partid :1. Pînă în seara zilei de 26 aprilie, în județul ■ Mehedinți porumbul a fost însămînțat pe 54 la sută din suprafața planificată. Este puțin dacă avem în vedere timpul înaintat în care ne găsim. Desigur, ploile abundente căzute în ultimele zile au dereglat ritmul semănatului. Șl la ora actuală, pe însemnate suprafețe de teren se menține excesul de umiditate. Semănatul a început, cum este și firesc, în unitățile din zona nisipurilor din lunca Dunării, unde s-a putut lucra cu randament maxim. în zilele bune de lucru în cîmp s-a realizat aici o viteză de pînă la 18 hectare zilnic cu o semănătoare. Sint unități care au însămînțat suprafața planificată la această cultură in mai puțin -de 6 zile. Pînă acum, 36 unități agricole au încheiat însămîn- tarea porumbului. între acestea se află cele din consiliile agroindustriale Gogoșu, Devesel, Gruia, Obîrșia de Cîmp, Recea și Vînju Mare. Totuși, pe ansamblul județului însă- mințările sînt întîrziate.2. Comandamentul județean pentru 

agricultură a stabilit o serie de măsuri prin a căror aplicare semănatul porumbului se va încheia în cel mult cinci zile bune de lucru. în primul rind. tractoarele și semănătorile din unitățile care au încheiat lucrarea au fost mutate în zonele de centru și nord ale județului, unde precipitațiile au fost mai abundente și unde, de fapt, se localizează cele mai mari rămîneri in urmă la semănat. Specialiștii din unități verifică permanent starea terenului și stabilesc solele pe care se poate lucra în condiții optime. Pe 518 tractoare s-au organizat schimburi prelungite și schimbul II. astfel îneît să menținem un avans de cel puțin 7 500 hectare la pregătitul terenului, întrucit s-a terminat semănatul florii-soarelui, inului pentru ulei și pentru fibră, numărul semănătorilor folosite acum la porumb a crescut la 411, ceea ce ne va permite să mărim simțitor viteza zilnică de lucru la semănat. Cu toate că în unitățile din aceste zone solele sînt mai mici și, deci, se impun mai multe întoarceri, prin asemenea măsuri reușim să realizăm chiar 16 hectare pe semănătoare. în tot ce întreprind comitetul județean de partid, comitetele comunale de partid și conducerile unităților agricole, accentul se pune, cum este și normal, pe creșterea ritmului la semănat. Nu slăbim însă nici exigența față de calitatea lucrărilor executate, întărim controlul pentru a asigura de pe acum o bază sigură producțiilor mult sporite pe care județul nostru trebuie și poate să le realizeze în acest an. (Virgiliu Tătaru, corespondentul „Scînteii").

PRAHOVA:

Orele bune de lucru în 
cîmp sînt folosite din 

plin * 1 2

Ing. Nicolae BADEA, director al 
direcției agricole județene :1. Desfășurarea lucrărilor în cimp a fost stînjenită de noul front de ploi din această săptămînă. S-a putut însămînța mai din plin doar în zilele de 23 și 24 aprilie. Ca urmare, pînă in seara zilei de 25 aprilie, lu- crînd în aceste condiții, porumbul a fost însămînțat pe 16 636 hectare, ceea ce reprezintă 56 la sută din suprafața prevăzută. Ne-au mai rămas de semănat aproximativ 13 000 hectare. măi ales în zonele Ciorani, Mizil și Văleni de Munte.2. în dimineața zilei de 26 aprilie soarele a apărut din nou și. ca atare, pămîntul se zvintă repede. Toate forțele noastre mecanice — 236 semănători cu tractoarele respective. 440 discuri și alte utilaje — sint in taberele de cîmp, fiind gata să intre în orice moment pe ogor. De asemenea, cadrele de specialitate — inginerii din unitățile agricole — se află de dimineața pînă noaptea pe tarlalele care trebuie grabnic insă- mînțate. Peste tot se urmăresc, ceas de ceas, evoluția vremii, starea de umiditate a pămintului și se intră cu utilajele pe porțiunile zvîntate, fie ele cit de reduse. Dacă se menține timpul așa cum este, însorit, suprafața ce ne-a mai rămas o vom însă- mînța in maximum 4 zile. Avem in vedere să atingem viteze zilnice de lucru de pînă la 3 600 hectare și chiar și mai mult. Grăbirea semănatului implică insă o mare răspundere fată de calitatea lucrărilor executate, pentru ca acestea să corespundă normelor agrotehnice stabilite. în aceșt sens. controlăm permanent cum muncesc mecanizatorii, dacă există exigență în acest sens din partea specialiștilor. S-au luat, totodată, măsuri pentru a se asigura deplasarea operativă a utilajelor de la un loc la altul, o bună aprovizionare cu carburanți, lubrifianți ele., precum si mîncarea caldă necesară mecanizatorilor în cîmp. în felul acesta nu se pierde nici o singură oră bună de lucru. Depinde acum numai și numai de starea vremii ca să terminăm cit mai grabnic insămințarea porumbului. (Constantin Căprarii, corespondentul „Scînteii").

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI
Realizarea exemplară a planului la producția de țiței, ca și la alte materii prime și resurse energetice, constituie, așa cum a subliniat in repetate rinduri secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, o sarcină centrală a activității economice în acest an și pe întregul cincinal. Producția de țiței extras trebuie să atingă in acest an cel puțin 13 milioane tone, această cantitate avind integral o destinație precisă în ansamblul economiei naționale.Cu toate rezultatele bune înregistrate de o serie de brigăzi de producție și schele de producție petrolieră, pe ansamblul Ministerului Petrolului s-au acumulat în primul trimestru serioase restanțe in realizarea planului la extracția de țiței. în legătură cu măsurile care se întreprind în unitățile din ramura petrolului pentru creșterea rapidă a producției și recuperarea restanțelor, tovarășul Gheorghe Vlad, ministrul petrolului, a făcut cîteva precizări :„Situația necorespunzătoare a îndeplinirii planului la extracția de țiței a constituit obiectul unor serioase analize la nivelul consiliului de conducere al Ministerului Petrolului, în afară de cauzele obiective care au dus la apariția restanțelor — valul de ninsori și geruri ce au perturbat activitatea în majoritatea zonelor petrolifere — nerealizările ar fi fost cu mult mai mici dacă petroliștii ar fi eliminat propriile neajunsuri din activitatea lor, Neatingerea parametrilor de producție stabiliți la numeroase sonde, întîrzierea cu care se efectuează lucrările de intervenții și reparații și calitatea necorespunzătoare a acestora, indisciplina tehnologică și de muncă ce se mai ina- ' nifestă în unele schele sint tot atî- tea cauze ale neîndeplinirii integrale a planului.Pentru creșterea nivelului extracției, în fiecare schelă de producție petrolieră și de foraj și la nivelul fiecărui trust s-au stabilit, împreună cu specialiștii din minister și din institutul de profil din Cîmpina, programe de măsuri bine fundamentate tehnic și organizatoric care să

determine în cel mai scurt timp ridicarea producției Ia nivelul planului și recuperarea restantelor. Dealtfel, în luna aprilie producția zilnică a crescut sensibil față de lunile precedente, ceea ce dovedește că rezultatele superioare sînt pe deplin posibile de realizat. La creșterea producției de țiței trebuie să-și aducă contribuția și furnizorii din metalurgie, construcții de mașini, industria chimică, ei trebuind să-și onoreze integral contractele încheiate cu unitățile petrolului. Sintem însă pe deplin conștienți că principala răspundere în îndeplinirea sarcinilor la extracția de țiței revine petroliștilor, în această perioadă se depune o activitate susținută in întreaga ramură a, petrolului, de la brigada de producție la minister, pentru creșterea accentuată a producției -zilnice de țiței".Pornind de la precizările tovaiă- șului ministru al petrolului, corespondenții „Scînteii" au investigat in trei unități petroliere cum se acționează concret pentru ca extracția de țiței să înregistreze revirimentul teptat. aș-
LA TRUSTUL DE FORAJ-EXTRACȚIE PITEȘTI

Acum, planul este depășit zilnicîn luna ianuarie. Trustul de foraj și extracție Pitești și-a depășit planul la țiței cu 600 tone. Au urmat lunile februarie și martie, cu căderi masive de zăpadă care au făcut impracticabile drumurile de acces spre sonde, cu vinturi puternice care au rupt parte din rețelele electrice cauzînd întreruperea activității la multe sonde și. implicit, pierderi însemnate de țiței. Inginerul Valerian Davidoiu, directorul general al trustului, ne înfățișează situația , Ia zi" a realizărilor :—- Așa cum ne-am angajat, colectivele schelelor de producție petrolieră din cadrul trustului nostru au reușit într-un timp scurt să atingă

ritmul de extracție prevăzut prin plan. De la începutul acestei luni s-a atins producția - - - ................. -iar de la 7 aprilie plus 150 tone țiței, însemnate cantități me petroliere. Țin toate schelele de producție petrolieră din cadrul trustului — Moșoaia, Găești, Ciurești și Drăgășani — au început să recupereze restanțele.— Pe ce căi acționează petroliștii din schele pentru sporirea producției de țiței ?— în principal, eforturile sînt concentrate în vederea aducerii tuturor sondelor la potențialul de producție stabilit, cît și pentru punerea mai

zilnică planificată, livrăm zilnic în precum și alte de materii pri- să subliniez că

devreme în producție a sondelor noi sau a celor aflate in reparații capitale. Urmărim, de asemenea, la nivelul brigăzilor de producție, utilizarea mai eficientă a troliiior și instalațiilor mobile pentru intervenții. Acestea sînt măsurile pe baza cărora am stabilit ca, pină la sfirșitul trimestrului II, să recuperăm integral restanțele și să realizăm o îmbunătățire simțitoare a indicatorilor eco- nomico-financiari pe ansamblul trustului.— Vă rugăm să prezentați mai în detaliu eficiența măsurilor stabilite. Cu ce rezultate se soldează ele ?— Efectuînd o serie de operații geologo-tehnologice la 80 de sonde ce produceau sub potențialul stabilit, am obținut o creștere a producției de țiței cu 40—50 tone pe zi. Și acțiunea de ridicare a randamentului continuă pină la finele anului. Cu 25—30 tone țiței pe zi crește producția prin executarea, în devans, a reparațiilor capitale la un număr însemnat de sonde. Sporuri însemnate de producție obținem și prin prelungirea duratei de funcționare a pompelor de adîncime. Am reușit, pe plan local, să rezolvăm o importantă problemă tehnică, cu un efect direct in creșterea producției de țiței. Prin nitrurarea ionică a pieselor de schimb de la pompe, operație efectuată cu bune rezultate de S.M.A. Mărăcineni in județul Argeș, durata de funcționare a pompelor crește de 2—3 că se elimină tru efectuarea—, Ce soluții tru creșterea gradului de recuperare a țițeiului din zăcăminte ?— Trebuie să această privință și dispunem de Bunăoară, prin zăcăminte vechi fiilor cu apă, anul trecut am extras mii de tone de țiței din zăcăminte cum sînt cele de la Strîmbu, Cocu, Hințești, Oarja, Slătioare și altele. Acțiunea continuă acum și mai intens. I’c ansamblul trustului se efectuează 4 000 operații geologo-tehnologice pentru sporirea randamentului de extracție din zăcăminte, care vor asigura in acest an o producție de 100 000 tone țiței și mari cantități dc gaze și gazolină. în schela Ciurești, nouă sonde au fost echipate cu pompe submersibile de mare. eficacitate, care contribuie la dublarea debitelor extrase din zăcăminte. De asemenea, la Vața și Zeama Rece experimentăm un proces de creștere a factorului final de

din zăcămînt prin înmulțirea bacteriilor. iar pe zăcămintele Otești, Slătioare și Deleni continuăm experiențele cu combustie internă. în scurt timp se va trece și la injecția
cu soluții miceliere. iar in zăcămintul de la Surdulești, pentru stimularea extracției, vom folosi injecția cu polimeri. (Gh. Cirstea, corespondentul „Scînteii").

LA SCHELA DE PRODUCȚIE PETROLIERĂ

VIFORÎTA DÎMBOVIȚA

Preocuparea centrală ~ promovarea 
largă a tehnologiilor moderne

anului, alte 32 sonde vor fi repuse astfel in funcțiune.

ori. Aceasta înseamnă oprirea sondelor pen- reparațiilor la pompe, tehnice se aplică pen-
subliniez că în există realizări bune numeroase rezerve, săpări de sonde pe și extinderea injec-

recuperare a țițeiului

Schela de producție petrolieră Vi- forita, din județul Dîmbovița, are la ora actuală o restanță însemnată la producția de țiței. Cum este firesc, o asemenea situație necorespunzătoare nu-i poate lăsa indiferenți pe muncitorii și specialiștii acestei unități cu indelungată tradiție tracția petrolului. De aceea, fășoarâ în această perioadă roase acțiuni de depistare și ficare a noi posibilități de sporire a ritmului de extracție.— Practic, este vorba de o serie de programe ce vizează,1 în esență, creșterea nivelului producției zilnice — ne Panțu, vedere, în principal, punerea în producție, în aceste zile, a unor noi sonde, precum și a unor sonde cu debite mari, cărora li s'-au efectuat reparații capitale. Urmărim, totodată, să menținem și în lunile următoare o linie ascendentă a nivelului extracției de țiței prin intensificarea programului de foraj și ridicarea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte.Cum se acționează, în schelă, pentru traducerea în practică a acestor programe menite să ducă la sporirea producției ? La brigada de producție nr. 7 Drăgăești, sondorii pregăteau punerea in funcțiune a două sonde noi ce vor da o cantitate de 10 tone țiței pe zi. O precizare : pentru a nu pierde timp prețios, aici sondele sc preiau „din mers" dc la unitatea de foraj. Motivația este simplă : o zi sau chiar cîteva ore cîștigate la punerea lor în producție echivalează cu cîteva tone sau cîteva sute de kilograme țiței în plus în bilanțul schelei. Practic, sondorii duc o adevărată luptă pentru obținerea fiecărei tone de produse. Semnificative in această privință sînt și eforturile stăruitoare, desfășurate în trei schimburi ■ timp de cîteva săptămini, de formația condusă de maistrul Ion Joița. pentru repunerea în producție a sondei nr. 309, care realizează

în ex- ei des- nume- valori-
informează inginerul Toma directorul schelei. Avem în

acum, după efectuarea unor lucrări complexe de sporire a debitului, 20 tone unde gram ducă __ ______ ____________în curînd, schela Viforîta va dispune de o nouă stație de compre- soare. Ce reprezintă ea în acest context ? Așa cum ne-au explicat specialiștii, aceasta va crea posibilitatea

țițel zilnic. Alte cîteva sonde, se acționa pe baza unui pro- asemănător, vor începe să pro- în zilele următoare.
extinderii injecției cu apă să-

rată într-o serie de zăcăminte, fapt ce va determina o creștere a gradului de recuperare a țițeiului. Se va extinde, de asemenea, combustia subterană ; mai intii in zăcămintul Dacian Ochiuri-sud, iar apoi in partea de vest a aceluiași zăcămint, potrivit unui proiect pe care-1 întocmește institutul de specialitate din Cimpina.Dar colectivul acestei schele întîm- pină și o seamă de greutăți ce influențează negativ rezultatele activității șale. După cum ni s-a argumentat, este necesar ca Ministerul Geologiei să întreprindă măsuri pentru descoperirea unor noi zone productive — condiție esențială pentru realizarea sarcinilor in perioada următoare. în altă ordine de idei, procesul dc extracție este deseori fragmentat de lipsa unor malctiale și piese deosebit de importante, cum sint anvelopele pentru instalații de intervenție și pentru alte utilaje, bateriile de acumulatori și carbidul, (Gh. Manea, corespondentul „Scin- teii").

