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Campaniile agricole se succed în- tr-o ordine firească, determinată de insăși natura plantelor cultivate. Concomitent cu încheierea însămin- țărilor pe ultimele suprafețe, principalele forțe de la sate trebuie concentrate acum la întreținerea culturilor, la plantarea răsadurilor de legume și la efectuarea altor lucrări agricole de sezon. Executarea tuturor acestor lucrări la timp și la un înalt nivel calitativ trebuie să ducă la îndeplinirea sarcinii stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de a se realiza în acest an producții record în toate sectoarele agriculturii. Există reale condiții în această privință. în ansamblu. însămînțările de primăvară au fost executate la un nivel agro-

tehnic ridicat, iar ploile din acest anotimp au asigurat, în majoritatea zonelor țării, o mare rezervă de apă in sol. Important este ca organele și organizațiile de partid, consiliile populare și consiliile agroindustriale să acționeze ferm pentru asigurarea unei ordini desă- virșite în executarea neîntîrziată a tuturor lucrărilor agricole aflate în actualitate. Concret, care sînt aceste lucrări urgente ?Esențial in momentul de față este să se încheie grabnic semănatul la toate culturile și să se planteze în cel mai scurt timp toate sortimentele de legume pe întreaga suprafață prevăzută. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că în seara zilei de 13 mai erau de semănat 12 700 hectare cu

orez, 15 000 hectare cu fasole în ogor propriu, 28 000 hectare plante furajere și 58 200 hectare cu legume. Deși pe ansamblul țării au fost insămin- țate suprafețe mai mari cu porumb decît se prevăzuse inițial, in ufiele județe această lucrare trebuie să continue. Ne referim la județele Dolj, Olt, Prahova, Argeș, Gorj, Galați, Vrancea, Bacău, Neamț, Cluj, Harghita, Suceava și Maramureș, unde mai. sînt de semănat unele suprafețe cu porumb, îndeosebi după plantele furajere pentru masă verde sau după răpița pentru ulei. De asemenea, mai sînt de însămînțat suprafețe apreciabile cu boabe în județele Prahova, vița. Argeș, Vilcea, Gorj, Vrancea. Bacău, Vaslui,
fasole Dîmbo- Galați, Neamț.
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Cluj, Brașov și Suceava, iar cu orez — in județele Dolj, Olt, Ialomița, Călărași, Tulcea și Brăila. Cele mai mari suprafețe de plantat cu legume se. localizează in județele Teleorman, Dolj, Ialomița, Prahova, Vilcea, Gorj, Vrancea, Bacău și altele. Interesele economiei naționale cer ca fiecare cultură să fie însămînțată sau plantată pe toate suprafețele planificate, spre a se realiza producțiile prevăzute. Iată de ce consiliile populare, consiliile agroindustriale și direcțiile agricole județene au datoria de mare răspundere de a întreprinde măsuri ferme în " vederea cultivării tuturor suprafețelor
(Continuare în pag. a II-a)

MECANIZATORI, COOPERATORI,

SPECIALIȘTI, OAMENI Al MUNCII

DIN AGRICULTURĂ!

încheiați neîntîrziat însămînțările 
la toate culturile, plantarea sorti
mentelor de legume pe toate su
prafețele prevăzute!

Efectuați la timp și în condiții de 
bună calitate prașilele manuale și 
mecanice spre a asigura dezvolta
rea viguroasă a culturilor, pentru 
obținerea de producții record în 
acest an!

In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu
la plenara Consiliului National al Oamenilor Mucii

APLICAREA RIGUROASĂ
A ACORDULUI GLOBAL

în cadrul măsurilor de perfecționare a mecanismului economic, un loc important ii ocupă generali
zarea formei de organizare și retribuire a muncii in 
acord global. în legătură cu această problemă, ia, recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, preciza că trebuie bine ințeles 
că aplicarea principiilor noi de 
global reprezintă un factor 
impulsiona buna organizare a 
unitățile, creșterea spiritului de 
și de disciplină.

retribuție, a acordului 
important pentru a 
activității in 

răspundere, de
toate 

ordine

După cum se știe, actualele reglementări privind acordul global se aplică de aproape 8 luni, perioadă in care din practică s-au desprins anumite învățăminte ; în unele unități s-au întreprins, in mai mare sau mai mică măsură, acțiuni de organizare a activității care prezintă interes pentru mai multe întreprinderi industriale. Ne propunem să prezentăm experiența în acest domeniu . acumulată la întreprinderea de strunguri 
SARO din Tirgoviște, care a obținut bune rezultate in organizarea și retribuirea muncii potrivit principiilor acordului global.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
T 9

Secretarul general al Mișcării Revoluționare Naționale

■ Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni după-amiază, pe Habymana Bonaventure, secretar generai al Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare din Ruanda, care, in fruntea unei delegații, efectuează/ o vizită în țara noastră, la invitația C.C..al P.C.R.Oaspetele a inminat un mesaj de prietenie din partea președintelui Republicii Ruanda, general-maior Juvenal Habyarimana. Cu această ocazie. secretarul general al Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dezvoltare din Ruanda a exprimat deosebita satisfacție de a avea prilejul să fie primit de secretarul neral al Partidului Comunist și a transmis tovarășului Ceaușescu un salut cordial și ge- Român Nicolae frățesc.

precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român urări de noi și mari succese în dezvoltarea și prosperitatea patriei.Tovarășul Nicolae. Ceaușescu . a mulțumit pentru mesaj și a transmis un cald salut prietenesc președintelui Republicii Ruandeze,. împreună cu cele mai bune urări de ■progres, bunăstare și pace pentru poporul ruandez prieten.în timpul convorbirii au fost subliniate bunele raporturi existente între Partidul Comunist Român și Mișcarea Revoluționară Națională' pentru Dezvoltare, precum și dorința comună de dezvoltare în continuare a acestor raporturi. S-a apreciat că adîncirea și intensificarea relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Mișcarea Revoluționară Națională pentru Dezvoltare sînt de

n

natură să ducă la Impulsionarea colaborării româno-ruandeze — pe plan politic, economic, cultural. în domeniul invățămînțului și în alte sfere de activitate —în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei Păcii, cooperării și înțelegerii internaționale.Au fost abordate, de asemenea. Unele probleme ale vieții internaționale. îndeosebi cele care privesc continentul african.Secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a apreciat că problema fundamentală a acestei perioade o constituie încetarea cursei înarmărilor, eliminarea pericolului unui război atomic, trecerea Ia dezarmare, și în primul rind la dezarmare nucleară, asigurarea unei păci durabile in
(Continuare în pag. a V-a)

Ambasadorul Uniunii SovieticeTovarășul secretar general munist Român, blicii SocialisteNicolae Ceaușescu, al Partidului Copreședintele Repu- România, a primit, luni. 14 mai. ambasadorulBucurești, la pe E. M. Tiajelnikov, Uniunii Sovietice la cererea acestuia. Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care e-a desfășurat într-'o atmosferă tovărășească.
Ambasadorul Republicii Argentina,

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditarePreședinteleliste România, Ceaușescu, a primit. Ia 14 mai. peRepublicii Socialo varășul Nicolae Enrique Florencio Lupiz. care fi-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar st plenipotențiar al Republicii Argentina în tara noastră. (Continuare 
in pagina a V-a).

PROGRAMUL UNIC DE CREȘ
TERE A PRODUCȚIEI AGRICOLE 
- IN ATENȚIA CONSILIILOR 

POPULARE în pagina a IV-a
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și profundă satisfacție față de rezultatele
vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Pakistan și Siria

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

—------- --------- ------------------------------------------------ ---------- ------ ------

ANUL 40 AI LIBERTĂȚII NOASTRE - ANUL UNOR IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI

Jiflgn Apete care dau țării energie
Pe Șiret, printre constructorii unei noi salbe de hidrocentrale

Principiile acordului glo
bal — strict aplicate, în 
funcție de specificul fiecărei 
secții și loc de muncă. încă înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări legale în acest domeniu - — ne-a spus ing. Lucian Mititclu, directorul întreprinderii — comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii au hoțărît ca în toate organizațiile de partid, la toate locurile de muncă să se dezbată, în. mod concret, principiile și modul de aplicare a acordului global. în urma consultării largi a muncitorilor și specialiștilor, 
a fost elaborat și un regulament 
privind aplicarea formei de organi
zare și retribuire în acord global, 
afișat apoi in toate secțiile.— Cum ați organizat concret munca în acord global 1— Două principii ne-au călăuzit permanent în această activitate. în primul rind faptul că trebuie să 
aplicăm consecvent acordul global in 
spiritul și litera legii. Apoi că este 
nevoie să ținem seama de specificul 
activității din fiecare secție și de la 
fiecare ioc de muncă — așa cum, dealtfel, prevede și legea. Am pus 
pe primul plan realizarea producției 
fizice in structura sortimentală pla
nificată. în acest sens, precizez că lansarea fabricației — și, în consecință, programul de producție al fiecărei luni — este optimizată cu ajutorul calculatorului. O regulă de fier pe care am instituit-o a fost aceea că nu se 
plătește manopera decît pentru re-

perele a 
nalizată Mai mult decît atit, nu se 
la plată decit reperele și 
programate a fi realizate în 
respectivă, precum și cele 
suplimentar, cu condiția ca progra
mul de producție al lunii să fi fost 
indeplinit integral, pe întreaga 
structură sortimentală. în această privință s-a instituit un sistem de 
evidentă foarte riguros, pe repere și 
subansamble, care este extrem de util in conducerea și urmărirea producției. în sectoarele de montaj, criteriul de retribuire îl reprezintă de asemenea finalizarea fabricației 
și predarea cu prioritate a tuturor 
mașinilor-unelte programate in luna 
respectivă.— Care sînt rezultatele ?— Efectele pozitive ale aplicării generalizate a acordului global se regăsesc in rezultatele de ansamblu 
ale întreprinderii, care lună de lună 
iși îndeplinește și chiar iși depășește 
sarcinile Ia producția fizică, întregul spor de producție fiind obținut pe seama creșterii productivității mun
cii ; iar oamenii cîștigă bine, cei 
mai harnici avind retribuții cu mult 
superioare retribuțiilor tarifare. Se poate spune că acordul global a stimulat puternic pe oamenii noștri, ceea ce și-a găsit ilustrare și in faptul că numărul muncitorilor care 
nu-și realizau integral normele de 
muncă și deci nici retribuțiile ta
rifare s-a redus de circa cinci ori. 
în esență/" a sporit răspunderea tu
turor, de la muncitor la maistru $1 
pină la șeful de secție, pentru în
deplinirea riguroasă a sarcinilor de 
plan.

căror fabricație a fost fi- 
și s-au livrat Ia magazie, 

introduc 
piesele 

perioada 
fabricate

Răspundere individuală, 
dar și colectivă pentru can
titatea și calitatea producției 
fabricate secRa mecanică uni
versală, întregul personal muncitor 
lucrează în acord global, iar persona
lul direct productiv este retribuit în 
acord direct, individual. De fapt, a- flăm că și înainte se aplica acordul individual. Atunci, care este noutatea? în perioada anterioară noilor reglementări, fiecare muncitor era retribuit în funcție de numărul pieselor la care a executat .o anumită operație tehnologică și le-a predat unui alt muncitor pentru o altă operație tehnologică. Ce neajunsuri derivau de aici ? tn multe cazuri se executau cu prioritate acele piese mai simple sau cu manoperă mare. în detrimentul altor piese sau repere necesare la montaj. Nu se dovedea, in toate cazurile, nici suficientă grijă pentru calitate. în plus, nu se manifesta cum se cuvine spiritul de răspundere, de întrajutorare pentru finalizarea fabricației întregului Iot de piese ce revenea în sarcina unei echipe sau linii tehnologice.Cum se procedează in prezent ? Prin programul de producție, fiecă
rei formații — specializată pe grupe de repere și conduse de un maistru 
— i se stabilesc reperele care tre
buie terminate in luna respectivă.

Corneliu CARLAN 
Ion MANEA corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)

Se cuvine, in anul 40 aî libertății noastre, să privim, un minut mai mult, harta' patriei și să medităm, un minut în plus, la semnificația semnelor, multe, care acum zece, douăzeci sau. treizeci de ani nu se aflau acolo ; să vedem sau să revedem cu ochii minții șoselele, căile ferate, canalele, orașele care nu apăreau (pentru că nu e- xistau...) pe hărțile anului 1950 — să zicem. Și să gîndim o clipă mai mult, astăzi, la zonele albastre de pe hartă, Inexistente altădată, cele care înfățișează lacurile ; începînd cu cel celebru, „clasic", lacul de acumulare al hidrocentralei de la Bicaz.Ele au schimbat, literalmente, harta e- nergetică. Cite unul, cite două, cite patru intr-un an, lacurile se nasc după sute și

mii de nopți de muncă aspră, dar pasionantă. Mii și mii de betonlști, excavatoriștl și fierari, mecanici și montori, proiectanți și specialiști transpun în viață programul energetic stabilit de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, avind conștiința că efortul lor contribuie ia cucerirea independenței energetice a țârii. In această „bătălie a energiei", detașamentul constructorilor și montoriior de hidrocentrale s-a distins prin mari și de seamă fapte, pe măsura timpului eroic pe care îl trăim.Rezultatele sintetice ale acestei munci de anvergură : în 1982, hidrocentralele furnizat de 80 de ori mai multă electrică decît în 1938 și de 70 da au energie ori mai

multă decît Ir» 1950 ; doar hidrocentralele instalate în cincinalul 1976-1980 „pompează" anual în sistemul național de două ori mai multă energie electrică decît producea întregul sistem (centrale termo- și hidroelectrice) în 1938....Privind, în anul 40 aî libertății, harta României, vedem înălțindu-se pe multe dintre rîurile țării noi cetăți energetice : salbe de hidrocentrale. In rindurile de mai jos, vom vorbi despre trei dintre ele — ce se edifică pe Șiret: Galbeni, Răcăciuni, Berești-Sascut. încă nu figurează pe hărți, dar există. Este, și aceasta, una dintre caracteristicile vieții noastre : viața o ia înaintea cartografiei—

Foto : Agerpres

Intr-una din zilele a- cestui anotimp atit de

Ritm de lucru susținut pe șantierul hidrocentralei de la Răcăciuni

capricios, luați pe sus de rafalele unui vint puternic, am văzut pe malul Șiretului (sau ai Bistriței, cina mai știe?)... timpul. Materializat in cele trei ipostaze ale sale : trecutul, prezentul, și viitorul unui șantier de hidrocentrală, el putea fi examinat „cu ochiul liber", pipăit, bătut cu pasul pe uh drum de nici cincizeci de kilometri.Peste barajul de îa Galbeni, trece o șosea asfaltată. Oprim. E frig și vintul ne intră-n oase.— Cum munciți iarna î — ti vom întreba pe inginerul Constantin Baroi, brigadierul de la Răcăciuni, după o rafală de vint care era cit" pe-acl să ne facă să examinăm cota zero a barajului.— Cu' grijă... Si ne-a privit în ochi cu prefăcută candoare bătrinul lup de hidrocentrale.Aici, la Galbeni, valurile bat cu furie barajul și digurile. Valuri ca la mare; și tot ca la mare, malul celălalt nu se vede. „Gaz-

da” noastră itinerantă, inginerul Gheorghe Bodnar, șeful biroului producție la Antrepriza de construcții hidroenergetice „Șiret" din Bacău, .ne. invită, pentru a doua zi, la cinematograf ; vom vedea un . excelent film de cineama- tor, cu titlul „Galbeni, 23 iunie 1983, a doua deviere".— în viața unul șantier de hidrocentrală, ne spune el. devierea, care durează citeva ore, concentrează toată forța lui inginerească, organizatorică, umană. Sînt citeva ore — dar ele dau măsura colectivului, a capacității . sale de mobilizare. Trebuie să vă spun că devierile executate pînă acum la cele trei hidrocentrale au decurs • perfect, unele chiar peste așteptări. Vă spun aceasta ca să știți că avem trei colective- de constructori foarte bune.Privim valurile. Undeva,
Georqe-Radu 
CH1ROVIC1 
Gheorqhe BALTA corespondentul „Scînteîi*

(Continuare în pag. a IV-a)
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In spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

TOATE INVESTIȚIILE - iN FUNCȚIUNE 
LA TERMENUL PLANIFICAT!

Anul acesta, județului Teleorman l-au fost alocate însemnate fonduri financiare și materiale pentru construirea de noi capacități sau extinderea și modernizarea celor existente în ramura industriei alimentare. Ca atare, lucrări ample de investiții sint în curs de realizare pe o serie de șantiere ale întreprinderilor de industrializare a cărnii și a laptelui, ale fabricilor de ulei și bere — ultimele două din Roșiori de Vede — ale Fabricii de zahăr și întreprinderii piscicole din Zimnicea.Pe multe din aceste șantiere se desfășoară o activitate susținută pentru încadrarea riguroasă a lucrărilor in prevederile graficelor stabilite. Pe altele, însă, s-au acumulat serioase rămineri în urmă. Cum acționează constructorii, montorii, beneficiarul și, împreună cu ei, ceilalți factori cu responsabilități in acest domeniu, cu ce probleme sint aceștia confruntați — iată subiectul raidului nostru pe șantierul Fabricii de brînzeturi și produse lactate din Alexandria.Alegerea acestui obiectiv de investiții nu este întimplătoare. Termenul său de punere in funcțiune a fost re- programat de mai multe ori în decursul ultimilor ani, dar nici pină în prezent lucrările nu ■ au fost terminate în totalitate. Practic, nici una din secțiile de producție ale viitoarei fabrici nu este finalizată. Pe șantier, forțele sint destul de puține: dacă întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Teleorman — constructorul lucrării — are 32 muncitori, în schimb montorul — întreprinderea de instalații-montaj din București — a lăsat numai patru oameni, cu toate că există destule utilaje în stoc, care așteaptă să fie montate. Dealtfel, din informațiile primite de la sucursala județeană a Băncii pentru agricultură și industrie alimentară și de la tovarășa Vio
rica Baciu, inginer-șef al întreprinderii beneficiare, și în cursul anului trecut șantierul a resimțit lipsa forței de muncă, fiind, practic, părăsit perioade de timp destul de îndelungate.După cum aveam să aflăm, beneficiarul are destule motive de nemulțumire față de modul in care și-au organizat și își desfășoară activitatea constructorii și montorii. în același timp însă, la rîndul lor, aceștia fac reproșuri îndreptățite beneficiarului pentru numeroasele omisiuni și nepotriviri depistate în proiecte. „Din această cauză, sîntem puși în situația să spargem pereții în cîteva sute de locuri pentru a putea monta conductele tehnologice'1 — ne-a pus în temă subinginerul Petre Hălău, șeful lucrării. Deschisă este și problema asigurării în continuare a fondurilor de investiții. Din rațiuni inexplicabile, Centrala industriei laptelui, forul coordonator, a alocat unității din Alexandria, pentru acest an, fonduri de 4—5 ori mai mici de- cît cele necesare pentru terminarea definitivă a lucrărilor.însoțiți de tovarășul Nicolae Mohora, diriginte de șantier, parcurgem secțiile de, producție ale fabricii. în secția de îmbuteliere a rămas de montat transportorul cu plăcuțe și de executat legăturile electrice la utilaje ; în secția de produse dietetice, „pe rol11 se află montajul aparatelor de răcire a laptelui și efectuarea finisajelor ; la recepție-pas- teurizare, utilajele există, dar trebuie montate ; un volum mai mare de lucrări — finisaje, definitivări de montaje etc. — mai este de efectuat în sala de fabricație pentru telemea ; de fapt, aproape în fiecare secție au mai rămas de executat numeroase lucrări.Din modul cum decurg lucrările

rezultă că ritmul de execuție este 
scăzut. E adevărat, oamenii își fac de lucru prin diverse locuri, dar este vizibilă lipsa de coordonare și îndrumare a activității lor.Cauzele acestei situații sint mai numeroase. Pe de o parte, constructorii, specializați în executarea unor lucrări de cu totul altă natură, mai precis lucrări de îmbunătățiri funciare, au intîmpinat dificultăți reale în abordarea acestui obiectiv, de o factură cu totul deosebită. Dificultăți ce au fost amplificate ulterior de lipsurile manifestate în activitatea montorilor și a altor antreprize, precum și de contribuția scăzută adusă de beneficiar, pe parcursul desfășurării lucrărilor, la soluționarea diverselor greutăți întîmpinate. Insistăm asupra acestor aspecte, deoarece deși mai sint destule de făcut la această investiție, există posi
bilitatea efectivă și imediată de re

Pe șantierul unui important obiectiv 

al industriei alimentare:

„Reprogramările de termene1* 
nu pot înlocui măsurile concrete

ÎNSEMNĂRI DIN ALEXANDRIA

dresare radicală a activității de pe șantier. Cu o condiție însă : ca toți factorii angajați în realizarea acestui obiectiv să-și asume cu convingere și hotărîre răspunderile și atribuțiile ce le revin, să-și analizeze cu exigență maximă activitatea depusă pină acum, identificînd toate căile și posibilitățile pentru a acționa la nivelul maxim al potențialului uman și tehnic de care dispun. Iar primul pas in acest scop trebuie să-l constituie adoptarea de măsuri energice și cuprinzătoare pentru re- 
vitalizarea colaborării dintre con
structori, montori, beneficiar și an
treprize — aceasta constituind, de fapt, cheia întregii probleme. Pentru că s-a întîmplat și încă se mai în- tîmplă ca muncitorii izolatori să-i încurce pe constructori, iar aceștia pe montori, fie nepredînd la timp fronturile de lucru solicitate, fie revenind asupra unor puncte de lucru de unde s-au retras, bineînțeles stînjenindu-se reciproc.în al doilea rînd, este absolut necesar să se inventarieze, împreună

cu beneficiarul, fiecare lucrare în parte, stabilindu-se cantitățile fizice rămase de executat și, pe aceas
tă bază, să fie dimensionate cu exac
titate efectivele de muncitori nece
sare pentru accelerarea ritmului de 
lucru. „De fapt, in circa două luni de eforturi susținute, putem termina definitiv întregul obiectiv de investiții11 — ne-a spus tovarășul Petre Hălău. Nu știm precis pe ce anume își bazează această afirmație. dar sintem convinși că organi
zarea riguroasă a lucrărilor, stabili
rea de sarcini precise pe fiecare lu
crător in parte și urmărirea cu exi
gență a indeplinirii lor, ca și întă
rirea asistenței tehnice sint măsuri de natură să impulsioneze considerabil ritmul actual. de execuție.în sfîrșit, conducerea întreprinderii de execuție și exploatare a lucrărilor pentru îmbunătățiri funciare are datoria să acționeze cu hotărîre pentru a a- eigura. cit mai repede cu putință, întreaga cantitate de faianță și adezivii necesari — problemă de care depinde predarea unor importante fronturi de lucru antreprizelor.Se desprinde, deci, că pe șantierul Fabricii de brînzeturi și produse lactate din Alexandria nu se ridică cerințe deosebite. Dimpotrivă. este vorba de necesitatea adoptării unor măsuri absolut fireștipentru oricare șantier de investiții. Am insistat însă asupra lor deoarece, pînă in prezent. s-a trecut cu destulă ușurințăpeste ele. Iar angajamentele asumate, in aceste condiții, nu au putut fi respectate. în fond, principala exigență cu care sint confruntați factori angajați în realizarea acestui obiectiv constă în creșterea simțitoare a răspunderii la toate nivelurile. Pentru că toate neajunsurile semnalate — lucrări întîrziate, ritm de execuție nesatisfăcător, proiecte incomplete, programe de lucru insuficient de mobilizatoare — nu sînt altceva decît diverse fațete ale uneia și aceleiași deficiențe : răspunderea scăzută cu care au fost tratate și, evident, soluționate pînă acum problemele legate de terminarea lucrărilor.

