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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Puternică angajare 
muncitorească pentru realizarea 

integrală a planului pe 1985!
Este necesar ca toate organele ele partid și de 

stat, comitetele județene, ministerele, consiliile oame
nilor muncii să treacă cu toată hotărîrea la organiza
rea în așa fel a activității, îneît, în toate domeniile, să 
îndeplinim în bune, condiții planul pe 1985.NICOLAE CEAUȘESCU

Semănatul să fie extins 
în toate zonele tării!

CREȘTEREA RITMULUI DE LUCRU PENTRU RECUPERAREA iNTlRZIERILOR 

TREBUIE ÎNSOȚITĂ DE GRIJA DEOSEBITĂ PENTRU CALITATEA LUCRĂRILOR

A trecut un trimestru din acest ultim an al actualului cincinal, perioadă bogată în împliniri, in evenimente de excepțională însemnătate pentru prezentul și viitorul patriei; evenimente ce s-au desfășurat sub semnul afirmării plenare a sentimentelor de aleasă prețuire și dragoste, de înaltă stimă si profundă recunoștința cu care întreaga țară, toți fiii săi im omagiat împlinirea a 20 de ani de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales in fruntea partidului ; evenimente al căror moment culminant l-a constituit realegerea, de către Marea Adunare Națională, prin voința unanimă a națiunii noastre, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 'ftînițîa supremă de președinte al Republicii Socialisto România.Iri spiritul unei frumoase tradiții, ce iși are izvorul în anii construcției ; socialiste, poporul nostru a intîțnpinat aceste mari evenimente cu jnoi și remarcabile fapte de muncă, cu succese de prestigiu în îndeplinirea planului și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. expresie a încrederii sale •ned|intite în p.artid, și in secretarul său; general, a patriotismului său ' .fierbinte, a hotărîrii sale ferme de a-și consacra toate forțele. întreaga capacitate creatoare ridicării patriei pe noi culmi ale progresului și civilizației socialiste.De bună seamă, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe primul trimestru al anului s-au depus eforturi stăruitoare, adeseori cu adevărat eroice. Dar. așa cum demonstrează realitatea, tot. atît de adevărat este că rezultatele pe ansamblul economiei naționale puteau fi in această perioadă -mult mai bune dacă în toate unitățile economice s-ar fi acționat cu mai multă fermitate' și- răspundere pentru înlăturarea unor neajunsuri organizatorice, pentru ridicarea întregii activități la un nivel calitativ superior. Facem aceste precizări întrunit sarcinile din acest an sint

deosebit de complexe și mobilizatoare, realizarea integrală, la toți indicatorii, a planului pe anul 1985 constituind o condiție esențială pentru înfăptuirea actualului cincinal și crearea unei baze trainice pentru trecerea Ia transpunerea cu succes in viață a hotăririlor Congresului al XIII-lea al partidului privind dezvoltarea economico-so- cială a țării în perioada 1986—1990.în cuvîntările rostite cu prilejul lucrărilor forurilor de partid și de stat desfășurate recent, secretarul general al partidului, tovarășui Nicolae Ceaușescu, a înfățișat cu o impresionantă claritate obiectivele esențiale ale muncii și luptei poporului nostru în acest ultim an al cincinalului și în. cincinalul viitor, precum și principalele direcții de acțiune pentru înfăptuirea acestora. în același timp, in cadrul plenarelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, precum și al sesiunii Marii Adunări Naționale, evenimente care au avut loc săptămîna trecută; s-au dezbătut . și. adoptat. măsuri de mare însemnătate vizînd bunul mers al activității economice și sociale în acest an și în cincinalul următor. în această privință, un rol important il are Programul de măsuri privind sarcinile guvernului, ministerelor, celorlalte organe centrale și locale de stat, centralelor industriale și unităților socialiste pentru îndeplinirea integrală a prevederilor Planului național unic de dezvoltare economico-so- cială a țării pe anul 1985 și pregătirea înfăptuirii in lnine condiții a planului pe anul 198G.Elaborat in strînsă concordanță cu indicațiile și orientările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. programul concentrează eforturile creatoare ale oamenilor muncii din industrie, agricultură, construcții, din institutele de cercetare științifică și ingi

nerie tehnologică, din celelalte sectoare ale economiei naționale asupra obiectivelor majore, fundamentale ale îndeplinirii planului pe acest an, stabilind cu rigurozitate sarcinile ș'i direcțiile de acțiune pentru fiecare domeniu de activitate în parte. în industrie, bunăoară. in centrul preocupărilor organelor și organizațiilor de partid, ale ministerelor, centralelor industriale și -întreprinderilor trebuie să se situeze ferm realizarea integrală a producției fizice, la toate sortimentele planificate. O atenție deosebită se cere să fie acordată. in acest cadru, asigurării resurselor materiale și energetice necesare dezvoltării în. ritm susținut a economiei naționale. înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce revin în lunile următoare industriei extractive și industriei energetice impune. de bună seamă, acțiuni susținute pentru realizarea tuturor măsurilor cuprinse in programele aprobate de conducerea partidului cu privire la lărgirea bazei de materii prime, creșterea producției de cărbune, energie, țiței și gaze naturale, Reținem, în acest. scns,,cit.e-. va dintre prevederile de o deosebită însemnătate aid programului, prevederi a căror înfăptuire trebuie să se afle in centrul preocupărilor organelor de conducere colectivă din ministerele, centralele industriale' si unitățile economice chemate să asigure baza energetică și de materii prime a țării: îndeplinirea planului de producție in carierele, de lignit, efectuarea pină la finele lunii noiembrie 1985 a întregului volum de desconerță programat. îmbunătățirea calității cărbunelui. asigurarea și pregătirea forței de muncă necesare industriei miniere in anul 1985: repunerea urgentă în producție a tuturor son-
Ilie ȘTEFAN(Continuare in pag. a Il-a)

Timpul o devenit favorabil pentru irisămințările de 
primăvară, practic, în toate zonele țării. De altfel, in 
vestul-și sudul țării, unde solul s-a încălzit mai re
pede, au fost, semănate suprafețe apreciabile cu 
plante din prima epocă.

In cea mai mare parte a țării, temperatura solu
lui este cuprinsă intre 5 și 8 grade, iar vintul și tem
peraturile in creștere de la o zi la alta zvintă 
stratul arabil, creindu-se astfel condiții bune pentru 
insâmințarea tuturor culturilor, exceptind cele care ne
cesită o temperatură mai ridicată in sol. Important 
este ca imediat, în toate unitățile agricole, in toate 
județele să se treacă la lucru, realizindu-se viteze 
maxime la semănat, element de cea mai mare în
semnătate pentru recuperarea intîrzierilor determinate 
de condițiile climatice din primăvara acestui an.