în acțiunile in- schelă este cel unor măsuri de

LA SCHELA DE PRODUCȚIE PETROLIERĂ

POENI TELEORMAN

Sondele noi rapid puse în funcțiune!în primul trimestru din acest an, colectivul Schelei de producție petrolieră Poeni, din județul Teleorman, a inregistrat restanțe la extracția de țiței. Situația necorespunzătoare a îndeplinirii sarcinilor de plan a constituit obiectul unor analize aprofundate, în urma cărora s-a conturat un program de. acțiuni care vizează soluționarea unor probleme de fond, de care depinde nemijlocit creșterea producției de țiței. Existența unui asemenea plan de măsuri nu constituie, desigur, decît un prim pas pe calea redresării producției. Esențiale sînt eforturile stăruitoare ale petroliștilor schelei pentru punerea în valoare a întregului potențial tehnic și a capacităților profesionale, pentru traducerea în viată a propriilor ho- tăriri. Cum se acționează concret în vederea sporirii mai rapide a producției de țiței ?— în primul rînd — ne spune inginerul-șef al schelei. Florin Petrescu — ne-am intensificat preocupările pentru utilizarea mai bună a fondului de sonde, prin îmbunătățirea activității de intervenție, știin- du-se că oamenilor care lucrează aici le revine rolul principal în depistarea promptă a defecțiunilor și

avariilor la sonde, în efectuarea unor reparații rapide și de bună calitate. Pe lingă constituirea unei noi formații de intervenție, în cadrul brigăzii nr. 4, am pus un accent deosebit pe întărirea ordinii și disciplinei, pe asigurarea asistenței tehnice de calitate in toate cele trei schimburi. Practic, pe baza unor programe concrete privind activitatea de intervenții, s-a stabilit pe fiecare sondă în parte, cu termene și responsabilități precise, modul de realizare a unui ansamblu de lucrări care duc la creșterea parametrilor de funcționare. De pildă, prin înlocuirea și redimensionarea garniturilor de prăjini de pompare la 25 de sonde și a garniturilor de țevi de extracție la 8 sonde, producția de țiței a crescut cu peste 70 tone zilnic.O altă acțiune aflată acum in plină desfășurare în cadrul schelei o constituie repunerea in producție a sondelor inactive. La 38 sonde s-au efectuat reparații capitale, înlocuin- du-se filtrele și consolidindu-se straturile pentru combaterea viiturilor de nisip, aportul productiv al acestora fiind de 100 tone țiței pe zi. Conform unor grafice de execuție, în mod eșalonat pînă la sfîrșitul

Un capitol distinct treprinse in această privitor la aplicarea ordin geologic și tehnic pentru sporirea debitelor dc țiței la sonde și care se referă la tratamente tensio- active, mărirea parametrilor pompaj, fisurări etc. Cele asemenea operații, aplicate rioada ce a trecut din acest dus la extracția numai pe cale a peste 9 500 tone țiței.Demn de relevat este faptul că un aport substanțial la creșterea producției de țiței au sondele noi. Un program special vizează scurtarea perioadei de efectuare a probelor prin stimularea fluxului de țiței, aplicînd operații de perforare, tratamente tensioactive și consolidări, fără a se mai face pistonarea. Se cîștigă astfel cel puțin două zile la fiecare sondă. Pînă in prezent au fost date în exploatare 7 sonde noi, cu un potențial de 75 tone pe zi, altele 5 aflîndu-se în. stare avansată de punere în funcțiune. între procedeele care au condus la sporirea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte, am reținut pe cele legate de creșterea și uniformizarea presiunii de injecție în zonele Baciu, Siliștea și Glavacioc,Siluind pe primul plan redresarea activității productive, petroliștii schelei au obținut o seamă de rezultate notabile. Cel mai important este acela că producția zilnică de țiței a crescut cu mai bine dc 50 tone in luna aprilie, față de luna ianuarie. Acest succes trebuie să-i stimuleze pe petroliștii din Poeni în eforturile întreprinse pentru sporirea in mai mare măsură a cantităților de țiței extrase și recuperarea integrală a restanțelor. în acest context, așa cum ne spunea inginerul-șef al schelei, ei solicită în continuare nn sprijin mai substanțial in dotarea cu utilaje de intervenții, in livrarea ritmică a instalațiilor electrice pentru sondele noi și a țevilor cu filet pentru conducte. De asemenea, finind seama de specificul căilor de acces din schelă. în vederea folosirii cu randament sporit a utilajelor de intervenții pe șenile trebuie urgentată montarea masturilor de producție la sondele noi, puse în exploatare atît în 1983, cît și în acest an. (Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii").

de 275 de în pe- an. au această

Anchetă realizată de
Dan CONSTANTIN, 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”

■i
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂȚI ECONOMICE DIN CAPITALĂ

Momente din timpul vizitei efectuate tn mijlocul colectivelor de oameni ai muncii de Ia întreprinderea „23 August" și întreprinderea de mașlni-unelte și agregate

(Urmare din pag. I) cu fiabilitate ridicată, competitivă îa export. Reține atenția generatorul care asigură recuperarea energiei termice 
de la standurile de rodaj și transformarea ei în energie electrică.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat preocuparea constantă a a- cestui colectiv muncitoresc în direcția înnoirii producției, ridicării caii? tații și competitivității acesteia, rezultatele obținute în acest sens.In continuare, secretarului general al partidului i-au fost prezentate utilaje tehnologice aflate in diverse faze de execuție, produse destinate si unor beneficiari de peste hotare, în cadrul fabricii de compresoare sînt-expuse tipuri de asemenea, pro- -. duse,'unele fiind menite'să contri- bui-e la transpunerea în practică a ■. programului nuclearo-energetic, între care se remarcă, prin gradul ridicat de complexitate, compresorul pentru hidrogen sulfurat.Secretarul general al partidului a analizat cu conducerea ministerului de resort, cu specialiști din cercetare și producție stadiul asimilării și fabricării motoarelor pentru echiparea navelor, măsurile ce trebuie întreprinse în vederea diversificării, îmbunătățirii calității și sporirii producției acestora, pentru înfăptuirea integrală a programului național naval. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că. pe baza experienței a- cumulate. a capacității de care dispune, industria noastră trebuie să a- sigure întregul necesar de astfel de motoare. în acest sens a cerut factorilor de răspundere să elaboreze un program special privind fabricarea motoarelor navale, agregate care să fie realizate la „23 August" și întreprinderea de profil de la Reșița.Secretarul general al partidului a indicat conducerii întreprinderii să adopte măsuri organizatorice și tehnice corespunzătoare în vederea creșterii capacității standurilor de probă, pentru realizarea unei linii speciale de executare a probelor pe suban- samble, asigurîndu-se deplină sigu

ranță în exploatare, o calitate cit mai ridicată a produselor.Insușindu-și în întregime indicațiile primite, gazdele au .mulțumit din adincul inimii pentru noua vizită de lucru și s-au angajat în fața secretarului general al partidului. să acționeze cu hotărîre pentru a duce la îndeplinire sarcinile trasate.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu la ÎNTREPRINDEREA 
DE MAȘINI-UNELTE SI A- 
GREGATE a prilejuit o analiză' aprofundată ă modului în care co-' lectivul acestei cunoscute unități industriale își îndeplinește sarcinile privind sporirea și modernizarea, producției, îmbunătățirea continuă a. parametrilor tehnici, și. funcționali ai mașinilor, creșterea calității și -Competitivității lor, sporirea eficientei întregii activități.La dezbaterea acestor importante probleme au participat Alexandru Necula, ministrul industriei de ma- șini-unelte, electrotehnică și electronică, Teodor Gorceag, directorul general al centralei industriale de profil, Sergiu Pirneci, directorul întreprinderii, alte cadre de conducere și specialiști.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost înfățișate rezultatele obținute prin înfăptuirea indicațiilor primite la precedenta vizită de lucru efectuată aici, măsurile aplicate in scopul valorificării la maximum a suprafețelor existente, reducerii ciclului de fabricație a mașinilor- unelte grele, sporirii volumului producției în ansamblu. Sînt prezentate, de asemenea, aspecte privind reorganizarea fluxurilor tehnologice, acțiune ce a contribuit la sporirea substanțială a productivității muncii. Astfel, în cazul strungurilor carusel de 5—8 metri, ciclul de fabricație s-a scurtat cu 4 luni, iar mașinile mari de alezat și frezat se execută intr-un timp cu 7 luni mai mic. Ca urmare, producția secției prezintă o creștere valorică mai mare cu 63 la sută în comparație cu cea realizată in urmă cu doi ani.

în timp ce se parcurge sectorul de prelucrări mecanice din hala de mașini-unelte grele, secretarul general al partidului examinează diferite subansamble ale strungurilor carusel și mașinilor de frezat, de mari dimensiuni, realizate la un înalt grad de precizie.în mai multe rînduri, a fost abordată problema acordului global, ce- rîndu-se aplicarea sa fermă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca fiecare om al muncii să cunoască cit poate ciștiga pe baza acordului global pentru operația sau produsul pe care îl execută, astfel încit toți cei care concură la realizarea producției să știe că pe măsura muncii lor și a calității acesteia, a productivității realizate.,a reducerii termenelor de execuție pot avea venituri nelimitate.Punînd în evidență preocuparea constantă a colectivului pe linia reducerii consumurilor de metal, a greutății utilajelor, gazdele prezintă o serie de componente la realizarea cărora s-au adoptat soluții tehnologice de mare eficiență. Reține atenția în această . direcție înlocuirea montanților și a altor repere turnate din fontă cu cele realizate în construcție sudată, fapt ce asigură diminuarea consumurilor de metal cu 18—22 la sută, eliminarea unor prelucrări intermediare, importante economii de energie. Sînt totodată expuse procedee tehnologice și dispozitive folosite, datorită- cărora cresc puterea și precizia agregatelor realizate, concomitent cu reducerea consumurilor de energie la beneficiari.Secretarul general al. partidului a cerut să fiA continuată acțiunea de îmbunătățire a fluxului de montaj prin creșterea gradului de asamblare la sol a componentelor mașinilor- unelte grele.în sectorul de montaj general se află cel de-al treilea strung carusel cu diametrul mesei de 16 metri, realizat de colectivul de la I.M.U.A.B., ale cărui performanțe tehnice îl situează la nivelul celor mai bune pro

duse de acest fel cunoscute. Recepționat de curind la locul montajului de către beneficiar, agregatul urmează să plece în scurt timp la export.Directorul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru mașini-unelte și agregate, Aurel Sandu, a prezentat rezultatele obținute în planul diversificării și modernizării fabricației de mașini- unelte și agregate, al îndeplinirii sarcinilor ce revin acestui sector în înfăptuirea programelor prioritare pentru energetica nucleară, extracția petrolului, pentru dezvoltarea metalurgiei și construcției de mașini.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat realizările de pînă acum și a indicat să se Intensifice eforturile de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al mașinilor-unelte românești. astfel încît să se situeze la nivelul cel mai înalt atins pe plan mondial. S-a cerut, de asemenea, ca diversificarea producției și fabricarea de sisteme flexibile de prelucrare prin așchiere să se facă în condițiile asigurării unui grad înalt de competitivitate.Totodată, secretarul general al partidului a arătat că se impune ca aplicarea acordului global în sectorul de cercetare și proiectare să aibă in vedere o serie de aspecte legate de calitatea și finalitatea activității în acest domeniu.Analizînd o serie de aspecte privind controlul tehnic de calitate al produselor, secretarul general al partidul -.1 a indicat specialiștilor să conceapă o sistemă de aparate de măsură și control de înaltă precizie. asistate de calculatoare de proces. care să poată fi utilizate în industria metalurgică și prelucrătoare.To- rășul Nicolae Ceaușescu a vizitat 1 continuare ÎNTREPRIN
DEREA DE MOTOARE DIE
SEL, unitate care, în spiritul indi

cațiilor date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei precedente. cunoaște o continuă dezvoltare și diversificare a producției.Prima oprire are loc în secția de prelucrări mecanice, unde se realizează reperele componente ale motoarelor. Racordată la circuitul productiv al unității în urmă cu doi ani, aceasta este dotată în totalitate cu mașini și utilaje de fabricație românească, ce se impun prin parametrii lor tehnico-funcționali ridicați.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că indicatorii de plan, pe .perioada care a trecut din acest an, au fost îndepliniți și depășiți, realizările obținute datorîndu-se, în principal, creșterii productivității muncii.Secretarul general al partidului examinează în continuare, împreună cu ministrul industriei construcțiilor de mașini, cu cadre din conducerea centralei de profil și a întreprinderii, stadiul realizării investițiilor, al asimilării de produse noi. Se subliniază faptul că, în prezent, eforturile constructorilor și montorilor sînt concentrate la finalizarea noilor obiective : hala de tratament termic, standurile de rodaj motoare, turnătoria de cămăși cilindri, care au ca termene de punere în funcțiune anii 1984—1985. Prin darea în folosință a acestor capacități, întreprinderea își va tripla producția, comparativ cu 1983, asigurînd fabricația de motoare diesel cu puteri cuprinse între 360—1 000 CP.lnfățișînd preocupările colectivului de oameni ai muncii pentru înnoirea producției, gazdele informează că în cursul acestui an vor fi asimilate 5 noi tipuri de motoare diesel, în 12 variante constructive. La sfirșitul actualului cincinal, ponderea produselor noi in totalul fabricației va crește de peste trei ori.în continuare este prezentat stadiul asimilării de repere și subansamble pentru motoare de tracți » preluate de la întreprinderea „23

> gust". Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca, in colaborare cu întreprinderea „23 August", aici să se asigure și fabricația grupurilor de foraj, electrogene și navale.Vizitînd noile capacități aflate 
în construcție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat importanța perfecționării fluxului tehnologic, în- . tre secția de montaj și standurile de ’ rodaj și probe. De asemenea, pen- ■ tru echiparea liniilot de fabricație, ’ secretarul general al partidului a indicat ca I.C.S.I.T.-„Titan" și centra- ; la de profil să urgenteze proiecta- ; rea și executarea mașinilor netipiza- j te, pentru a asigura respectarea termenelor de punere ; în .funcțiune; și diminuarea importurilor. -iîn încheieri»," -tovarășul NîcOlae Ceaușescu a felicitat colectivul de oameni ai muncii din această unitate pentru rezultatele obținute și a cerut să se facă totul pentru ca întreprinderea de motoare diesel din București să devină o unitate-eta- lon a industriei noastre constructoare de mașini.Pretutindeni, în unitățile vizitate, secretarul general al partidului a fost întimpinat de oamenii muncii bucu- reșteni cu cele mal calde sentimente de dragoste și stimă, expresie a înaltei prețuiri de care se bucură tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru grija permanentă ce o acordă dezvoltării și modernizării economiei na- * 1 ționale. înfloririi continue a patriei noastre socialiste și ridicării nivelului de viață material și spiritual al întregului popor. El și-au exprimat hotărîrea fermă de a îndeplini și depăși sarcinile de plan pe acest an și pe întregul cincinal, de a întîmpina cu realizări remarcabile ziua de 1 Mai si cele două mari evenimente cu profunde semnificații în viața întregii țări — a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă șl Congresul al NIH-lea al Partidului Comunist Român.