Cristian ANTONESCU 
Stan ȘTEFAN corespondentul „Scinteii"

Mobilizare puternică de forțe, ordine și disciplină la toate locurile de muncă, întărirea asistenței pe întreg parcursul executării lucrărilor - iată principalele măsuri care au determinat permanenta accelerare a ritmului de lucru pe șantierul Combinatului de celuloză și hîrtie din BrăilaFoto : Eugen Diehiseanu
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IALOMIȚA: în cimp — mii

la prășitDupă încheierea însămîntării culturilor de primăvară, în unitățile agricole ialomitene activitatea în cimp continuă cu intensitate. Sfecla de zahăr, floarea-soarelui și chiar porumbul au răsărit frumos pe întinse suprafețe, ceea ce impune ca lucrătorii ogoarelor să participe în mare număr la executarea lucrărilor de întreținere a plantelorprăsitoare. Și aceasta deoarece temperaturile ridicate din ultimele zile au favorizat, odată cu dezvoltarea plantelor, și creșterea rapidă a buruienilor.. Pretutindeni, pe malurile Ialomiței și Borcei, în consiliile agroindustriale Cosim- bești. Țăndărei, Movila. Făcăeni, Fetești. Fierbinți. Urziceni. Balaciu, Cocora și Andrășești, din primele ore ale dimineții mii de.cooperatori lucrează la executarea prași- lelor pe cele 15 550 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr și pe cele 34 500 hectare cu floarea-soarelui. Pînă luni seara., sfecla de zahăr a fost prășită pe' aproape 9 000 de hectare, cele mai mari suprafețe fiind prășite in cooperativele agricole Miloșești. Făcăeni, Balaciu șl Scînteia.Am urmărit în mai multe unități cum este organizată activitatea și cum se lucrează concret la întreținerea culturilor. La C.A.P. Andrășești. cele mai bune rezultate la efectuarea primei prașile . le obțin echipele conduse de Nancu Margareta. Sevastița Zamfir. Elena Popovici și Ion Ene, care. în două zile, au prășit aproape 20 la sută din cele 130 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr. Și in cooperativa agricolă de producție din satul Malul P.oșu se acordă o atenție deosebită lucrărilor de întreținere a culturilor prăsitoare. Aici, de la primele ore ale dimineții, echipele lui Viorica Păun, Polixenia Stan, Elena Sava, Constanța Mogoș/ Ion Stoica și Simion Tache sint in cimp la executarea primei prașile manuale pe cele 310 hectare cultivate cu floarea-soarelui. Activitatea la prășit este bine organizată și in cooperativele agricole „Prietenia româno-coreeană11 și „Progresul11 din comuna Făcăeni. în prima unitate, sfecla de zahăr a fost prășită manual și mecanic pe 150 hectare din cele 210 hectare cultivate, iar în a doua — pe 100 hectare din cele 185 hectare a- flate in cultură. Pentru executarea lucrărilor în ritm intens. în aceste unități s-au luat măsuri pentru schimbarea in fiecare zi a cuțite

Lfl iNTHETIMEREft CULTUBI1OH 
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A FORTEIOR DE LA SATE!
de oameni

lor de la cultivatoare cu altele ascuțite. iar in fiecare formație de cooperatori a fost stabilit cite un bărbat priceput care bate sapele pentru a le ascuți.în fiecare unitate agricolă se a- cordă o atenție sporită executării unor lucrări de cea mai bună calitate. Astfel, pentru păstrarea densităților optime menite să asigure obținerea de recolte record, in mijlocul lucrătorilor care prășesc se află permanent specialiștii, care urmăresc, totodată, completarea golurilor, acolo unde este cazul. Dealtfel, în această privință, a menținerii densității de plante stabilite Ia fiecare cultură și pe fiecare parcelă, este demnă de menționat o măsură luată de comandamentul județean pentru agricultură. în fiecare unitate agricolă au fost constituite echipe formate din cite 10 cooperatori, condusă de specialiști. șefi de ferme sau cadre din consiliile de conducere, care au sarcina de a verifica, după răsărire. densitatea plantelor pe fiecare parcelă. Acolo unde este cazul aceste echipe completează golurile. astfel incit să se realizeze la fiecare cultură numărul de plante stabilit' la hectar. în cooperativele agricole Fierbinți, Miloșești, Balaciu. Sărățeni și Muntenii Buzău ne-am convins de eficiența acestei măsuri. în aceste unități, golurile din lanurile de sfeclă de zahăr au fost completate in' scurt timp după răsărirea plantelor, realizindu-se astfel densitățile stabilite.în județul Ialomița, pe lingă utilizarea mijloacelor mecanice, la e- xecutarea prașilelor sînt folosite și prăsitoarele tradiționale cu tracțiune animală. în acest fel se realizează un ritm susținut de lucru, dar și importante economii de carburanți. iar forța de muncă manuală este folosită numai pentru săparea plantelor pe rînd.Pentru grăbirea lucrărilor de Întreținere, comandamentul județean pentru agricultură a luat măsuri ca în cel mai scurt timp prima pra- șilă să se încheie pe întreaga suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr și floarea-soarelui. De asemenea. au fost luate măsuri ca in unitățile agricole unde porumbul a răsărit și s-a format crustă, să se treacă imediat la executarea primei prașile mecanice.
Mihai V1ȘOIUcorespondentul „Scinteii"

în cimp și în grădina de legume a cooperativei agricole din Tășnad lucrează în aceste zile la prășit peste 700 de cooperatori, constituiți în 16 echipe. Inginerul Oliviu Buzgău, președintele cooperativei, împreună cu șefii de fermă, supraveghează desfășurarea lucrărilor de întreținere a culturilor de sfeclă de zahăr. Pentru a întări răspunderea cooperatorilor față de calitatea lucrărilor, șefii de echipă au repartizat fiecărui om din cadrul formației o anumită suprafață pe care o lucrează pe tot parcursul anului. Răspunderea pentru executarea la timp și de calitate a lucrărilor de întreținere pe suprafața repartizată formației revine șefului de echipă, care, la nevoie, inițiază acțiuni de întrajutorare între membrii echipei. Esențial este că echipa nu părăsește sola în care a început o anumită lucrare pină ce aceasta nu este prășită în întregime. Tot aici am constatat că se urmărește cu atenție și răsărirea porumbului, cultură la care se acționează pentru distrugerea buruienilor ce nu au putut fi combătute pe cale chimică. Este cazul pălămidei, buruiană ce are rădăcini mai adinei, la care nu pătrunde erbicidul.Acum, la vremea prășitului mecanic. pe solele însămînțate de mecanizatori se face și o ultimă recepție a lucrărilor de primăvară. Astfel, la Lazuri, Botiz, Odoreu, pentru fiecare parcelă se încheie procese-verbale cu conducerea uni

tății, prin care mecanizatorii și specialiștii, înainte de începerea prășitului, verifică densitatea plantelor și stabilesc condițiile de calitate care trebuie respectate privind viteza de înaintare, păstrarea densității optime a plantelor etc.In legătură cu problemele care se ridică acum în ce privește întreținerea culturilor, tovarășa Violeta Mureșan, director adjunct al direcției agricole județene, ne spune că, întrucît în ultimele zile a plouat, iar buruienile vor răsări masiv, se impune ca în unitățile agricole să se acționeze cu prioritate la plivitul culturii inului pentru fibră, știut fiind că orice tergiversare poate provoca mari pierderi de recoltă. Concomitent, este nevoie să se lucreze la prășitul celorlalte culturi și cu deosebire a porumbului, plantă care a răsărit în cele mai multe locuri. Trăgînd învățămintele din unele deficiențe manifestate anul trecut, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, secțiile din cadrul lor trebuie să manifeste o preocupare serioasă pentru asigurarea cuțitelor de schimb de la cultivatoare, pe care să le ascută ori de cite ori este nevoie, astfel ca acestea să fie folosite cu eficiență maximă.
Octav GRUMEZAcorespondentul „Scinteii"

SUPRAFETEIE PREVĂZUTE - INTEGRAL MINIME!
0 0

CULTURILE PRĂSITOARE - EXEMPLAR ÎNTREȚINUTE!
• «

SATU MARE: Răspundere pentru 

menținerea densității plantelorîntrucît îdj județul Satu Mare în- sămințările s-au încheiat mai devreme, o serie de culturi au răsărit, permițînd astfel declanșarea pe front larg a lucrărilor de întreținere. Ca atare, prima prașilă manuală la sfecla de zahăr s-a efectuat pe 3 000 hectare, adică pe 50 la sută din suprafața cultivată, în timp ce prășitul mecanic s-a realizat, pină in prezent, pe 1 600 hectare. Forțe masive — umane și mecanice — sint concentrate în aceste zile și la prășitul cartofilor, lucrare care s-a

executat manual pe 850 hectare, respectiv pe 30 Ia sută din totalul suprafeței, iar mecanic pe 1 500 hectare, adică pe 50 la sută. Au mai fost prășite mecanic 500 hectare cu floarea-soarelui, precum și 1000 hectare cu sfeclă furajeră. în documentarea noastră pe teren ne-am convins că în unitățile agricole, paralel cu realizarea ritmului de lucru stabilit, se acordă o grijă deosebită calității lucrărilor de întreținere și cu deosebire menținerii densității plantelor.

(Urmare din s»ag. I)corespunzător prevederilor planului.Tot sub semnul urgenței in această perioadă sînt lucrările de întreținere a culturilor. Condițiile meteorologice și îndeosebi precipitațiile din ultimele zile au -favorizat atît răsărirea și dezvoltarea plantelor pe întinse suprafețe, cit și creșterea mai rapidă a buruienilor. Iată de ce. una din sarcinile primordiale ce revin în această perioadă comitetelor comunale de partid, consiliilor populare, consiliilor agroindustriale și conducerilor unităților agricole este de a asigura mobilizarea puternică la prășit a cooperatorilor, mecanizatorilor și celorlalți locuitori ai satelor. Dealtfel, cele mai multe unități agricole, deîndată ce culturile agricole au răsărit, au trecut cu toate forțele la executarea — mecanică sau manuală — a lucrărilor de întreținere. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pînă în seara zilei de 13 mai prima prașilă la sfecla de zahăr s-a făcut manual pe 53 la sută din suprafața cultivată și mecanic in proporție de 14 la sută, iar la floarea-soarelui — pe 16 și. respectiv, 7 la sută din suprafața cultivată.Desigur, există diferențe de la o zonă la alta în ce privește stadiul dezvoltării culturilor. Totuși, această situație nu poate explica întru totul diferențele mari care există intre județe în ce privește proporția în care a fost executată prima prașilă la sfecla de zahăr. Astfel. în cooperativele agricole din județul Olt lucrarea s-a încheiat, iar în județele Timiș și Arad este pe termi

nate. în schimb în județele Vran- cea si Bacău, deși plantele au răsărit, iar pericolul îmburuienării culturilor este evident, nu a fost prășită nici o suprafață. întrucît lucrările de întreținere a culturilor au un rol decisiv pentru realizarea de producții record în acest an. se impune ca ele să fie executate pretutindeni la timp și de cea mai bună calitate. în zilele ce vor urma, pe măsura dezvoltării florii-soare- lui și porumbului, prășitul culturilor se va intensifica și mai mult. Ca atare, în fiecare unitate activitatea de întreținere a culturilor trebuie să fie cit mai bine organizată. asigurîndu-se executarea acestor lucrări la timp și în condiții de bună calitate. în această privință, maximă răspundere trebuie să se manifeste pentru menținerea densității optime de plante la hectar. Aceasta impune prezenta permanentă a specialiștilor și a celorlalte cădre din conducerea unităților agricole în cimp. în mijlocul mecanizatorilor și cooperatorilor, spre a verifica riguros densitatea plantelor înainte și după executarea prașilelor.Este de datoria organelor și organizațiilor de partid. a consiliilor agroindustriale și conducerilor unităților agricole să acționeze energic și operativ pentru mobilizarea puternică a mecanizatorilor, cooperatorilor, a celorlalți locuitori ai satelor în vederea terminării grabnice a însămînțărilor și plantărilor pe toate suprafețele prevăzute, a executării la timp și cu cea mai mare răspundere pentru calitate a lucrărilor de întreținere a culturilor, creîndu-se astfel condiții pentru a realiza producții record în acest an.
Aplicarea riguroasă a acordului global DINAMICA PRINCIPALILOR INDICATORI

(Urmare din pag. I) în funcție de piesele care trebuie realizate, de operațiile tehnologice pe care le presupune și de volumul de manoperă necesar, se repartizează sarcinile concrete pe fiecare om din formație. Astfel, fiecare 
muncitor primește. o fișă în care, 
pe o coloană, sint înscrise cantitățile 
de piese ce trebuie prelucrate din 
programul de fabricație al lunii res
pective .și, pe o altă coloană, piesele 
și reperele aferente programului pe 
luna următoare care pot fi realizate 
suplimentar in măsura in care sar
cinile din luna curentă au fost în
deplinite integral. Despre funcționarea acestui sistem discutăm cu frezorul Ion Mocanu. Precizăm că dialogul a avut loc într-una din ultimele zile ale lunii aprilie.— Știu că în această lună am de făcut mai multe repere. între care 10 butuci de ambreiaj, pe fiecare bucată tariful fiind de 33,35 Iei. 85 de suporturi-ramă cu tariful de 14,95 lei pe bucată șl așa mai departe. Mi-am făcut socoteala că dacă realizez toate reperele programate, în funcție de tariful pe fiecare piesă, eu trebuie să ciștig în 
această lună 3 794 Iei, deci mai mult 
decît retribuția tarifară de încadrare, 
care este de 2 815 lei. M-am interesat și am aflat că și ceilalți tovarăși din echipă au finalizat operațiile care le reveneau la aceste piese, .piese acceptate de controlul tehnic de calitate și predate la magazie. Dar în această lună voi executa, în plus față de ceea ce a fost programat, 85 de suporturi-ramă, 170 de pirghii și 85 de liniare, care 
îmi vor permite să cîștig suplimentar 2 635 Iei. Va trebui Insă să urmăresc ca și cei de la cromare să termine pină la sfîrșitul lunii operațiile tehnologice la piesele pe care 

le-am executat suplimentar, altfel nu voi primi banii decît luna viitoare.Maistrul Octavian Săndescu, conducătorul formației din care face parte muncitorul Ion Mocanu, este direct implicat în realizarea sarcinilor nu numai în ansamblu, ci și de fiecare om în parte. El ne-a spus că trebuie să urmărească realizarea tuturor reperelor din plan, și, dacă 
unul din muncitori râmine in urmă, 
reperele respective trebuie rapid re
distribuite altor muncitori. Retribu
ția sa de maistru este stabilită nu 
numai in funcție de realizările sec
ției in care lucrează, ci și ale forma
ției pe care o conduce. De exemplu, în luna februarie a preluat împreună cu formația sa executarea unor piese care trebuiau realizate de alte formații de lucru și astfel a cîștigat în plus 200 de lei — sumă redistribuită prin diminuarea cîștigurilor maiștrilor ce conduc formațiile care au în
registrat restanțe. în determinarea 
cuantumului retribuției se (ine sea
ma și de piesele respinse pe motiv de 
calitate și de depășirea cotei admise 
de rebut.Ce concluzii s-au desprins din experiența aplicării acordului global in această secție 1 Interlocutor este tovarășul Adrian Jurje, șeful secției. Iată cîteva idei esențiale :• De la 2—5 zile decalaj tehnologic intre secția de uzinaj și cea de montaj cit era înainte s-a ajuns să 
se asigure stocuri de piese pentru un decalaj de 10—12 zile, iar la unele repere chiar de peste o lună.

© Penalizările pentru refuzuri pe 
motive de calitate la piesele execu
tate, pe ansamblul secției, au scăzut 
în ultimele luni de aproape trei ori.

© Sarcinile concrete de producție 
trebuie cunoscute cu mai mult timp 
înainte pentru Încărcarea judicioasă 

a fiecărui Ioc de muncă. Nu se mai poate lucra cu sufletul la gură, este nevoie să fie rezervată mai multă vreme pentru repartizarea și structurarea sarcinilor.
Cîștiguî fiecăruia — ne

mijlocit legat de rezultatele 
în sporirea producției și pro
ductivității muncii. In secția 
montaj, acordul global se apli
că la nivelul formațiilor de lucru. De la ihg. Gheorghe Brutaru, șeful secției,- aflăm că introducerea acordului global a impus întîi de toate 
adoptarea cîtorva măsuri organizato
rice deosebit de importante, vizind 
intensificarea pregătirii profesionale 
a oamenilor din fiecare formație de 
lucru, reorganizarea fluxului de 
montaj pentru eliminarea locurilor 
înguste (de exemplu, sporirea numărului de linii de fabricație de la 8 la 10, extinderea spațiului de montare la linia de cutii de viteză, înființarea unor grupe de supracontrol final pentru fiecare subansamblu și linie tehnologică de montaj), creșterea 
gradului de integrare a fabricației și 
eliminarea cooperărilor neeconomi- 
coase cu alte întreprinderi, intărirea 
ordinii și disciplinei de Ia intrarea 

, in întreprindere și pină la terminarea schimbului de lucru. Manopera se decontează pe produse montate, 
deci a crescut preocuparea pentru fi
nalizarea fabricației.— Cum se realizează individualizarea retribuțiilor în cadrul formațiilor ce lucrează in acord global ?— La nivelul secției se efectuează analize privind încărcarea formațiilor de lucru și repartizarea fondului de retribuire, astfel incit prin sarcinile repartizate fiecărei formații fiecare om să-și poată asigura cel 

puțin retribuția tarifară în condițiile montării tuturor mașinilor-unelte prevăzute. Desigur, în repartizarea concretă a retribuțiilor pe fiecare om, în funcție de fondul de retribuire cuvenit întregii formații pentru realizările obținute, se ține seama 
de criieriul încadrării pe categorii de 
retribuire, de timpul efectiv lucrat și 
de aportul la realizarea sarcinilor.— în ce mod se determină aportul fiecărui om la realizarea sarcinilor ce au revenit formației ?