Pentru ca din primele zile ale acestei săptăm.ini și 
pină la 20 aprilie, cind urmează să se încheie se
mănatul principalelor culturi agricole, să fie reali
zate viteze sporite de lucru, este necesar ca toți spe
cialiștii din agricultură să-și mute centrul activității 
in cimp, unde să identifice terenurile zvintate. Acum, 
zilele sint lungi și chiar o oră cu timp frumos in
fluențează foarte mult asupra stării solului. De aici 
decurge obligația specialiștilor de a cunoaște cu exac
titate starea terenului, diferențiat pe sole, pentru a 
putea decide unde să se lucreze cu prioritate.

Desfășurarea intr-un termen scurt a lucrărilor agri
cole de primăvgră - insămințaiea in mai puțin de o 
lună a peste 4,7 milioane hectare - impune ca pre
tutindeni, in fiecare unitate agricolă, munca in cimp 
sau in grădinile, de legume să fie temeinic organi
zată, asigurîndu-se tot ce este necesar pentru reali
zarea unor viteze maxime de^lucru. Posibilități exis
tă. Tractoarele -și mașinile agrieole au fost reparate 
și revizuite din timp, au fost constituite numeroase 
agregate de utilaje care măresc mult randamentul de 
lucru, unitățile agricole au intrat ini posesia tuturor 
semințelor care se însămințează în această perioa
dă. Realizarea unor viteze supeiioare la semănat de
pinde acum de buna organizare a muncii, astfel in
cit să se lucreze din zori și pină seara tîrziu și chiar 
noaptea la pregătirea terenului.

in această perioadă, concomitent cu însămințările 
trebuie executate numeroase alte lucrări : fertilizarea 
semănăturilor de toamnă, intreținerea pajiștilor și fi- 
nețelor naturale, plantarea legumelor in solarii și in 
cimp, efectuarea ' tăierilor în vii și livezi, continuarea 
amenajărilor pentru irigații și repararea sistemelor 
existente, combaterea eroziunii solului.1 Important este
ca, printr-o temeinică organizare a muncii, toate lu
crările agricole de primăvară să fie făcute in 
scurte și de cea mai bună calitate.

40 DE ANI DE LA VICTORIA ÎMPOTRIVA FASCISMULUIMișcarea de rezistență antihitleristă - expresie elocventă a voinței de dezvoltare liberă, democratică a poporului român
Aniversarea a 40 de ani de la victoria asupra fascismului prilejuiește relevarea tradițiilor luptei antifasciste a forțelor democratice, progresiste din țara noastră, pune in evidență prin ; înseși datele înscrise in Istorie faptul că poporul român nici- idată, in multimilenara sa existență, au a avut nimic comun cu acțiunile igresive. cu războaiele de jaf și cotropire. Pagini minunate in cronica uptei pentru libertatea, independen- a și suveranitatea patriei s-au in- icris in anii 1940—1944.La 6 septembrie 1940, în condițiile ntensificării acțiunilor agresive ale Jermaniei hitleriste. ale cedării vir- urilor claselor exploatatoare in fața cesiunii forțelor de extremă dreap- i, in România a fost instaurată ictatura militară fascistă. La scurt mp, în țară au intrat trupele hitle- ste. Generalul Ion Antonescu, ■himbind cursul politicii externe a omâniei, la 23 noiembrie 1940 a lerat la Pactul tripartit, iar la 22 nie 1941, împotriva voinței poporu- i român, a impins țara alături de ermania hitleristă în războiul con- a Uniunii Sovietice.Perioada dictaturii antonesciene și războiului dus alături de Germa- a hitleristă constituie ani dintre i mai grei din istoria modernă a Itriei noastre. Subordonarea1 politi- i economică și militară a Româ- ?i de către Reichul nazist a avut ept. rezultat acapararea și exploa- lea prădalnică a resurselor națiile, a bogățiilor țării, înrăutățirea

situației maselor populare, fiind afectate grav interesele vitale ale întregului popor român. Toate acestea, arată 'tovarășul Nicolae Ceaușescu, au generat „un puternic val de nemulțumire generală împotriva guvernului lui Antonescu și a hitlerismului. Se cristaliza tot mai puternic in conștiința maselor populare necesitatea imperioasă/ a ridicării la luptă pentru oprirea cursului nefast al evenimentelor istorice in care fusese antrenată România, împotriva adevăratului vrăjmaș al intereselor noastre naționale — Germania fascistă".Apărător al intereselor vitale, generale ale intregului popor, exponent fidel al sentimentelor patriotice ale maselor populare, in acele momente de grea cumpănă pentru poporul nostru, Partidul Comunjst Român s-a ridicat cu toate forțele la luptă împotriva politicii regimului dictatorial, a dominației Germaniei naziste, organizind mișcarea de rezistență, lupta pentru sabotarea mașinii de război și alungarea trupelor germane din'țară, pentru răsturnarea guvernului Antonescu, pentru alăturarea României la coaliția antihitleristă și eliberarea tării de sub dominația fascistă. In timpul războiului, lupta antifascistă și antihitleristă a poporului român a căpătat caracterul unei adevărate mișcări de rezistență populară, națională.Obiectivele mișcării de rezistentă din România au reflectat aspirațiile fundamentale ale poporului în lupta pentru restabilirea șj consolidarea independenței și suveranității naționale, pentru progres social. în Platforma C.C. al P.C.R. din 6 septembrie 1941 se arăta : „P.C.R. propune 
lupta comună a. tuturor partidelor, 
grupărilor, persoanelor politice și a 
tuturor patrioților români pentru re
alizarea Frontului Unic National al 
poporului român, contra ocupanților

hitleriști, pentru cucerirea cerințe
lor din Platformă care sint cerințele 
cele mai arzătoare și comune ale 
poporului român“. Catalizatorul a- lianțelor antifasciste trebuia să-l constituie unitatea de acțiune a clasei muncitoare: „Fără unitatea cla
sei muncitoare nu se poate organiza 
cu succes nici unitatea de luptă pen
tru dezrobirea națională a poporului 
român".Dezideratele de ordin național au constituit programul de luptă al Frontului Unic Național propus de P.C.R. tuturor partidelor, grupărilor și personalităților politice nefascis- te, tuturor forțeloi' patriotice, pentru organizarea luptei de eliberare a țării. Partidul Comunist Român a acționat cu toată fermitatea pentru unirea tuturor forțelor patriotice naționale : datorită acestei activități s-a realizat colaborarea tuturor celor care se pronunțau, într-o formă sau alta. pentru răsturnarea dictaturii fasciste, ieșirea din războiul antiso- vietic și alăturarea la coaliția antihitleristă.O puternică stare de spirit antihitleristă s-a dezvoltat in rindurile clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, armatei, a întregului popor român. Cu riscul libertății și vieții, patrioții, antifasciștii au organizat acțiuni de distrugere a mașinii de război fasciste, prin acte de sabotaj, au incendiat depozite de armament, s-au opus rechizițiilor și concentrărilor. Formele de luptă și acțiunile de împotrivire față, de dictatura antonesciană au- fost variate, în primele rînduri ale acestei lupte s-a aflat clasă muncitoare. între acțiunile desfășurate de muncitorimea noastră se înscriu acțiunile de protest . la Direcția Atelierelor C.F.R. Grivița și greva muncitorilor de la mina Musariu, județul Hunedoara, in noiembrie 1941, grevele muncitorilor , de la Șantierul conductei de petrol Constanța—Cernavodă, de la Fabrica de sticlă din Tomești. a celor 900 de