' Vizita a început la secția de prototipuri și încercări. Directorul întreprinderii, Paul Blaier,' prezintă realizările obținute în 1983 și în pri- | mul trimestru al acestui an de oa— ' menii muncii din această puternică j unitate a industriei noastre construc-■ toare de mașini, măsurile luate pen- tru asigurarea îndeplinirii exempla-i re a planului pe acest an și pe întregul cincinal. în același timp, | secretarului general al partidului i ; s-a raportat că indicațiile și orien- 1 țările date cu prilejul vizitei ante- i rioare au fost transpuse în practică, ! ,se .regăsesc pe deplin în succesele'înregistrate,' . în spiritul sarcinilor■ ’trasate, a fost realizată apropierea i î’cercetării de* producție, în prezent . un număr însemnat de proiectanți șicercetători desfășurîndu-șl activita-I tea direct în hala de producție. Este pus în evidență faptul că numai în anul trecut au fost asimilate mai multe produse decît în întregul cincinal anterior, iar pînă la finele anului 1985, așa cum a cerut secretarul general al partidului, întreaga familie de motoare, compresoare și locomotive va fi înnoită. țGazdele subliniază sprijinul substanțial acordat întreprinderii în procesul de modernizare a producției de Consiliul Național pentru Știință șl Tehnologie. Se relevă în acest sens, între altele, că se va trece la recuperarea energiei de la standurile de probă, la dotarea întreprinderii cu noi standuri de încercări și aparatură modernă de cercetare, în vederea ridicării calității și a fiabilității produselor.Secretarului general al partidului îi sînt prezentate citeva din cele mai noi realizări ale întreprinderii, intre care o mașină automată aflată în fază de montaj, destinată montării și întreținerii șinelor de cale ferată, locomotiva modernizată de 800 CP echipată cu motor nou, îmbunătățit, noi grupuri electrogene și de foraj.

La Întreprinderea de țevi „Republica La întreprinderea de motoare diesel
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INFORMAREA POLITICĂ
- modalitate permanentă de educare 

patriotică, revoluționară a comuniștilorîntr-o scrisoare trimisă redacției, comunistul Dumitru ionescu, de la întreprinderea de rulmenți Alexandria. scria următoarele: „Am citit cu 
interes articolele publicate pină acum 
la rubrica «Adunarea generală — mo
ment important al perfecționării ac
tivității fiecărei organizații de bază»-. Aș propune ca intr-un articol viitor 
să vă referiți și la rolul și impor
tanța informărilor politice. Ce tre
buie să conțină ele ? Cine prezintă 
Asemenea informări in adunarea ge
neralăPentru a răspunde unor asemenea întrebări, corespondenți ai ziarului nostru din mai multe județe ne-au relatat opiniile unor secretari ai birourilor organizațiilor de bază privind experiența dobîndită de ei în pregătirea acestui punct de pe ordinea de zi a adunărilor generale de partid, precum și constatările lor.O MĂSURA CU IMPLICAȚII DIRECTE IN PREGĂTIREA POLITICA A COMUNIȘTILOR. „Așa cum se știe — spunea Gheorghe Ciubuc, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea mecanică Tîrgu Secuiesc din județul Covasna — conform indicațiilor conducerii partidului s-a stabilit ca pe ordinea de zi a fiecărei adunări generale de partid să figureze, ca punct distinct, prezentarea informărilor politice lunare. Noi am înțeles că rațiunea acestei hotărîrl nu este aceea de a se repeta în adunarea generală a organizației de bază dezbaterile de la invățămîntul politico-ideologic de partid și nici aceea de a reaminti, de a face rezumate la tot ceea ce se relatează în presă sau se difuzează la radio și televiziune în legătură cu un eveniment politic sau altul. Adoptarea unui sistem organizat de informare politică răspunde cerinței de a-i ține permanent la curent pe membrii de partid cu noutățile de ordin politic, de a-i ajuta să aprofundeze conținutul unor documente de partid și de stat, într-un cuvînt, de a contribui, prin implicațiile directe pe care le are, la dezvoltarea pregătirii politico-ideologice a comuniștilor".Gheorghe Susa, corespondentul „Scînteii" pentru județul Maramureș, a consemnat la întreprinderea metalurgică de metale neferoase din Baia Mare cîteva opinii. Leontin Earbur din secția acid sulfuric : „Eu consider ca un lucru foarte important faptul că informările politice au menirea de a-i ajuta pe comuniști să fie în măsură să poată explica ei înșiși, în mod clar și convingător, celorlalți oameni ai muncii rațiunile unor hotăriri de partid și legi, importanța, conținutul și efectele acestora, unor evenimente din națională". Dumitru din atelierul electric : liefarea și mai ales ._____________rea sarcinilor specifice, ce ne revin la locul nostru de muncă din documentele de partid, informarea politică contribuie la antrenarea comuniștilor. la înfăptuirea obiectivelor respective, la creșterea rolului educativ, mobilizator al adunărilor generale".CE TREBUIE SĂ CONȚINĂ INFORMAREA POLITICA ? Iată o problemă importantă, de care depinde in mare măsură asigurarea eficienței informărilor politice. lancu Voicu,

9 corespondentul „Scînteii" pentru județul Olt, a discutat acest aspect cu Ion Zamfir, secretarul biroului organizației de bază din schimbul C — secția turnătorie a întreprinderii de aluminiu Slatina. „Noi ne orientăm în asigurarea conținutului informărilor politice după hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind organizarea învățămîntului politico-ideologic pe perioada anilor 1980—1984, care prevede ca, în cadrul informărilor politice prezentate în adunările generale, să se pună accentul pe cunoașterea hotărîrilor de partid, a legilor adoptate, a altor evenimente interne și internaționale desfășurate între adunările generale. De asemenea, firește, pornim și de la sarcinile ce revin organizațiilor de partid în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului".Pentru exemplificare s-au făcut

locuri ele să aibă doar un caracter de înregistrare a evenimentelor și mai puțin să aibă un conținut politic, de formare și angajare a atitudinii comuniștilor.CINE PREZINTĂ INFORMĂRILE POLITICE IN ADUNAREA GENERALA ? Organizațiile de partid au acumulat în această direcție o bogată experiență. „Birourile organizațiilor de bază din cadrul noastre — declara secretarul comitetului întreprinderea de Arad, corespondentului nostru pentru județul Arad, Tristan Mihuța — obișnuiesc ca, prin rotație, să încredințeze sarcina pregătirii informărilor politice pentru adunările generale acelor comuniști care au un nivel politic și ideologic ridicat. Avem în vedere pe unii membri ai birourilor organizațiilor de bază, propagandiști, agitatori, ingineri, maiștri — cadre de conducere care dispun de

întreprinderii loan Ciorba, de partid de la mașini-unelte

ADUNAREA GENERALĂ

semnificațiile viața inter- Chinzbăian „Prin re- particulariza-

referiri la adunarea generală din luna martie. Informarea politică prezentată de comunistul Nicolae Bilteanu a constituit o sinteză a principalelor evenimente politice dintre cele două adunări generale. Accentul a fost pus, cum era și firesc, pe rațiunile adoptării de către Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărîrii cu privire la intensificarea acțiunilor și măsurilor tehnico-organizatorice și politice în vederea înfăptuirii Programului de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor. Informarea s-ar fi putut rezuma numai la enunțarea principalelor sarcini cuprinse în ho- tărire și, bineînțeles, la îndatoririle ce le revin comuniștilor în • aplicarea lor. Dar biroul organizației de bază a cerut și l-a ajutat pe cel care a prezentat informarea să facă o strînsă legătură cu situația existentă în secția respectivă. Rezultatul ? S-au adus argumente concrete, convingătoare că „avem rezerve pentru ca, răspunzînd cerințelor formulate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., să îmbunătățim în continuare calitatea produselor noastre".Investigațiile corespondenților noștri au relevat faptul că nu peste tot birourile organizațiilor de bază acordă atenția cuvenită asigurării unui înalt conținut informărilor politice. Cele mai frecvente neajunsuri scot în evidență lacune în selectarea evenimentelor, lipsa de legătură a unora dintre acestea cu activitatea și problemele curente ale organizațiilor de partid respective, o anumită manieră descriptivistă în prezentarea evenimentelor, a faptelor și ideilor, fără a face legătura cu politica generală a partidului și statului nostru, cu sarcinile concrete ale locului de muncă, ceea ce face ca în unele

bogate cunoștințe politice și profesionale puțind asigura prezentarea informării la un nivel corespunzător exigențelor". „La noi, în secția mașini electrice, atelierul montaj al întreprinderii constructoare de mașini Reșița, județul Caraș-Severin — ne spune Vasile Morariu, secretarul biroului organizației de bază — sarcina pregătirii informării politice pentru adunarea generală este considerată și ca un mijloc de a stimula studiul, urmărirea regulată a presei, aprofundarea unor documente, cu alte cuvinte lărgirea cunoștințelor și pregătirea politică a celor ce întocmesc informările. De aceea, obișnuim să încredințăm a- ceastă sarcină atît comuniștilor cu experiență, cu o temeinică pregătire, cît și tinerilor mai recent primiți în partid. Bineînțeles, biroul organizației de bază ajută comuniștii respectivi în pregătirea informării".Și iată că alături de aceste experiențe ni se relatează și o practică formală, birocratică ce diminuează mult din rolul educativ al informării. „La întreprinderea «Automatica» — Moreni și întreprinderea mecanică Mija — ne relatează Gheorghe Manea, corespondentul «Scînteii» pentru județul Dîmbovița — comitetele de partid au format colective care redactează o informare politică tip, ce se difuzează în toate organizațiile de bază pentru a fi prezentată în adunările generale. Birourile organizațiilor de bază avînd sarcina doar să completeze aceste informări «tip» cu sarcinile .Și cerințele specifice locului de muncă respectiv ce se desprind din cvenimen- iele politice, din hotăriri de partid și de stat". Sigur, pentru organizațiilor de bază este ____mod așa. Dar o asemenea practică are și multe dezavantaje :

tribuie la stimularea pregătirii comuniștilor și nici la valorificarea pregătirii și cunoștințelor acestora, există riscul ca uneori adaptarea textelor respective la specificul colectivului și al locului de muncă unde are loc adunarea generală să se facă superficial, formal. Apoi un alt neajuns: cine răspunde și cît de argumentat răspunde la eventualele întrebări sau completări cerute de comuniști după audierea informării politice ?ARGUMENTE PENTRU CREȘTEREA RĂSPUNDERII FATĂ DE PREGĂTIREA INFORMĂRII POLITICE. Corespondenții ziarului nostru au constatat și alte neajunsuri legate de pregătirea și desfășurarea acestui punct aflat permanent pe ordinea de zi a adunărilor generale, în unele organizații de bază din orașul Tîrgu Secuiesc, de pildă, atunci cînd la ordinea de zi a adunărilor generale sînt mai multe probleme, se „sare" peste punctul privind prezentarea informărilor politice. în unele organizații de bază din orașul Găești informările politice continuă să aibă caracterul unor buletine de știri lapidare, de înșiruire a unor informații pe care comuniștii le cunosc oricum prin intermediul mijloacelor de informare in masă. Deși Ia adunările generale, în care se prezintă asemenea informări, asistă, de regulă, membri ai comitetului orășenesc, instructori, activiști, ei n-au intervenit însă nici pe loc și nici cu ocazia instruirii secretarilor birourilor organizațiilor de bază, pentru a corecta asemenea neajunsuri. Dealtfel, puține comitete de partid din Slatina, Baia Mare sau Tîrgoviște obișnuiesc să analizeze periodic felul cum se desfășoară informarea politică din adunarea generală, să desprindă concluzii și măsuri pentru îmbunătățirea acestei activități. Un rol mult mai important ar putea să-1 aibă in asigurarea unui conținut bogat informărilor politice comisiile propagandiștilor șl agitatorilor, ale comitetelor municipale și orășenești, ale comitetelor de partid din întreprinderi, care trebuie să controleze, să analizeze, să orienteze și să ajute activitatea birourilor organizațiilor de bază in pregătirea unor informări politice, sintetice și convingătoare, să promoveze schimbul de experiență în această privință, să asigure buna funcționare a punctelor de documentare politico- ideologică, dotarea acestora cu materialele documentare necesare celor ce întocmesc informările politice.Experiența multor organe și organizații de partid a dovedit cu prisosință că la asigurarea unui înalt rol educativ adunărilor generale contribuie în mare măsură și modul în care birourile organizațiilor de bază se preocupă de funcționarea ireproșabilă, de îmbunătățirea continuă a sistemului informării politice a comuniștilor.
AI. PINTEA

si corespondenții „Scînteii”

La Sala polivalentă se căuta un „bilet în plus". Sub egida Consiliului municipal de educație politică și cultură socialistă, în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" se desfășura, în inima Craiovei, unul dintre primele spectacole dedicate celor două mari evenimente politice ale anului : cea de-a 40-a a- niversare a eliberării și Congresul al XIII-lea al P.C.R. Protagoniști : peste 600 de amatori, membri ai formațiilor artistice ale cooperativelor U.J.C.M. și sindicatelor din unitățile economice ale Craiovei. O ștafetă lansată de orchestra populară a sindicatului Regionalei Craiova C.F.R., preluată de taraful și soliștii de la U.J.C.M., de alte cîteva formații de dansuri, de Ansamblul „Brîulețul". Un dialog împlinit de montajul „Lumi- — niie lui August", adus pe scenă de colectivul Casei de cultură a sindicatelor. de poemul muzical-co- regrafic lansat de interpret!! de la cooperativa „Arta populară", iar, în final, prin corurile reunite ale sindicatelor învă- țămint, C.F.R. și I.T.M.A., dirijate — de Nicolae Mare? — de cîntecul Ceaușescu—România".

tiștii Constanța Bădăluță, Viorel Staicu, pianiștii Dragoș Mihăiles- cu, Corina Ilieș, violoncelistul Carol Huroș.„Avem, într-adevăr, o bogată a- gendă artistică — spune Eiisabeta Trăistaru, secretar cu propaganda al Comitetului județean de partid Dolj. Ne preocupă formarea tineretului și în acest sens programul educativ al filarmonicii, cu stagiune pentru copii și tineret, este un bun exemplu. Dar, în același timp, avem în vedere agenda artiștilor amatori. Vedeți însă că acțiunile culturale trebuie să se interfereze cu marile acțiuni cu multiple efecte educative. Oamenii, la locul lor de muncă, nu pot da randamentul cerut dacă nu li se oferă posibilități de valorificare a aptitudinilor, a capacității lor
Creația artiștilor 
amatori în fața

exigențelor publicului
„Partidul— _____ Y____  ___ ______ La aceeași oră, în sala Filarmonicii Oltenia, tot sub generoasa egidă a Festivalului național „Cîntarea României", prin efortul filarmonicii craiovene, al forurilor de cultură doljene, al Colegiului criticilor muzicali din Asociația oamenilor de artă, se dădea gongul „Galei tinerilor concertiști" (a XV-a e- diție), manifestare desfășurată în trei serii consecutive, în care, sub bagheta experimentată a lui Teodor Costin, urmau să se întîlneas- că cu publicul, prin pagini de anvergură din literatura de gen, 14 tineri muzicieni de talent, soliști— concertiști, elevi, studenți sau absolvenți de conservatoare. Un deosebit efort pentru orchestra craioveană, a cărei agendă, în general, este deosebit de bogată, dar în final bucuria publicului de a descoperi tineri virtuozi. Și nu putem să nu-i cităm : Adriana Alexahdru-Pop (o mezzosoprană cu un timbru aparte), pianiștii Constantin Sandu (concis, strălucitor în construcția frazelor, a desfășurării mozartiene), Ciprla- na Gavrișiu (cu un rafinat simț al îmbinării arcurilor mantice, cu în celebrul Ceaikovski), Szabo, care,Ildiko Banyai, a constituit momentul culminant al galei prin tălmăcirea matură, profundă a Concertului în La minor pentru vioară, violoncel și orchestră de Brahms, precum și violoniștii Gabriel Dincă, Daniel Manasi, flau-

virtuoze, ro- adîncimea expresiei Concert nr. 1 de violoncelistul Geza alături de violonista