— în cadrul fiecărei formații de 
lucru, fiecare om are sarcini bine 
stabilite, așa incit dacă unul nu-și 
face datoria, altul trebuie să mun
cească in plus pentru a îndeplini sar
cinile nerealizate. De aceea, la sfir- șitul fiecărei luni, șeful de atelier, împreună cu maistrul, șeful de linie, secretarul organizației de bază a P.C.R. și organizatorul grupei sindi
cale analizează cum a muncit fiecare 
om și stabilesc măsuri in consecință. Bunăoară, în urma unei asemenea analize efectuate la linia tehnologică condusă de D. Constantinescu s-a 
hotărit diminuarea cu 150 de lei a 
retribuției lui D. Hanciarov, care a 
întirziat deseori de la program, și 
majorarea cu aceeași sumă a retri
buției Iui Ionel Bojică, care a trebuit 
să depună un efort suplimentar pen
tru a executa sarcinile nercalizate de 
celălalt muncitor.— în ce măsură cunosc oamenii sarcinile care le revin și retribuțiile care se pot realiza dacă muncesc organizat, cu întreaga răspundere ?— Am in subordine patru linii tehnologice și pe fiecare trebuie ca în- tr-o lună să finalizăm montajul a cel puțin șase mașini — ne spune maistrul Pantelimon Gogu. La Începutul lunii am adunat toți oamenii din subordine și am făcut Împreună cu ei următorul calcul : avînd în vedere 
fondul de retribuire cuvenit, de

2 300 lei, pentru montajul unei mașini, înseamnă că dacă realizăm planul putem cîștiga cu toții 55 200 lei. Și intrucît sîntem 26 de oameni, retribuția medie este de 2 123 lei. Dacă însă fiecare linie tehnologică va monta cite o mașină in plus, putem ajunge la o retribuție medie de 2 477 lei. lată insă că doi oameni
ECONOMICI Șl DE RETRIBUIRE A MUNCII

să lucreze într-o lucru. în aces- am socotit că 28 de mașini, oameni, cîștigul
sînt solicitați altă formație de te condiții, noi dacă am monta cu numai 24 de . ____mediu s-ar putea ridica Ia 2 683 lei. Muncitorii de la cele patru linii de montaj au fost de acord cu această variantă și am stabilit împreună o organizare riguroasă a muncii care, 
in condițiile unei discipline desăvîr- șife, s-a dovedit hotărîtoare pentru îndeplinirea angajamentului pe care ni l-am asumat și, în consecință, pentru obținerea unor cîștiguri mai mari. Deci, în perioada respectivă, dato
rită creșterii productivității muncii 
și reducerii numărului de personal, 
retribuțiile medii au fost Cu aproape 
17 la sută mal mari. Și în fiecare lună facem asemenea socoteli atit la început, cînd ne organizăm munca, cit și la sfîrșit, cînd știm rezultatele și ne calculăm cîștigurile.în această secție s-a mal relevat încă un fapt deosebit de important : 
în condițiile aplicării acordului glo
bal, un element esențial ii reprezintă 
funcționarea riguroasă a mecanismu
lui cooperării interuzinale. Intirzie- rile frecvente în livrări și calitatea necorespunzătoare a unor repere turnate — care intră în obligația unor unități cum sînt întreprinderile mecanice din Alba Iulia și Roman — provoacă o serie de complicații în finalizarea programelor de fabricație elaborate cu atîta minuțiozitate, de

•) In evaluarea retribuției medii nu s-s luat In calcul majorarea 
retribuției tarifare aplicată în această întreprindere inceplnd de la 
1 noiembrie 1983.

termină greutăți în aplicarea corespunzătoare a acordului global.
Ca anume se cuvine subliniat tn concluzie ? Experiența acestei În

treprinderi dovedește că, dacă este aplicat corect, riguros, iar oamenii 
iși cunosc sarcinile ce Ic revin, precum și ciștigurile pe care le pot realiza 
in situația indeplinirii și depășirii acestor sarcini, acordul global se do
vedește un puternic mecanism stimulator al energiilor creatoare ale în
tregului colectiv.



SClNTEIA - marți 15 mai 1984 PAGINA 3Din întreaga țară - mesaje de înaltă apreciere și profundă satisfacție față de rezultatele vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Pakistan și Siria TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
înalta considerație, căldura și prietenia cu care ați fost întîmpinat 

în cele două țări prietene, rezultatele fructuoase ale convorbirilor o- ficiale pe care le-ați purtat la ni- j velul cel mai înalt constituie încă e dovadă grăitoare a prețuirii și încrederii de care se bucură pe plan internațional politica partidului și statului nostru, al cărei ctitor neobosit și strălucit sinteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general — se arată în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN ALBA AL 
l’.C.R. Conferirea titlului de Doctor în Științe Honoris Causa al Universității din Islamabad tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu a adăugat noi și deosebite semnificații vizitei. Vă a- sigurăm că oamenii muncii din județul Alba, în frunte cu co- i muniștii, vor face totul pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin, spo- rindu-și eforturile pentru a întâmpi- na cu noi succese în muncă cele două evenimente politice de remarcabilă importanță în viața națiunii noastre — a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională și Congresul al XIII-lea al partidului.Oamenii muncii din județul Arad, asemenea întregului nostru popor, au urmărit cu vie satisfacție și profundă mîndrie patriotică rezultatele rodnice ale vizitelor de prietenie întreprinse, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Islamică Pakistan și,în Republica Arabă Siriană, expresie concludentă a relațiilor de colaborare, prietenie și /pace, pentru care militați cu înaltă răspundere — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD 
AL P.C.R. și CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Fiind mîndri de rezultatele vizitelor, de prestigiul imens de care vă bucurați pe plan internațional, ne exprimăm acordul deplin față de Înțelegerile încheiate, susținînd cu întreaga noastră ființă politica înțeleaptă, științifică, profund umanistă și clarvăzătoare pe care o promovați în cel mai strălucit mod In fruntea partidului și statului.în telegrama BIROULUI EXECU-■ 
TIV AL CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNOLO
GIE se afirmă : Calda primire ce v-a fost rezervată de conducerile politice, cercurile economice, '< oamenii muncii, toți cetățenii din țările ' vizitate au vădit încă o dată înaltul respect, admirația și prețuirea de | care se bucură în lume România, politica internă și externă a statului nostru al cărei făuritor de căpătîi sinteți Ca lucrători pe tărîmul științei, am trăit în mod deosebit vibrante sentimente de bucurie și admirație cu prilejul noului act de consacrare internațională a personalității și operei științifice ale to- ! varășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prin conferirea titlului de Doctor în Științe Honoris Causa al Universității din Islamabad celei mai distinse reprezentante a• științei românești. Considerăm căsarcina extinderii și aprofundării cooperării tehnico-științifice și economice a României socialiste cu toate statele, fără deosebire de o- rînduire socială, este parte inte- i grantă din angajamentul pe careIi ni-1 asumăm, în acest al 40-lea anal libertății noastre și în întîmpina- rea Congresului al XIII-lea al partidului.în telegrama COMITETULUI JU- 
DEȚEAN BACĂU AL P.C.R. se re- i .levă : Primirea călduroasă, sentimentele de stimă și înaltă conside- : rație cu care ați fost înconjurat deconducătorii și popoarele statelor vi- Ș zitate ilustrează prestigiul interna-i țional de care se bucură astăziRomânia pe toate meridianele globului, prețuirea înaltă ce vă este acordată dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ca eminent om politic, pentru activitatea neobosită pe care o desfășurați, pentru triumful cauzei păcii, progresului și dezvoltării libere, independente a fiecărui popor. Ne exprimăm, I totodată, sentimentele noastre de stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu. proeminentă personalitate politică și științifică, care, în mod constant, aduce un remarcabil aport la înfăptuirea politicii Interne și externe a partidului și statului nostru. Vă încredințăm și cu acest prilej de întreaga noastră adeziune la politica internă și externă a partidului și statului si vă asigurăm că toți oamenii muncii din județul Bacău. în frunte cu comuniștii, vor ' acționa cu fermitate revoluționară pentru transpunerea în viată a obiectivelor asumate în întrecerea ce se desfășoară în cinstea celei de-a 40-a aniversări a eliberării patriei și a celui de-al XIII-lea Congres al partidului.

în timp ce vă aflați la mii de kilometri de patrie. România socialistă, pe care o slujiți cu abnegație revoluționară și devotament nemărginit, noi, bihorenii, asemeni întregului popor, v-am simțit mereu aproape, cum vă simțim întotdeauna, în inimile, gîndurile, faptele și aspirațiile al căror chezaș de îndepli- .nire ne sinteți, atmosfera sărbătorească, calda prietenie și cele mai 
I înalte onoruri cu care ați fost înconjurat fiind elocvente mărturii ale înaltului prestigiu de care vă bucurați, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca personalitate politică proeminentă a lumii contemporane, se spune în telegrama COMITETU

LUI JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R. Ne mândrim, totodată, cu aleasa prețuire de care se bucură personalitatea tovarășei Elena Ceaușescu, al cărei prestigiu de savant cu renume mondial ■ își găsește o nouă și înaltă confirmare în conferirea titlului de Doctor în Științe Honoris Causa de către Universitatea din Islamabad.Permanent alături de dumneavoastră, cu inima, gîndul și fapta, comuniștii, toți ceilalți botoșăneni, vă exprimă, la reîntoarcerea acasă.< ____  

strămoșeasca urare de „bun sosit" pe pămîntul patriei — se arată în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Vă încredințăm și cu acest prilej că și noi, botoșănenii, pătrunși de inegalabilul exemplu de muncă și viață pe care ni-1 oferiți, sintem amplu și continuu mobilizați in înfăptuirea tuturor sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. din programele adoptate din inițiativa și sub nemijlocita dumneavoastră conducere, preocupîn- du-ne cu -toată perseverența să întâmpinăm marile evenimente politice ale anului cu realizări însemnate în fiecare domeniu de activitate. .Impresionanta primire ce v-a fost făcută de popoarele pakistanez și sirian, precum și de către oficialitățile statelor respective, înaltele onoruri cu care ați fost întîmpinat pe tot parcursul vizitei dumneavoastră oglindesc, cu puterea faptelor de necontestat, prestigiul, admirația și respectul de care se bucură astăzi România socialistă în întreaga lume, dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent și ilustru conducător, militant de excepție al 

• 0 nouă și grăitoare expresie a înaltului prestigiu al președintelui 
Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a vremurilor noastre, a justeței, dinamis
mului și caracterului constructiv al activității internaționale a României socialiste

• Elocventă recunoaștere a activității prodigioase a tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu pe tărîm științific și social-politic, o înaltă prețuire adusă 
științei românești, contribuției sale active la promovarea progresului și a păcii în lume

• Fermă angajare a oamenilor muncii de a intimpina ziua de 23 August, Congresul 
al XIII-lea al partidului cu noi și remarcabile realizări, de a înfăptui politica partidului 
de construcție socialistă, de pace și colaborare internațională a României socialiste

vieții internaționale, devotat trup și suflet poporului român — se menționează în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRĂILA AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Ne angajăm solemn să acționăm cu toată hotărirea și fermitatea comunistă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economico- sociale ce ne revin pe 1984. întimpi- nînd cu rezultate deosebite marile evenimente ale anului în curs.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se subliniază : Asemenea întregului nostru partid și popor, per- miteți-ne să dăm expresie sentimentelor do înaltă stimă, considerație și prețuire pe care comuniștii, toți oamenii muncii de pe vatra Caraș-Se- verinului vi le poartă dumneavoastră și mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu pentru contribuția deosebită adusă, și în cadrul convorbirilor cu conducătorii statelor vizitate, la amplificarea relațiilor patriei noastre și a conlucrării rodnice cu celelalte popoare, pentru însănătoșirea climatului internațional, să exprimăm deplina și totala aprobare față de înțelegerile convenite și documentele semnate. Vă reafirmăm angajamentul solemn al comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din Caraș-Severin de a acționa cu pasiune și fermitate pe linia înfăptuirii prevederilor de plan pe anul în curs și pe întregul cincinal, spre a întâmpina cu noi și importante succese mărețele evenimente ale acestui an.Căldura cu care ați fost întâmpinat pe pămîntul pakistanez și sirian, cuvinteje de înaltă prețuire care v-au fost adresate sînt expresia prestigiului deosebit de care vă bucurați pe. plan internațional, ca promotor al păcii, ca luptător neobosit pe frontul afirmării idealurilor de libertate, suveranitate și independență, a aspirațiilor celor mai nobile ale omenirii — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CO- 
VASNA AL P.C.R. Totodată. înaltul titlu de Doctor în Științe Honoris Causa conferit tovarășei a- caderhician doctor inginer Elena Ceaușescu de către Universitatea din Islamabad relevă pregnant aleasa prețuire de care se bucură activitatea științifică și politică a tovarășei Elena Ceaușescu. savant de renume mondial. Vă încredințăm că oamenii muncii din județul Covas- na, români și maghiari, înfrățiți în muncă și idealuri, în frunte cu comuniștii, sînt hotăriți să nu precupețească nici un efort spre a intimpina cu rezultate cit mai bune cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialtstă și Congresul al XIII-lea al partidului.Am fost, din nou, fericiți, pătrunși de vibranta mîndrie patriotică, să aflăm exprimate, pe întreg parcursul vizitelor in Pakistan și 

Siria, înalta apreciere la adresa personalității de excepție, operei dumneavoastră teoretice și practice exemplare de ctitorie a nqii Românii, a marilor înfăptuiri socialiste ale poporului român — se spune în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DOLJ AL P.C.R. Reafirmînd adeziunea deplină la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, comuniștii, toți oamenii muncii doljeni vă asigură că nu vor precupeți nici un efort în vederea înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce ne revin din programul economico-social al țării, a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, acționind cu devotament și responsabilitate comunistă în industrie, in agricultură, în toate domeniile, ho- țărîți să întîmpine cu noi succese marile evenimente politice ale anului.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. sa afirmă : Manifestările de caldă prietenie cu care ați fost întîmpinat pe pămîntul Pakistanului și al Siriei, înaltul titlu de Doctor in Științe Honoris Causa al Universității din Islamabad, conferit tovarășei Elena Ceaușescu. admirația și respectul cu care ați fost înconjurat pretutindeni pe parcursul vizitei ilustrează cu 

putere prestigiul nemăsurat de care vă ■ bucurați în conștiința popoarelor lumii. Dind cea mai înaltă apreciere rezultatelor acestei noi solii de .pace, comuniștii, oamenii muncii din județul Galați vă asigură că vor face totul pentru a sprijini prin fapte vrednice politica internă și externă a partidului și statului nostru. în- tîmpinind marea sărbătoare de la 23 August și Congresul al XIII-lea al partidului cu succese demne de această epocă luminoasă care vă poartă numele.Cu Inimile pline de bucurie am fost martori la primirea sărbătorească pe care populația din localitățile vizitate v-a făcut-o, la manifestările de adîncă simpatie și admirație cu care ați fost înconjurat — nouă și elocventă confirmare a prestigiului de care vă bucurați pe toate continentele, ca neobosit promotor al păcii, al celor mai nobile idealuri de progres și prosperitate care animă omenirea — se menționează In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
GIURGIU AL P.C.R. Conferirea titlului de Doctor în Științe Honoris Causa al Universității din Islamabad tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu ne-a produs o profundă și legitimă satisfacție, el simbolizînd aleasa prețuire de care se bucură personalitatea sa, de strălucit savant care onorează poporul din rîndurile căruia provine. Vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economico-sociale ce ne revin în acest an și în întregul cincinal, întîmpinînd astfel cu rezultate cît mai bune a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială șl națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului.Ne-au umplut inimile de satisfacție manifestările de stimă și prețuire, de caldă ospitalitate cu care populația, Inalții demnitari ai statelor vizitate v-au lnsotit de-a lungul întregului itinerar — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN GORJ 
AL P.C.R. Am primit cu mîndrie patriotică aprecierile deosebite adresate și resoectul profund de care se bucură tovarășa Elena Ceaușescu, ca reputat om politic și savant de renume mondial. Animați de strălucitul dumneavoastră exemplu de dăruire patriotică, revoluționară, de slujire plină de devotament a patriei socialiste, vă Încredințăm, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Gorj, în frunte cu comuniștii, iși vor mobiliza întreaga lor energie creatoare spre a intimpina cu rezultate remarcabile cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă și Congresul al XIII-lea al partidului.Oamenii muncii din cîmpia Bărăganului ialomițean își exprimă profunda recunoștință pentru modul 

strălucit în care ați condus noua solie de pace pe pămîntul Asiei, ca mesager al voinței întregii noastre națiuni de a trăi în pace și înțelegere cu toate popoarele lumii — se spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. Adresăm un fierbinte omagiu tovarășei Elena Ceaușescu cu prilejul conferirii înaltului titlu de Doctor în Științe Honoris Causa el Universității Quaid I Azam din Islamabad, ca semn al aprecierii activității sale științifice. Vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru a înfăptui exemplar sarcinile ce ne revin în acest an și in Întregul cincinal, pentru a întâmpina cu noi realizări a 40-a aniversare a revoluției de eliberare șocială și națională și Congresul al XIII-lea al partidului.Această nouă solie de pace, prietenie și colaborare constituie un e- veniment de remarcabilă însemnătate, fiind de natură să dea un nou și important impuls extinderii și a- profundării raporturilor de cooperare dintre state, in spiritul concepției pe care dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. o promovați cu fermitate in vederea unirii eforturilor comunității internaționale pentru 

reducerea tensiunii în lume și pentru soluționarea problemelor majore ale omenirii pe calea tratativelor — se relevă în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN HARGHITA AL 
P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Momentul conferirii titlului de^Doctor in Științe Honoris Causa tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu de către Universitatea din Islamabad a adăugat semnificații deosebite acestei solii, relevînd pregnant aleasa prețuire de care se bucură personalitatea sa de savant de renume mondial, a cărei activitate științifică și politică întrunește cele mai elogioase aprecieri. Vă asigurăm, și cu acest prilej. că vom acționa cu întreaga energie și fermitate revoluționară in vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor economice și sociale ce ne revin, cinstind cum se cuvine marile evenimente politice ale acestui an.Primirile călduroase, respectul profund cu care ați fost întâmpinat, ambianța sărbătorească cu care ați fost înconjurat în tot tâmpul vizitelor au evidențiat, o dată în plus, sentimentele prietenești pe care popoarele -pakistanez și sirian le nutresc față de conducătorul României socialiste, militantul neobosit pentru înfăptuirea năzuințelor de libertate, pace, progres și dezvoltare pașnică a tuturor popoarelor lumii — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN HU
NEDOARA AL P.C.R. și a CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. Acordarea înaltului titlu de Doctor în Științe Honoris Causa al Universității din Islamabad savantului de renume mondial, tovarășa Elena Ceaușescu, Ilustrează înalta prețuire de care se bucură în întreaga lume bogata sa activitate științifică și politică. Oamenii muncii hunedo- reni, puternic angajați într-o însu- flețitoare muncă în fabrici și pe șantiere, pe ogoarele județului, sînt ferm hotăriți să-ș! intensifice eforturile pentru a contribui la înălțarea patriei pe cele mai înalte culmi de progres și bunăstare.Comuniștii și întregul colectiv de oameni ai muncii din MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE au luat cunoștință cu deosebită satisfacție și legitimă mîndrie patriotică de convorbirile fructuoase, de documentele, acordurile și înțelegerile deosebit de importante încheiate în timpul acestei noi și strălucite misiuni de pace. Sentimentele de aleasă stimă și de prețuire cu care ați fost înconjurat, înalta distincție care a fost conferită mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, convorbirile purtate cu șefii celor două state, cu alți factori politici, cu oamenii de afaceri reprezintă mărturii elocvente ale considerației de care vă bucurați in întreaga lume, ale recunoașterii largi a politicii externe a partidului și statului nostru. Ne angajăm să întâmpinăm cu noi împliniri în muncă, într-o deplină adeziune la politica înțeleaptă a partidului și statului nog

's. • 

tru, mărețele evenimente ale acestui an din viața poporului român și să răspundem îndatoririlor de a contribui tot mai mult la progresul și înflorirea multilaterală a României socialiste, convinși fiind că numai astfel slujim partidul, scumpa noastră patrie, interesele păcii și colaborării.Vizitele dumneavoastră în Pakistan și Siria au relevat din nou înalta apreciere de care vă bucurați din partea conducătorilor și a popoarelor din țările respective pentru contribuția inestimabilă pe care o aduceți in direcția făuririi unui climat de pace, securitate și colaborare în întreaga lume, pentru eforturile orientata spre împlinirea celor mai scumpe năzuinți ale popoarelor — se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
P.C.R. Am primit cu profundă satisfacție și mîndrie vestea că tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu 1 s-a conferit titlul de Doctor în Științe Honoris 
Causa, ca o nouă și prestigioasă recunoaștere a contribuției ce o aduce la dezvoltarea științei. Ne exprimăm totala adeziune față de rezultatele vizitelor și vă asigurăm că oamenii muncii maramureșeni nu-și vor precupeți eforturile pentru a obține noi 

și tot mai importante realizări în îndeplinirea sarcinilor ce le. revin.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată: Dialogurile la nivel înalt, purtate intr-o ambianță de cordialitate și deplină înțelegere cu conducătorii țărilor gazdă, cuvintele rostite, documentele semnate au relevat o dată în plus modul pilduitor în care acționați pentru realizarea pe planeta noastră a unui climat de pace și colaborare, care să permită lumii întregi să pășească într-o eră a demnității, menită să îngăduie fiecărei națiuni să-și poată făuri un viitor cît mai luminos. Organizația județeană de partid, toți locuitorii acestor meleaguri de Ungă Dunăre, dind o înaltă apreciere bogatelor rezultate ale acestei solii, își manifestă hotărîrea fermă de a da viață, în mod exemplar, sarcinilor și obiectivelor din vastul Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a patriei spre comunism.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se spune: Primirile sărbătorești, emoționantele manifestări de caldă prețuire cu care ați fost înconjurat, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Pakistan și Siria constituie pentru noi o nouă și elocventă mărturie a înaltei considerații de care vă bucurați pretutindeni pentru activitatea neobosită și acțiunile dumneavoastră susținute puse în slujba înțelegerii, cooperării și păcii în întreaga lume. Vă aducem și pe această cale un' vibrant omagiu și vă asigurăm că vom depune toate eforturile pentru îndeplinirea planului pe 1984 și pe întregul cincinal, pentru a intimpina cu noi succese cea de-a 40-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XIII- lea Congres al partidului.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. se arată : Manifestările deosebit de calde, sărbătorești ce v-au fost rezervate pe tot parcursul vizitei se constituie tn vibrante și incontestabile mărturii ale înaltei stime și considerații de care vă bucurați pe toate meridianele, dumneavoastră, mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Cu cel mai viu interes și mindrie patriotică am luat cunoștință de faptul că tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu 1 s-a conferit înaltul titlu de Doctor in Științe Honoris Causa al Universității din Islamabad, în semn de recunoaștere a activității deosebite desfășurate in domeniul cercetării științifice. Comuniștii, toți locuitorii de pe cuprinsul județului Satu Mare își reînnoiesc angajamentul de a întâmpina cele două mărețe evenimente politice — a 40-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XIII-lea Congres al partidului 