muncitori de la fabrica „Arădana" județul Arad, toate desfășurate in mai 1942. rezistența pasivă a celor peste 500 de muncitori de la fabrica de sirmă Boszâk din Timișoara, m iunie 1942, sau sabotajele săvirșite la sfirșitul anului 1942 — dintre care ziarul „România liberă" consemna a- runcarea in aer a Fabricii de armament Avrig. explodarea in gara Plo- ieșți-Triaj a mai multor vagoane de armament, deraierea unui tren cu soldați hitleriști pe linia București— Constanța, incendierea unor sonde in regiunea petroliferă Prahova și Dîmbovița.Cu deosebită frecventă s-au manifestat nemulțumirile și acțiunile de luptă ale țărănimii. în anul 1942, țăranii din împrejurimile Curticiului, județul Arad, au atacat trenurile germane destinate frontului ; circa 300 de femei, soții' ale mobilizaților de lingă Roșiorii de Vede, au demonstrat) cerînd încetarea războiului ; s-au manifestat puternic nemulțumirile țăranilor din regiunile Făgăraș și Sibiu, iar țăranii de la Polovragi au refuzat să se. supună mobilizării. O mare intensitate au avut acțiunile de luptă împotriva unităților hitleriste, soldate, intre altele, cu distrugerea barăcilor unităților de la Fetești—Cernavodă sau de la Alcxeni și Țigănești, județul Prahova.Reflectînd nemulțumirea și revolta maselor muncitoare, m rindurile sol- daților și ale ofițerilor se accentua starea de spirit antihitleristă. Numeroși soldați refuzau să plece pe front. Cadre de comandă din armată, generali și ofițeri patrioți iși manifestau deschis împotrivirea față de hitleriști și de dictatura antonesciană. Starea de nemulțumire și manifestarea spiritului antihitlerist in rindurile armatei au fost exprimate
Conf. unîv. dr. 
I. ARDELEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

Cârbune peste 
pre,vederiFață de producția medie Înregistrată in ianuarie și februarie, in luna martie minerii țării au extras cu aproape 1 milion tone mai mult cărbune. Este un succes care are. la bază aplicarea in practică a programului de- măsuri privind realizarea integrală a planului pe acest an la extracția de cărbune stabilit de conducerea partidului, el constituind, totodată, o dovadă elocventă a felului cum fiecare om al muncii din acest important sector al economiei naționale a ințeles să răspundă chemării de a da țării cit mai mult cărbune, de a face tulul pentru asigurarea dezvoltării bazei de materii prime și energetice a patriei.tn primele rînduri ale acestui detașament muncitoresc se situează minerii întreprinderilor de la Voivozi. Horezu. Comâ- nești. Sălaj. Mehedinți, cei ai combinatelor dc la Ploiești și Valea Jiului, care pe primul trimestru al anului au consemnat importante depășiri ale planului la producția fizică de cărbune. Succese remarcabile au inscris in cronica muncii și minerii din cadrul combinatelor Motru și Rovinari, care, aplicind in practică eficiente măsuri tehnice și .organizatorice, au reușit ca în luna martie să sporească cu circa 30—40 la sută fcantită'ile medii zilnice de cărbune extras, comparativ cu cele .înregistrate in primele, două luni, fapt ce confirmă hotârirea lor de a recupera restantele, de a-și îndeplini planul pe acest an la producția fizică de cărbune. (Ager- pres). i""

Sporește zestrea social- 
edilitarâ a județului 

HarghitaCa pretutindeni in țară, și a- șezăriie de pe meleagurile Harghitei și-au sporit in ultimii ani zestrea social-edilitară cu noi si moderne construcții. In orașul Gheorgheni, ■ de exemplu, s-a înălțat un nou cartier de locuințe. „Bucini", cu peste 1 700 de apartamente, s-au construit-o autogara, un mare magazin comercial. un patinoar artificial ’acoperit. FoirrtV frumos, ca și numele pe care il poartă, este • și ..Bulevardul florilor’". Ou. patru benzi de circulație.Intr-un alt oraș al județului, la Toplița. unde se conturează noul centru civic, au fost date in folosință un complex hotelier și un mare magazin camei— eial. In cunoscuta citadelă a metalurgiei — Vlăhița — au fost date in folosință peste 700 apartamente, o nouă cantină- restaurant, precum și unități comerciale și de prestări servicii. in timp ce rețeaua sanitară a municipiului Odorheiu Secuiesc s-a îmbogățit cu un nou spital cuplat cu policlinică. (I.D. Kiss),

Opțiune istorică, 
opțiunea întregii națiuni

Istoria s-a născut dintot- 
deauna in învolburarea ac
țiunii umane. însă doar in 
momente cu totul excep
ționale intre mersul înain
te al istoriei, voința și stră
dania constructivă a oame
nilor a existat o perfectă 
unitate, o coerență deplină. 
Avem, in acești ani, nu- 
mărind din urmă cu două 
decenii, privilegiul rar, la 
scară istorică, de a fi eroii 
și martorii unei asemenea 
epoci, de excepție, o epo
că de înflorire națională și 
de autoritate politică in
ternațională a României, 
ce se impune exemplar in 
conștiința lumii contempo
rane și, fără îndoială, în 
conștiința viitorimii.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu este întruchi
parea însăși a acestei 
epoci, identificată tot mai 
'mult cu visul de aur nl 
nenumăratelor generații 
anterioare. Realegerea sa 
— concentrând solemna 
bucurie, dragostea și ne
mărginita prețuire a între
gii națiuni române — mai 
întli ca secretar general al 
partidului, apoi ca suprem, 
conducător al țării, fiind 
opțiunea unanimă a po
porului se identifică deci, 
integral, cu opțiunea obiec
tivă a istoriei înseși.