creatoare, iar acțiunile cultural-educative sînt menite a stimula spiritul creator. Aș da un exemplu : sub genericul „Odă muncii și creației", pe platformele industriale din Craiova, Calafat și Băilești au avut loc ample manifestări culturale care au adus artiștilor amatori, oamenilor muncii din județul nostru mari satisfacții'. După consfătuirea de la Mangalia am înțeles mai bine că trebuie să acționăm diferențiat, în cadrul unităților, pe baza cunoașterii reale a problemelor cu care se confruntă fiecare colectiv de muncă. Instruirea cadrelor de conducere, a colectivelor de muncă din diferite ramuri și subra- muri economice, industriale, întil- nirile cu consiliile oamenilor muncii accentuează latura practică, a- jută Ia rezolvarea problemelor de fiecare zi, la stimularea spiritului creator. Oamenii muncii, tinerii cu aptitudini artistice, avind satisfacții profesionale, dînd un randament sporit la locul de muncă, vor avea elanul să devină în timpul lor liber și protagoniștii spectacolelor de succes la care se caută «un bilet în plus-".
★Știți cîte volume are biblioteca sindicatului I.T.M.A. ? Peste 23 000. Bibliotecara Taloi Doina Nicoleta spune că în mai 1983 s-au achiziționat peste I 000 de volume în valoare de 15 mii lei, că acțiunile de popularizare și nu numai biblioteci căminul

sint o permanență întilnirile cu scriitori, medici, juriști, redactori ai editurii „Scrisul românesc", de asemenea, ședințele cenaclului „Bluze albastre". Acest lăcaș, (care numără aproape patru decenii de existență), este considerat cel mai vechi club muncitoresc craiovean. Un club pentru cei 5 800 lucrători de la I.T.M.A., dar deschis tuturor muncitorilor cra- ioveni, un club la care activează 12 formații : taraf, suită de dansuri, cor bărbătesc, brigadă artistică, montaj literar, cineclub, teatru, formație folk etc. — mai bine zis peste 290 de artiști amatori. Au în palmaresul lor premii la Festivalul național „Cîntarea României", colaborează cu artiști profesioniști. „Spectacolele, repetițiile sint notate cu regularitate în programul nostru — apreciază Tiță Constantin, președintele comitetului sindicatului pe întreprindere. Artiștii amatori pot fi vă- zuți ori la club, (ori în „sala mare", ori în turnee prin comunele învecinate : Castrano- va. Leu, Teasc, Breasta și altele". La I.T.M.A. se produc cele mai puternice tracta noi în țară, tractor - in

birourile mai co-nu con-
Cu ce rezultate se soldează 

audiențele la consiliul popular?
Una dintre modalitățile de conlucrare cu cetățenii, de dezvoltare a unui dialog rodnic intre aceștia și instituțiile publice o reprezintă audiențele, prilej pentru organele de partid și de stat, pentru diverse organisme din cadrul sistemului democrației socialiste din țara noastră de a cunoaște direct, „pe viu", opiniile și sugestiile oamenilor muncii cu privire la bunul mers al activității și de a interveni pentru reglementarea unor posibile abateri de la legile țării, de la normele sociale de muncă și viață. în același timp, audiențele asigură oamenilor muncii un cadru organizat de rezolvare a unor probleme personale, unor solicitări legitime pentru a căror rezolvare există condițiile obiective necesare. Pentru consiliile populare, ca organe locale ale puterii de stat, chemate să-și desfășoare întreaga activitate în strînsă relație cu cetățenii, audiențele reprezintă una dintre cele mai eficiente căi de întreținere a unui dialog permanent cu oamenii muncii.„în primul trimestru al acestui an, la Consiliul popular al municipiului Alba Iulia au fost primiți în audiență peste 700 de cetățeni — ne spune tovarășul Vasile Purdea, primarul municipiului. Au fost abordate, cu acest prilej, probleme importante privind gospodărirea comunală și locativă, organizarea transportului urban, funcționarea serviciilor, reglementarea legală a unor chestiuni legate de muncă și altele. Ne străduim, în temeiul legii, să dăm curs spre rezolvare tuturor solicitărilor și propunerilor, chiar dacă pentru soluționarea unora este nevoie de timp mai mult. în concluzie, sînt îndreptățit să afirm că la instituția noastră activitatea de rezolvare a problemelor ridicate în audiențe se bucură de toată atenția".Pornind de la această afirmație, ne-am pus, firește, întrebarea : cum sînt organizate audiențele la Con-* siliul popular al municipiului Alba Iulia ?Pentru început, cîteva constatări referitoare la programul de audiențe, care este vizibil afișat în holul primăriei. Conform programului, cetățenii au zilnic posibilitatea să se adreseze unui cadru de conducere și, în funcție de problema pe care o au de rezolvat, să opteze in cunoștință de cauză. Ca exemplificare, menționăm că s-a fixat ca primul vicepreședinte să ■ țină' audiențele vinerea după-amiază, între orele 15—19 — programul prelungindu-se de fiecare dată — deoarece s-a constatat că mulți cetățeni se prezintă pentru a propune sau a cere sprijin îndeosebi în soluționarea unor probleme edilitar-gospodărești. Audiențe se țin după-amiaza la aceleași ore, dar în ziua de luni și de către secretarul consiliului popular. De notat rigurozitatea cu care sint respectate orele fixate pentru audiențe. în primul trimestru, spre

exemplu, programul de audiențe a cunoscut doar 3 modificări impuse de împrejurări neprevăzute (la primar o dată.și la primul vicepreședinte de două ori, aceștia fiind însă înlocuiți de către unul dintre vicepreședinți).Bineînțeles, contactele cu locuitorii orașului nu sînt limitate la acest cadru, cum se spune — ușa primăriei fiind totdeauna deschisă. Chiar în timpul documentării pentru materialul de față, primarul, deși nu avea zi de audiență, și-a făcut timp să discute cu cetățeanul Simion Mo- raru (de . ' ■ - • -- șanu nr. 4 Ă) care i-a adus la cunoștință că a predat la termen un animal contractat, dar nu a primit contravaloarea lui și celelalte drepturi cuvenite.O audientă neprevăzută, dar cu concluzii interesante. „La consiliul popular, ne spune tovarășul pri-
pe strada Andrei Mure-

Insemnâri din municipiul 
Alba Iulia

mar, pregătim o analiză cu privire la condițiile de îndeplinire a contractelor pe acest an, inclusiv de îndeplinire a prevederilor Programului unic. în urma acestei audiențe, vom lărgi investigațiile și vom completa analiza stabilită preveni apariția și a altor acest fel".Am relatat acest caz pentru a sublinia un fapt pozitiv : in urma audiențelor, la semnalele primite de la cetățeni, la consiliul popular se adoptă măsuri de prevenire, de pre- întîmpinare a unor neajunsuri. Pornind de la aceste probleme sesizate în audiențe, consiliul popular municipal a organizat la întreprinderea de ptoduse refractare o dezbatere cu colectivul de aici pe tema intensificării muncii de educație, iar în alt caz a efectuat un control complex în noile cartiere de locuințe în legătură cu funcționarea centralelor termice.Aceste modalități de acțiune relevă evidenta preocupare pentru finalizarea problemelor, pentru eficiența audiențelor. Cu ce se soldează această eficiență pentru cetățean 7„Prin natura lor, unele probleme se pot rezolva pe loc, uneori chiar în timpul audiențelor, prin impulsionarea conducerii unor unități, prin punerea în mișcare a unor resorturi care întîrzie să se încadreze în ritmul necesar, precizează Gheorghe Ilisiu, prim-vicepreședinte al consiliului popular municipal. Pentru acele sesizări sau propuneri cu caracter mai general, se organizează de regulă colective avînd sarcina de a studia situația pe teren și a elabora concluzii care sînt prezentate apoi consiliului popular".Cum se procedează practic ? Ope-

pentru a lipsuri de

rativ, aceste colective sînt desemnate și alcătuite chiar in ziua audienței. Recent, locatarul Vasile Hulea (din bulevardul Victoriei, bloc U.B. 9, ap. 12) sesizase intr-o audiență la consiliul popular municipal unele aspecte din activitatea asociației de locatari, in legătură cu programul de încălzire și consumul de combustibil. Colectivul stabilit să studieze cele relatate a fost alcătuit imediat, incluzîndu-i pe șeful unității de gospodărie comunală și loca- tivă și pe șeful Oficiului probleme organizatorice și îndrumarea activității obștești din cadrul consiliului popular. într-un alt caz, în care cetățeanul Valeriu Ciobanii (din strada Furcilor nr. 14) solicita o prelungire a rețelei de apă potabilă pe strada respectivă, investigațiile pe teren au fost efectuate de un colectiv care cuprindea pe șeful secției arhitectură și sistematizare și pe șeful sectorului de gospodărie comunală și locativă-Cum se controlează pc parcurs îndeplinirea celor stabilite, ca răspuns la problemele ridicate în audiență ? Procedeul utilizat ni s-a părut interesant : în fiecare miercuri, ziua de audiență a primarului, pe baza unei succinte informări .scrise, se analizează situația în care se află obiectivele reieșite din precedenta audientă și în raport cu termenele de rezolvare stabilite. în funcție de situația constatată, sînt luate măsurile necesare. Procedîndu-se astfel, așa cum aveam să constatăm cercetînd registrul de audiențe, numărul celor care revin la audiențe se diminuează.Trebuie, totodată, relevată o metodă ce cunoaște o continuă extindere. Pentru a nu purta oamenii pe drumuri, sînt organizate periodic audiențe colective în întreprinderi, în care se dezbat aspecte de interes general. Asemenea audiențe colective au fost organizate în ultima perioadă la întreprinderile mecanică și de utilaje în care s-au dezbătut cu oamenii muncii, în principal, probleme privind autoaprovlzionarea și dezvoltarea serviciilor, precum și transportul în comun.Este firesc ca, în preocupările sale. Consiliul popular al municipiului Alba Iulia. care a adresat în acest an o chemare la întrecere celorlalte municipii din țară, să conlucreze rodnic cu cetățenii, să manifeste în permanență receptivitate la opiniile și sugestiile acestora. Audiențele, așa cum am constatat cu prilejul investigației noastre, devin, prin modul responsabil în care sînt organizate, un mijloc eficient de. atragere a cetățenilor la conducerea și soluționarea in mod democratic a treburilor obștii, la punerea în valoare 
a resurselor locale.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scinteii"

propagandă se desfășoară la club, ci șl prin cele 16 volante din secții, de la de nefamiliști, de

toare fabricateUltimul tip de tractor — cel de-al 10-lea — asimilat in producție, poate executa arături cu pluguri echipate cu zece brăzdare. Din cei 5 800 de lucrători, aproape 5 000 sînt muncitori, iar 50 la sută — tineri. Tineri dornici să-și împlinească ; califice la locul de continue studiile, să-și aptitudinile creatoare, Cînd formațiile artistice ză la Sala polivalentă, 2 500 de locuri, cum greu de găsit un bilet în plus. „Dar nu numai la spectacole sînt pre- zenți lucrătorii de Ia I.T.M.A. — spune Ioana Popescu, directoarea clubului muncitoresc, ci și la dialoguri științifice, la simpozioane, Ia toate acțiunile de propagandă pe care le planificăm. Iar dacă trebuie să vorbesc despre artiștii amatori, apoi cu emoție v-aș povesti cîteva secvențe : în comuna Cela- ru, odată, în timpul spectacolului formației folk, s-a stins lumina și chitarele nu s-au mai auzit. Imediat au apărut două lămpi, nimeni n-a părăsit sala și s-a cintat vreme de trei ore ; la Dăbuleni, spectacolul a început seara și s-a sfir- șit în aplauze spre miezul nopții. Printre artiști : Florin Jianu — conducătorul grupului, Constantin lancu, Sorin Croitoru, Bumbu Li- Florică Mirigel".

personalitatea, să se muncă, să-și dezvolte artistice, evoluea- care are spuneam, e

grupul ' școlar „7 Noiembrie", Smaranda OȚEANU 
Nicolae BĂBĂ1ĂU 
corespondentul „Scînteii"

folosință „Casatulcea t A fost dată în cărțiiîn cinstea zilei de 1 Mai, constructorii au finalizat lucrările la unul din modernele edificii culturale din orașul Tulcea — Casa cărții. Acest important lăcaș de cultură, care a fost pus la dispoziția tulcenilor, întregește zestrea
edilitară a orașului de la porțile Deltei Dunării. Casa cărții din Tulcea (in imaginea de mai sus) este un frumos edificiu care se integrează armonios în peisajul urbanistic al orașului. Aici sînt găzduite cele peste 150 000 de vo-

lume ale bibliotecii județene. Noul edificiu dispune de săli de lectură, cabinet de științe sociale, o cultură și audiție muzicală, de festivități, săli pentru individual și o librărie cu
sală de o sală studiu expo-

ziție permanentă carte,foaierul principal al clădirii află, de asemenea, galeriile artă ale orașului. (Neculai Amihu- lesei, corespondentul „Scînteii").Foto : E. Dichiseanu
Pionierilor - dragostea și încrederea întregului popor
(Urmare din pag. I)a tinerei generații, educării sale pe măsura exigențelor societății noastre socialiste.Cu entuziasm, seriozitate și răspundere, urmînd cu abnegație exemplul înflăcărat de luptă și >. muncă al comuniștilor, cel aproape 2,7 milioane de pionieri, copii intre 7 și 14 ani, se străduiesc să transpună neabătut în viață recomandările pline de căldură părintească ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Să nu precupețiți nimic pentru a vă însuși în modul cel mai profund marile descoperiri ale revoluției teh- nico-științifice contemporane. Faceți totul pentru aplicarea hotărîri- lor partidului privind îmbinarea organică a învățămîntului cu activitatea practică, dezvoltați-vă dragostea și respectul față de muncă, hotărirca de a fi cit mai folositori patriei, de a deveni constructori pricepuți și entuziaști ai socialismului și comunismului în România. Formați-vă în spiritul umanismului revoluționar aî societății noastre, conturați-vă tot mai clar fizionomia morală a omului nou, aplicați ferm în viață înaltele principii ale eticii și echității socialiste". Activitatea energică, neobosită pe care o desfășoară secretarul general al partidului pentru înălțarea patriei socialiste pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație, înaltul său exemplu de dăruire revoluționară, patriotică, înflăcărează inimile purtătorilor cravatei roșii cu tricolor, îi mobilizează