— cu noi succese Sn Îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. se spune : Atmosfera de înaltă stimă și cordialitate care a caracterizat întreaga vizită în Pakistan și Siria, aprecierile elogioase formulate la adresa dumneavoastră reprezintă o recunoaștere a calităților dumneavoastră de eminent om politic și de stat, luptător neobosit pentru pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră. Înmî- narea de către Universitatea din Islamabad a înaltului titlu de Doctor în Științe Honoris Causa tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu constituie o apreciere deosebită a științei românești, a neobositei sale activități desfășurate în slujba progresului și bunăstării poporului român. Vă asigurăm de hotărîrea noastră fermă de a munci cu pasiune și dăruire pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor econo? mice și social-culturale ce ne revin în acest an și pe întregul cincinal.înaltele onoruri de care v-ațl bucurat, conferirea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu a titlului de Doctor în

Științe Honoris Causa al Universității din Islamabad sînt o nouă confirmare a înaltului prestigiu . al României socialiste — se arată în telegrama biroului COMITETULUI 
JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. și COMITETULUI EXECUTIV AL 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Cu mindria de a vă avea în fruntea partidului și a țării, vă asigurăm că vom face tot ce depinde de noi pentru a întâmpina aniversarea a 40 de ani de la mărețul eveniment de la 23 August 1944 și Congresul al XIII-lea al partidului cu realizări deosebite în toate domeniile de activitate.Destinele României contemporane, dinamicele și profundele schimbări calitative intervenite în viața și politica sa din ultimii 19 ani se leagă în chip nemijlocit, esențial, de personalitatea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu — patriot și revoluționar înflăcărat, comunist de omenie, iubitor de neam și țară, marcantă personalitate a vieții internaționale, se spune în telegrama 
CONSTRUCTORILOR METROULUI 
BUCUREȘTEAN. în aceste momente de sinceră mîndrie națională, generată de strălucitorul mesaj de pace și prietenie pe care l-a reprezentat vizita dumneavoastră în Pakistan și Siria, constructorii metroului din capitala țării se angajează ferm să nu-și precupețească nici o clipă eforturile de a realiza o lucrare care să se constituie peste timp într-o mărturie a celei mai luminoase epoci din istoria poporului român — Epoca Ceaușescu.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. se spune : Comuniștii, oamenii muncii din județul nostru vă adresează întreaga lor recunoștință pentru rezultatele rodnice ale vizitelor pe cara le-ați efectuat, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, In Pakistan și Siria. Prin fructuoasele lor rezultate, vizitele au constituit o nouă și strălucită dovadă a prețuirii de care vă bucurați pretutindeni, a contribuției remarcabile la edificarea unei lumi a cooperării și păcii, a destinderii și încrederii Intre popoare. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe se

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au fost 
adresate, de asemenea, numeroase telegrame de către organe și orga
nizații de partid, organizații de masă și obștești, ministere și instituții 
centrale, consilii populare, colective de oameni ai muncii din întreprin
deri industriale și unitâți agricole, din institute de cercetare și proiec
tare, instituții de învâțâmint, știință și cultură.

in telegrame se dă expresie înaltei aprecieri și deplinei aprobări 
a rezultatelor vizitei întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu in Pakistan și Siria. Dind glas hotărîrii între
gului nostru popor de a înfăptui neabătut politica internă și externă 
a partidului și statului, semnatarii vibrantelor mesaje se angajează să 
muncească cu dăruire și înalt spirit de responsabilitate pentru a intim
pina cu noi și însemnate succese marile evenimente politice din acest 
an - a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al partidului.

eretar general, că, urmînd neabătut exemplul dumneavoastră de dăruire revoluționară, vom acționa cu toată răspunderea pentru transpunerea exemplară în practică a sarcinilor care ne revin din Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare a țării spre comunism.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se spune : Exprimindu-ne totala aprobare față de noua solie de pace, față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, al cărei inițiator și promotor sinteți dumneavoastră, mult iubite .și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce faceți în vederea înfloririi scumpei noastre patrii, vă rugăm să primiți cele mai alese sentimente de stimă și gratitudine, odată cu angajamentul și hotărîrea neclintită a tuturor tulcenilor de a acționa cu spirit revoluționar în vederea transpunerii în viață a orientărilor și indicațiilor date la recenta Plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii, pentru a întâmpina cu noi și importante succese în toate domeniile de activitate cea de-a 40-a aniversare a actului de Ia 23 August și Congresul al XIII-lea al partidului.in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI AL P.C.R. se arată : Oamenii muncii din județul Vaslui aprobă din toată inima rezultatele rodnice ale noilor întilniri la nivel înalt, care sînt incă o dovadă a vocației constructive a politicii externe românești, politică Ia a cărei fundamentare și promovare vă aduceți inestimabila dumneavoastră contribuție, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Constituie o deosebită satisfacție pentru noi conferirea de către Universitatea din Islamabad a titlului de Doctor în Științe Honoris Causa mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, ca semn al înaltei prețuiri a prodigioasei sale activități științifice. Vă încredințăm că sintem hotăriți să întîmpinăm a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului cu noi și j deosebite succese în muncă.în numele tuturor lucrătorilor din comerțul socialist —• se subliniază, in telegrama .adresată^ de MINISTERUL 
COMERȚULUI INTERIOR — vă aducem, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — și cu ocazia acestor vizite atât de rodnice — un fierbinte și vibrant omagiu și vă asigurăm de nemărginita noastră admirație pentru calitățile dumneavoastră excepționale, de eminent conducător al poporului nostru și personalitate proeminentă a vieții politice mondiale. Ne manifestăm marea și sincera bucurie pentru contribuția deosebită a tovarășei Elena Ceaușescu la reușita acestor vizite, | care au prilejuit noi afirmări ale I științei românești, confirmate în mod strălucit de conferirea înaltului titlu de Doctor in Științe Honoris Causa al Universității din Islamabad. Vă încredințăm că oamenii muncii din comerțul socialist vor acționa cu hotărire și abnegație revoluționară pentru a înfăptui neabătut istoricele hotărîri ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Atmosfera entuziastă, călduroasă în care ați fost întîmpinat pretutindeni pe acest itinerar al conlucrării și prieteniei confirmă, o dată mai mult, înaltul ’ prestigiu - și aprecierea de care vă bucurați pe toate meridianele globului. Vă încredințăm că oamenii muncii de pe meleagurile noastre nu [ vor cunoaște datorie mai înaltă decit I slujirea cu credință, cu abnegație și dăruire a politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru, aducindu-ne întreaga contribuție la transpunerea în viață a programului de edificare socialistă și comunistă a țării.Primirea caldă șl sinceră cu care ați fost întâmpinat pretutindeni în Republica Islamică Pakistan și în Republica Arabă Siriană, înaltele onoruri ce v-au fost rezervate se constituie într-o nouă și puternică dovadă a prestigiului remarcabil de care vă bucurați în întreaga lume, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita activitate consacrată realizării celor mai nobile idealuri de progres și înțelegere internațională, de dezvoltare liberă și independentă a tuturor națiunilor — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN VRAN- 
CEA AL P.C.R. O nespusă bucurie ne-a produs și nouă, celor care trăim și muncim în acest înfloritor județ al patriei, conferirea titlului de Doctor în Științe Honoris Causa al Universității din Islamabad tovarășei a- cademician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului nostru, activist neobosit pe tărîm obștesc, remarcabil om de știință.
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Pentru marea majoritate a celor 43 grupe ale învățămîntului de partid, 146 grupe ale învățămîntului de masă și 36 grupe ale învățămîn- tului U.T.C., cite ființează în cadrul întreprinderii textile „Moldova"" din Botoșani, -comitetul de partid a desemnat ca propagandiști numeroase cadre de conducere din unitate. în- cepind cu directorul, directorii ad- juncți, inginerul-șef, cu ceilalți membri ai comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii, pină Ia șefii de secții, de ateliere, de formații de lucru. Care este motivația acestui fapt ? Ne-a răspuns Ecaterina Bejan, secretar adjunct cu probleme de propagandă.— Cea mai mare parte a personalului nostru muncitor — fiindcă am în vedere toate cele trei forme de pregătire, adică învățămîntul de partid, de masă și de U.T.C.---- aoptat pentru cursul „Probleme fundamentale ale economiei socialiste, ale aplicării noului mecanism econo- mico-financiar în etapa edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România". Este de Ia sine înțeles că, pentru temele ce țin de acest curs, cadrele de conducere, prin însuși specificul muncii lor. dispun de o bună pregătire. Există sl alte temeiuri : cunoașterea aprofundată de către personalul cu funcții de răspundere a problemelor cu care se confruntă întreprinderea, a strategiei sale în contextul economiei județului, și a patriei. Apoi, experiența lor mai îndelungată și — de ce n-am ' recunoaște — autoritatea ce o au în rîndul .formațiilor de lucru.în general, așa stau lucrurile ; ne-am convins de aceasta pârtiei- pînd, pe durata a peste două săptă- mîni. Ia desfășurarea învățămîntului politico-ideologic într-un mare număr de grupe. Comitetul de partid se preocupă îndeaproape de instruirea propagandiștilor, le pune la dispoziție bibliografii, diferite materiale documentare.. le analizează periodic activitatea. La rîndul lor, propagandiștii — și am putea cita, din multele exemple „culese", pe inginerele Silvia' Gafițescu, Veronica Mocanii, Ioana Tiliuță, Mariana Cozo- rlci ș.a. — vin în întîmpinarea acestor cerințe supunînd atenției comitetului de partid cele mai Valoroase experiențe, noi procedee și metode de organizare a dezbaterilor, material audiovizual etc.Sînt însă, in întreprindere, și o serie de cadre de conducere care n-au fost desemnate ca propagandiști. în chip firesc, acestea iau parte la în- vățămintul politico-ideologic în cali-
------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------

ta te de cursanți. Care este forța lor de înrîurire asupra desfășurării dezbaterilor ? în cele mai multe cazuri ele reprezintă „pilonii de sprijin" ai cursului. Nu prin „acapararea" discuțiilor, printr-un „abonament permanent" la luările de cuvînt, ci prin intervenții clare, la obiect, contribuind la elucidarea unor probleme mai puțin familiare „omului de, la mașină" și chiar unora dintre propagandiști. Economista Erma Apala- ghiei, șefa serviciului financiar, a prezentat, in grupa de invătămint în

pagandiști — inginerii Mariana Co- șuleanu. Valerian Olaru, I. Bădiliță, Viorica Vamanu ș.a. — au conturat ei înșiși, succint, în. deschiderea, cursului, cadrul în care urmau să se înscrie luările de cuvînt, astfel îneît acestea să devină cît mai eficiente pentru toți eursanții. Au răspuns acestei solicitări inclusiv, cadrele dș conducere prezente alături de cursanți. Ing. -Gh. Avasilichioaiei, șeful secției filatură, - a supus atenției un aspect petrecut cu cîteva zile înainte în schimbul „A". Nesuprave-

mai puțin de cadrele de conducere aflate alături de cursanți.— Unde se semnalează cele mai multe probleme în legătură cu calitatea produselor ? ne-am adresat tovarășei Epistemia Turcu, inginerul- șef al întreprinderii..— în țesătoriile I și II, Ia finisaj, îndeosebi ca urmare a unor reparații de slabă calitate, ne-a răspuns. Ceea ce înseamnă, precizăm noi, exact în grupele unde și dezbaterile . în legătură cu calitatea produselor au avut un caracter mai superficial.

însemnări de la Întreprinderea textilă „Moldova" din Botoșani

care este cursantă, o interesantă , modalitate privind ținerea evidenței consumurilor de materii prime și de materiale la fiecare loc de .muncă. Tntr-o altă grupă, cursanta Laura Bogdan, șefa serviciului contabilitate, a expus citeva aspecte esențiale in legătură , cu întocmirea bugetului de venituri. și cheltuieli la nivelul secțiilor și atelierelor de producție.
Dezbaterile teoretice — strins legate 

de activitatea practică. O bună parte din grupele la care ne-am întreprins investigațiile ajunseseră ' lâ tema „Sarcinile organelor și organizațiilor de partid privind îmbunătățirea calității produselor". Majoritatea propagandiștilor au solicitat: cursanților ca dezbaterile să se desfășoare în lumina orientărilor, indicațiilor și sarcinilor date. în această privință, de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 martie ale., a prevederilor conținute în programul adoptat recent de Marea Adunare Națională vizînd căile și modalitățile de' transpunere, a acestora in practică. Ia locul de muncă al fiecărui cursant. Unii pro-

gheată, o mașină de filat • s produs cîteva bobine de 'fire cu. distorsiuni în grosime.. Abaterea de la calitate n-a fost observată, nici în momefitul trecerii firelor pe uri alt format de bobine. și .nici -la‘ recepția făcută la intrarea acestora. în țesătorie. Drept urmare, in loc să se fi prevenit greșeala. din capul locului, unitatea a fost păgubită, pină la urmă, de 2 000 metri liniari de țesătură. Supunerea- acestui caz in fața grupei învățămin- tului de partid s-a soldat, pe loc, cu adoptarea unei noi distribiiiri a filatoarelor în brigada condusă de Mina Pinzaru.Se întîmplă - însă întotdeauna' așa ? La grupele învățămîntului de partid ' pentru lucrătorii ce se. ocupă cu întreținerea utilajelor în țesătoriile I și II, la cele din atelierele de finisaj I și II, ca și la grupa energeti- cienilor, dezbaterile s-au limitat.’ exclusiv la probleme de■ ordin teoretic, expuse uneori din caietul de conspecte. Acestea n-au fost canalizate pe făgașul normal nici' de propagandiști (Daniela Schipor, I. Pitaru, M. Bertea, P. Tapalagă etc.) și cu atît'

Evident,- o singură dezbatere organizată la învățămîntul politico-ideologic n-ar fi schimbat radical situația. Dar nu se poate spune că, dacă aceasta s-ar fi desfășurat la cotele indicate, nu și-ar fi adus contribuția la crearea climatului de răspundere necesar. Pe de altă parte, formalismul ce predomină în grupele respective lasă' impresia că astfel sînt înțelese și se realizează și. alte acțiuni politico-educative. Ceea ce. de data aceasta, poate constitui o explicație și a rezultatelor economico-financia- re mai’ puțin corespunzătoare.
Dezvoltarea gîndirii economice — 

fundamentală pe creșterea responsa
bilității politice a cursanților. Spunea, la un moment dat, intr-unui din cercurile învățămîntului de partid, maistrul Mircea Ciubotarii, secretarul uneia dintre cele mai active organizații' de bază din unitate : „Trebuie să . avem necontenit în vedere că tripla calitate in care ne aflăm — de proprietari, producători și beneficiari — presupune îmbogățirea' permanentă a cunoștințelor profesionale, economice și tehnice, prin, pris-

ma responsabilității politice pe care o avem".Am citat -din Intervenția respectivă întrucît, din numărul mare de grupe Ia care am participat, prea puține motivații de acest fel au fost formulate. Axată cu preponderentă pe probleme economice (fapt normal, dealtfel), această formă de pregătire a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii de la întreprinderea textilă „Moldova" este insă înțeleasă și se realizează, nu de puține ori, «în mod limitativ, eantonînd exclusiv în cazuistica respectivă. O bună parte din cadrele de conducere, propagandiști ori cursanți, contribuie direct îa acest fapt. în grupa a II-a din secția filatură, ce a luat în dezbatere tema „Sarcinile organelor și organizațiilor de partid privind creșterea gradului de pregătire profesională a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii", s-ă prezentat, în deschiderea cursului, formele de pregătire profesională la care urmează să participe în acest an personalul muncitor al întreprinderii? Nu s-'a' făcut însă nici o referire la necesitatea și implicațiile acestei pregătiri, la faptul că perfecționarea profesională reprezintă inclusiv o sarcină de partid. în consecință, participanta la dezbatere au abordat tema din același unghi, uni- . lateral. Este adevărat că la o altă grupă a invățămintului de partid luările de cuvînt au evidențiat și eî- teva măsuri de . reală însemnătate practică pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale. „Le vom supune atenției comuniștilor în prima adunare generală", ne. spunea secretarul organizației de bază, Un argument că dezbaterile pot să vină efectiv în sprijinul mobilizării colectivului la îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice.Tovarășa Georgeta Podarii, secretarul comitetului de partid pe întreprindere,. ne-a asigurat, dealtfel, că in următoarele adunări generale ale organizațiilor de bază, în plenarele celor patru comitete de partid pe secții și ateliere se va insista în mod hotărît pentru Creșterea eficienței învățămîntului politico-ideologic. Este normal să se procedeze in acest fel, așa cum este de așteptat ca și Comitetul municipal de partid Botoșani să se implice în mai mare măsură în buna desfășurare a .acestei forme de pregătire. Prezența cadrelor de conducere din fiecare colectiv . la învățămîntul politico-ideologic poate și trebuie să fie și mai activă.

Tradiția viguroasă a familiei
cu mulți copii

PROGRAMUL UNIC DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI

f

AGRICOLE ÎN ATENTIA CONSILIILOR POPULARE

furnizorul firesc de produse
alimentare al orașului

Neasemuite sînt în întreaga istorie — Disciplina, grija față de mijloa- a țării marile transformări din ultimele patru decenii, care au înnoit chipul tuturor localităților, .condițiile de muncă și viață ale întregului popor. Roadele înțelepciunii și înaltului patriotism ale politicii partidului, care, la Congresul al IX-lea, a elaborat strategia dezvoltării armonioase a tuturor zonelor țării, aplicată apoi consecvent, se văd azi pretutindeni. Puternice platforme industriale, au transformat foste tirguri în adevărate citadele ale civilizației socialiste, la sate munca și viața lucrătorilor pămîntului își dau mina cu' tot mai numeroase atribute ale urbanizării. Programul unic de creștere a producției agricole, decretele Consiliului de Stat privind achizițiile de produse vegetale și animale din gospodăriile populației au' constituit noi stimulente pentru folosirea fiecărei suprafețe de pămint, spre a se obține cantități sporite de produse vegetale șl animale. Se acționează stăruitor pentru ca pămîntul, acest neprețuit mijloc de producție, să fie superior valorificat in interesul întregii țări, al tuturor celor ce-i muncesc.Despre preocupările în acest domeniu ale unui consiliu popular din județul Sălaj, despre marele potențial productiv pe care-1 constituie chiar și micile suprafețe de teren, în cele ce urmează "
*— Multora Ii s-a părut atunci că Îngrijorarea noastră, e lipsită de. te-. mei, își amintește tovarășa Dorina Rob, vicepreședinte al Biroului. executiv al Consiliului popular comunal Hereclean, despre un trecut nu prea îndepărtat. Și totuși, numărul vitelor de pe izlazul comunal scădea vă- zind cu ochii. Ba, satul Badon, sat de oieri, rămăsese fără nici o oaie. Grădinile din curțile oamenilor — cu brazde tot mai înguste, ca niște insulițe printre straturile de. papa- roni sau cîrciumărese. Apoi, din ce în ce mai multe năpădite dă buru- ieniș.Și totușî, existau voci care justificau căderea asta în jos, prin „cauze obiective" : „Ce rost are să ne ocupăm de lucruri mărunte (oh, și nu erau mărunte !), de loturile mici in folosință și de curțile oamenilor, cînd cele mari merg strună 1 l C.A-P.-ul nostru e fruntaș, asta-i important". Sau : „Ce vrei, să te pui de-a curmezișul vremii ? Uite, Zalău! a ajuns la o zvirlitură de ‘ sîntem aproape gard in gard. Iți trebuie ceva, dai fuguța și-ți cumperi. «Aprozare»- și «Alimentare» —• cite vrei. Nu uitați că, zilnic, dăm industriei din Zalău aproape 1 700 de oameni din populația activă de 2 200 de inși. Oamenii cîștigă, cumpără, aduc acasă. Asta-i situația".— Ce mai, n-are rost să înșiruim aici așa-zisele „cauze obiective" pe care, dacă le-am fi luat în seamă, am fi ajuns să dăm ,,o fugă" la oraș nu numai după un boț de brinză, ci și după un fir de ceapă. E adevărat că oamenii noștri practică la oraș meserii despre care nici nu se auzise prin părțile Sălajului și că ei ciștigă bine. Dar ce-i împiedică, întorși acasă, să-și sape grădina din curte sau lotul în folosință, să îngrijească animalele sau păsările din ogradă ? De ce dacă păminturile cooperativei de producție dau recolte bune, loturile în folosință să nu dea nici o circă de nutreț ? Cu alte '■■ivinte, de ce să micșorăm binefa-■ile aduse de industrializare, de iperativizare, prin neglijarea pă- ntului ? Iată întrebările pe care ni le-am pus.— Și răspunsurile ? . . .