Dobindirea deplinei in
dependențe, afirmarea ne
clintită a demnității națio
nale', cucerirea respectului 
absolut față de dreptul su
veran al poporului de a de
cide singur, în virtutea in
tereselor și năzuințelor 
sale, politica internă și 
formele de împlinire ale 
acesteia, relațiile cu toa
te țările lumii constituie 
fapte a căror densă semni
ficație definesc in istorie.

prin ele insele, o epocă, 
îndrăzneala de a proiec

ta și a duce la bun sfîrșit, 
în condițiile unei conjunc
turi internaționale de mari 
dificultăți și frământări, 
prin puterile proprii ale 
unei națiuni de doar 22 de 
milioane, a unor opere gi
gantice precum Canalul 
Dunăre — Marea Neagră; 
uriașe combinate industria
le și centrale electrice, un 
traseu de metrou dintre 
cele mai moderne justi
fică, de asemenea, prin ea 
singură doar, personalita
tea distinctă a unei epoci 
istorice.

Urmărirea consecventă a 
progresului spiritual și ma
terial al societății, in po
fida unor convulsii poli
tice de proporții planetare, 
și înfăptuirea neabătută a 
acestui progres fără a pre
judicia, ci susținînd dez
voltarea tuturor popoarelor 
lumii se impunea, la rin- 
du-i. in istorie drept tră
sătură definitorie a unei 
epoci.

Întrunirea tuturor acestor 
trăsături care, luate in parte 
chiar, pot da dimensiuni 
majore unei perioade is
torice și, alături de ele, 
instituirea și promovarea 
altor demersuri asupra că
rora istoria politică și cul
tura, socială și economică, 
iși concentrează, pe larg, 
atenția definesc un mo
ment de rar dinamism 
creator, un ev simbolic 
pentru întregul curs al is
toriei naționale. Un ev în
truchipat definitiv de an
vergura politică fără pre
cedent — de-a lungul mi
leniilor de civilizație uma
nă pe aceste meleaguri — 
a Primului. Președinte al

Republicii noastre socialis
te. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

lată de ce votul unanim 
pentru realegerea tovară
șului. Nicolae Ceaușescu ca 
Președinte al Țării, vot al 
inalților reprezentanți ai 
națiunii întruniți în atmos
fera solemnă a Marii Adu
nări Naționale, primordia
lă opțiune unanimă de 
conștiință a întregii na
țiuni reprezintă o adeziune 
la o continuitate istorică de 
excepție, un vot al istoriei 
înseși, al afirmării depline 
a legităților progresului so
cial.

Și. iarăși cu gindul la 
marile adevăruri ale isto
riei, confirmate pe întreg 
parcursul acesteia, efigia 
Primului Bărbat al Țârii 
se situează in galeria ace
lor mari conducători de 
popoare care și-au dobân
dit gloria nemuritoare fău
rind istoria in numele po
porului și spre binele po
porului. spre binele gene
ral al umanității. Căci ma
rea Carte a Istoriei contu
rează in paginile ei atît fi
guri de conducători care 
au făurit istoria, cit și con-' 
ducători a căror persona
litate răspunde pregnant, 
'linei necesități istorice. 
Rareori, dar atunci cu cer
titudinea că ne aflănț in 
fața unui conducător de 
excepție, făuritorul de is
torie este, în substanța 
gândirii și acțiunii sale, 
simbolul deplin al Omului 
de care are in primul 
rind nevoie mersul ascen
dent al. istoriei țării șl po
porului. Sub conducerea 
unui asemenea Om, i® 
cărui ființă și gindi 
exprimă dialectice

a marelui conducător po
litic vizionar și a persona
lității de adâncă omenie, 
căreia nimic din ceea ce 
este real și uman nu-i este 
străin, urmând, deci, cu u- 
nanimă încredere un ase
menea Om, înfăptuim, mă
reața operă de transforma
re socialistă și comunistă 
a țării, de edificare a unei 
înalte conștiințe la scara 
intregului popor și g fie
căruia dintre noi in parte.

Conducătorul eminent al 
României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
este profund implicat in 
tot ceea ce se proiectează 
și se împlinește la scară 
națională, dovedind o ui
mitoare cunoaștere a gene
ralului și faptelor partir 
lare. reușind intotder 
să se plaseze in ur 
ideal de perspectivă 
tru a releva esențe 
tru a analiza, cu i 
luciditate, prezei 
prospecta viitori 
nostice de mar 
ale situației " 
și strategii 
re prompte 
secvent au 
ședințele 
dintre coi 
cei mai r 
ria conți 
netei.

Prin prin t tă in nâ și? ce. c teaz 
rel 
cai 
sc 
n
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Campania agricolă de primăvară
- desfășurată exemplar!

REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE 
LA TOATE SORTIMENTELE

- printr-o temeinică organizare a munciiVești de pe ogoare transmise de corespondenții „Scînteii“
SE LUCREAZĂ INTENS.Fină luni, 1 aprilie. în județul SIBIU au fost însămîriț'ate 55 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva cu ovăz. 54 la sută cu orzoaica. 73 la sută cu mazăre, 18 la sută cu plante furajere. Lucrările se desfășoară cu intensitate sporită în unitățile din consiliile agroindustriale Mediaș. Sibiu, Miercurea ș.a. La această realizare au contribuit măsurile luate de comandamentul județean al agriculturii, care a redistribuit peste 100 de semănători. grape cu discuri ș.a. in unități cu posibilități de realizare a unor viteze zilnice superioare. (Nicolae Brujan).

TABERE DE CÎMP PENTRU MECANIZATORI.In sta!iu' nile pentru mecanizarea agriculturii din județul DOLJ au fost constituite 150 tabere de cimp pentru mecanizatori, dotate cu cisterne pentru combustibil și lubrifianți, ateliere mobile echipate cu scule, piese de schimb și materiale necesare înlăturării operative a defecțiunilor accidentale. Remorcile de transport pentru persoane și autobuzele casate, preluate de la unitățile de transport, au fost amenajate ca 'vagoane dormitor, ele oferind condiții de cazare a mecanizatorilor pe toată durata campaniei agricole. De asemenea, pentru grăbirea însămînțărilor și reducerea consumului de carburanți s-au realizat 3 000 de mașini-agregat care, la o singură trecere execută mai multe lucrări deodată. (Nicolae Băbălău).
SE EXTINDE CULTURA ARBUȘTILOR FRUCTIFERI.In județul ARGEȘ, mai ales in zona colinară și premontană, sînt multe terenuri slab productive, care, potrivit experienței de pină acum, oferă condiții din cele mai bune pentru cultivarea arbuștilor fructiferi. De altfel, in județ există 148 hectare cu arbuști fructiferi, din care cea mai mare parte se cultivă _în cooperativele agricole Băiculești și Băliiești, la baza experimentală pomicolă Bilcești, iar pe suprafețe mici — și in gospodăriile populației. Pe baza rezultatelor de pînă acum, comitetul județean de partid a alcătuit un program, in care se prevede înființarea in 1985 a 30 hectare plantații de noi arbuști fructiferi, 270 hectare — în 1986 și 380 hectare — in 1987. Stațiunea de cercetare și producție pomicolă „Argeșelul" a înființat 10 hectare de drajonieră și 5 Hectare cîmp de înmulțire ă coacăzului. (Gheorghe Cirstea).