în pregătirea lor asiduă pentru muncă, pentru viață.An de an, cataloagele școlare consemnează rezultate bune și foarte bune la învățătură. Detașamentele și unitățile de pionieri de pe întreg cuprinsul țării și-au făcut, de asemenea, un titlu de înaltă mîndrie din îmbinarea cu hărnicie a învățăturii cu munca de real interes patriotic și cetățenesc pe ogoare și în livezi, ,1a îngrijirea și înfrumusețarea localităților natale, a școlilor în care învață, la colectarea materialelor recuperabile și refolosibile, a plantelor medicinale și fructelor de pădure. Valoarea economică a acestor acțiuni de muncă patriotică reprezintă anual sute de milioane de lei. Remarcabilă este însă și valoarea sub raport educativ a acestor acțiuni : bucuria și mîndria de a contribui, după meritele lor, la opera constructivă a întregului popor, alături de Dărinții și frații lor mai mari. în acest an, pionierii au hotărît ca, pînă la 1 iunie, să-și îndeplinească 80 la sută din angajamentul lor la munca patriotică, iar la marea sărbătoare de la 23 August să raporteze îndeplinirea lui integrala.Cu căldură și dragoste, pionierii se ocupă de frații lor mai mici, membri ai Organizației șoimii patriei. călăuzindu-le primii pași spre școală.Aflări la vîrsta de aur. cînd Drind aripi ingeniozitatea și fantezia, în- demînarea și talentul, pionierii sînt entuziaști participanți la activitatea de creație științifică și artisti-

că, fiecare ediție a Festivalului național „Cîntarea României" repre- zentînd o adevărată tribună de a- firmare a unui mare număr de creatori și interpreți copii.Toate acestea sînt expresia elocventă a sentimentelor fierbinți de dragoste ale celei mai tinere generații a țării față de partid și popor, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii, prietenul și îndrumătorul apropiat al copiilor patriei, față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru condițiile de viață și învățătură create, pentru grija permanentă și atenția deosebită de care se bucură în societatea noastră. Un răspuns demn, izvorît din inimă, drept recunoștință și mulțumire partidului și statului pentru condițiile optime de creștere și educare, pentru posibilitățile generoase de învățătură, de afirmare, de dezvoltare și împlinire a personalității.în acest an aniversar, întreaga activitate de educație comunistă, patriotică și revoluționară desfășurată în cadrul unităților și detașamentelor de pionieri se integrează firesc manifestărilor politico-educative si acțiunilor defr.r.mci prin care întregul nostru popor va în- timpina cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperia- listă de la 23 August 1944 și cel de-al XIII-lea Congres al partidului. Revine organelor și organizațiilor de partid, cadrelor didactice, comuniștilor din școli, activiștilor organizației, organizațiilor de pionieri îndatorirea de a ridica

activita-în continuare întreagale educativă la un nivel calitativ tot mai înalt, de a-i snriiini îndeaproape pe purtătorii cravatei roșii cu tricolor în îndeplinirea îndatoririlor lor și în organizarea tot mai multor manifestări cu un puternic conținut educativ, pătrunse de clan revoluționar, de profund spirit patriotic, specifice vîrstei tinere. Cunoașterea «1 aprofundarea politicii partidului și statului nostru, a operei și activității revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a copiilor și tinerilor, prin însușirea înaltelor valori morale și spirituale ale societății noastre, ■ dezvoltarea dragostei față de istoria și cultura națională, față de lupta eroică a comuniștilor. a glorioasei noastre clase muncitoare, a resoectului și prețuirii realizărilor obținute, prin activitatea energică, plină de dăruire a întregului popor în anii social’smu’ui. c’t d°os«h<re in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului — sînt obiective educative majore care se cer situate, și de acum înainte, la baza activității politico-educative a unităților și detașamentelor de pionieri.Crescuți la școala revoluționară a organizației lor, pionierii, cei mai cutezători, harnici și inimoși copii ai patriei socialiste se bucură de încrederea întregului nostru popor, angajat .într-un vast proces constructiv pentru asigurarea viitorului prosper al națiunii noastre socialiste.

1
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ÎN ANUL 40 Al LIBERTĂȚn NOASTRE?

ÎN ÎNTÎMAREA ZILEI DE 1 MAI

Succese importante 

în îndeplinirea planului 

și a angajamentelor

Sosirea delegației Partidului 
Comunist din. Grecia — interiorJoi seara, la invitația C.C. al P.C.R., a sosit în Capitală delegația Partidului Comunist din Grecia — interior, condusă de tovarășul Iannis Bannias, secretarul C.C. al P.C. din Grecia — interior. Din delegație fac parte tovarășii Evanghelos Diamantopoulos și Elli Papaconstantinou. membri ai Biroului Executiv al C.C. al P.C. din Grecia — interior.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Olimpia Solomonescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
Cu privire la rezultatele ședinței Consiliului Militar 
al Forțelor Armate Unite ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia

AU REALIZAT PLANUL PE 4 LUNI
42 de unități economice 

din județul BrașovTrăsătura dominantă a activității desfășurate de oamenii muncii din județul Brașov în acest an ift Întrecerea socialistă pentru intîm- pinarea celor două mari evenimente ale anului — aniversarea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XlII-lea Congres al partidului — o constituie înalta eficiență a muncii desfășurate în toate sectoarele producției materiale. Afirmație concretizată, printre altele, în depășirea indicatorilor producției marfă vindute și încasate cu peste 500 milioane lei pe primul trimestru, a productivității muncii cu aproape 300 lei pe om al muncii și a beneficiilor cu 132 milioane lei. Pină în prezent, 42 colective de muncă din economia județului au raportat îndeplinirea planului producției industriale pe 4 luni. Printre unitățile cu cele mai bune rezultate se numără întreprinderea de construcții aeronautice din Ghimbav, Combinatul chimic din Făgăraș, întreprinderile „Răsăritul", „Rulmentul", Trustul de construcții pentru economia forestieră, întreprinderea de construcții

căi ferate și întreprinderea de articole tehnice de cauciuc din Brașov. (Nicolae Mocanii, corespondentul „Scînteii").
25 de unități economice 

din județul IalomițaDornici să cinstească prin realizări de prestigiu ziua de 1 Mai, colectivele muncitorești din 25 de unități economice ale județului Ialomița raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe primele patru luni ale anului. Se estimează că pină la sfîrșitul acestei luni se va realiza o producție suplimentară în valoare de peste 200 milioane lei, precum și importante economii de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică. în cinstea sărbătorii celor ce muncesc, unitățile economice din județul Ialomița vor lucra în luna aprilie o zi cu energia economisită. Printre unitățile ce vor livra beneficiarilor produse peste prevederile planului pe patru luni se numără Filatura de bumbac și întreprinderea de ulei din municipiul Slobozia, întreprinderea de ferite și Fabrica de produse ceramice Urziceni, întreprinderea de tricotaje și Grupul de șantiere poduri dunărene Fetești. La aceste notabile realizări

„Vă adresăm cele 
mai sincere mulțumiri 
pentru sprijinul acor
dat, pentru calitatea 
excavatoarelor. Ne ex
primăm, totodată, în
crederea că și in vii
tor vom primi spriji
nul dumneavoastră in 
rezolvarea marilor îndatoriri pe care le 
avem". Am reprodus 
un fragment dintr-o 
telegramă trimisă pe 
adresa întreprinderii 
de utilaj greu „Pro
gresul" — Brăila de 
către conducerea Cen
tralei Canalul Dunăre 
— Marea Neagră. Ast
fel de aprecieri au so
sit, de-a lungul ani
lor, și de pe alte mari 
șantiere ale țării. 
Transfăgărășanul și 
Porțile de Fier. Insula 
Mare a Brăilei și Ca
nalul Dunăre — Marea 
Neagră, sutele de o- 
biective de construcții 
din întreaga țară nu 
s-ar fi putut edifica 
fără excavatoarele fa
bricate in această în
treprindere.

Să rememorăm o filă 
din activitatea acestei 
unități industriale. Era 
in 1952. In gramatica 
muncii, verbul „a construi" se impunea a- 
tunci cu o silabă în 
plus : „a re-construi“. 
Atunci s-a născut ex
cavatorul cu numărul 
1. Era numit E 0,3. 
Adică o mașină in 
stare să scurme deo
dată citeva lopeți de 
pămint. Era (da, pen
tru acele vremuri era!) 
o victorie! Intre timp, 
inteligența tehnică ro
mânească a. crescut 
pe măsura forței de 
propulsie date de so
cialism, a energiilor 
reale ale oamenilor de 
la Dunăre, care iși 
găsiseră sensul dru
mului impetuos in is
torie sub conducerea 
partidului comunist.

1973. In urma indica
țiilor date de secreta
rul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul 
unei vizite de lucru la 
„Progresul" Brăila in
tra în funcțiune fabri
ca de- excavatoare. Și 
se semna actul de 
naștere ,al excavatoru
lui hidraulic româ
nesc. începea drumul 
spre înfăptuirea unei 
noi calități in acest 
domeniu, spre diversi
ficarea producției de 
mașini și utilaje grele în care oamenii citade
lei excavatorului ro
mânesc — proiectanți, 
muncitori, ingineri și 
maiștri — lucrau pe 
baze științifice mo
derne. A fost, de fapt,

pasul hotăritor al ieși
rii in lume a excava
torului „Fabricat in 
România", ajuns in 40 
de țări din Europa, 
Asia, Africa, America 
Latină, Australia.

Produsele s-au di
versificat mereu, fiind 
realizate cu forțe pro
prii noi excavatoare, 
dragline, utilaje de 
mare capacitate, com
petitive pe plan
internațional. Marca 
PROMEX și-a cîștigat 
nume și renume in 
țară și peste hotare, 
participind cu fruntea 
sus la peste 60 de tir- 
guri și expoziții inter
naționale. Capacitatea 
cupei a crescut de la 
0,3 mc la. S—10 metri 
cubi, cit are excavato
rul gigant electric. S-a 
cîștigat in fiabilitate, 
viteză, manevrabilita
te, durabilitate. Ordi
nul „Steaua Republicii 
Socialiste România" 
clasa I șl „Ordinul 
Muncii" clasa I strălu
cesc _ pe frontispiciul 
unității, semnificînd 
hărnicia și iscusința 
oamenilor de aici.

Un bilanț „la. zi" : 21 000 de excavatoare. 
Ațî.tea s-au fabricat 
pînă acum în aceas
tă mare întreprindere 
constructoare de ma
șini. Unele dintre ele 
sînt veritabile vedete 
ale tehnicii. Pe fie
care se află încrustate 
13 000 de semnături. 
Ale tot atitor oameni 
ai muncii de la „Pro
gresul". Pionierii au 
fost maistrul mecanic 
Gheorghe Bratosin, 
Erou al Muncii Socia
liste, lăcătușul Drago- 
mir Rodicenco, mais
trul Ștefan Petrișor. 
Și mulți alții. Ștafeta 
au preluat-o maistrul 
Ion Manea, lăcătușii

Nicolae Pavel și Tra
ian Buzea, șutorii 
Stan Neacșu și Gheor
ghe Stamate, vopsito
rul Paraschiv Marin. 
Și, din nou, trebuie să 
menționăm : și mulți 
alții. Altminteri, ar fi 
o nedreptate. Pentru 
că in fiecare excava
tor, draglină hidrauli
că, utilaj din progra
mele prioritare de îm
bunătățiri funciare și 
minerit, utilaj naval, 
ciocan hidraulic, uti
laj pentru căi ferate 
și drumuri se află in
corporată munca celor 
13 000 de oameni de la 
„Progresul", puternic 
mobilizați de aprecie
rile și îndemnurile 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a- 
dresate cu prilejul linei vizite de lucru 
întreprinse aici : „A- dresez cele mai calde felicitări colectivului de oameni ai muncii din întreprindere pentru rezultatele obținute în realizarea unor produse de înaltă tehnicitate si îi urez din toată inima realizări și mai bune în toate domeniile".în acest al 40-Jea an 
al libertății noastre, in 
anul Congresului, al 
XlII-lea al partidului, 
cuvintele de ordine ale 
comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii de la „Progre
sul" Brăila, care parti
cipă cu entuziasm la 
afirmarea tehnicii ro- 

• mâăești, sînt hărnicia 
și calitatea, eficiența 
mereu sporită și de
plina angajare munci
torească.
Comeliu IFRIM corespondentul „Scînteii"

se adaugă și faptul că 15 unități economice din județul Ialomița și-au realizat și sarcinile la export, livrînd în.devans produse în valoare de peste 10 milioane lei. (Mihai Vișoiu, corespondentul „Scînteii").
27 de unități economice 
din județul DîmbovițaOamenii muncii din județul Dîmbovița sînt puternic angajați în întrecerea socialistă ce se desfășoară pentru a întîmpina eu realizări de prestigiu marile evenimente politice din acest an — a 40-a aniversare a gloriosului August 1944 și Congresul al XlII-lea al partidului. Pină în prezent, 27 unități economice au îndeplinit planul pe 4 luni la producția marfă. Pină la sfîrșitul lunii aprilie se vor livra suplimentar produse in valoare de peste 200 milioane lei, concretizate, între altele, in 1 500 tone cărbune, 15,7 milioane mc gaze, 500 tone blocuri și semifabricate forjate, produse de mecanică fină in valoare de 3 milioane lei, 83 000 tone ciment, 376 000 mp țesături. O contribuție însemnată la ooțlnerea acestor sporuri de producție au adus-o colectivele de la Mina So- tînga, întreprinderea de utilaj petrolier, întreprinderea mecanică Tirgoviște, Combinatul de lianți și azbociment și întreprinderea „Steaua electrică" din Fieni, întreprinderea de utilaj chimic și întreprinderea mecanică pentru petrol Găești, Schela de producție petrolieră Moreni. (Gheorghe Manea, corespondentul „Scînteii").

20 de unități economice 
din județul Tulceaîn cinstea zilei de 1 Mai, 20 de unități economice din județul Tulcea raportează îndeplinirea planului la producția marfă pe 4 luni înainte ze termen. îrFTmdUl acestor unități se numără Combinatul metalurgic, Întreprinderea de pescuit oceanic, întreprinderea de alumină, întreprinderea de reparații nave și utilaje, exploatările miniere Altin-Tepe și Mahmudia-Somo- va. în perioada care a mai rămas pină la finele acestei luni colectivele muncitorești din cele 20 de unități vor realiza suplimentar o producție marfă în valoare de peste 200 milioane lei, concretizată in feroaliaje, utilaje tehnologice, minereuri de fier, cupru, zinc, plumb, confecții, mobilier din lemn și alte produse. (Neculai Amihulcsei, corespondentul „Scînteii").

20 de unități economice 
din județul MureșDesfășurând larg întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai și a marilor evenimente politice din acest an, colectivele de oameni ai muncii din 20 unități economice din județul Mureș, printre care cele de la Combinatul de îngrășăminte chimice „Azomureș" și „Prodcom- plex" din Tg. Mureș, întreprinderea metalurgică „Republica" din Reghin și Fabrica de anvelope din Luduș, raportează îndeplinirea înainte de termen a planului la producția marfă pe primele 4 luni ale anului. Avansul de timp cîști- gat permite celor 20 unități economice mureșene să realizeze, pînă la 1 Mai, o producție suplimentară in valoare de 110 milioane lei, o mare parte din aceasta fiind destinată exportului. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

34 de unități economice 
din județul PrahovaAngajate într-o însuflețită întrecere socialistă în cinstea zilei de 1 Mai, 34 de colective muncitorești din județul Prahova și-au îndeplinit înainte de vreme sarcinile de plan la producția marfă industrială pe 4 luni ale acestui an. Datorită avansului de timp cîștigat, industria prahoveană va realiza suplimentar, pînă la finele acestei luni, produse în valoare de .peste 250 milioane lei. Prin introducerea unor tehnologii noi și modernizate, prin organizarea mai bună a muncii în ateliere și pe secții, aproape întregul spor de producție se obține pe seama creșterii productivității muncii. (C. Căpraru, corespondentul „Scînteii").

în perioada 24—26 aprilie 1984, in orașul Praga, sub președinția co- mandantului-șef al Forțelor Armate Unite, mareșal al Uniunii Sovietice V. G. Kulikov, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Militar al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.La lucrările Consiliului Militar au luat parte membrii Consiliului Militar și delegațiile — conduse de aceștia — ale Armatei Populare Bulgare, Armatei Populare Cehoslovace, Armatei Populare Naționale a Republicii Democrate Germane,

Armatei Poloneze, Armatei Republicii Socialiste România, Armatei Populare Ungare, Forțelor Armate, ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Consiliul Militar a analizat probleme ale activității practice a Forțelor Armate Unite privind îndeplinirea hotărîrilor statelor participante la Tratatul de la Varșovia, a- doptate la Consfătuirile Comitetului Politic Consultativ și la ședințele Comitetului miniștrilor apărării.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru, în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce.