cele de producție, calități specifice muncitorilor nu pot decit să ducă la aceeași atitudine a lor față de acel mijloc de producție străbuni : pămîntul. poate cunoaște mai bine orașului de produse agroalimentare, decit cei care lucrează la oraș ’ Așadar, in loc să lăsăm ca navetișmul să devină o scuză pentru, nelucrarea pămîntului de lingă casă, l-am considerat un argument pentru dezvoltarea micii agriculturi. Iar pentru cei care, nu lucrează la oraș rie-am spus : pentru ce țăranul cooperator n-ar fi la fel. de- iscusit și... harnic' și pe lotul in folosință sau în grădina din curte ? în acest sens, au fost dezbătute la sesiunea consiliului popular și lămurite pe de-a-ntregul așa-zisele „cauze obiective" care ți-

moștenit din Și-apoi, cine nevoile

însemnări din comuna 
Hereclean, județul Sălaj

băț,

neau pe loc, ba chiar dădeau lțjapoi „mica agricultură".înlăturarea nepăsării, față de pă- mintul din gospodării a început pe două fronturi : a) membrii cooperatori să înțeleagă că măiestria lucrării pămîntului trebuie folosită în aceeași măsură și pe loturile în folosință, cu precizarea că, în caz contrar, pămîntul cooperativei, arat de cooperativă, își poate schimba stăpi- nul. De această cotitură în mentalitatea și munca oamenilor a răspuns deputatul Gheorghe Crețu, președintele C.A.P. ; b) s-a mai hotărît ca, în satul. Badon, rămas fără o singură oaie, locuitorii, vestiți oieri pină mai anii trecuți, să fie ajutați să-și procure pentru început circa 100 mioare. A răspuns deputatul Nichita Săbădîș.Apoi, „frontul activității" consiliului popular s-a. extins, fiecare deputat a primit un sector precis de acțiune și răspundere. Pe gospodării. Cu obligația de a prezenta - dări de seamă periodice. Cu antrenarea întregului activ al organizațiilor obștești, a întregului consiliu popular, pentru înlăturarea dificultăților, a cauzelor, pe care inerția măi încercă să le boteze „obiective". își. amintește deputatul Gheorghe Crețu; răspunzător de prima acțiune din cele citate :'— E drept, n-a trebuit să recurgem la . măsura de a sancționa pe cineva cu ridicarea dreptului de a folosi lotul de pămînt.. Am avut însă de tras serios împotriva unor concepții, de genul.: „Sau în C.A.P., sau pe lotul în folosință". Ba, uneori, am mai avut și întirzieri la muncă, justificate prin „am fost pe lotul în folosință", să-mi tarla ?“ picior în oraș și cu altul la țară' să-și justifice calitatea de oameni satului și pe lotul în folosință, grădinile din spatele casei sau acareturi.— Și totuși, cu ce-ați început ?— Cu mine însumi, cu lotul în folosință, cu grădina, cu propriile vite. Oricît de iscusită ți-ar fi vorba, tot fapta atîrnă greu. Pe urmă, cu Ceilalți deputați. Și-așa am ajuns pină la ultimul membru cooperator.Acțiunile hotărite ale consiliului popular prin deputății săi, prin gospodarii de frunte ai comunei au redat Herecleanului, vecin nemijlocit al municipiului Zalău, menirea firească de producător al bunurilor agrozootehnice pentru oraș. Astăzi, în graj-

Alteori — invers : „cum Îngrijesc lotul, cind sînt pe Am vorbit și cu cei „c-un ..... „„ ai 
în în

durile celor 1 669 mună cresc peste cornute, din care lițe cu lapte, 2 400 oi, peste 9 000 păsări. Anul trecut,- gospodarii Herecleanului au cîștigat numai din livrările de produse către ștat aproape 2 000 000 iei. Sumă care rotunjește cîștigurile de ordinul zecilor de milioane cîștigate de membrii cooperatori sau muncitorii industriali. Cit despre nivelul de trai al locuitorilor comunei, acesta, se poate deduce și din suma de peste 12,5 milioane lei, cît a reprezentat volumul mărfurilor vindute de cooperativa de producție, achiziții și desfacere . a mărfurilor.Iar simțul gospodăresc, conștiința menirii satului de a produce cit măi multe bunuri agroalimentare proliferează. Pentru anul acesta, locuitorii comunei și-au propus să sporească numărul de bovine in gospodăriile personale la peste 2 000, al porcinelor la 3120, al ovinelor la peste 2 600. Și, corespunzător acestei baze materiale — să sporească și cantitățile de produse contractate cu statul, adică : 235 capete bovine, 450 porcine, 5 000 kg carne de oaie, 6 700 hl lapte de vacă și 270 hl lapte de oaie, 9 000 kg lină, 570 tone de cartofi, 155 tone de sfeclă de zahăr, 156 tone de struguri, 46 tone .de legume etc.La sesiunea consiliului popular care a adoptat această hotărîre- au fost minuțios dezbătute .căile și posibilitățile de a realiza și chiar depăși cantitățile propuse. Iată cîteva din opiniile deputaților : „Orice crescător de animale poate asigura livrarea a 900 litri lapte de fiecare vacă și 20 litri lapte de oaie. Pentru aceasta e• însă necesar : să. asigurăm fiecărui crescător de animale semințele pentru furaje ; să urmărim starea de vigoare și sănătate a animalelor ; să procurăm din ' timp antidăunători și îngrășăminte pentru legume". (Gheorghe Crețu) ; „Și pină acum loturile în folosință au fost arate cu utilajele secției de mecanizare. De cele mai multe ori, lucrările au fost de bună calitate.. S-a întîmplat însă, se mai poate întîmplă, să fie și de calitate slabă.. Acum, așa ceva nu se mai poate permite. Pă- rnintul e viu, el reacționează. Și e prea tîrziu atunci cind dai vina, pe mecanizatori. Deputății să urmărească la fața locului calitatea lucrărilor", (Gheorghe Breban) ; „Asigurarea cu semințe să includă garantarea calității acestora de. către specialiști, atestată de consiliul popular. Căci sămînța pusă-n brazdă rea, nu poate rodi decit rău" (Sa- moilă Deak).Sesiunea a .hotărît ca planurile de cultură pe gospodării să fie ulterior grupate., pe circumscripții electorale, astfel îneît fiecare deputat să poată urmări zilnic desfășurarea lucrărilor agricole, starea animalelor, să poată interveni cu un sfat, cu un ajutor.Desigur, acțiunile Consiliului popular comunal Hereclean nu au nimic ieșit din comun, ele sînt la în- demîna tuturor comunelor situate lingă orașe, care au datoria de a asigura aprovizionarea acestora și prin produsele obținute în gospodării. Ele au de înlăturat însă acea crustă a nepăsării față de pămînt, cît de mică ar fi suprafața acestuia. Pentru ca satul să apară în oraș cu menirea onorată — aceea de producător al bunurilor agroalimentare. Datorie a tuturor comunelor, dar mai ales a celor „gard in gard" cu orașul.

gospodării din co-1 500 vite mari 650 vaci sau bivo-

Silvestri A1LENEI corespondentul. „Scinteii

(Urmare din pag. I)în fața noastră, sub ape, se află un loc bine marcat pe hărți dar care nu mai există : confluența dintre Bistrița și Șiret. Apele se amestecă undeva, lac ; Bistrița se varsă Șiret... ințr-un lac, cel fața rfbastră, cel de Galbeni, la coada lui.
lor in în din la

Aici ne înțîln'm cu 
trecutul. La sfirșițul

Lanrențiu DUȚĂ 
Eugen TEGLAȘ corespondentul „Scinteii"

lui ’83 a intrat in funcțiune primul grup, ia , începutul Iui ’84 al doilea ; furnizează . împreună 29,3 MW. La uzină ascultăm zgomotul imperceptibil al generatoarelor care pulsează, oră de oră. în sistemul energetic național, aproape 30 000 kWh. Liniște, Șiretul muncește î . — Am fost 1 500—1 600, acum mai. sintem, vreo 550; utilajul a fost . redistribuit și el, ceaCel care Inginerul șeful brigăzii Galbeni. N6i îi spunem că e, tînăr, el ne răspunde că e „încă tînăr".— Un colectiv de constructori este o ființă monocelulară care. se. tot divide — zice. în primăvara lui '79, în martie, am lăsat un lot la Stinca Costești, pe Prut, și am venit aici, înainte tot așa ne divizasem : de la Vidraru, unii au rămas pe loc, alții au mers la Bacău 2, pe Bis- , trița, pe urmă la Uzului—— Fotografiile de reți 7— Da, de acolo, mi-a rămas inima, am stat șase âni. Pe urmă, ființa monocelulară s-a divizat iar, am ajuns Ia Stinca Costești, și pe urmă la Galbeni, acum conturile în linii mari vreo mie trecut la Răcăciuni și Ia Berești, Galbeni produce și .noi - avem de terminat, vreun an, și pe urmă iar...

mai mare parte, ne vorbește este Mircea Rusu, complexe

Poianape pe-
Acolo.

s-au încheiat, de oameni au

- Unde ?— Ml-ați pus o întrebare foarte grea... Să vă spun mai bine cum am început. Va să zică, am ajuns acum cinci ani, în martie. în cîmp. Goi. Fiecare șantier are greutatea lui ; Ia Galbeni a fost că n-aveam pod. ocoleam pe Ia Bacău, vreo patruzeci de kilometri ca să trecem Șiretul. Primul lucru, am făcut un bac.— Unde ati locuit ?— Am cazat oamenii în satele din zonă și o parte în Bacău. Asta la început.

Comuna Lueta, la care. ne referim în reportajul de față, se aseamănă în multe privințe cu alte localități de- pe meleagurile Harghitei. însă nici o altă localitate de la „polul românesc al-frigului" nu se poate rnîii- dri cu superbul, atribut de „comună cu o mie. de copii". El aparține Lue- tei. Și datează nu de ieri sau de azi, ci de veacuri.Lueta are 4 200 de locuitori, dintre care aproape 1100 copii între zerd și 18 ani. Indicele de natalitate este aici de .23,8. la sută, superior mediei pe județ și pe țară.Deunăzi, în timp ce fie. îndreptam spre Lueta, am cunoscut un tînăr, pe nume Kolozsi Ladislău.— Vin de la maternitatea din Miercurea Ciuc — povestea el. radiind de bucurie. Azi-noapte soția mi-a dăruit al doilea copil..Cu această cunoștință întîmplătoa- re, am ajuns și noi în „comuna cu o mie de copii". ■ ■— Păcat că nu-mî .vin acum în minte cuvinte mai frumoase și mai bogate în idei, ca să înțelegeți mai bine ce înseamnă pentru noi și comuna noastră copiii — ne-a spus Lâzăr Istvăn, vicepreședintele con- / siliului popular. Aici, cine nu are - copii poate, să posede bogății nemăsurate, tot este , compătimit. „Săracii de ei 1“ — spun ceilalți des- . pre o familie,, oricît de înstărită, dar. fără urmași. Copiii înseamnă viață, înseamnă viitor, înseamnă că. n-am trăit degeaba. Pentru ei, pentru fericirea lor, muncim noi, părinții, la mină, în fabrică șau pe ogoare. Pînă și faptul că in comuna noastră ne confruntăm mereu cu problemele dezvoltării se datorează lor, copiilor. Mereu sîntem în situația gospodarului care nu poate să răsufle ușurat că și-a terminat, definitiv, casa. Mereu mai ațipim cite, ceva; Ia zestrea comunei. Apar, așezări noi. trebuie să ne gindim la dezvoltarea grădinițelor, a școlilor, la construirea unui nou. asta findîn curs așezare. 47 de familii tinere înalță în perimetrul ei viitoarele, case. în noua clădire a școlii, din centrul; comunei, amenajăm o sală de. sport, precum și ateliere școlare moderne Facem totul pentru copii, prin munca oamenilor și cu sprijinul nemijlocit al partidului și statului. Cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită la ședința Consiliului Sanitar Superior, ne-a mers la inimă. Ideile din cuvîritare se afla de .mult în su- flfetul oamenilor de la Lueta, au rădăcini adinei în dragostea ce o simțim cu toții pentru - patria noastră comună, mamă bună pentru toți fiii ei. făr.ă deosebire de naționalitate. La' noi,, copiii n-au fost, nu' sînt ‘și nu. vor fi niciodată considerați o povară. -Venirea lor pe lume ne bucură nespus de mult, îi creștem cum■ ‘se cUvinef ca'"să' fie rdameni adevgr- '”' rați,-eu dragoste față da muncă, față de viață și de țară. .— .în școala din centrul comunei, școală- cu 10 clase, învață 634 de copii — ne spune Szabo Daniel, directorul școlii. Avem aici 12 săli d« clasă. Ce poate fi o bucurie mai mare pentru un cadru didactic decit faptul că are pentru Cine să tjudeascâ. Iniaginați-vă o clasă cu cite 40—45 de perechi de ochi deschise mari spre cunoaștere, spre lume. Nu vreau , să mă laud, dar copiii din Lueta sint ageri la minte, sînt sîrguincioși și. învață bine, iar cînț- devin oameni mari știu să-și găsească rostul in viață. După terminarea celor 10 clase, majoritatea covîrșitoare continua să învețe. în prezent, peste 200 dintre foștii noștri elevi învață in liceele din Miercurea Ciuc, Odorheitl Secuiesc, Vlăhița și Sfîntu Gheorghe. Profesoara Mărton Emeșe, mamă și ea a trei copii, ne împărtășește o experiență demonstrată cu prisosință în practica procesului înstructiv- educativ a școlii generale din Lueta. Copiii provenit! din familiile numeroase obțin notele cele mai bune. Nu se Iasă pînă nu răzbesc, pînă nu

ajung oameni de ispravă. Mulți dintre elevii care au învățat aici sint azi directori de întreprinderi, ingineri, medici, profesori, tehnicieni, maiștri, muncitori de nădejde, gospodari harnici și pricepuți, adică oameni pe care societatea noastră poate oficina și în orice împrejurare conta.De unde această tărie de caracter ? în primul rînd din sinul familiilor bine închegate. Divorțul este foarte rar pe aici, privit cu uimire și cu tristete în suflet,, ca ceva nefiresc, ca ceva ce se abate de la regula generală. O căsătorie odată încheiată trebuie să dăinuie. Aceasta deoarece copiii au nevoie deopotrivă de tați și de mame care să-i crească in spiritul muncii și hărniciei, întru dragoste față de tot ce este nobil și frumos. Copiii au nevoie de afecțiune părintească, dar mai au nevoie de îngrijire și de ocrotire. în acest sens activează în comună 33 de cadre didactice, 3 medici și 4 cadre sanitare - cu pregătire medie.La Lueta suma totală ce.se primește din partea statului ca ajutor mamelor cu mulți copii întrece anual 200 000 lei. Dacă mai adăugăm Ia aceasta alocațiile de stat pentru copii,, școlarizarea, manualele, costurile asistenței sanitare, ajutoarele. indemnizațiile, celelalte forme de sprijinire de care se bucură familiile cu mulți copii, avem imaginea marilor eforturi făcute de statul ‘nostru: pentru vigoarea și tinerețea fiecărei localități a patriei.Am spus că la Lueta copiii înseamnă bogăția cea mai de. preț. Este timpul să facem cunoștință cu oamenii cei mai bogați din „comuna cu o mie de copii". în casa soților Bâlint s-au născut 18- copii. Au rămas în viață 16. Desigur, mulți dintre ei sint oameni așezați la casele lor. Doar trei dintre ei. două fetițe și un băiat, mai sînt de vîrstă școlară. Mama eroină Andrâs Katalin păstrează cu mtire grijă diploma semnată de președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ea este bunica a 18 nepoți. Deocamdată.La Lueta. 41 de familii se mîndrese evînd intre 6 și 10 copii fiecare. Sofii Gal — Imre și Margit — sînt părinții a 6 copii. Imre este miner la întreprinderea minieră Harghita, iar Margit se ocupă de copii, de treburile casei și gospodăriei. Familia dispune ,de' 20 de ari de pămînt, un cal. o vacă. 4 oi și multe păsări.— Greșesc amarnic toți acei care se sperie de copii — ne spune mama. Cind mă uit la copiii mei. mă simt ' puternică și bogată. Mi-au adus și îmi aduc multe bucurii. Nu-i atît de greu cu ei precum se crede. Pentru că cei mai mari îi ajută pe cei mici. Desigur, n-ar fi drept să spun, că nu sînt și griji cu ei. Dar ce înseamnă grijile față de imensa bucurie de a fi mamă, izvorul, vieții pentru alte vieți ? .1.. . --ț 4-Vfim. șl npî. trei-, băieți și trei •fete — cqntinuă minerul Peter Ignâc. Cel mai mare și-a■ satisfăcut de aurind stagiul militar. S-a eliberat de la Constanța?. Nu peste mult timp va întemeia și el o familie. Iar în ce mă privește — ne spune mai în glumă, mai în serios — trebuie să mă gindesc încă de pe acum cum să fac și cu ce șă-I ajut ca să aibă la rîndul lui o familie tot așa de mare și fericită ca cea în care a crescut și de unde va porni în viață.,„Să aibă la rîndul lui o familie mare și fericită". Cu aceste. cuvinte părăsesc casa părintească copiii din Lueta atunci cînd ei pornesc facă un rost în viată. în Harghitei, Vlăhiței, Miercurii Ciucului, la parchetele forestiere din mtinții Călimanilpr, Gurghiului și Giurgeuîui sau în alte locuri'mai îndepărtate ale muncii și Vieții. —« *—— -.-i—-morale întărite de societate, ei vor oriunde va fi nevoie de brațele si mintea lor.

însemnori dintr-o frumoasă 
așezare harghiteană unde 
mîndria de a avea copii se 

afiă la mare cinste

dispensar și la multe altele. Și fiindcă sîntem multi și în cu- vom fi și mai mulți.momentul de față se află în de realizare o adevărată nouă

să-și minele în .fabricile și uzinele Odorheiului Secuiesc,
înzestrați cu trainice valon moștenite de la părinți și îzbindi

I. D. KISScorespondentul „Scinteii
poate fi mîndră. Veni, vidi, 
viei, se traduce, în limba lor, așa : Am venit pe cîmp, pe malul riului, am făcut o hidrocentrală, am plecat să facem alta. Simplu, nu-i așa ? Acest „simplu" înseamnă, pentru mulți dintre ei, peste zece mii de zile și de nopți petrecute sub . . : minus 20 de grade, viscol sau la plus 30. cînd nici o boare nu mișcă frunza, ceasuri nesfîrșite, cu ploi putrede, de toamnă, vinturi umede, dinspre

cerul gol laps

Sînt „bicaziști" toți trei ; și el, și Ion Crețulescu, și Nicolae Cojocaru. Admirasem eu un ceas înainte betoanele digului de aici, de la Răcăciuni, . și l-am rugat pe șel’ul brigăzii să ne facă cunoștință cu torii. Ștefan Scurtu chiar betonistul.Acolo, la Bicaz, la începutul anilor ’50, au venit trei băieți din satele dimprejur. Au învățat, au muncit. Revoluția i-a luat de mină, i-a făcut constructori, Ie-a arătat care

au- este

Apele care dau țării energie
Am făcut limfentație de acces, gata, cu pensar, cu centrală termică. în ’80 a fost gata podul, recrutasem forță de muncă, aveam cursuri de calificare în toate meseriile. Baza o formau constructorii cu experiență...— ...cei care au venit cu dumneavoastră de la Stinca Costești...,— Mai bine zis, am venit eu cu ei. pentru că unii trec, din șantier în șantier, tocmai de la Bicaz: Ieremia- Chihaia, mecanic de utilaj, Gheorghe Bră- escu, șofer, Gheorghe A- simionesei, betonist — și mulți alții, pot să vi-i spun pe nume pe toți cei cu care am început Galbenii: Francisc Tancău, Ion Bădița, Ion Avădanii. Mihai Doboș, Ion Cărămidă...