Nu căutați specialiști în birouri."Sînt la cîmp !

RĂSADURILE SÎNT PRE
GĂTITE. în unitățile agricole din județul TULCEA se acționează intens pentru asigurarea pi'oducției de legume din acest an. Semănatul în solarii pentru producerea celor peste 200 milioane de răsaduri s-a încheiat. Pentru culturile timpurii răsadurile sînt deja repicate. De remarcat faptul că întregul necesar de răsaduri pentru culturile de cîmp se asigură numai în solarii cu pat cald,ceea ce conduce la o însemnată economie de combustibil și energie. Pentru grăbirea vegetației la • răsadurile de tomate sămința a fost preîncolțită. scurtindu-se astfel timpul de producere a răsadului cu 30 la sută. De asemenea, peste 400 de tone de sămînță de cartofi a fost pusă la preîn- colțit. (Neculai Amihuleșei).

EXCESUL DE UMIDITATE ESTE ÎNLĂTURAT.In vederea evacuării excesului de apă care afectează unele terenuri agricole din județul VASLUI, la indicația comandamentului agricol județean, numeroși locuitori ai satelor participă la săparea de canale și șanțuri de scurgere. La Băcești, apele riului Birlad au,.ieșit din matcă și s-au revărsat peste 80 hectare cu griul Cooperatorii. împreună cu lucrătorii I.E.L.I.F., au muȘfcitzi. și noapte pentru înlăturarea excesului de umiditate. Acum griul este în afara oricărui pericol. In consiliul agroindustrial Huși, unde se află mult teren în Lyhca Prutului, zilnic participă la asemenea lucrări cîte 750—800 de oameni. Acțiuni similare au loc și în unități agricole din consiliile agroindustriale Fălciu, Crasna. Banca, Zorleni și Birlad, unde prin acțiuni energice, apa a fost înlăturată de pe mari suprafețe cu semănături și ogoare. (Petru NecuIa).
AMPLĂ ACȚIUNE DE FERTILIZARE. In unitățile agricole din județul MUREȘ, prin organizarea ireproșabilă a muncii și utilizarea pe scară largă a atelajelor, au fost transportate în cîmp 658 000 tone îngrășăminte organice, fiind fertilizate aproape 20 000 ha terenuri, destinate, cu precădere, culturilor intensive și sfeclei de zahăr, Concomitent, în zona Văii Mureșului, unde, pe alocuri, există exces de umiditate, sute de cooperatori au participat zilnic la eliminarea băltirilor, astfel incit, la decizia specialiștilor, să poată incepe. fără nici o intirziere, semănatul sfeclei de zahăr pe cele' 12 000 ha planificate, a plantelor furajere și a altor culturi. (Gh. Giurgiu).

în condițiile începerii lucrărilor agricole in cîmp mai tîrziu decît altădată, organele de partid și agricole din județul Hunedoara au luat măsuri organizatorice și tehnice care să asigure ritmuri superioare la pregătirea terenului și la semănat, respectîndu-se întocmai normele de calitate. Există posibilitatea ca insă- mințările să fie efectuate in termene scurte. Toate tractoarele și utilajele agricole ău fost reparate din timp, s-au asigurat semințe în cantitățile prevăzute și din soiurile stabilite pentru fiecare zonă. Asa se și explică faptul că. din primele zile bune de lucru in cimp. in consiliile agroindustriale Deva, Orăștie și Ilia, unde terenul s-a zvintat mai repede. a și fost e- xecutat un apreciabil volum de lucrări. într-un timp scurt s-au pregătit pentru insămintări hectare și insămînțat hectare cu legume. mazăre, plante de nutreț și orzoaica, plantat hectare tofi.Am că, peste însămințările celelalte de primăvară se desfășoară numai în prezența specialiștilor, prezență absolut necesară pentru a determina starea terenului și decide începerea lucrărilor.In consiliul unic agroindustrial Ei fuseseră depozitați acolo de trei Orăștie, unde se vor cultiva in acest săptămîni, în timp ce doar un sfert din suprafața înșămînțată cu cereale păioase a fost fertilizată. Ing. Lucia Onițiu afirmă că în timpul iernii în- grășămintele chimice au lipsit, iar apoi, cînd au sosit; din cauză că.s-a înmuiat terenul, nu s-a mai putut intra la fertilizat. Consiliul de conducere și specialiștii unității puteau

s-au primele cu car-remarcat tot. și lucrări In unități agricole din 
județul Hunedoara - cu 
răspundere pentru urgen
tarea lucrărilor, cu grijă 

pentru calitate

conduse direct de specialiști. La Asociația horticolă din Deva, care livrează in fiecare an. pieței din localitate însemnate cantități de legume. ing. Georgeta Vlad se afla din primele ore ale dimineții' alături de legumicultori. „Pot să afirm cu toată răspunderea că pe primele 25 de hectare plantate cu cartofi. și ceapă sau cele care au fost însămîn- țate cu morcovi, ridichi și sfeclă roșie s-au executat lucrări de calitate superioară. Muncim cu răspundere și exigență și așa vom executa toate lucrările agricole". Și în alte unități agricole, cum sint cooperativele agricole Sint- andrei, Timpa, Băcia și Rapolt din consiliul a- groindustrial Si- meria. cooperativele agricole Leșnic. Dobra și alte unități agricole liul trial liștii competentă unde și cum să se lucreze. astfel incit de la semănat să se asigure condițiile necesare obținerii de recolte mari în a- cest an. In unele unități agricole specialiștii neglijează diferite aspecte ale activității desfășurate în această perioadă. La C.A.P. Teiu, liul trial Ilia, chiar în fața sediului unității se afla o stivă de saci cu azot de amoniu.

din consi- agroindus- Ilia. specia- decid cu

din consi- agroindus-

an peste 3 000 hectare cu sfeclă de zahăr, plante furajere, cartofi, legume și porumb, aproape întreaga suprafață a fost fertilizată cu îngrășăminte naturale și chimice. Inginerul Petru. Puia, directorul Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Orăștie, ne spune că aplicarea îngră- . ______, ____ _ ___ _șămințelor chimice rjp1 suprafețele';tgăși; soluții- pentru aplicarea' acestor cultivate cu păioase Sra încheiat..în .Îngrășăminte., Spimeni aceasta, in- curînd se-va''termina;Î5î transportul trucit, pe parcursul celor trei săp-. îngrășămintelor organice în • cîmp. -tămîni. de cihd îngrășămintele stauIn acest scop, au fost organizate mai multe formații. de lucru, dotate cu mijloace mecanice de încărcat. De asemenea, la transport sînt folosite humeroase atelaje cu tracțiune animală. însămînțările au început în mai multe unități cooperatiste din Lunca Mureșului, lucrările desfășurîndit-se numai sub supravegherea atentă a specialiștilor.în consiliul agroindustrial Deva, la cooperativele agricole Hărău, Cristur. Soimuș, formațiile de mecanizatori care lucrează la insămîn- țarea mazării și sfeclei de zahăr sint

in unitate, au fost și zile cu timp frumos și, deci, se putea lucra la administrarea lor.Avind in vedere că volumul și complexitatea lucrărilor care .efectuate în foarte mari, file agricole respectarea prevăzute presupune permanent acolo unde acest an.
Sabin CERBU
corespondentul