ZIUA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII DEMOCRATICE AFGANISTAN

Tovarășului BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar al Republicii Democratice Afganistan

KABULCu ocazia celei de-a Vl-a aniversări a Revoluției din aprilie, Ziua națională a Republicii Democratice Afganistan, vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări, iar poporului afgan prieten pace, bunăstare și progres.Exprim convingerea că raporturile de colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Democratică Afganistan, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Democratic al Poporului din Afganistan se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și afgan, al păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general J
al Partidului Comunist Român, 

Președintele
Republicii Socialiste România

cinema
Acțiunea Zuzuc : VICTORIA

(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Damen tango („Săptămîna filmu
lui tinerilor regizori sovietici**) : 
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
© Ringul: DACIA (50 35 94) — 9;
11,15 13,30; 15,45; 18; 20, DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30. 
© Vreau să știu de ce am aripi : 
LIRA (317171) — 15,30; 17,30; 19,30,
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19,30.

© Secretul lui Bachus : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30, PACEA 
(60 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
0 Galax : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Ilustrate cu flori de cîmp : POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
O Imposibila iubire: MUNCA (21 50 97) 
— 15; 18,30.
© Șapte băieți și o ștrengăriță : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Călăuza Pană albă : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Abba : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 20.

© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Fantezii desenate — 9; 10,45; 12,30; 
14,15; Balada cavalerului Ivanhoe — 
16; 10; 20 : DOINA (16 35 38).
© îndrăgostit la propria dorință : 
UNION (13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 
15,45; 18; 20
0 Prințesa Păun: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Mexicul în flăcări : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19, TOMIS
(21 49 46) — 9; 12; 16; 19.
© Avertismentul : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,30; 14,15; 17; 
19,30, CULTURAL (83 50 13) - 9; 11,30; 
14; 16,30; 19.
© Avarul: SCALA (11 03 72) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19,15.

CronicaCu prilejul Zilei naționale a Olandei, joi a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi-

zileinisterului Afacerilor Externe, un numeros public.Au fost prezenți Adrien Mansvelt, ambasadorul Olandei Ia București, membri ai ambasadei. (Agerpres)
tv

15,00 Telex
15,05 Politehnica TV. Electromagnetism 

— II (Fizică)
15.30 Creatorul și epoca sa — Brăduț 

Covaliu (color)
15,50 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto
16,00 Emisiune în limba germană (par

țial color)
16.30 închiderea programului.
20,00 Telejurnal (parțial color). © Sub 

semnul ahgajării patriotice revo
luționare, Zilei muncii — faptele 
de muncă ale țării !

20.20 Actualitatea în economie. Cu
toate forțele, cu răspundere re
voluționară la înfăptuirea pro
gramelor prioritare în economie! 
• 1984 — an al producțiilor
record în agricultură !

20,45 O primăvară eroică. 1 Mai 1939 — 
puternică manifestare a hotărîrii 
de luptă a maselor împotriva 
pericolului fascist și a războiului

20,55 Uniți sub flamurile muncii —- 
cîntece revoluționare și patrio
tice

21,10 Cadran mondial (parțial color)
21.30 Film artistic : „Falansterul4*

(color). O producție a Casei de 
filme Unu. Scenariul : Florian

• Avramescu, Nicolae Dragoș. Re
gia : Savel Știopul. Ultima parte.

22.20 Telejurnal (parțial color).
22.30 închiderea programului.

Astăzi este Ziua națională a Republicii Democratice Afganistan: se împlinesc șase ani de la revoluția democratică și populară din 27 aprilie 1978, care a pus capăt dominației cercurilor feudale și a deschis calea unor prefaceri economico-sociale cu caracter progresist. A- ceste transformări au cuprins cele mai diverse domenii de activitate și în primul rînd agricultura, sector în care lucrează 85 la sută din populația de aproximativ 18 milioane de locuitori a țării. Astfel, una din primele hotărîri adoptate de noile autorități, după preluarea puterii, a fost aceea privind înfăptuirea reformei agrare, care prevede repartizarea de terenuri țăranilor fără pămint și înființarea de cooperative agricole în vederea trecerii la o agricultură intensivă. La sfîrșitul actualului plan de cinci ani (1979— 1984), cooperativele urmează să realizeze

aproximativ jumătate din producția agricolă. Au fost luate, de a- semenea, măsuri pentru construirea de noi obiective industriale și pentru valorificarea pe scară mai largă a bogățiilor țării. S-au înregistrat sporuri de producție, în principal in domeniile extracției de gaze, în sectorul îngrășămintelor chimice, cimentului, bunurilor de larg consum ș.a. în același timp, autoritățile manifestă o preocupare constantă pentru pregătirea de cadre, dezvoltarea învățămîntu- lui, eradicarea analfabetismului.Poporul român a urmărit și urmărește cu interes eforturile pe care le desfășoară poporul afgan, sub conducerea Partidului Democratic, al Poporului din Afganistan, pentru făurirea unei vieți noi. între Republica Socialistă România și Republica Democratică Afganistan se dezvoltă relații de prietenie și colaborare, întemeiate pe prin

cipiile respectării independenței și suveranității naționale, e- galității în drepturi, neamestecului în treburile interne și a- vantajului reciproc. După cum se știe. România s-a pronunțat și se pronunță pentru o reglementare politică, pe calea tratativelor a problemelor din Afganistan, pentru o soluție care să asigure independența și suveranitatea Afganistanului, să pună capăt oricărui amestec din afară, să creeze posibilitatea ca poporul afgan să-și rezolve singur problemele dezvoltării sale economico-sociale, democratice, pe calea progresului, așa cum dorește.Animat de sentimente prietenești față de poporul afgan, poporul nostru nutrește convingerea că adînci- rea raporturilor româ- no-afgane corespunde intereselor celor două țări și popoare, ale cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins între 27 aprilie, ora 21 —
30 aprilie, ora 21. în țară : în primele 
zile vremea va fi instabilă, cu cerul 
mai mult acoperit. Vor cădea ploi, 
îndeosebi sub formă de averse. Pe 
alocuri, cantitățile de apă vor depăși 
15 litri pe metrul pătrat în 24 de ore. 
Izolat, ploile se vor transforma în 
lapoviță și ninsoare. Lâ munte va 
ninge. Spre sfîrșitul intervalului, vre
mea se va ameliora, cerul va fi va
riabil, iar ploile izolate. Vintul va

sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări predominînd din sectorul 
nordic. Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse între 6 și 16 grade, pe alocuri 
mai ridicate în ultima zi, iar cele 
minime între minus 3 și plus 7 grade. 
Condiții de brumă la sfîrșitul interva
lului. în București : în primele zile, 
vremea va fi în general instabilă, cu 
cerul mai mult acoperit. Va ploua, 
îndeosebi sub formă de averse. Apoi 
vremea se va ameliora. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări la începutul intervalului.. 
Temperaturile/minime vor oscila între 
2 și 6 grade, iar cele maxime intre 
10 și 14 grade. (Liana Cazacioc, me
teorolog de serviciu).

Sortiment bogat de articole pentru copii 
în magazinele ,,MATERNA"întîlnim tot mai des in rețeaua comercială de stat magazinele „MATERNA". Profilate pe articole destinate noilor născuți, cit și copiilor pină la 14 ani, aceste magazine pun la dispoziția cumpărătorilor o mare diversitate de articole : confecții, tricotaje, încălțăminte. Pentru nou-născuți : lenjerie, costumașe, diferitegarnituri, articole tricotate, ciorapi, ghe- tuțe. Pentru copiii intre 1 și 14 ani există o gamă variată de rochițe, costume, pantaloni, cămăși, fuste, bluze, pardesiu, blu- zoanc, jachete, pantofi, sandale, ghete.„MATERNA" oferă uniforme școlare, precum-și uniforme pentru șoimii . patriei.

ȘTIRI SPORTIVEFOTBAL. S-au jucat ieri meciurile etapei a XXX-a, cu excepția partidei A.S.A. — Dinamo, aminată. La București : Steaua — F.C. Olt 1—0 (1—0), prin golul înscris de Majaru (min. 30) și Sportul studențesc — Chimia 3—2 (1—2), golurile fiind înscrise de Munteanu II (29 și 77) și Grigore (79) pentru bucu- reșteni și de Basno (38 — din 11 m) și Buduru (44) pentru vîlceni. La Craiova : Universitatea — Dunărea 2—2 (0—1), prin punctele înscrise de Comșa (16) și Hangiuc (85) pentru oaspeți, respectiv de Cămătaru (60 — din 11 m și 74), Irimescu ratînd un penalti (54). La Pitești : F.C. Argeș — Corvinul 2—0 (2—0), goluri marcate de Popicu (19) și D. Zamfir (37). în celelalte partide : F.C. Bihor — S.C. Bacău 1—0 (1—0), Politehnica Iași — Rapid 2—0 (0—0), C.S. Tirgoviște — Jiul 2—1 (1—0) și F.C. Baia Mare — Petrolul 1—1 (1—0). Primele locuri în clasamentul general : Steaua — 40 puncte (un meci restanță), Dinamo — 37 puncte (patru meciuri restanță). Universitatea Craiova — 36 puncte. Sportul studențesc — 36 puncte și F.C. Argeș — 35 puncte (un meci restantă). Etapa viitoare : duminică, 29 aprilie, cu meciurile interbucureștene

Dinamo — Sportul studențesc și Steaua — Rapid, pe prim plan.GIMNASTICA. Azi încep, la Ploiești. Campionatele internaționale ale României, cu participarea unor gimnaste și gimnaști din 18 țări. După cum am mai informat pe amatorii de gimnastică, turneul are în program atit exercițiile impuse, cit și spectaculoasele exerciții liber alese. Punctul principal de atracție : evoluția componentelor lotului olimpic român. în frunte cu Ecaterina Szabo, Lavinia Agache și Laura Cutina.BOX. La turneul internațional al Franței, care are loc în orașul Saint Nazaire, pugilistul român Mircea Fulger a întrecut la puncte pe polonezul Bogdan Gajda și s-a calificat în finala categoriei ușoare. în care îl va întîlni pe V. Șișov (U.R.S.S.).TIR. în prima zi a Balcaniadei de tir de la Sofia, echipa feminină a României (Maria Macovei, Ana Cio- banu și Anișoara Matei) a cîștigat proba de pistol standard, cu un total de 1 739 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat formațiile Albaniei — 1 732 puncte și Bulgariei — 1 722 puncte.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICS TOGOLEZE

Ejccdcnțci Sale
General de armată GNASSINGBE EYADEMA

Președinte fondator al Adunării Poporului Togolez, 
Președintele Republicii Togoleze LOMECu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a proclamării independenței Republicii Togoleze, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului togolez prieten. '= ’’ 1 ’ ....Expri'm convingerea că raporturile de prietenia, șl colaborare româno- trigșlfeze se y<?r dezvolta și vor cunoaște- noi dimensiuni, spre binele: popoarelor noastre, al cauzei păcii, independenței naționale și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Republica Togoleză (suprafața de 56 009 km pătrați) se numără printre statele, mici, situate în vestul continentului african. După dobîndirea independenței, la 27 aprilie 1960, poporul togolez a pășit cu însuflețire pe calea lichidării urmărilor îndelungatei stăpîniri coloniale. Cel de-al patrulea plan de dezvoltare economică (1981— 1985) prevede dezvoltarea unor ramuri ale industriei prelucrătoare, construirea barajului de la Mono și a altor obiective. Planul favorizează în continuare procesul de industrializare prin valorificarea resurselor miniere și energetice. dezvoltarea unui sector propriu de

bunuri și echipamente, în agricultură se pune accent pe creșterea suprafețelor cultivate pentru acoperirea necesităților de consum intern și reducerea importurilor, favori- zîndu-se, concomitent, sporirea producției culturilor de plante tehnice și a celor destinate exporturilor : oleaginoase, bumbac, cafea și cacao.Pe plan extern, Republica Togoleză participă la eforturile celorlalte state în curs de dezvoltare și nealiniate — în cadrul Grupului celor 77, al mișcării de nealiniere și al O.U.A., vizînd consolidarea păcii, ca o condiție esențială pentru propășirea e- conomică și socială a

tuturor statelor, instaurarea unei noi ordini economice internaționale.în spiritul politicii sale de solidaritate cu statele continentului african, România socialistă dezvoltă relații de prietenie și conlucrare cu Republica Togoleză, bazate pe stimă și respect reciproc. Aceste raporturi au înregistrat, în ultimii ani, o evoluție pozitivă, existînd în continuare certe posibilități în direcția adîncirii și diversificării lor, îndeosebi în sfera economică, in interesul reciproc al cauzei păcii și independenței naționale, al colaborării și securității în întreaga lume.
ORIENTUL MIJLOCIURIAD 26 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei și-a încheiat vizita oficială la Riad, unde a avut convorbiri cu regele Fahd al Arabiei Saudite, informează agenția M.E.N. Cei doi suverani s-au pronunțat pentru intensificarea eforturilor vizind elaborarea unei poziții comune a țărilor arabe in conflictul cu Israelul și au adresat statelor care sprijină Israelul apelul de a promova o politică aptă să contribuie la instaurarea unei păci juste și globale in Orientul Mijlociu. în problema Libanului a fost relevată necesitatea retragerii forțelor israeliene din această țară ,și a asigurării unității și suveranității statului libanez, adaugă agenția.BAGDAD 26 (Agerpres). — Președintele Irakului, Saddam Hussein, s-a întîlnit joi cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, aflat in vizită Ia Bagdad. Agenția irakiană de informații I.N.A. relatează că în timpul întrevederii a fost discutată situația actuală din Orientul Mijlociu. Președintele Irakului a reafirmat sprijinul țării

sale față de O.E.P., pentru apărarea unității și a independenței sale decizionale.MADRID 26 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă, organizată la încheierea vizitei sale oficiale în Spania, secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a șrătat că în cursul convorbirilor avute cu Felipe Gonzalez, președintele guvernului spaniol, a abordat aspectele majore ale actualității internaționale. El a subliniat, între altele, necesitatea soluționării negociate a conflictului dintre Iran și Irak, pe care l-a apreciat drept „extrem de îngrijorător" atit pentru zona geografică respectivă, cît și pentru întreaga lume.In legătură cu situația din O- rientul Mijlociu, secretarul general al O.N.U. s-a pronunțat, într-o declarație făcută în fața membrilor Comisiei pentru afacerile externe a Camerei deputaților a Parlamentului spaniol, pentru organizarea unei conferințe internaționale în această problemă, arată agenția France Presse.
© Am fost șaisprezece r CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Drumul spre victorie : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
• Pescărușul speranței : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
10; 20.
© Războiul stelelor : GRI VIȚA
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
© Salamandra : BUZEȘTI (50 43 50) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Campionul : MELODIA (12 06 38) — 
9; 12; 16; 19.
• Febra aurului : COSMOS (27 54 95) 
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Competiția: ARTA (213186) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

© Domnișoara Noorie : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17,15; 19,15.
© Afacerea Pigot : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.

teatre
@ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea lui Ioviță — 19,30 ; (sala 
„Ion Vasilescu44, 12 27 45) : Inocentul 
— 18.
© Filarmonica „George Enescu** 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Cristian Beldi — 19; (sala
Studio) : „Laureați ai concursurilor

Internaționale". Corina Ilieș — pian 
— 17,30.
© Opera Română (13 18 57) : Nunta 
lui Figarp — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Poveste din Cartierul de West — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Furtuna — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
intîmplător — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 19,30. 
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 19,30.
© Teatrul „Nottara** (59 31 03, sala 
Magheru) : Insomnie — 19,30; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor — 19. 
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă ttrzie — 19,30.

© Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, la clubul „Semănătoarea") : 
Revista revistelor — 16; (sala Victoria, 
50 58 65) : Corina — 16,30; Băiatul cu 
sticleți — 19,30.
© Ansamblul ,fRapsodia română44 
(13 13 00) : Concert In haz major
— 19.
© Teatrul „Ion Creangă*4 (50 26 55) : 
Trei grăsani — 15; Băiatul cu floarea
— 19.
© Teatrul „Țăndărică** (15 23 77) : 
încotro, căluțule ? — 10; întîlniri mu
zicale — 18,30.
© Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova44
— 19,30.
© I.A.T. — Tg.-Mureș (sala studioului 
de teatru al I.A.T.C., 15 72 59) : O lună 
Ia țară (în limba maghiară) — 16; 
Bună seara, domnule Wilde — 20.
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ANKARA: Schimb fie mesaie Imperativul edificării noii ordini economice
intre președintele taine Ceanșescu internaționale

si președintele Kenai EvrenANKARA 26 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise președintelui Republicii Turcia. Kenan Evren, un mesaj de prietenie și cele mai bune urări.Mulțumind pentru mesaj, președintele Kenan Evren a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperitate poporului român. Evocînd cu plăcere convorbirile la nivel înalt care au avut loc la București și Ankara, președintele Kenan Evren a exprimat dorința continuării acestui dialog hotărîtor pentru dezvoltarea fructuoasă a raporturilor pe multiple planuri dintre România și Turcia.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către președintele Republicii Turcia, Kenan Evren, a ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, care a efectuat o vizită oficială în Turcia, la invitația ministrului de externe al Turciei. Vahit Halefoglu.în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, s-a exprimat dorința de a se acționa pentru dezvoltarea relațiilor

de prietenie și colaborare între cele două țări. în spiritul înțelegerilor la nivel înalt.în cursul convorbirii au date, de asemenea, unele internaționale actuale.
★în aceeași zi, ministrul afacerilor externe a fost primul ministru al Republicii Turcia, Turgut Ozal.în timpul întrevederii au fost evocate bunele relații de prietenie și colaborare care s-au statornicit și se dezvoltă între România și Turcia, in conformitate cu înțelegerile și orientările convenite între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Kenan Evren și a fost exprimată dorința de a se extinde și aprofunda cooperarea reciproc avantajoasă, in folosul popoarelor român și turc, al cauzei păcii, destinderii și securității internaționale. în acest cadru s-au discutat îndeosebi căile de amplificare a acțiunilor de cooperare industrială și tehnico-științifică, de creștere a schimburilor de mărfuri.La întrevederi, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost prezenți ambasadorul României la Ankara, Vasile Patilineț, și ambasadorul Turciei la București, Nahlt Ozgur.

fost abor- problemeromân al primit de

Încheierea vizitei ministrului afacerilor 
externe al României în Turciai, ANKARA 26 (Agerpres). — în zilele de 25 și 26 aprilie, Stefan Andrei, ministrul externe al Republicii tovarășul afacerilor Socialiste România, a efectuat o vizită oficială în Republica Turcia, la invitația ministrului de externe al Turciei, Vahit Halefoglu.în cadrul convorbirilor care au avut loc, cei doi miniștri de externe au examinat modul cum se realizează obiectivele stabilite la nivel înalt, cu prilejul întîlnirilor dintre președintele Republicii ' Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Turcia, Kenan Evren, la București și Ankara, precum și măsurile ce se impun pentru îndeplinirea întocmai a acestor obiective, extinderea și aprofundarea în continuare a relațiilor tradiționale de prietenie româno-turce, a cooperării pe multiple planuri dintre cele două țări și popoare. S-a convenit intensificarea contactelor atît la nivel guvernamental, cît și al întreprinderilor de producție și comerț exterior pentru mai buna cunoaștere a resurselor de care dispun economiile naționale ale celor două țări în plină dezvoltare, pentru creșterea substanțială a volumului schimburilor comerciale, conform celor hotărîte la cel mai înalt nivel. în context, au fost relevate necesitatea și posibili-

unor contracte petățile încheierii termen lung care să ofere schimburilor economice un fundament trainic și o largă perspectivă.S-a efectuat, de asemenea, un schimb de vederi cu privire la principalele probleme ale vieții mondiale actuale. Exprimindu-se Îngrijorarea în legătură cu deteriorarea situației internaționale, a fost relevată necesitatea de a se acționa pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, in primul rind la dezarmarea nucleară, reluarea cursului spre destindere, colaborare și pace. S-a evidențiat, în context, necesitatea intensificării eforturilor pentru dezvoltarea și adineirea colaborării balcanice, pe plan bi și multilateral, pentru transformarea acestei regiuni intr-o zonă a colaborării, bunei vecinătăți și păcii, lipsită de arme nucleare.A fost subliniată, de asemenea, importanța conlucrării dintre cele două state pentru întărirea păcii, securității și colaborării pe continent și în lume, pentru soluționarea exclusiv pe cale politică a stărilor de război și încordare, a problemelor litigioase, pentru reducerea decala- . jului dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, rarea unei noi ordini ternaționale. pentru instau- economice in-
URUGUAY: In sprijinul unității de acțiune

a tuturor forțelor1 MONTEVIDEO 26 (Agerpres). — într-o declarație făcută săptămîna- lului „Conviccion", care apare la Montevideo, generalul Liber Seregni. liderul Frontului Unit al Forțelor Populare (Frento Amplio) din Uruguay, a relevat că în condițiile situației tot mai grave din țară este necesară acțiunea tuturor forțelor politice și sociale pentru soluționa-

politice și socialerea politică a crizei economice, cea mai acută din intreaga istorie.Generalul Liber Seregni a fost eliberat recent de regimul militar Uruguayan, după zece ani de detenție, și a preluat conducerea Frontului Amplu — care reunește partide și grupări de stingă și progresiste, între care partidul comunist.

evidențiat în cadrul sesiunii Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru țările din Asia de vestBAGDAD 26 (Agerpres). — La Bagdad se desfășoară lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a Comisiei Economice a O.N.U. pentru țările din Asia de vest și ale celei de-a doua sesiuni a Comitetului executiv pentru programe, care au luat în dezbatere, între altele, probleme privind dezvoltarea cooperării la nivel internațional și regional, precum și măsurile ce se impun pentru promovarea colaborării economice și tehnice interregionale între țările în curs de dezvoltare. România participă la lucrări în calitate de observator.în cadrul dezbaterilor, delegația română, relevind condițiile internaționale deosebit de complexe în care are loc sesiunea, a subliniat că România, prin glasul cel mai autorizat al președintelui Nicolae Ceaușescu, cheamă toate statele lumii să acționeze pentru adoptarea de urgență a măsurilor necesare în vederea opririi cursei înarmărilor, a trecerii la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, la reducerea cheltuielilor militare și folosirea re-

surselor eliberate în scopul dezvoltării, pentru eliminarea forței și a amenințării cu forța din relațiile dintre state și soluționarea conflictelor numai și numai pe calea negocierilor. Reliefîndu-se imperativul edificării noii ordini. economice internaționale, s-a arătat că este necesar să se depună noi și susținute eforturi pentru realizarea unei cooperări reale între țările dezvoltate și țările în curș de dezvoltare, pentru reluarea negocierilor globale în cadrul O.N.U. în același timp a fost subliniată importanța majoră pe care întărirea solidarității și cooperării dintre țările în curs de dezvoltare o poate avea atît în ceea ce privește dezvoltarea lor economică și socială, cît și pentru negocierile și dialogul cu statele dezvoltate. In acest cadru a fost evocată preocuparea deosebită pe care România o manifestă pentru organizarea unei • conferințe la nivel înalt a țărilor în curs de dezvoltare. A fost reafirmată dorința României de a lărgi și diversifica raporturile economice cu țările membre ale comisiei.
Convorbiri chino-americaneBEIJING 26 (Agerpres). — Președintele Statelor Unite, Ronald Reagan, a sosit la Beijing, într-o vizită oficială de șase zile în R. P. Chineză. Șeful statului american este însoțit de secretarul de stat, George Shultz.La sosirea în capitala chineză, oaspetele a fost salutat de președintele

R. P. Chineze, Li Xîannian, și de alte oficialități ale țării-gazdă.După sosire — relatează agenția China Nouă — președintele Li Xiannian a avut o întrevedere cu președintele Ronald Reagan. Cu acest prilej au fost discutate probleme de interes reciproc.
r AGENȚIILE DE PRESĂ 

pe scurt

In memoria ostașilor 
români căzuți pentru 

eliberarea CehoslovacieiPRAG A 26 (Agerpres). — La monumentul ostașilor români căzuți în luptele pentru eliberarea orașului Brno au fost depuse coroane de flori din partea organelor regionale și orășenești de partid și de stat.Au fost prezenți Vladimir Herman, prim-secretar al Comitetului regional Moravia de Sud al P.C. din Cehoslovacia, alte persoane oficiale, numeroși cetățeni ai orașului Brno.
LIBAN

Ședința Comisiei C.C. al P. C. U. S. pentru pregătirea
noii redactări a Programului P. C. II. S.

Cuvintarea lui K. U. Cernenko

VIZITĂ LA BUDAPESTA. în comunicatul comun privind convorbirile dintre Jănos Rădăr, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U., Lo- sonezi Păi, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, și Bendjedid Chadli, președintele Algeriei, secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională, care . a efectuat o vizită în R. P. Ungară, se subliniază satisfacția părților față de evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale și perspectivele dezvoltării lor. Au fost abordate, de asemenea, probleme internaționale de interes comun, exprimîndu-se convingerea că reducerea încordării poate fi obținută prin reașezarea relațiilor internaționale pe baza egalității in drepturi și echității. A fost evidențiată necesitatea adoptării unor măsuri eficiente in domeniul dezarmării.

ÎN GRECIA sint în curs de for
mare „consilii de supraveghere" 
care vor avea drept sarcină socia
lizarea treptată a unor întreprin
deri de bază din sectorul particular. 

. Consiliile cuprind reprezentanți ai 
statului, ai patronatului, salariaților 
și municipalităților și au drept o- 
biectiv ajustarea programelor com
paniilor aflate în proprietate par
ticulară în raport cu planurile de 
dezvoltare a sectorului de stat, in 
special cu planul cincinal de dez
voltare economică a țării — infor
mează agenția Taniug.

Spre formarea unui guvern 
de uniune naționalăBEIRUT 26 (Agerpres). — Președintele Libanului, Amin Gemayel, l-a desemnat joi pe Rashid Karame în funcția de prim-miniștru al viitorului guvern de uniune națională, transmit agențiile internaționale de presă. într-o declarație făcută cu acest prilej, Rashid Karame și-a exprimat optimismul în legătură cu viitorul țării, afirmînd’ că „există o șansă reală de a se scoate Libanul din impas".Premierul desemnat a evidențiat că direcțiile principale de acțiune ale cabinetului vor fi încetarea ocupației israeliene în sudul țării, înfăptuirea de reforme politice și asigurarea securității pentru toți cetățenii libanezi. El s-a angajat, de asemenea, să depună eforturi susținute pentru redeschiderea grabnică a portului și a aeroportului internațional din Beirut, revizuirea structurii comandamentului armatei libaneze și efectuarea unui schimb de prizonieri între diferitele părți implicate în conflict.Referindu-se la armata libaneză, Rashid Karame a spus că această instituție se va bucura de întreaga atenție a guvernului, pentru ca ea să-și redobândească rolul ce i se cuvine în întregul Liban și în beneficiul tuturor libanezilor.Premierul desemnat a arătat că începe vineri consultările oficiale vederea constituirii guvernului uniune națională.Agenția France Presse adaugăpe toate fronturile din zona Beirutului situația s-a menținut calmă după încheierea amplasării „forței- tampon".

MOSCOVA 26 (Agerpres). — A- genția T.A.S.S. relatează că Ia Moscova a avut loc ședința Comisiei C.C. al P.C.U.S. pentru pregătirea noii redactări a Programului P.C.U.S. Luind cuvîntul cu acest prilej, K. U. Cernenko, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a apreciat că programul este cel mai important document teoretico-ideologic și politic al partidului și că, in conformitate cu hotărîrea celui de-al XXVI-lea Congres al P.C.U.S., s-a desfășurat deja o anumită activitate în acest sens.Vorbitorul s-a referit apoi Ia problemele fundamentale legate de caracterul și conținutul noii redactări ’ a programului. In condițiile actuale — a spus el — Programul P.C.U.S. trebuie să fie un program al perfecționării socialismului dezvoltat, în funcție de care are loc înaintarea treptată spre comunism. Această abordare a lucrurilor ne permite să înlăturăm dezacordurile relevate de viață dintre unele teze ale programului în vigoare în prezent și mersul real al dezvoltării sociale, experiența acumulată de mase, să lichidăm definitiv reprezentarea simplificată ce exista într-o anumită perioadă privind căile și termenele de trecere spre faza cea mai înaltă a comunismului.în program — a continuat vorbitorul — vor fi prezentate perspectivele, obiectivele finale spre care tin-

dem, acesta fiind un program care să arate calea spre viitor, care să deschidă noi orizonturi sociale.Reliefind faptul că nu este vorba de un program nou — intrucît obiectivele strategice trasate de cel aflat în vigoare în prezent, obiective nemijlocit legate de construcția comunismului, nu au fost încă realizate — vorbitorul a sublinait că, în noua sa redactare. Programul P.C.U.S. trebuie să oglindească problemele actuale ale dezvoltării societății sovietice, obiectivele strategice ale partidului, locul și rolul său in sistemul politic al societății sovietide. Este important să se sublinieze că creșterea rolului conducător al partidului și adîncirea democrației socialiste proces unitar, legic.Se înțelege — a spus în continuare K. U. Cernenko parte a programului trebuie consacrată problemelor privind dezvoltarea internă a țării, deoarece de soluționarea lor depind, în ultimă instanță, și succesele noastre în politica externă, în lupta pentru pace. Programul va exprima devotamentul nostru sacru față de cauza păcii, aspirația noastră de a preîntîmpina, împreună cu celelalte partide frățești din țările socialiste, catastrofa nucleară.în Încheiere, K. U. Cernenko a arătat că proiectul documentului va fi prezentat în fața unei plenare a Comitetului Central, asigurîndu-se apoi dezbaterea lui largă în partid.

constituie uncă principala

O hotărîre a conducerii de partid și de stat bulgare

va in decă

SOFIA 26 (Agerpres). — La Sofia a fost dată publicității C.C. al P.C. Bulgar, de Miniștri. Consiliului Uniunii Sindicatelor. Consiliului Național al Frontului Patriei și C.C. al Uniunii Tineretului Comunist Dimi- trovist cu privire la unele măsuri . în domeniul creșterii nivelului de trai al populației, transmite agenția B.T.A. Subliniind realizările obținute de R.P. Bulgaria în acest domeniu. în ultimul deceniu, hotărî- rea relevă că satisfacerea tot mai deplină a nevoilor materiale, sociale și spirituale mereu crescinde ale poporului trebuie să se realizeze pe

Hotărirea Consiliului Central al baza intensificării activității in toate domeniile economiei naționale și a creșterii venitului național. în același timp — se arată în document — creșterea nivelului de trai trebuie să devină un factor tot mat activ al accelerării sporirii productivității muncii și îmbunătățirii calității producției, al creșterii eficienței economiei naționale.Pe această bază — se spune in hotărîre — va continua majorarea veniturilor reale ale populației. Se va acorda o atenție deosebită creșterii veniturilor categoriilor oamenilor muncii cu retribuții mici, precum și stimulării natalității.
★Francois Mitterrand Walid Joumblatt, lide- Socialist Progresist din

( PLENARA C.C. AL P.C. PE- s RUAN. în raportul prezentat la plenară, secretarul general al parti- I dului, Jorge del. Prado, a eviden- | țiat dificultățile prin care trece în prezent economia peruană, e- . fectele negative asupra situației din țară ale politicii promovate de1 F.M.I. în raporturile cu Peru, unele măsuri nepopulare ale gu-I vernului, cum sînt cele vizînd I trecerea în sectorul particular a unor întreprinderi de stat și tem-: porizarea reformei agrare.