barăci, bune, a- cu .apă, drumuri în toamnă era școală, cu dis-

Marea familie a constructorilor de hidrocentrale, cea care se „înmulțește" prin scizi- paritate. răspîndită th mai toată țara, a avut (și, parțial, mai are) un „lot" aici, la Galbeni, de care

stepe, zile și nopți cînd îngheață sau se topește totul, afară de un singur lucru : credința indirjită a constructorului în adevărul betonului, al barajului, al construcției.Inginerul Mircea Rusu a început să lucreze la .Vi« draru, în 1965. Nu este o simplă coincidență, este un destin. Anul Congresului al IX-lea al partidului, anul I al Epocii Ceaușescu, a însemnat, și pentru constructori, anul .descătușării marilor energif creatoare, al unor ample și magnifice materializări ale visurilor lor. De atunci, din șantier în șantier, cu oamenii. săi, cu alții, care încep prin a fi „noi" și încet, încet devin „bătrîni", constructorul de hidrocentrale își împlinește destinul : truditor la rădăcinile luminii.Amintirile sale se măsoară cu megawați și au culoarea apelor din lacuri...
Ștefan Scurtu ne spune o frază memorabilă : „Bicazul a fost academia constructorilor de hidrocentrale 1“

e sensul vieții,. l-a crescut cu grijă. Ei, la rindul lor, au învățat, și - au învățat, și au inyâțat la școlile numite Someș, Porțile de Fier, valea Bistriței, /Riul Mare, Lotru, Cefna, valea Oltului — tele.Fierarul Crețulescu betonist crede că constructorului de centrale este foarte i— O luăm de jos ajungem sus zicem Iar o luăm de jos...Da, cam asta e viața. Și în urmă rămîn zilele și nopțile care se măsoară în megawați și au culoarea—Dacă Bicazul a fost „a- cademia" constructorilor de hidrocentrale, atunci „universitatea" lor a fost Școala medie tehnică de construcții hidraulice din Piatra Neamț. A funcționat din 1949 pină prin 1955 și a . scos bravul detașanîent de maiștri și — Unii dintre ei— ingineri care a primit botezul focului pe Bistrița și astăzi este ' nucleul oricărui șantier de hidrocentrală. Aici, la Răcăciuni,

Ionviața hidro- simplă: și cind gata și •

în vuietul unui șantier care măsoară 18 kilometri, ăm cunoscut trei „universitari": inginerul Constantin Baroi, șeful brigăzii complexe, și maiștrii Gheorghe Manoliu și Nicolae Coio- caru. Fiul acestuia din urmă. Mircea, este ingi. ..-r aici. Are 27 de ani. Ștefan Scurtu îl laudă :— Nu că e. băiatul lui, dar e foarte bun, nu are nevoie de dădăceală. Dacă s-a născut pe șantier, la Bicaz...Adică — are certificat de garanție.Răcăciuni este prezentul în viața unui șantier. Cu- vintul „furnicar" este cel care dă măsura exactă a peisajului. Sau „front". în avangardă, stația de pompare, cea care gonește a- pele ; vin batalioanele- de betoniști ; sub ochii noștri toarnă prima grindă la u- zină ; montorii lucrează de acum și ei ; uzina a ajuns la cota 30, e un bloc imăns de beton și o pădure de fier-beton ; urmează canalul de aducțiune. „Barajul este gata, își. așteaptă a doua deviere" — zice Constantin Baroi, care (înalt, mai mult decit bine legat, cu o voce de sten- tor, cu părul cărunt) seamănă cu un actor care joacă rolul „șef de șantier".Curind, curînd, așa cum B-a întîmplat Ia Galbeni, vor începe să ze, vor pleca Sascut, acolo . . ______este viitorul unui șantier. Iar Răcăciuni va sistemul energetic cu zestrea sa de La Berești se barajul.Energia lui Mircea Rusu, a Iui' Constantin Baroi, a lui Ion Bârjoveânuf a tovarășilor lor își va muta cî.mpul de acțiune. Pe alte cursuri de apă. în alte locuri unde vor găsi cîmp gol, vor ridica barăci, vor face alei si șosele, apoi...

mai de mult constructorii se împuține- spre Berești- unde acumintra in național 50 MW. betonează
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
Secretarul general al Mișcării Revoluționare Naționale 

pentru Dezvoltare din Ruanda
(Urmare din pag. I)întreaga lume. S-a evidențiat, totodată, importanța întăririi unității și colaborării tuturor forțelor progresiste și antiimperialiste de pretutindeni, a tuturor popoarelor în lupta pentru asigurarea triumfului politicii de destindere, dezarmare, pace și colaborare, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, independență și progres ale fiecărei națiuni. în context, a fost reliefată însemnătatea întăririi unității și solidarității popoarelor afri

cane pentru consolidarea independenței, pentru dezvoltarea conlucrării dintre ele, pentru promovarea u- nei politici de destindere, pace și colaborare.în timpul întrevederii a fost ex- primat sprijinul activ față de lupta poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., și s-a evidențiat importanța soluționării democratice a problemei Namibiei, asigurării accesului său la independență, la dezvoltare liberă, de sine stătătoare.Abordîndu-se probleme ale dezvol

tării econortiice mondiale, s-a subliniat că trebuie întreprinse noi măsuri pentru depășirea situației actuale, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni pe calea progresului economic și social.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, a luat parte tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Mihai Nicolae, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
Ambasadorul Republicii Argentina,

cu prilejul prezentării scrisorilor de
(Urmare din pag. I)înminind scrisorile de acreditare, ambasadorul argentinian ENRIQUE 
FLORENCIO LUPIZ a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un prietenesc salut din partea președintelui Republicii Argentina, dr. Râul Alfonsin, iar poporului român cele mai bune urări.în cuvîntarea prezentată de ambasador sînt relevate tradiționalele relații de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, importanta contribuție pe care a adus-o la aprofundarea acestor raporturi vizita efectuată în Argentina de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Sînt subliniate, de asemenea, prestigiul de care se bucură eforturile sale consacrate păcii și înțelegerii între popoare.-Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat, la rindul său, președintelui Națiunii Argentiniene, dr. Râul Alfonsin, urări de sănătate și fericire, iar poporului argentinian prieten progres și prosperitate.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român, după ce este evidențiat rolul important ce revine dialogului și contactelor la cel mai înalt nivel în dezvoltarea bunelor relații dintre cele două țări și popoare, este reafirmată hotărîrea României de a întreprinde toate măsurile în vederea înfăptuirii înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, a realizării prevederilor înscrise în documentele bilaterale, de a dezvolta cooperarea economică și tehnică, relațiile comerciale, schimburile cultural-artistice. Există toate condițiile ca relațiile româno-argentiniene să înregistreze mari și tot mai însemnate progrese in viitor — se arată în cu- vîntare — relevîndu-se că ele au o bază trainică atît în afinitățile

acreditarede origine, limbă și cultură latină, cit, mai ales, in faptul că ele se întemeiază in mod ferm pe principiile de drept internațional.în continuare, în cuvîntare se subliniază că problema centrală a vieții internaționale o constituie lupta împotriva cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, și în primul rind la dezarmare nucleară. De asemenea, este reliefată necesitatea lichidării subdezvoltării, instaurării unei noi ordini economice internaționale.Președintele României a urat ambasadorului argentinian succes deplin, în misiunea ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.La solemnitate și la convorbirea ce a avut loc cu acest prilej au luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

A apărut, în limba germană :

NICOLAE CEAUȘESCU
Opere alese,

volumul 3
Editura politică

Vizita oficiala a ministrului afacerilor 
externe al Republicii LiberiaLuni au avut loc la București convorbiri între ministrul afacerilor externe. Ștefan Andrei, și ministrul afacerilor externe al Republicii Liberia, Ernest Eastman, în legătură cu dezvoltarea relațiilor româno-libe- riene, precum și asupra unor probleme ale actualității politice internaționale.Aspecte referitoare la dezvoltarea cooperării economice în domenii de interes comun, de lărgire și diversi

ficare a schimburilor reciproce de mărfuri au fost discutate de oaspete în cadrul întrevederilor avute in aceepși zi cu ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Vasile Pungan, și ministrul minelor. Ion Lăzărescu.La convorbiri și întrevederi a fost prezent Webster Simpson. însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Liberia la București. (Agerpres)
Vizita delegației parlamentare belgienePreședintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan, s-a intilnit, luni, cu delegația parlamentară belgiană, condusă de Edward Josef . Leemans, președintele Senatului, și Jean Defraigne, președintele Camerei Reprezentanților.S-a procedat la un schimb de informații cu privire la activitatea și preocupările parlamentelor din România și Belgia, subliniindu-se contribuția pe care acestea o pot aduce la amplificarea colaborării dintre cele două țări și popoare. A fost evidențiat, totodată, rolul parlamentelor și parlamentarilor in lupta pentru stăvilirea cursei înarmărilor. pentru edificarea unui climat de cooperare și securitate în Europa și in lume.în aceeași zi, în cadrul unei întrevederi a ministrului afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei, cu

delegația parlamentară belgiană, au fost abordate aspecte ale amplificării și diversificării relațiilor dintre România și Belgia. A avut loc, totodată, un schimb de vederi în probleme actuale ale vieții internaționale, îndeosebi cu privire la încetarea cursei înarmărilor nucleare, la crearea unui climat de pace și securitate în Europa și în lume.Parlamentarii belgieni au avut, de asemenea, convorbiri la conducerea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.Parlamentarii belgieni au depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Biroul Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în onoarea oaspeților belgieni.A fost prezent Jan Frans Maes, ambasadorul Belgiei la București.

Tovarășului ANDREAS PAPANDREU
Președintele Mișcării Socialiste Panelene — P.A.S.O.K.

ATENACu prilejul realegerii dumneavoastră In funcția de președinte al Mișcării Socialiste Panelene — P.A.S.O.K., vă adresez cordiale felicitări și calde urări de noi succese în îndeplinirea misiunii de înaltă răspundere ce v-a fost încredințată. rîmi exprim încrederea că bunele relații de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Mișcarea Socialistă Panelenă — P.A.S.O.K., dintre România și Grecia, se vor dezvolta in continuare, spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, destinderii, securității și înțelegerii în Balcani, in Europa și în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

r. p. ungară : Noile surse energetice 
în programele dezvoltării economice

FAPTE, REALIZĂRI III:

ANUL 48 AL LIBERTĂȚII
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■ Desfășurînd larg întrecerea socialistă în cinstea aniversării a 40 de ani de la revoluția socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și Congresul a! Xlll-leg al partidului;' părPehii mun'cii din industria județului Bihor au realizat, in perioada care a trecut din a- cest an, o producție-marfă suplimentară in valoare de peste 80 milioane lei, concretizată in realizarea, peste prevederi, în perioada care a trecut de la începutul anului, a 25 000 tone lignit, 71 milioane kWh energie electrică pe bază de cărbune, 15 milioane mc gaze libere, mașini-unelte de prelucrare a metalelor prin așchiere n valoare de 11 milioane lei, 340 one cărămizi refractare, 236 toneuleiuri minerale, 190 tone bitum, 700 tone alumină, confecții textile în- sumind 122 milioane lei, alte produse utile economiei naționale.
181 Colectivul Antreprizei de construcții căi ferate Rîmnicu Vîlcea a terminat lucrările de dublare a căii ferate pe 20 kilometri între stațiile Rîmnicu Vîlcea și Călimănești. De asemenea, s-a încheiat montajul celor două poduri în lungime de 64 și respectiv 200 metri, care traversează rîurile Cetățuia și Olt.■ Printr-o bună organizare a activității productive, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație și creșterea productivității muncii, colectivele de la Centrala electrică de ter- moficare Ișalnița, Schela de producție petrolieră și Combinatul chimic din Craiova au livrat, peste sarcinile de plan la zi, 150 milioane kWh energie electrică obținută pe bază de cărbune, 3 milioane metri cubi gaz metan și 708 000 metri cubi gaze asociate utilizabile, precum și oproape 8 000 tone amoniac de sinteză.
■ La Năvodari a fost dată în folosință, cu 4 luni înainte de termen, noua fabrică de piine cu o capacitate de producție de 10 tone pe zi. Colectivul din cadrul Trustului de antrepriză generală pentru construcții industriale Constanța, care a realjzat acest obiectiv, a adus unele îmbunătățiri proiectului inițial, prin adăugarea unor recuperatoare de căldură la cuptoare

le de coacere, pe baza cărora se realizează însemnate economii de combustibil.■ De la începutul anului și pînă în prezent, în unitățile economice din județul Sălaj au fost recuperate și reintroduse in circuitul productiv, peste prevederile de plan, 4 997 tone oțel, 116 tone fontă, 64 tone alamă, 4 tone bronz, peste 100 tone materiale refolosibile din cauciuc, precum și alte însemnate can

tități de oțeluri aliate și înalt aliatei plumb, zinc, aluminiu, cupru și mase plastice.■ Valorificind tot mal eficient resursele locale de materii prime, materiale și forță de muncă, unitățile de mică industrie aparțînînd consiliilor populare, cooperativelor agricole de producție, cooperației meșteșugărești și celei' de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor din județul Timiș au realizat, de la începutul anului, un volum de producție de largă utilitate gospodărească mai mare cu 50 milioane lei decit prevedeau sarcinile de plan și cu aproape 160 milioane lei peste nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare a anului trecut.■ Oamenii muncii de pe marea platformă a Combinatului de îngrășăminte chimice din municipiul 
Turnu Măgurele acționează energic pentru îndeplinirea și depășirea ritmică a sarcinilor de plan la export. Ca urmare, chimiștii de aici au livrat suplimentar partenerilor externi mai bine de 10 000 tone de îngrășăminte complexe.■ Colectivul de muncă al întreprinderii forestiere de exploatare și transport din Tirgu Secuiesc întîm- pină marile evenimente politice ale acestui an cu rezultate remarcabile in producție. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, au fost livrate suplimentar economiei naționale peste 6 000 metri cubi masă lemnoasă, depășindu-se substanțial planul la producția-marfă. In vederea diversificării sortimentelor și a sporirii gradului de valorificare a masei lemnoase, la secția de prelucrare-industrializare a lemnului s-a realizat o nouă capacitate pentru subansamblele necesare producției de mobilă. Noua linie tehnologică va contribui și la creșterea productivității muncii.O Prin utilizarea judicioasă a materiei prime și materialelor și sporirea productivității muncii, oamenii muncii din unitățile industriale ale

perioa-an, o ■ La secția de mobilă a Combinatului de prelucrare a lemnului Brăila se realizează în acest an o producție destinată exportului mai mare de trei ori decit în anul precedent. De remarcat că, de la în- portqte nu s-a înregistrat nici un refuz de calitate. Totodată, rezultate deosebite se înregistrează și in domeniul creșterii productivității muncii. Un exemplu concludent în acest sens îl constituie șlefuirea și aplicarea mecanică a furnirului pe canturile curbe, care a condus la o creștere a productivității muncii la operațiile respective cu 25-30 la sută.

orașului Huși au obținut, in da care a trecut din acest _... _ importanță diminuare a costurilor la producția-marfă, ceea ce a făcut să se realizeze la întreaga producție industrială a 'localității' eco-i: «jueiu, ,ub leiuurcui cu, ue >a m- homi.i în ț valoare de 3,5 milioane cepuțu.1 acestui an, la produsele.ex,lei- . ' ..... ~ -■ Locuitorii județului Galați participă la lucrările de înfrumusețare și bună gospodărire. Au fost efectuate aproximativ 1 130 000 ore de muncă patriotică, evidențiin- du-se locuitorii din municipiile Galați și Tecuci, orașele Tîrgu Bujor și Berești, precum și din comunele Cosmești, Cavadinești, Cudalbi, Drăgănești, Fundeni, Independența, Schela și altele.
ALBA iULlA: Apartamentul 16 000Pe Platoul Romanilor, în ansamblul Parc-Cetate, se construiește apartamentul cu numărul 16 000. O cifră grăitoare pentru tinerețea de acum a acestei străvechi așezări, care a cunoscut în perioada care a trecut de Ia Congresul al IX-lea al partidului cel mai înalt ritm de dezvoltare economică și socială din întreaga sa istorie. Intîmplarea face ca apartamentul cu numărul 16 000 să se construiască lingă primele trei blocuri care au fost înălțate pe Platoul Romanilor în anul 1965. „Mai mult de jumătate din cetățenii municipiului locuiesc în prezent în apartamente noi, confortabile — ne spune tovarășul Gheorghe Ilișiu, prim-vicepre- ședlnte al consiliului popular municipal. In afară de Platoul Romanilor, au apărut în ultimii ani cartiere

noi, moderne. In acest an vor fi date in folosință primele apartamente intr-un nou ansamblu situat în jurul cetății medievale. Consemnind realizarea apartamentului .cu numărul 16 000, nu putem să nu remarcăm faptul că pentru cei care, locuiesc în cartierul Platoul Romanilor — cu o populație egală cu cea a întregului fnunicipiu Alba Iulia din anul 1968 — au fost construite și date în folosință un liceu, patru școli generale, trei grădinițe, unități comerciale și prestatoare de servicii cu o suprafață de 10 000 metri pătrați, un cinematograf cu 500 de locuri, Casa de cultură a sindicatelor, Spitalul județean cu policlinică, hotelul turistic „Cetate", stadionul municipal și multe alte dotări sociabedilitare.In aceste zile, cetă

țenii municipiului — și este de reținut că jumătate din populație are sub 30 de ani ! — participă cu însuflețire Ia numeroase acțiuni edilitar-gospodă- rești organizate în cartiere, pe străzi, pe șantierele viitoarelor locuințe. Anul acesta, adresînd chemarea la întrecere celorlalte consilii populare municipale și orășenești, în numele cetățenilor urbei, consiliul popular municipal s-a angajat să realizeze, prin participarea locuitorilor la acțiuni de auto- gospodărire, -diverse lucrări de interes obștesc în valoare de 175 milioane lei, cifră care va fi realizată și depășită, ca un omagiu adus și în acest domeniu anului 40 al libertății noastre și Congresului al XIII-lea al partidului. 
(Ștefan Dinică, corespondentul „Scînțeii").

Sibiu Cu simPozionul »Dez- voltarea culturii sibiene tn cei 40 de ani de la eliberare", la Sibiu au debutat manifestările cultural-educative din cadrul „Săptămînii muzeelor sibiene", organizată de Comitetul județean de cultură și educație socialistă Sibiu și Complexul muzeal Sibiu în întîmpinarea marilor evenimente din viața țării și a partidului — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperialistă și Congresul al XIII- lea al partidului. Programul manifestării cuprinde, intre altele, o consfătuire de lucru cu tema „Exigențele actuale ale activității de

restaurare și conservare a patrimoniului cultural-național, expunerea „Muzeul — mesaj de pace și colaborare între popoare", concursul „Valori ale patrimoniului cultural național in muzeele sibiene", vernisarea salonului județean de artă plastică și altele. (Nicolae Brujan).
Botoșani; Timp de 0 săptă" mină, în orașul Dorohoi s-a desfășurat cea de-a Xl-a ediție a „Zilelor culturii și artei", sub genericul „Omagiul marilor evenimente politice ale anului". Pe lingă numeroase dezbateri, simpozioane, colocvii șl conferințe pe teme eco- nomico-sociale, actuala ediție a manifestărilor a cuprins un mare nu

măr de spectacole prezentate de artiști amatori și profesioniști, precum și o expoziție interjudețeană de pictură, sculptură și grafică. 
(Silvestri Ailenei).Galați comuna Costache Negri, județul Galați, s-a desfășurat tradiționala manifestare intitulată „întîlnirile de la Mînjina". Simpozionul „Unitatea, independența și suveranitatea națională — idealuri permanente ale poporului român", susținut de specialiști in Istorie, vizitarea casei memoriale Costache Negri, spectacolul omagial „Cinstire înaintașilor, omagiul contemporanilor" și cel folcloric „Sub mîndre flamuri tricolore", alături

GARNET CULTURALde un recital de poezie patriotică au întregit această reușită manifestare organizată de comitetul județean de cultură și educație socialistă și muzeul de Istorie cu concursul teatrelor gălățene și al artiștilor amatori din comuna gazdă și din cele învecinate. (Dan Flăeșu).Vîlcea orSanizarea comitetului județean de cultură și educație socialistă și a societății literare „Anton Pann", la Rîmnicu Vîlcea, Olănești, Voineasa și Drăgă-

15,00 Telex
15,05 Clubul tineretului. Tineri inter

pret!, creatori și formați! artistice 
de amatori participante în Festi
valul national „Cîntarea Româ
niei"

15.20 Viata școlii
15,45 M-am născut in România — emi

siune muzicală
16,00 Agrozootehnia pe înțelesul tutu

ror. îndrumări tehnice pentru lu
crătorii din agricultură ® Siste
mele de irigat

16.20 Desene animate
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

semnul anului jubiliar
20.20 STRĂLUCITĂ SOLIE DE PACE, 

PRIETENIE ȘI COLABORARE. VI
ZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, ÎMPREUNA CU TO
VARĂȘA ELENA CEAUȘESCU. 
IN REPUBLICA ISLAMICA PA
KISTAN ȘI IN REPUBLICA 
ARABĂ SIRIANA

21.05 înflorești pămînt al bucuriei 1 — 
cîntece patriotice și revoluționare

21.20 Actualitatea în economie. Orien
tările și cerințele formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii — p'rogf'am de 
muncă tnsufletitor pentru pro
gresul economic al țării.