Produsele întreprinderii de mecanică fină din Capitală, datorită înaltei lor tehnicități, calității și fiabilității ridicate in exploatare. sint intens solicitate de industria noastră și la export. Iată de ce, realizarea ritmică, zi de zi, a planului la producția fizică constituie o sarcină de maximă importanță, căreia colectivul modernei întreprinderi 'bucureștene îi acordă o atenție deosebită. în acest context .este meritoriu faptul că, în cele trei lurti care au trecut din acest an, unitatea și-a îndeplinit integral și chiar a depășit planul la producția fizică la sortimentele de bază din nomenclatorul de fabricație. Bunăoară, în această perioadă au fost livrate peste plan aparate de măsură și control, scule și dispozitive, plăcuțe din carburi metalice sinte- rizate, scule diamantate, în valoare de peste 8,8 milioane lei. Și încă un fapt deosebit : acest important spor de producție a fost realizat în condițiile in care unitatea a economisit in această perioadă 97 MWh energie electrică și importante cantități de gaz metan.Ce anume a stat la temelia ' acestor bune rezultate ?— Din propria noastră experiență — ne .spune inginerul Octavian Chi- rilă, inginer-șef cu pregătirea fabricației — ne-am dat seama că, in general, trebuie respectate trei condiții de bază : 1) pregătirea riguroasă, din timp a fabricației fiecă- : rui produs ; 2) aprovizionarea ritmică și; în cantitățile necesare cu materii prime și materiale ; 3) ridicarea continuă a pregătirii profesionale a întregului personal muncitor. Această a treia direcție aș putea spune că a devenit hotărî- toare într-un domeniu cum este mecanica fină, în care toleranțele sint de ordinul micronilor, iar noutățile tehnice apar de la o zi la alta.De Ia aceste premise au pornit consiliul oamenilor muncii și organizația de partid cînd au stabilit, în luna ianuarie-a acestui an, strategia realizării planului la producția fizică, la fiecare sortiment în parte, în acest sens se cuvin consemnate cîteva din măsurile organizatorice inițiate, care au dus la obținerea acestor rezultate. Dintre acestea amintim organizarea formațiilor de lucru specializate pe anumite pro- . duse în toate cele șapte secții de producție ; reorganizarea activității de montaj, în sensul generalizării activității în trei schimburi și con- ; stițuirir' unui regim, de lucru in „foc continuu" în acest sector de bază al întreprinderii. Pe această cale, cu toate greutățile provocate de iarna aspră, colectivul întreprinderii și-a onorat la termenele prevăzute . contractele încheiate cu be- . neficiarii interni și partenerii ex- ', terni,;' realizînd ritmic, zi de -zi, ' .cantitățile de ". produse la'fiecare •sortiment;'Pentru a avea o imagine cil mai

exactă ' asupra problemelor tehnice pe care, le ridică execuția echipamentelor de mecanică fină și a modului in care sint transpuse in practică programele de activitate la nivelul secțiilor de fabricație, am urmărit pe fluxurile de producție cum se realizează sarcinile zilnice. De la bun început se impune o observație : pretutindeni, în secțiile și atelierele întreprinderii domnește o atmosferă de ordine și. disciplină desăvîrșite, de lucru de laborator așa cum impune specificul producției de echipamente de mecanică fină. în secția termotehnică, la atelierul manometre, o intîlnim pe Paraschiva Ilie, maistru de schimb. Două lucruri ne frapează din capul locului. Precizia și finețea produselor care se execută in atelier și tinerețea interlocutoarei.
LA ÎNTREPRINDEREA 
DE MECANICĂ FINĂ

DIN CAPITALĂ

— Am numai 27 de ani, dar să știți că de aproape zece ani lucrez in acest domeniu. In prezent, și asta să nu o luați ca o laudă, mano- metrele care poartă marca întreprinderii noastre sint competitive cu produsele realizate pe plan mondial. De altfel, noi toți (toate — precizăm noi, pentru că marea majoritate sint muncitoare) sintem hotărîți să transpunem în fapte îndemnurile adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, care cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în unitatea noastră ne-a cerut să realizăm produse de înaltă calitate, la nivel mondial. în mare parte am realizat acest lucru. In prezent, peste 50 la sută din producția atelierului se exporta, iar produsele livrate se bucură de aprecierile partenerilor externi.Pentru ca produsele să-și mențină competitivitatea, specialiștii întreprinderii au acordat și acordă o permanentă atenție înnoirii și modernizării produselor, vizînd în primul rind ridicarea calității și sporirea fiabilității acestora. Un exemplu în acest sens îl constituie realizarea maistrului Ștefan Stoiciu, de la secția aparate de măsură și control, care, împreună cu muncitorul Eugen Neamu, a realizat un nou tip de raportor mecanic.— De mult mă frămînta o problemă care la prima vedere părea insolubilă — ne mărturisește maistrul. E vorba de raportoarele mecanice care nu în toate cazurile au conferit siguranța perfectă a măsurătorilor. Pentru eliminarea acestui inconvenient. împreună cu colegul meu am realizat operativ un'nou raportor. Practic, am refăcut cinematica apa