ACTIVITĂȚI IN COSMOS. Joi, cosmonauții sovietici Leonid Kizim și Vladimir Soloviov au ieșit din nou din cabina stației orbitale „Sa- liut-7“ în spațiul liber. Cu ajutorul unor instrumente speciale, ei au instalat o supapă la conducta de rezervă a motorului complexului spațial „Saliut-7“ — „Soiuz T 11" — „Progress-20“. Apoi s-a realizat și verificat presurizarea instalației.DAUNELE PROVOCATE DE CU
TREMUR. Autoritățile locale au 
evaluat la peste 10 milioane de do
lari daunele provocate în Califor
nia de seismul din 24 aprilie, 
transmite agenția France. Presse. 
După cum se știe, seismul, de 6,2 
grade pe scara Richter, s-a soldat 
cu rănirea a 25 de persoane și a 
fost resimțit pe o zonă întinsă.

Președintele l-a primit pe rul Partidului _ ___Liban. într-o declarație făcută la încheierea întrevederii. Walid Joumblatt a evidențiat importanța creării unui guvern de unitate națională pentru soluționarea politică a situației din Liban.
Adunare festivă 

la KabulKABUL 26 (Agerpres). — Cil prilejul sărbătorii naționale a R.D. Afganistan, a VI-a aniversare a Revoluției din aprilie, la Kabul a avut loc o adunare festivă, transmite agenția Bakhtar.în cuvintarea rostită cu acest prilej, Babrak Karmal, secretar general al C.C. al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, președintele Consiliului Revoluționar, s-a referit pe larg la realizările poporului afgan in anii de după înfăptuirea Revoluției din aprilie și la unele probleme internaționale.

Internaționala Socialistă condamnă politica |
,1de apartheidCOPENHAGA 26 (Agerpres). — în cursul lucrărilor Biroului Internaționalei Socialiste o atenție deosebită'a fost acordată situației din Africa australă și, in context, condamnării politicii de apartheid promovate de guvernul rasist de la Pretoria. în intervenția sa, președintele Partidului Social-Democrat din Danemarca, Anker Joergensen, a relevat că autoritățile sud-africane sînt implicate în acțiunile subversive întreprinse împotriva țărilor independente vecine. El a condamnat raidurile forțelor armate sud-africane împotriva acestor state și a cerut să fie extins sprijinul acordat mișcărilor de eliberare națională din Africa australă.Biroul Internaționalei Socialiste a propus organizarea — la începutul lunii septembrie, la Arusha (Tanzania) — a unei conferințe comune a acestei organizații și a țărilor „din prima linie", la care să participe, de

asemenea, reprezentanți ai Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.) și ai Congresului Național African (Ă.N.C.) din Africa de Sud. Pe agenda conferinței ar urma să figureze condamnarea apartheidului din R.S.A., sprijinirea accesului la independență al Namibiei și acordarea de asistență țărilot „din prima linie".
★', NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).— Reprezentanții a 125 de state în curs de dezvoltare au înaintat Comisiei pentru corporațiile transnaționale din cadrul Consiliului Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC) proiectul unei rezoluții in care cer încetarea oricăror tranzacții cu Africa de Sud, in semn de protest față de politica de apartheid a regimului de la Pretoria și a continuării ocupării Namibiei de către tru- , pele sud-africane.

OBIECTIVE FUNDAMENTALE ALE POLITICII EXTERNE PROMOVATE RE TARA NOASTRĂ, RE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU

l PACEA, COLABORAREA, ÎNȚELEGEREA INTRE NAȚIUNI

permanențe ale întregii activități internaționale a socialiste

A

Preocupîndu-ne de înfăptuirea programelor de dezvoltare a patriei 
noastre, acționăm cu toată hotărîrea, pe plan internațional, pentru o 
politică de pace, de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Facem aceasta pentru că avem ferma convingere 
că numai în condiții de pace, atît poporul nostru, cît și alte popoare 
își vor putea 
sociale, spre 
și liberă.

concentra forțele în direcția dezvoltării economico 
a-și asigura bunăstarea, fericirea, o viață mai demnă

popor, pen-Pentru întregul nostru . .tru fiecare cetățean al României socialiste, împlinirea a patru decenii de la istoricul act de la 23 August și întîmpinarea Congresului al XIII- lea al partidului, evenimente sub ale căror însemne de glorie se plasează întregul an în care ne aflăm, constituie prilejul generator de îndreptățită satisfacție și profundă mîndrie patriotică de a evoca, concomitent cu grandioasele împliniri în construcția social-economică, poziția cu totul nouă și înaltul prestigiu ale țării pe arena vieții internaționale.Această activitate a cunoscut, cum se știe, o strălucire deosebită și un dinamism fără precedent în perioada inaugurată de Congresul al IX- lea, de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în fruntea partidului și apoi și a statului, epoca cea mai bogată în înfăptuiri' și victorii din intreaga noastră istorie și căreia, cu deplin temei, poporul român i-a dat numele secretarului general. al partidului, președintele Republicii. Dacă astăzi România înfățișează lumii chipul demn al unei națiuni care se afirmă ca luptătoare neobosită în slujba măreței cauze a păcii și progresului, dacă numele său, în trecut puțin cunoscut, este astăzi pretutindeni rostit cu respect, aceasta se datorează gîndiril și acțiunii politice cutezătoare ale conducătorului partidului și statului nostru, devotamentului, abnegației și pasiunii revolu- l ționare cu care militează în vederea k realizării celor mai scumpe năzuințe

NICOLAE CEAUȘESCUale poporului român, ale tuturor popoarelor lumii.Practic, aceste năzuințe se pot sintetiza în trei cuvinte : pace, colaborare, înțelegere între națiuni. A- cestea formează obiective permanente, idei de frontispiciu ale întregii politici românești, verigile-cheie în jurul cărora se ordonează întreaga activitate internațională a țării noastre.
PACEA a fost, dintotdeauna, aspirația fierbinte a poporului român, care și-a dorit-o cu atit mai multă ardoare cu cît in zbuciumatul său trecut i-a fost dat prea puțin să se bucure de binefacerile ei. în persoana președintelui Nicolae Ceaușescu, întruchipare a virtuților celor mai înalte ale întregului nostru popor, această multiseculară aspirație. pacea, și-a găsit cel mai proeminent și strălucit apărător. în concepția teoretică, principială, pe care se întemeiază și de la care pornește întreaga politică externă a României socialiste, pacea constituie bunul cel mai de preț al omenirii, este expresia și materializarea dreptului suprem al oamenilor și al națiunilor — dreptul la viață. în această viziune, pacea nu mai poate fi considerată doar ca perioada de liniște dintre două războaie. în condițiile existenței armelor nucleare ea a devenit — așa cum subliniază neobosit tovarășul Nicolae Ceaușescu — o problemă vitală, de care depinde

supraviețuirea omenirii, a ci-însăși vilizației. Și tocmai în temeiul acestui adevăr inexorabil. lupta neabătută pentru pace constituie esența întregii politici externe românești, obiectivul și scopul ei fundamental.în spiritul unei înalte răspunderi față de interesele vitale ale poporului român și ale tuturor poarelor, cu convingerea și socialismul sînt de fit și, deci, reprezintă torire sacră a țărilor România a desfășurat și desfășoară o activitate internațională prodigioasă și multilaterală în scopul apărării și consolidării păcii. Istoria vremurilor noastre va consemna la loc de cinste energia, fermitatea și vigoarea cu care țara noastră, președintele ei aii militat și militează îrf acest sens, exprimîndu-și, în același timp, nedezmințita solidaritate activă cu toate mișcările pentru pace de pe glob. Nu există document al partidului și statului nostru, nu există în- tilnire la nivel înalt sau la alte niveluri, nu există reuniune internațională în care România să nu se ff pronunțat în sprijinul păcii. în toate forurile și la toate reuniunile internaționale — de la sesiunile speciale ale O.N.U. consacrate dezarmării și pină la reuniunile general-europene de la Belgrad, Madrid și Stockholm — țara noastră și-a expus, de fiecare dată, clar, ferm și răspicat pozițiile constructive, a avansat propuneri concrete și programe de acțiuni practice pentru consolidarea

po- că pacea nedespăr- o înda- soclaliste,

păcii, pentru prevenirea războiului. Se poate spune că ticii partidului iși inaltă expresie în rarea păcii — căci efectiv apărarea existenței întregii umanități.în condițiile în care escalada tot mai vertiginoasă a înarmărilor face să sporească continuu pericolul unei noi conflagrații mondiale, amenin- țînd să transforme planeta intr-un deșert de cenușă radioactivă, șeful statului român a acționat și acționează cu înflăcărare, prin multiple inițiative, prin demersuri de larg răsunet, prin vibrante apeluri adresate oamenilor de stat și popoarelor de pretutindeni, pentru oprirea cît mai este timp a drumului spre prăpastie, pentru trecerea, fără întir- ziere, la măsuri de dezarmare, în primul rînd nucleară, pentru eliberarea în acest fel a omenirii de cea mai mare primejdie pe care a cunoscut-o în întreaga sa istorie. Pe bună dreptate, opinia publică de pretutindeni vede în România, ca urmare a acestei inepuizabile activități, o adevărată „țară a păcii", iar in președintele ei pe un neobosit „erou al păcii".Cu aceeași consecvență, ca țară europeană vital interesată în statornicirea unui climat al apropierii, înțelegerii și bunei vecinătăți, care să ia locul divizării continentului nostru în grupări politico-militare opuse, România, președintele Nicolae Ceaușescu s-au angajat plenar, au depus și depun eforturi stăruitoare pentru înfăptuirea unei securități reale în Europa, în zona balcanică din care facem parte și, pe un plan mai larg, in întreaga lume.

umanismul poli- găsește cea mai grija pentru apă- aceasta înseamnă

COLABORAREA constituie, de asemenea, una din trăsăturile distinctive și permanente ale politicii externe românești. Tabloul activități! României pe plan internațional oferă imaginea unor necurmate străduințe îndreptate spre dezvoltarea colaborării cu toate țările, pornind de la realitățile istoricește constituite, de la cerințele obiective ale diviziunii internaționale a muncii, de la faptul

că extinderea și multiplicarea, pe toate planurile, a relațiilor de colaborare reprezintă un suport material al păcii. Această orientare permanentă și-a găsit și iși găsește o concludentă expresie în dialogul continuu spre toate zările și cu toate țările lumii; Ce poate da mai convingător măsura adevăratului „salt" istoric, înregistrat în domeniul- raporturilor internaționale ale țării noastre, decît faptul că România întreține în prezent relații.diplomatice cu 139 de state, iar legături economice cu peste 150 de state — în comparație cu cele 25 de state cu care aveam relații în 1947 ?Extinzînd și aprofundînd neîntrerupt legăturile de prietenie, conlucrare și solidaritate cu toate țările socialiste, in primul rînd cu cele vecine, întărind relațiile multilaterale prietenești cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, acționînd, în același timp, potrivit cerințelor coexistenței pașnice, pentru dezvoltarea cooperării cu toate celelalte state ale lumii, fără deosebire de orînduire socială. România se află astăzi în situația de a avea o' poziție cu valoare exemplară în ansamblul raporturilor politice și economice mondiale.Un rol determinant în promovarea unei asemenea deschideri de dimensiuni planetare l-au avut marele număr de intilniri, contacte, convorbiri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe pămintul patriei sau în timpul celor peste 190 de vizite oficiale, întreprinse, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in țări de pe toate continentele. Multiplele documente încheiate cu aceste prilejuri — 21 de tratate de prietenie, colaborare și asistență mutuală, sau de prietenie și cooperare, peste 100 de declarații solemne și declarații comune, peste 250 comunicate comune — au deschis perspective din cele mai rodnice relațiilor de colaborare prietenească cu marea majoritate a statelor de pe glob. înscriind, in același timp, contribuții de preț la afirmarea unui tip nou. democratic de raporturi internaționale.Militînd neabătut pentru așezarea relațiilor cu și între toate statele pe

singura temelie constructivă — noile principii de relații internaționale, ca singura și adevărata garanție a păcii, colaborării și înțelegerii internaționale — România, președintele ei ȘÎ și-au atras o îndreptățită stimă considerație pretutindeni în lume.
ÎNȚELEGEREA ÎNTRE NA

ȚIUNI s-a evidențiat șl se evidențiază ca o preocupare constantă a întregii activități politice românești. Acționînd intens pentru a-și dezvolta raporturile de înțelegere și colaborare cu alte state, România socialistă se străduiește, în același timp, prin tot ceea ce a întreprins și întreprinde pe plan internațional, să contribuie la promovarea înțelegerii între toate statele. Acest mare comandament al zilelor noastre presupune, ca o condiție esențială, repudierea politicii de torță și amenințare cu forța, soluționarea pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor problemelor care se pot ivi între state sau grupări de state.Desigur, țara noastră a avut și are permanent în vedere că intr-o lume atît de complexă, o lume în care coexistă țări cu orînduiri sociale și grade de dezvoltare diferite, o lume în care se ciocnesc atîtea interese contradictorii, apariția unor neînțelegeri, dezacorduri și diferende este inevitabilă. în viziunea României, a președintelui ei, esențial, in aceste condiții, este să se evite, cu toată hotărîrea, recurgerea la arme, să se facă totul pentru abordarea litigiilor nu pe cîmpurile de luptă, ci numai și numai ia masa negocierilor — purtate în spiritul egalității în drepturi, bunăvoinței și receptivității reciproce. Este meritul politicii externe românești de a fi susținut, în toate împrejurările, teza profund umanistă — și de a fi acționat în spiritul ei — că tratativele, oricit de îndelungate și complexe, sint infinit preferabile confruntărilor militare cu cortegiul lor de suferințe, distrugeri și vărsări de singe, calea înțelegerii fiind calea creării unei atmosfere de încredere, cooperare și respect mutual. Și este meritul aces-

tei politici de a fi contribuit decisiv la deblocarea unor căi ce păreau inchise, la deschiderea unor dialoguri internaționale ce păreau greu de conceput, facilitînd identificarea unor soluții judicioase, reciproc acceptabile. în același sens, o importantă contribuție la promovarea înțelegerii intre națiuni aduce poziția consecventă a României în sprijinul dreptului tuturor statelor, indiferent de mărime, potențial sau stadiu de dezvoltare economică, de a participa activ la viața internațională, de a-și spune cuvîntul, în condițiile unei depline egalități, asupra tuturor problemelor lumii contemporane.Se poate spune că vocația de pace, înțelegere și colaborare care caracterizează întreaga politică . externă a României socialiste își pune pecetea asupra a tot ceea ce a, întreprins și întreprinde România’ pe arena mondială, asupra tuturor acțiunilor. inițiativelor și demersurilor ei, care au în vedere tocmai promovarea țelurilor supreme ale păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.Prin pozițiile și concepțiile afirmate, prin principiile, măsurile și propunerile formulate, România oferă un strălucit exemplu care demonstrează cănii dimensiunile unei țări determină rolul ei în viața internațională, ci capacitatea de a promova consecvent o orientare justă, in măsură să exprime interesele comune ale tuturor popoarelor, în concordanță cu cerințele dezvoltării istorice.Și este o realitate de necontestat, acum cînd pășim în al cincilea deceniu al libertății noastre depline, că, îngemănate cu marile realizări în edificarea noii orînduiri. consecvența, principialitatea și caracterul constructiv al pozițiilor, inițiativelor și soluțiilor preconizate de politica externă românească se bucură de cea mai largă apreciere șl audiență internațională, determinînd puternica creștere a prestigiului țării noastre, al președintelui ei, pe toate meridianele.
Romulus CAPLESCU
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