31,35 Teatru TV : „Trenul de noapte" 
de Cristian Munteanu (color). In 
distribuție : Nucu Păunescu, Cor- 

• nel Coman, Mircea Bașta, Olga 
Delia Mateescu, Radu Gheorghe. 
Regia : Liviu Petru Maier

22,15 Telejurnal (parțial color)

Știri sportive
TIR. Ieri la poligoanele Tunari și Dinamo din Capitală au început întrecerile celei de-a 28-a ediții a Cupei țărilor latine și Greciei, precum și ale celei de-a XXV-a ediții a campionatelor internaționale de tir ale României, competiții la care participă peste 300 de sportivi și sportive din 16 țări.în prima zi, sportivii români au obținut cinci locuri întîi la competiția țărilor latine, realizînd victorii la pistol standard femei prin Anișoara Matei — 586 puncte, echipe (în aceeași probă) — 1 733 puncte, la piștol liber bărbați prin Liviu Stan— 565 puncte, precum și pe echipe— 1 680 puncte, Eva Olah la pușcă 10 m — 384 p.Iată rezultatele înregistrate la campionatele internaționale ale României : pistol liber băieți : 1. Erich Buljug (S.U.A.) — 569 p ; 2. Liviu Stan (România) — 565 p ; 3. Sorin Babii — 559 p ; pușcă 10 m fete : Eva Olah — 384 p (27) ; 2. Dumitra Matei — 384 p ; 3. Vreni Kochli(Elveția) — 382 p.întrecerile continuă astăzi, cînd intră în concurs și trăgătorii de la arme de vînătoare.
FOTBAL. Meciul restanță Steaua — Dinamo, meci deosebit de important pentru atribuirea titlului de campioană națională — ediția 1983—1984— se va juca miercuri, 16 mai, de la ora 17,30 pe stadionul „23 August" din Capitală.
CANOTAJ. în ziua a doua a Regatei internaționale de canotaj academic de la Essen (R. F. Germania), Valeria Răcilă (România) a obținut o nouă victorie in proba de schif simplu, cu timpul de 3’38”56/100. Sportivele românce au mai terminat învingătoare și în probele de schif dublu rame, schif 4 plus 1 și schif dublu cu vîsle.
BOX. Ieri, meciuri frumoase, mult aplaudate, la sala Floreasca din București, cu x ocazia primei gale a turneului celor mai buni patru boxeri din fiecare categorie de greutate.Azi, de asemenea, la sala Floreasca, de la ora 17,30, alte 12 meciuri deosebit de interesante, dintre care subliniem, la cat. 51 kg, C. Tițoiu (Dinamo) — Al. Șchiopu (Steaua), la 57 kg, N. Talpoș (Metalul Salonta) — Costin Stancu (Steaua), la 81 kg', G. Donici (B. C. Galați)'— M. Vasilache (Dinamo) și, firește, la 63,5 kg, partida de spectacol dintre Mircea Fulger (Muscelul) și Ilie Dragomir (Dinamo).

țani au avut loc o serie de manifestări culturale în cadrul celei de-a 7-a ediții a festivalului județean „Vîlcea artistică". La reușita simpozioanelor, colocviilor, expozițiilor, recitalurilor poetice și a celorlalte manifestări literare — actuala ediție fiind consacrată în exclusivitate problemelor literaturii contemporane — și-au adus o prețioasă contribuție toți scriitorii de origine vilceană. (Ion Stanciu).Bacău institutiile de cultură, întreprinderile și școlile orașului Buhuși au loc numeroase manifestări politico-educative : simpozioane, dezbateri, seri de întrebări și răspunsuri și gale de filme do

Energie, eficiență, competitivitate... Sint cuvinte ce revin frecvent in discuții în oricare fabrică și uzină din Ungaria, în oricare unitate economică. Vizitatorul din România constată similitudinea multora dintre preocupările oamenilor muncii din țara vecină si cele ale poporului nostru.— Criza energetică declanșată odată cu prima „explozie" a prețului petrolului — ni se spune la Ministerul Industriei ungare — a foșt pentru țara noastră un impuls la mai multă prudență in problema energetică.. A urmat o perioadă de analize și de studii, iar pe această bază conducerea de partid și de stat, organele de resort au adoptat programe ample, imediate și de perspectivă, de dezvoltare și modernizare a resurselor energetice. Concomitent, au fost întreprinse acțiuni susținute pentru diminuarea consumurilor specifice de energie. Direcțiile prioritare de acțiune au devenit dezvoltarea producției de cărbune, a producției de energie electrică, a a- celeia de gaze naturale, a reciclării unor produse e- nergetice secundare.Gazdele ne oferă \ și cîteva semnificative bilanțiere. Dacă în dă, ponderea petrolului și

șaselea plan a fost pusă cincinal, în func- a cărbu- 500 tone de pro-

însemnări de călătorie

fel, în acest al la Tatabănya țiune o instalație de flotare nelui. avind capacitatea cărbune pe oră. O instalație de flotare a bele tehnologice și la lucrează susținut și la modernizarea uzinelor de flotare existente de la Nagybătony, Oroslăny și Pecs. La Tatabănya se află în construcție o nouă fabrică de brichete de cărbune. In acest an intră în funcțiune o . asemenea fabrică la Nagymănyok, iar o instalație asemănătoare se aliniază la startul producției la Vărpa- lota.Paralel, se acționează pentru modernizarea instalațiilor tehnologica in industria petrolului. Astfel, în vara acestui an va intra în funcțiune Ia întreprinderea de industria petrolului „Dunai", din Szăzhalom- batta, prima uzină de cracare catalitică din Ungaria. Aceasta este cea . mai mare investiție a industriei chimice ungare în actualul cincinal. Potrivit dr. So- korai Istvăn, directorul general adjunct tehnic al întreprinderii, u- zina va prelucra anual un milion tone de păcură, obținîndu-se astfel o cantitate de benzină echivalentă cu cea obținută în prezent de 2,5 milioane tone petrol brut. Totodată, se vor obține, ca subprodușl, motorină și gaze lichefiate.Susținute eforturi se depun In vederea dezvoltării producției de energie electrică. In ultimul deceniu, producția de energie electrică a sporit mult, ajungînd în 1983 la 25 miliarde kWh. Un mare succes îl constituie punerea în funcțiune, la uzina atomoelectrică de la Paks, a primului reactor de 440 MW, din cela patru cite va avea această importantă întreprindere. Iar la sfîrșitul actualului deceniu, cînd va intra în funcțiune, la întreaga el capacitate, uzina va acoperi în proporție de 22 la sută nevoile energetice ale Ungariei.în programul energetic se înscrie și complexul hidroenergetic de pa Dunăre, ce.., se realizează în comun cu Cehoslovacia în sectorul comun

deastfel trecut Borsodi. Se

date1978, de pil-Pro- duselor petroliere în consumul energetic al tării era de 41 Ia sută, în 1983 acest indicator a scăzut la 33 la sută. în această perioadă de cinci ani consumul de petrol al țării a scăzut astfel cu 2 milioane tone.— Cum. în ce fel ?— Printr-o gamă foarte, largă de preocupări și măsuri — ni s-a răspuns. Ele au cuprins toate domeniile producției și au înglobat convingerea consumatorilor casnici de (a participa conștient la valorificarea rațională a energiei.Rezultatele Dacă în anii spus — la o a venitului național aceeași creștere a consumului de energie, în prezent la un spor de î la sută a venitului național se înregistrează un consum de energie de nu-Ța. sută. Cu . toate, aceștea^,—. ---------- - ■ .specialiștii consideră că există încă,. ? al. țjjiymlui, .cjqmplex care urmează rezerve serioase de economisire a ă fi• pv.Ș în" ’funcțiune în 1990.

sînt semnificative, din urmă — ni s-a creștere cu 1 la sută se Înregistra

energiei, îndeosebi în industrie. în acest sens, ministrul industriei, M6- hes Lajos. arăta că în industria ungară se consumă încă cu 30 la sută ' mai multă energie pe unitatea de produs si cu 20—25 la sută mai multe materiale decit tn țările cu care Ungaria se află în competiție pe piața externă. Si acțiunile pentru valorificarea tuturor posibilităților de economisire a energiei și materialelor, continuă pe toate planurile.O largă reevaluare cunoaște folosirea cărbunelui, importantă bogăție a țării. Ca urmare a extinderii folosirii lui atît în economie, cît și în sfera casnică. încă în 1982 s-a atins nivelul de producție de cărbune prevăzut pentru 1985, adică 26 milioane de tone pe an. în toate unitățile extractive de cărbune Be depun eforturi pentru aprovizionarea industriei, a tuturor consumatorilor cu mai mult cărbune. Iar în vederea creșterii în continuare mai accelerate a Industriei miniere, bazinele de exploatare și unitățile de flotara a cărbunelui au fost dotate cu instalații noi. Ast-

Sint stăruitor căutate și alte surse de energie, ieftine și eficiente. S-a calculat, de pildă, că numai în unitățile agricole cu profil zootehnic se adună anual peste 50 milioane metri cubi de îngrășăminte lichide, care pot fi folosite pentru producerea biogazului. încă din 1981 a luat ființă o societate de cercetare și dezvoltare, „BIOINVESZT", pentru proiectarea și realizarea de instalații destinate producerii biogazului. O primă centrală a și început să funcționeze la Donisod. producing zilnic o cantitate de biogaz echivalentă cu 650 kg motorină.Peste 100 instituții de cercetare, cadre didactice universitare, alți oameni de știință, unități de producție sînt antrenate în realizarea unor programe comune pentru intensifi- carea în continuare a activității sub- ramurilor extractive, îmbunătățirea gradului de utilizare a materiilor prime și a purtătorilor de energie, precum și în alte domenii prioritare ale economiei ungare, aflată intr-un proces susținut de adaptare la exigențele modeme.
Aurel URZICAvremea

Timpul probabil pentru Intervalul 15 
mai, ora 21 — 18 mai, ora 21. In (ari : 
Vremea va fi in general instabilă, cu 
cerul variabil, mai mult noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea șl 
caracter de aversă. Izolat, cantitățile 
de apă pot depăși 20 litri pe metrul 
pătrat în 24 de ore. Vîntul va sufla

slab plnă la moderat. Temperaturile f 
minime vor fi cuprinse intre 5 și 15 
grade, cele maxime între 15 și 25 de 
grade, pe alocuri mal ridicate. Dimi
neața, ceață slabă. In București : Vre- . 
me schimbătoare cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi sub formă de 
averse, îndeosebi âupă-amiaza. Vint 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 12 șl 14 
grade, cele maxime vor oscila intre 22 
și 24 de grade. (Ileana Mihăilă, meteo
rolog de serviciu).

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :După formula apreciatelor trageri ale excursiilor de anul trecut, la 18 mai și 25 mai vor fi organizate două noi trageri LOTO. Se atribuie autoturisme „Dacia 1 300", excursii in U.R.S.S. cu plecarea in luna august și valoroase ciștiguri in bani. Costul unei variante simple
este de 5 lei (pentru extragerile I și II de la faza I) și de 25 lei (pentru toate extragerile de la ambele faze). Se poate participa și cu variante combinate și combinații „cap de pod", acestea oferind șanse sporite de ciștig.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO
DIN 13 MAI 1984

FAZA I FAZA A II-AExtragerea I : 74 13 54 5 35 57 90 Extragerea a V-a : 67 69 65 3446 83 48 71 75 30 68Extragerea a Il-a : 55 70 .16 69 36 Extragerea a Vl-a : 33 18 53 2725 80 15 44 58 18 78 36 66Extragerea a IÎI-a : 4 34 2 42 68 Extragerea a Vil-a : 17 22 85 7637 58 30 27 86 21 36 20 14Extragerea a IV-a : 49 19 13 79 90 Fond total de ciștiguri : 1 456 33240 29 89 62 74 12 44 lei.
cumentare. înmănuncheate sub genericul „Săptămîna educației juridice", acțiune organizată de Consiliul orășenesc de educație politică și cultură socialistă. împreună cu alte instituții județene. Participă un mare număr de juriști, medici, scriitori, oameni de cultură din diferite localități din țară. Acțiunea are ca scop popularizarea legilor țării, cunoașterea și aplicarea lor de către toți cetățenii orașului. (Gheorghe 
Baltă).

Prahova Muzeul d® ®rti* din Ploiești a avut loc vernisajul Salonului național de artă fotografică — „FOTOART ’84", manifesta

re de prestigiu, organizată pentru prima oară în orașul petrolist de Asociația fotografilor din România. Sînt expuse lucrări, selecționate de un exigent juriu, din cele trimise de aproape 200 de autori din 25 de orașe ale țării. Exponatele prezintă imagini de muncă și viață din orașele și satele țării, portrete de oa- meni-constructori ai socialismului.
(C. Căpraru).Bihor k3 Casa da cultur^ ® sindicatelor din Oradea a fost vernisată o expoziție a artiștilor plastici amatori din județ cuprinzînd lucrări de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă. (loan Laza).
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VIZITELE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU, A ATENA Situația din Liban

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU, ÎN PAKISTAN SI SIRIA
H • ’ n

Schimb de mesaje Ia nivel înalt
româno-elen

comisiei speciale 
cu elaborarea

Puternică afirmare a politicii dinamice 
și constructive a României socialiste -

de pace, colaborare și înțelegere internaționalăConținutul și semnificația vizitelor președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Pakistan și Siria, continuă să fie evidențiate de mijloacele de informare în masă din țări de pe diferite meridiane ale globului. In relatările lor consacrate acestui eveniment, agențiile de presă, ziarele, posturile de radio și televiziune reliefează caracterul rodnic al convorbirilor la nivel înalt româno-pakistaneze și româno-siriene, importanța acestora pentru dezvoltarea, în continuare, a raporturilor bilaterale, contribuția lor
la promovarea pe plan internațional a politicii de prietenie și cooperare, în interesul tuturor statelor, al cauzei păcii și progresului în întreaga lume. Sint prezentate concepția constructivă a președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la reglementarea politică a marilor probleme ale epocii contemporane, luările de poziție ale conducătorului partidului și statului nostru, care pun în I _ _.....................................îndreptată neabătut spre împlinirea greș ale tuturor popoarelor.

jarile de poziție ale conducătorului partidului șilumină consecvența și dinamismul politicii externe românești, idealurilor de pace, prietenie și pro-
Cotidianul „AL BAAS", organul central al Partidului Baas Arab Socialist, publică ample relatări însoțite de fotografii despre vizita in Siria a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, moment de referință în cronica raporturilor româno-siriene.Sub titlul : „Nicolae Ceaușescu 

subliniază că a sosit timpul ca po
porul palestinian să aibă propriul 
său stat independent" sint publicate toasturile rostite de președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al- Assad la dineul oficial oferit în onoarea înalților oaspeți români. De asemenea, sub titlul : „Proble
ma palestiniană este problema cen
trală a conflictului din Orientul 
Mijlociu. Soluția globală și justă în 
Orientul Mijlociu trebuie să aibă 
ca bază retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate" este publicat comunicatul comun.La rîndul său, cotidianul „AL SAURA" consacră spații largi reliefării semnificațiilor deosebite, în planul raporturilor bilaterale, ca și în domeniul vieții internaționale, ale noului dialog la nivel inalt româno-sirian.Ziarul publică, sub titlurile „Cei doi președinți cer retragerea completă și urgentă a forțelor israeliene din Liban și din toate teritoriile arabe ocupate", „Satisfacție pentru stadiul relațiilor de prietenie și colaborare fructuoasă dintre cele două țări", textul integral al comunicatului comun dat publicității la încheierea vizitei. Sint inserate, de asemenea, știri referitoare la convorbirile oficiale dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad.Articolele consacrate de „AI Saura" marcării acestui important eveniment sint însoțite de fotografii ce înfățișează momente din timpul convorbirilor oficiale, pre- ‘ cum și atmosfera caldă, prietenească în care au fost conduși tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu la plecarea de pe aeroportul internațional din Damasc, unde au fost prezenti mii de ai capitalei siriene, . ce sentimentele de înalții

riile arabe ocupate". Totodată, se arată că cei doi președinți și-au exprimat satisfacția față de dezvoltarea multilaterală a raporturilor de strînsă prietenie și cooperare rodnică dintre România și Siria.Totodată, arată ziarul, a fost apreciată dezvoltarea relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist.POSTURILE SIRIENE DE DIO ȘI TELEVIZIUNE au zat, de asemenea, emisiuni sacrate marcării momente ale vizitei, se, cu acest prilej, bilanțul fructuos al noului dialog la nivel înalt, importanta sa contribuție la dezvoltarea, în continuare, a bunelor raporturi dintre cele două țări și popoare, la promovarea cauzei păcii și colaborării în întreaga lume.PRESA LIBANEZĂ a reflectat pe larg vizita de prietenie a președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica Arabă Siriană. Sint inserate articole* referitoare la problemele

RA- difu- con- principalelorreliefîndu-

Orientul Mijlociu, la care să participe toate părțile interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei.Cele două părți — arată M.E.N. — s-au pronunțat pentru retragerea forțelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate — inclusiv din Ierusalimul arab — și pentru recunoașterea drepturilor naționale, inalienabile ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului său la edificarea unui stat propriu, independent. Șefii celor două state, arată în continuare agenția egipteană, s-au pronunțat, de asemenea, pentru retragerea trupelor israeliene din Liban și pentru realizarea reconcilierii naționale în această țară.Președintele României, Nicolae Ceaușescu — subliniază M.E.N. — a exprimat sprijinul țării sale față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, întărirea unității sale și față de crearea unui stat palestinian independent.Agenția kuweitiană KUNA, refe- rindu-se la conținutul convorbirilor la nivel înalt de la ..Damasc evidențiază că președintele Nicolae
Ample relatări și comentarii ale presei 

din diferite țâri ale lumii

Reuniune a 
Însărcinate 
programului politic al noului 

guvernBEIRUT 14 (Agerpres). — Luni, sub conducerea premierului Rashid Karame, s-a reunit comisia specială însărcinată de cabinetul libanez cu elaborarea, programului politic al noului, guvern de uniune națională. Rezultatele deliberărilor comisiei — formată din cinci membri, atît musulmani, cit și creștini — vor fi supuse examinării guvernului, care se va întruni în plen, miercuri, 16 mal, precizează agențiile Reuter și United Press International.După explozia unui obuz în curtea unei școli din sectorul răsăritean al capitalei libaneze, institutele de în- vățămint, atit din estul, cit și din vestul* Beirutului au fost închise. Tirurile de artilerie îndreptate împotriva sectorului de est al Beirutului s-au soldat luni dimineață cu uciderea unui copil și rănirea altor 26 de persoane, între care 20 de elevi, informează agențiile internaționale de presă.

.soției sale, de prosperitate și progres poporului român prieten.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele P.A.S.O.K. a tovarășului Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Cu acest prilej s-a făcut o informare reciprocă cu privire la activitatea celor două partide pe plan intern și internațional și s-a evidențiat evoluția bună, ascendentă a raporturilor dintre Partidul Comunist Român și P.A.S.O.K., dintre România și Grecia, corespunzătoare intereselor celor două țări și partide.De ambele părți s-a exprimat do- ' rința ca, în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, să se acționeze pentru dezvoltarea în continuare, pe multiple planuri, a relațiilor dintre cele două partide, dintre România și Grecia, pentru intensificarea conlucrării lor în vederea transformării Balcanilor într-o zonă a colaborării și bunei vecinătăți, lipsită de arme nucleare, pentru asigurarea păcii și securității în Europa și în întreaga lume.