ratului. Efectul : noul raportor este mai robust, mai precis și in plus are un design mai plăcut. Totodată, consumul de metal pe bucată a scăzut cu circa 250 grame, lucru foarte important dacă ținem seama de faptul că in acest an avem de realizat un număr însemnat de raportoare....Secția orologerie. Un fapt ne-a reținut atenția 'in această secție : preocuparea statornică a specialiștilor și muncitorilor pentru introducerea in fabricație a unor tehnologii noi, de înaltă eficiență, care asigură atit creșterea productivității muncii, cit și realizarea unor produse de înalt nivel calitativ. Inginerul Ștefan Blaier, șeful secției, ne prezintă pe scurt un singur caz. Muncitorul Gheorghe Stoica a pus la punct o nouă tehnologie de realizare a rolelor totalizatoare. Tehnologia prevede introducerea unei inserții metalice în centrul rolei. Rezultatul — productivitatea muncii a crescut cu 40 la sută, iar bătăile radiale și frontale au fost •eliminate în totalitate.De la începutul anului, in această secție, unde produsele executate sint pe drept cuvint comparate cu niște bijuterii ale tehnicii, au fost asimilate și introduse în fabricație peste 10 tipuri de contori, taho- metre sau integratori sincroni. Deschizind un carnețel, interlocutorul nostru ne prezintă in continuare, pe scurt, situația „la zi" a îndeplinirii planului secției : „Am realizat peste plan 200 de contori cu flanșe și impulsuri cu aducere manuală la zero, 100 de contori cu flanșe și impulsuri cu aducere electrică la zero și 75 de vitezografe auto".Spiritul creator al muncitorilor și specialiștilor din secție nu se oprește aici. Cu ingeniozitate și înaltă măiestrie profesională, într-un atelier specializat, recent înființat, s-au realizat primele ceasuri de mină analogice, care au precizia de 0,6 secunde pe zi, ceasuri ce au fost deja prezentate pe piață, un prim lot de 30 000 de bucăți urmînd a fi realizat și oferit cumpărătorilor în acest an.Concluzia generală care se desprinde din investigația noastră la întreprinderea de mecanică fină din București este că toți oamenii muncii din această unitate de vîrf a industriei au înțeles foarte bine cerința de a realiza ritmic și integral, la toate sortimentele,'..vro'/l'.'c.- ția fizică planificată. In timpul documentării am stat de vorbă cu mulți muncitori din această unitate. Am remarcat — ca o trăsătură comună a acestui colectiv — ambiția fiecăruia și a tuturor de a-și îndeplini și depăși sarcinile de plan, de a livra suplimentar economiei naționale in acest an cantități sporite de echipamente de mecanică fină.
Gheorghe IONIȚĂ.

din

trebuie această primăvară sînt specialiștii din unită- au datoria să asigure întocmai a normelor în tehnologii. Aceasta ca ei să-și desfășoare activitatea pe teren, se pun bazele recoltelor
„Scinteii"

Urmăriți cu atenție această experiență!
Nu de puține ori, mecanicii și specialiștii din ateliere și centrele de 

reparații ale S.M.A. au fost puși în situația de a soluționa probleme 
complicate. Experiența stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii din 
județul Timiș demonstrează că, adăugind eforturilor proprii colaborarea 
cu alte unități - Institutul de sudură și încercări de materiale (I.S.I.M.), 
Întreprinderea de aparate electrice de măsurat (I.A.E.M.), întreprinderea 
mecanică Timișoara (I.M.T.), întreprinderea de reparații auto (I.R.A.), 
întreprinderea de autoturisme și altele - acestea au fost bine și la timp 
rezolvate. In cele ce urmează ne vom referi la cîteva inițiative cu largă 
aplicabilitate, avind ca scop asigurarea pieselor de schimb, îmbunătă
țirea indicilor funcționali ai unor mașini agricole și reducerea consumului 
de combustibil.CREȘTE VOLUMUL DE PIESE DE SCHIMB ȘI RECONDIȚIONATE. „Realizăm cu forțe proprii piese noi și recondiționăm din an in an tot mai multe din piesele de schimb uzate — ne-a spus Nicolae Doggendorf, directorul Trustului S.M.A. Timiș. Producem piese pentru șase tipuri de mașini agricole din import. între care combinele de recoltat' furaje, cinepă și sfeclă de zahăr, Producerea a 72 de astfel de piese a fost asimilată în cinci stațiuni pentru mecanizarea agriculturii. De asemenea, cinci unități industriale realizează 210 repere necesare altor șase tipuri de mașini. Pentru 24 de tipuri de mașini produse in țară se fabrică în 12 unități industriale 900 de repere". O mare amploare 'a cunoscut, in ultimii ani,. condiționarea pieselor uzate, vaca acestora crescînd de la 88 mi- > lei in 1983 la peste 100 mili- ei în 1984. și se apreciază că, an. ponderea lor va depăși din numărul pieselor uzate înlocuite, in activitatea' de Intre reperele mai impor- recondiționează se numă- *iți, radiatoare, agregate terii de acumulatori, fost realizate instala- r mai fi de amintit > de schimb, care, folosite cu bune i referi doar la un e solicitat : brăz- 1 urma colaborării Trustul S.M.A. cu Timișoara, a fost e pe baza căreia 4 000 de brăzdare' constă in aceea t se sudează o Secționată din ■ la remorcile nerațiune rele de 7 ori.rificarea nu- ționate con- 'ști de la stitutul de eriale gu : că de~nr-

pentru presele de balotat paie, corpuri de pompă ș.a.PERFECȚIONAREA MAȘINILOR AGRICOLE. în județul Timiș se folosesc zece tipuri de agregate complexe, mai răspindite fiind cele care execută concomitent pregătirea

anvfelope cu defecțiuni simple erau trimise la topit. în timp ce în multe secții de mecanizare se resimțea acut lipsa lor. Specialiști de la Trustul S.M.A. au conceput și realizat o instalație de vulcanizat. perfecționată cu ajutorul I.A.E.M. și I.R.A. 'Timișoara, care a fost introdusă în fabricația de serie. Instalația este simplă, se poate amplasa în spații mici, are randament mare, toate lucrările. fiind executate mecanizat. Acum. în atelierele stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii de la Recaș și Găvojdia. se recondiționează anvelope pentru toate tipurile de tractoare și mașini, agricole, inclusiv cele care nu pot fi reeșa- pate. Inginerul Rudolf Steiner, șeful centrului de reparații de la S.M.A. Recaș, ne-a spus că în cele două ateliere, unde lucrează opț muncitori.
Din preocupările și rezultatele obținute printr-o largă 
colaborare între cercetare, industrie și unitățile pentru 
mecanizarea agriculturii din județul Timiș, în perfecțio

narea utilajelor și tehnologiilor agricole

patului germinativ, erbicidarea și grăparea și cele pentru insămințare sau efectuarea prașilei mecanice în același timp cu administrarea de îngrășăminte chimice. în total, au fost pregătite 2 800 de agregate fiare vor fi folosite în această primăvară. Pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceausescu, date cu prilejul vizitei de lucru întreprinse în județul Timiș. în toamna anului trecut, au fost concepute și realizate încă două tipuri de agregate complexe : unul pentru însămînțarea, grăparea și tăvălugirea culturilor păioase, care asigură executarea simultană a acestor lucrări pe 12 hectare zilnic, și un altul pentru împrăștierea îngrășămintelor chimice lichide concomitent cu executarea prașilei mecanice. agregat ce are o productivitate de 11 hectare pe zi. După incercările efectuate în poligoane special amenajate, care au dat rezultate bune, au fost realizate în atelierele S.M.A. Orțișoara și Variaș primele 300 de asemenea agregate, urmînd să se producă încă 500. De menționat că. pe ansamblul județului, executarea lucrărilor agricole numai cu agregate complexe conduce la o economie de motorină de 1 800 tone pe an.A DOUA VIAȚĂ A ANVELOPELOR. Totul a pornit de la faptul că