ATENA (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost transmise președintelui Mișcării Socialiste Panelene (P.A.S.O.K.), Andreas Papandreu, primul ministru al Greciei, un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate personală, de succes în activitatea să și de prosperitate pentru poporul grec prieten.Președintele P.A.S.O.K. a mulțumit pentru urările adresate, și a exprimat deosebita sa apreciere și admirație pe care le nutrește față de președintele României, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru. capacitatea sa deosebită de analiză a problemelor complexe ale vieții internaționale, pentru său deosebit Ia cauza păcii rității. Andreas Papandreu să se transmită, tovarășului Ceaușescu și tovarășei Ceaușescu un cordial salut și cele mai calde urări din partea sa și a
aportul și secu- a rugat Nicolae Elena R. S.A. condiționează 

accesul la independență
al Namibiei

Convorbirile de la Lusaka 
încheiate fără rezultate 

pozitive, LUSAKA 14 (Agerpres). — Convorbirile de la Lusaka dintre delegațiile Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) șiR. S.A. în problema acordării independenței Namibiei s-au încheiat fără rezultate pozitive, informează agențiile internaționale de presă.în cuvintul rostit în cadrul ședinței plenare a delegațiilor participante, președintele S.W.A.P.O., Sam Nujo- ma, a cerut traducerea neîntîrziată în viață a Rezoluției 435 a Consiliului de Securitate în problema Namibiei, sublinijnd că acest document reprezintă singura garanție a libertății și independenței țării.S. W.A.P.O., a spus el, nu luptă Împotriva populației albe, ci împotriva sistemului colonial și apartheidului în teritoriile ocupate de R.S.A., pentru o societate democratică, pentru egalitate rasială $i echitate. în politica sa externă. Namibia se va conduce după linia mișcării de nealiniere și își va dezvolta relațiile alte state pe baza respectului ciproc.într-o conferință de presă organizată în capitala Zambiei, Theo Ben Gurirab, purtătorul de cuvînt alS. W.A.P.O., a subliniat că „negocierile se află în pragul unui eșec din pricina încercărilor regimului de la Pretoria de a menține sub ocupație acest teritoriu". De la începutul convorbirilor, a spus el, delegația S.W.A.P.O. a declarat că este gata să încheie cu R.S.A. un acord privind încetarea focului și să discute aplicarea rezoluției 435 a Consiliului de Securitate in problema Namibiei, în conformitate cu ordinea de zi convenită anterior. Dar delegația sud- africană a , încercat ,șă devieze negocierile de la afcâastă chestiune de bază.Președintele țării-gazdă, Kenneth David Kaunda, care a participat la convorbiri, a declarat, la rîndul său, că „discuțiile au fost foarte dificile". Principalul obstacol — a arătat el — l-a reprezentat încercarea R.S.A. de a condiționa accesul Ia independență al Namibiei. Totodată, șeful statului zambian a reafirmat necesitate» aplicării ferme a rezoluției ' Consiliului de Securitate în pro. ia Namibiei, pentru împlinirea aspirațiilor legitime la autodeterminare și independență ale poporului nami- bian.

vind reglementarea conflictului a- rabo-israelian. care trebuie să fie bazată pe retragerea completă și urgentă a trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate în 1967 și pe recunoașterea drepturilor naționale, inalienabile ale poporului palestinian. T.A.S.S. relevă că președinții Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad se pronunță pentru convocarea unei conferințe internaționale in problema Orientului Mijlociu, sub egida O.N.U., la care să participe toate părțile interesate, inclusiv O.E.P., cerînd, totodată. retragerea imediată și necondiționată a forțelor israeliene din Liban.Referindu-se la situația de pe continentul european, evidențiază agenția, cei doi președinți au subliniat importanta desfășurării cu succes a Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa.Intr-o relatare despre Comunicatul comun româno-sirian, agenția CHINA NOUA relevă că România și Siria s-au pronunțat pentru convocarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., în vederea soluționării politice a problemelor complexe . din Orientul Mijlociu. Agenția relevă faptul că România și Siria apreciază problema palestiniană drept problema centrală a conflictului din regiune. Cele două țări, se. subliniază, de asemenea, au arătat că Organizația pentru Eliberarea Palestinei, reprezentantul legitim și unic al poporului palestinian, trebuie să participe la tratativele organizate în vederea reglementării juste și durabile a situației din Orientul Mijlociu.Comunicatul — arată China Nouă — care a fost elaborat după mai multe runde de convorbiri între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez Al-Assad, subliniază că pacea in Orientul Mijlociu . 
trebuie să fie bazată pe retragerea 
completă și urgentă a forțelor is
raeliene din toate teritoriile arabe 
ocupate in 1967 și pe recunoașterea 
drepturilor naționale, inalienabile 
ale poporului palestinian.Cei doi președinți — continuă agenția — s-au pronunțat ferm împotriva menținerii sub ocupație militară israeliană a unei părți a teritoriului Libanului, a amestecului în treburile interne ale acestei țări. Ei au cerut retragerea imediată și necondiționată a trupelor israeliene din Liban și s-au pronunțat pentru realizarea unei largi reconcilieri naționale, prin negocieri, între toate forțele politice și sociale libaneze, arată China Nouă.Se relevă, totodată, că România 
și Siria s-au pronunțat pentru re
luarea tratativelor sovieto-ameri- 
cane de la Geneva, în vederea 
realizării unui acord perttru elimi
narea completă a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune 
din Europa și, în general, a tutu
ror armelor .nucleare.De asemenea. China Nouă evidențiază pasajele din comunicat referitoare la necesitatea punerii 
în aplicare a unor măsuri practice 
de dezarmare și, in primul rînd, 
de dezarmare nucleară și arată că 
România și Siria se pronunță pen
tru transformarea Balcanilor intr-o 
zo'nă fără arme 
baze militare este, reținută ideea necesității in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale, de natură să asigu
re fiecărei națiuni condițiile nece
sare de dezvoltare liberă și de pro
gres, așa cum se subliniază în document.în încheierea amplei sale relatări. agenția China Nouă menționează că a fost exprimată satisfacția în legătură cu dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele două țări, convenindu-se să se dxtindă cooperarea dintre ele, (Agerpres)

Congresul Mișcării Socialiste Panelene și-a încheiat lucrările
Andreas Papandreu reales președinte al PASOKATENA 14 (Agerpres). — La Atena s-au încheiat lucrările primului congres al Mișcării Socialiste Panelene (PASOK), • partid de guvernă- mînt în Grecia, prin adoptarea rapoartelor prezentate, a unor decizii cu privire la obiectivele viitoare ale PASOK și în probleme organizatorice.Congresul a ales noul Comitet Central. format din 140 de membri. în funcția de președinte al PASOK a

fost reales Andreas Papandreu. primul ministru al RepubliciiDin partea tovarășului Ceaușescu. secretar general dului Comunist Român, transmise președintelui PASOK -calde felicitări și cele mai bune urări în legătură cu realegerea sa în această funcție. Felicitările au fost transmise de tovarășul Ion Stoian. membru supleant al Comitetului Politic Executiv. secretar al Comunist Român, partidul nostru la

Elene.Nicolae al Parti- au fost
C.C. al Partidului care a reprezentat congresul PASOK.

Rezultate ale activității economice în R. P. Ungarăperioada amintită a fost îndeplinit în proporție de 94,3 la sută.în comparație cu primele trei luni ale anului trecut, în primul trimestru al anului 1984, volumul achizițiilor de produse agricole — vegetale și animale —, a crescut in medie cu 11,6 la sută.în primele trei luni ale anului, volumul importurilor a crescut, în prețuri curente, cu 9 la sută, iar cel al exporturilor cu 8,5 la sută comparativ cu primele trei luni ale anului 1983.

BUDAPESTA 14 (Agerpres). — Potrivit comunicatului Direcției Centrale de Statistică a R.P. Ungare, în primul trimestru al arcului curent, volumul producției globale a crescut în sectorul socialist al industriei cu 5,2 la sută în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. în aceeași perioadă, productivitatea muncii a crescut pe salariat cu 6 la sută.Din datele comunicate de Direcția Centrală de Statistică rezultă că in industria construcțiilor, planul pe
Ceaușescu s-a pronunțat pentru retragerea necondiționată a trupelor israeliene din Liban. Președintele României, relevă KUNA, a subliniat importanța organizării unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., Ia care să participe toate țările interesate, precum și alte state care pot contribui la soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu.Agenția redă, de asemenea, aprecierile conducătorului partidului și statului nostru în legătură cu necesitatea de a se face totul pentru a se depăși divergențele din cadrul O.E.P. Se arată, totodată, că președintele Nicolae Ceaușescu a reliefat însemnătatea încetării războiului dintre Iran și Irak, pro- nunțîndu-se pentru retragerea trupelor ambelor părți la granițele recunoscute, pentru reglementarea tuturor problemelor dintre ele pe calea tratativelor.Referindu-se la vizita oficială de prietenie întreprinsă de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Pakistan, ZIARELE IORDANIENE au evidențiat că în timpul convorbirilor oficiale româno-pakistaneze au fost abordate probleme internaționale de interes comun, subliniin- ,du-se necesitatea respectării independenței și suveranității naționale, a principiului neamestecului în treburile interne ale altor state, a nerecurgerii la forță. Schimbul de vederi româno-pakistanez, subliniază presa iordaniană, a inclus, de asemenea, problema situației economice internaționale, a lichidării datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, a necesității sprijinirii eforturilor pentru înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale.Ziarul sovietic informat, cititorii despre prietenie a președintelui cii Socialiste România, _ _ Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Arabă Siriană și despre convorbirile avute cu președintele Hafez Al-Assad. Totodată, cotidianul inserează o informație despre comunicatul comun româno-sirian, rele- vînd poziția celor două țări în legătură cu soluționarea situației din Orientul Mijlociu.Agenția T.A.S.S., prezentînd comunicatul comun româno-sirian, a evidențiat opiniile exprimate pri-

care s-au aflat în centrul convorbirilor la nivel înalt, precum și la ideile de bază ale Comunicatului comun, cu accent deosebit pe aprecierile privind situația din Orientul Mijlociu.în articolele publicate de presa libaneză, ca și în comentariile difuzate de posturile de radio și televiziune s-au făcut referiri la poziția constructivă a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, în principalele probleme care confruntă în prezent omenirea, în specia] dezarmarea, noua ordine economică internațională, conflictul din Orientul Mijlociu și situația din Liban.Presa inserează pasajele din toastul președintelui Nicolae Ceaușescu, precum și din Comunicatul comun româno-sirian, referitoare la necesitatea convocării unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a O.E.P., a tuturor celor care pot contribui la soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu.Ziarele centrale libaneze acordă un loc deosebit pozițiilor exprimate în cadrul convorbirilor româno-siriene în legătură cu situația din Liban. Toate articolele publicate fac referiri la poziția României privind reglementarea situației din această țară, necesitatea retragerii necondiționate a trupelor israeliene de pe teritoriul libanez.Sint evidențiate pasaje din comunicat în care se dă o înaltă apreciere relațiilor româno-siriene și se fac referiri la acțiunile de cooperare între cele două țări.POSTURILE DE RADIO ȘI LEVIZIUNE LIBANEZE, în drul programelor lor de și actualități, au prezentatmentele cele mai importante ale vizitei, însoțite de ample comentarii, care au conținut aprecieri elogioase față de politica externă a României, vasta și neobosita activitate desfășurată pe plan internațional de președintele Nicolae Ceaușescu, acțiunile întreprinse de partidul și statul nostru în favoarea păcii și colaborării cu toate popoarele lumii.Relatjnd despre comunicatul comun româno-sirian, agenția egipteană M.E.N. scoate în evidență că România și Siria se pronunță pentru convocarea unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U., consacrată soluționării conflictului din

t

Agenda diplomaticafectuat o vizită în capitala Au" fost abordate relațiile cele două țări, precum și o aspecte ale situației internaționale actuale. . în continuarea turneului, vicepreședintele S.U.A. a sosit într-o vizită în Pakistan.'9 Ministrul egiptean al afacerilor externe, Kamal Hassan Aii, a examinat, la Cairo, cu omologul său austriac, Erwin Lane, modalitățile de lărgire a cooperării bilaterale, precum și aspecte ale vie- . ții internaționale, o atenție prioritară fiind acordată evoluțiilor din Orientul Miilociu și din zona Golfului, relatează agenția M.E.N, ® Situația din Orientul Mijlociu a făcut și obiectul «convorbirilor de la Riad prilejuite de primirea de către regele Fahd al Arabiei Saudite a primului ministru olandez, Ruud Lubbers, care a întreprins o vizită oficială în capitala saudită. (Agerpres)

indiană, dintre serie deProbleme ale relațiilor Est-Vest, precum și aspecte ale colaborării bilaterale, în special pe plan economic, se află în prim-planul agendei convorbirilor de la Oslo, cu oficialitățile țării-gazdă, ale președintelui. Franței, iFranțois Mitterrand,, aflat în vizită oficială în Norvegia. O Problema cipriotă, după recentele dezbateri și rezoluția în această chestiune a Consiliului de Securitate al O.N.U. se află în centrul convorbirilor de la Atena dintre primul ministru al Greciei, Andreas Papandreu, ,și președintele Ciprului, Spiros Kyprianou. Președintele cipriot a avut, duminică, la sediul Națiunilor Unite, o întrevedere pe aceeași temă cu secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar ® La Delhi, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a conferit cu vicepreședintele S.U.A., George Bush, care a e-

locuitori t' și-au exprimat stimă și apreciere față de soli ai poporului român.La rîndul său, cotidianul CHRIN" evidențiază că, în convorbirilor la nivel înalt, exprimată dorința României Siriei de extindere și dezvoltare a •relațiilor dintre cele două țări și popoare, în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii în lume. Se evidențiază, cu prioritate, că președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hafez Al-Assad și-au reafirmat sprijinul pentru cauza poporului palestinian, pentru asigurarea dreptului său la autodeterminare și la edificarea unui stat propriu, în conformitate cu rezoluțiile O.N.U. Ziarul inserează sub titlurile: „Satisfacție pentru nive
lul relațiilor bilaterale", „Puncte de 
vedere comune in problema Orien
tului Mijlociu", „Cei doi președinți 
își exprimă îngrijorarea în legătu
ră cu situația din Europa", textul integral al comunicatului comun.Același cotidian publică o știre referitoare la primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Damasc, a lui președintele Consiliului Național Palestinian, raporturi dintre România și mișcarea palestiniană, sprijinul acordat de țara noastră, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, luptei poporului palestinian pentru realizarea aspirațiilor sale naționale legitime, inclusiv pentru crearea unui stat propriu, independent.Cotidianul de limbă engleză „SYRIA TIMES" publică pe prima pagină editorialul intitulat : „Comunicatul comun româno-sirian subliniază necesitatea retragerii trupelor israeliene din toate terito-
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GREVĂ. Aproape 13 000 de meta- lurgiști din Baden-Wiirttemberg au început, luni dimineață, o grevă

nelimitată in sprijinul revendicării lor de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață. Greva are loc la apelul sindicatului de ramură „I. G. Metall".
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„PRAVDA" și-a vizita de Republi- Nicolae

UN DEZIDERAT MAJOR AL VIEȚII INTERNAȚIONALE

MINERILOR, muncitori din alte

rior, o patrulă a poliției, sosită la fața locului pentru investigații, a fost prinsă intr-o ambuscadă a I.R.A., doi ofițeri fiind răniți. Numărul total al victimelor din Irlanda de Nord se nirea violentei 2 374.

ÎNCETAREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, 
ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII

STRATEGII REGIONALE 
DOMENIUL DEZVOLTĂRII. Bogota s-a dat publicității un document ce cuprinde concluziile la care au ajuns cele peste 50 de personalități politice și economice din America Latină și zona caraibiană, reunite în localitatea columbiană Caii, în cadrul unei. întîlniri consacrate elaborării unei strategii regionale comune in domeniul promovării cooperării în dezvoltarea schimbului de tehnologie industrială. Elaborat în baza „Declarației finale" și „Planului de acțiune" -de la Quito, adoptate în ianuarie în capitala ecuadoriană în cadrul reuniunii economice regionale la nivel înalt, documentul prevede un complex de măsuri pentru stimularea cooperării tehnologice în America Latină și zona caraibiană și intensificarea schimbului de documentație și informații de specialitate la scara regiunii.

APEL. — Republica Djibouti a lansat, la Națiunile Unite, un ăpel Ia asistență .pentru victimele secetei care s-a abătut în ultimii doi ani asupra întregului său teritoriu național, transmite agenția Kuna. în acest sens, președintele E.C.O.S.O.C. a fost informat despre situația l-a care s-a ajuns în această țară, în pofida măsurilor de urgență adoptate de guvern.
LA MANAGUA s-au Încheiat lucrările celei de-a 3-a conferințe a miniștrilor muncii din țările nealiniate și din alte țări în curs de dezvoltare, La conferință au fost elaborate recomandări cu privire la posibilitățile de întărire a colaborării țărilor nealiniate și în curs de dezvoltare în sfera îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii.

GUVERNUL DIN BANGLADESH a anunțat amînarea alegerilor parlamentare și prezidențiale, stabilite inițial pentru 27 mai, transmite agenția Associated Press. într-.un discurs radiodifuzat, președintele R.P. Bangladesh, Hossain Muhammad Ershad, a declarat că alegerile parlamentare vor avea loc în iarnă, iar data scrutinului prezidențial va fi stabilită după consultări cu partidele politice.
REUNIUNE LATINO-AMERICA

NA. — tn orașul Caii din Colum
bia au început lucrările unei reu
niuni regionale asupra relației in
formatică — suveranitate naționa
lă, la care participă reprezentanți 
a 15 țări latino-americane.

ÎN IRLANDA DE NORD continuă actele de violență politică : un soldat a fost împușcat în apropiere de Auger, la vest de Belfast, de un comando al organizației clandestine autointitulate „Armata Republicană Irlandeză (I.R.A.)". Ulte-

MITING AL de mineri și ramuri industriale au participat luni la un miting desfășurat în localitatea Mansfield (160 kilometri nord de Londra), în sprijinul revendicărilor prezentate de Uniunea Națională a Minerilor din Marea Britanie, care a inițiat greva declanșată cu nouă săptămîni în urmă. Muncitorii din alte sectoare participanți la miting și-au exprimat solidaritatea cu greviștii, protested împotriva planurilor concediere a 20 000 de mineri.
ALEGERI ÎN FILIPINE. Aproximativ 25 de milioane de cetățeni cu drept de vot din Filipine au fost chemați în fața urnelor pentru a alege 183 de deputați în A- dunarea Națională, alți 17 urmînd să fie desemnați, potrivit prevederilor constituționale, tele țării.
ÎN CAPITALA s-a deschis cea de-a Consiliului General al Organizației Unității Sindicale Africane. Participă reprezentanți ai sindicatelor din 50 de țări africane, precum și ai unor organizații internaționale.

Mitinguri și demonstrații ale militanților 
pentru

WASHINGTON. — Zeci de mii 
de americani au participat la mi
tinguri și demonstrații desfășurate 
in pesta 20 de state din S.U.A., in 
semn 
înarmărilor, pentru dezarmare și 
pace. Manifestările au încheiat 
săptămîna de acțiune „Pentru pace 
și dreptate socială", desfășurată în 
S.U.A. la chemarea organizațiilor 
pacifiste americane.

In metropola industrială Chicago, 
din statul Illinois, peste 12 000 de 
persoane au demonstrat pe străzile 
din centrul orașului, scandînd lo
zinci in favoarea păcii și dezarmă
rii. Manifestația a fost convocată 
din inițiativa unui număr de 126 de 
grupuri locale pentru pace. Tot la 
Chicago, in parcul 
loc o manifestare 
mamei", in cadrul 
femei și copii au 
devize ca „Vreau

pace
fiu bombardat !“, „Puneți capăt 
cursei înarmărilor, salvați umani
tatea !“.

La un miting desfășurat la Bos
ton, statul Massachusetts, numeroși 
vorbitori, intre care președinta or
ganizației „Medicii pentru respon
sabilitatea socială", dr. Helen Cal- 
dicott, au avertizat asupra urmări
lor nefaste ale înarmărilor nu
cleare.

In parcul Lincoln, din Washing
ton, reprezentante ale unor orga
nizații de femei au inițiat un mi
ting sub deviza „Mamele pentru 
încetarea cursei înarmărilor". Par
ticipantele au adoptat un apel în 
care se subliniază că un război 
nuclear constituie cel mai mare 
pericol la adresa umanității.

De asemenea, citeva mii de de
monstranți au protestat, la San 
Francisco (statul California), împo
triva cursei înarmărilor nucleare.

R.F.G.: „Locuri de munca, 
nu rachete !"BONN. — Peste 6 000 de femei, reprezentînd diferite categorii sociale vest-germane, au participat, la Bonn, la manifestația intitulată „Ziua mamei", transmite . agenția D.P.A. Manifestația a avut Ioc din inițiativa unor organizații de; femei din diferite landuri ale R.F.G., a ecologiștilor și a Partidului Comunist German. Demonstrantele au scandat lozinci și au purtat pancarte cerînd „Locuri de muncă, nu rachete 1“ și „Asigurarea locurilor de muncă". Totodată, demonstrantele s-au pronunțat în favoarea unei egalități reale a femeilor cu bărbații pe plan profesional.

FRANȚA : „Să se pună capăt sporirii 
arsenalelor

PARIS. — tn suburbia pariziană 
Argenteuil se desfășoară conferința 
națională a Mișcării franceze pen
tru pace, la care participă 400 de 

1 • delegați, precum și reprezentanți ai 
J mișcărilor pentru pace din Belgia, 
1 R.F.G., Marea Britanie, S.U.A. In 
ț alocuțiunea de deschidere a lucră-

rilor, Helene Langevin — om de 
Știință, fiica celebrilor cercetători 
Frederic și Irene Joliot-Curle — 
s-a pronunțat pentru încetarea es
caladării înarmărilor nucleare. La 
conferință se examinează acțiuni
le ce urmează a fi întreprinse de 
partizanii păcii francezi în favoarea 
dezarmării și a păcii.

AUSTRIA : Apel la intensificarea acțiunilor comune 
împotriva pericolului de război

PORTUGALIA : Acțiuni 
organizate de mișcarea 
împotriva euroraclietelor

LISABONA. — La Setubal, im
portant centru industrial portu
ghez proclamat recent drept zonă 
denuclearizată, a avut loc o reuniu
ne a reprezentanților Consiliului 
pentru pace din Portugalia și ai 
mișcării „Nu armelor nucleare in 
Portugalia !". Participanții au sub
limat necesitatea mobilizării efor
turilor organelor locale ale' puterii 
de stat în lupta pentru apărarea 
păcii. Amplasarea de arme nucleare 
în Portugalia sau trecerea acestor 
arme în tranzit prin țară reprezintă 
un pericol grav la adresa suvera
nității și securității naționale a 
Portugaliei, au subliniat vorbitorii 
la reuniune.

VIENA. — Președintele Partidului Comunist din Austria, Franz Muhri, a lansat un nou apel la intensificarea acțiunilor comune austriecilor în favoarea potriva pericolului unui clear. Luînd cuvintul la organizației din Linz aAustria, Franz Muhri a atras atenția că „bomba atomică nu face deosebire între socialiști, comuniști.

catolici, cei fără de partid. De aceea este necesar ca, în pofida deosebirilor de păreri și concepții filozofice, să intensificăm lupta comună pentru destinderea internațională, pentru dezarmare și pace".După cum precizează agenția A.P.A., Franz Muhri s-a pronunțat, de asemenea, pentru adoptarea de către guvernul țării a unei legi de natură să diminueze șomajul în rîh- dul tineretului.

ITALIA : Proteste la baza 
militară de la ComisoROMA. — O nouă manifestație de protest împotriva amplasării în Italia a rachetelor de croazieră s-a desfășurat în apropiere de baza de la Comiso, din Sicilia. Poliția a arestat mai mulți demonstranți, dintre care șase veniți din alte țări vest-europene pentru a protesta împotriva proiectelor de instalare a noi rachete nucleare continent.
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