au fost recondiționate tntr-un an peste 7 000 de anvelope, a căror valoare depășește cinci milioane de lei.SOLUȚII TEHNICE PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI DE CARBURANȚI. Afinarea adîncă a solului este o lucrare absolut obligatorie pentru multe zone ale județului Timiș. Numai că la efectuarea acestei lucrări se consumă multă motorină. De aceea, s-a căutat înlocuirea sistemului de afînare. în urma mai multor încercări a fost adoptată o soluție simplă, care are același efect, dar reduce mult consumul de motorină. La pluguri se atașează lame scormonitoare care execută afinarea adîncă concomitent cu arătura. „în acest mod am lucrat întreaga suprafață a unităților agricole de pe raza stațiunii noastre — ne-a spus inginerul; Alfred Bittenbin- der. directorul Ș.M.Â. Variaș. Avantajul e convingător. Cind cele două lucrări se fac în același timp, cu tractorul „U 650“- se consumă 35 de litri de motorină la hectar, iar cu tractorul „A 1 800“ — 42 litri la hectar. Cind executam separat arătura și afinarea, consumul era aproape dublu"; De la Trustul S.M.A. Timiș aflăm că. pină în momentul de față, au fost montate astfel de scormonitoare pe 2 500 de pluguri, acțiunea fiind în curs de generalizare.Un alt procedeu de reducere a

consumului de carburanți, aplicat în intreg județul, constă în montarea unui limitator de turație la pompele de injecție, ceea ce asigură, odată cu funcționarea motorului la parametrii optimi, un consum minim de motorină. De asemenea, prin efectuarea cu regularitate a controlului și reglajelor motoarelor după 300 de ore de funcționare, consumul de motorină la tractoare și combine se reduce cu 1 300 tone anugl.ELECTRO'NICA ÎN SPRIJINUL DENSITĂȚII PLANTELOR. La in- sămințările din aceasă primăvară, o serie de unități agricole din județul Timiș vor beneficia pentru prima dată de un procedeu nou. care asigură densitatea optimă de plante la hectar. Pentru a exista garanția executării unor lucrări de calitate la insămînțările efectuate cu utilajele obișnuite este nevoie ca după fiecare semănătoare să meargă cile un om care să intervină la orice defecțiune. Acum- acest „supraveghetor" poate lipsi. A fost pus la punct un sistem electronic care asigură un control perfect al distribuirii boabelor. Inginerul Emilian Cio- tescu. directorul S.M.A. Peciu Nou, colaborind cu specialiști de la I.A.E.M. Timișoara, a realizat un dispozitiv electronic, care, prin semnale luminoase și sonore, il anunță pe mecanizatorul din cabina tractorului de orice întrerupere a distribuirii semințelor in sol. Cele 54 astfel de dispozitive au funcționat cu bune rezultate la stațiunile pentru mecanizarea agriculturii de la Peciu Nou, Gottlob și Variaș. După omologarea acestui tip de dispozitiv, care va fi montat pentru început pe 100 de semănători, echipa de specialiști de la S.M.A. și I.A.E.M. și-a propus noi teme de studiu : realizarea unor instalații electronice menite să elimine complet pierderile de boabe la recoltare, precum și a unor echipamente care să asigure distribuirea uniformă pe sol a substanțelor chimice, a celor pentru combaterea dăunătorilor, a erbicidelor sau a îngrășămintelor chimice lichide.Âceastă colaborare rodnică dintre unitățile de cercetare științifică, unitățile industriale și cele de mecanizare a agriculturii, rezultatele bune obținute indeamnă la noi căutări pentru a se crea cele mai bune condiții de exploatare a mașinilor agricole In scopul obținerii de producții superioare.
Lucian CIUBOTARU 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

Aspect din secția montaj a întreprinderii bucureștene de mecanica fina Foto : S. Cristian

Puternică angajare muncitorească
(Urmare din pag. I)delor, creșterea gradului de utilizare a fondului de sonde existent, ridicarea factorului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte; funcționarea tuturor centralelor electrice la capacitatea programată ; executarea pină la 31 octombrie 1985 a lucrărilor de creștere a capacităților de depozitare a cărbunelui și îmbunătățirea funcționării instalațiilor din gospodăriile de cărbune, constituirea unui stoc de 5 000—5 500 mii tone cărbune la centralele Ministerului Energiei Electrice, punerea în funcțiune a noilor capacități, astfel incit în 1985 să se asigure o putere nouă de 2 760 MW.Cu înaltă răspundere este necesar să se acționeze în zilele, săp- tăminile și lunile viitoare pentru realizarea planului la producția fizică și în unitățile din industria prelucrătoare. în lumina indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. a prevederilor recentului program, colectivele de oameni ai muncii din aceste unități au îndatorirea de a acționa cu toată fermitatea pentru sporirea mai rapidă a producției cu grad înalt de prelucrare, îmbunătățirea randamentelor ’ în procesele siderurgice. Recuperarea grabnică a restanțelor, îndeosebi la utilajele tehnologice destinate programelor speciale din domeniile minier, petrolier și energetic.Concomitent cu înfăptuirea prevederilor de plan la producția fizică, in structura sortimentală prevăzută, o sarcină de prim ordin a tuturor ministerelor, centralelor și întreprinderilor o constituie realizarea neabătută a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la indeplinirea integrală a planului de export pe acest an. A- ceasta impune, așa cum se subliniază în program, să se acorde o atenție maximă aprovizionării cu prioritate a unităților producătoare pentru export, mobilizării plenare a colectivelor de oameni ai muncii pentru, executarea în cel mai scurt

timp a tuturor contractelor restante, astfel incit mărfurile cuprinse în aceste contracte să fie livrate partenerilor externi pină la finele primului semestru al anului, cre- indu-se condiții pentru îndeplinirea integrală a planului la export pe Întregul an. în același timp, se .impun măsuri deosebite pentru urgentarea contractării integrale a producției de export planificate pe acest an.în domeniul investițiilor, ministerele, centralele, trusturile de construcții. întreprinderile și consiliile populare au obligația, așa cum se prevede in program, să ia toate măsurile ce se impun pentru respectarea neabătută a indicației tovarășului Nicolae' Ceaușescu privind mobilizarea și concentrarea tuturor mijloacelor materiale șj a forței de muncă in vederea intensificării ritmului de lucru pe șantiere, reducerii duratei de execuție și punerii în funcțiune a tuturor obiectivelor la termenele prevăzute in plan. în această amplă activitate se vă acorda prioritate obiectivelor destinate sporirii bazei energetice și de materii prime, realizării programului de dezvoltare intensivă, modernizare și ridicare a nivelului tehnic al industriei și agriculturii.întreaga activitate economică din acest an trebuie să se desfășoare in condițiile unei eficiente maxime ! Aceasta este o cerință imperioasă subliniată în repetate rin- duri de tovarășul Nicolae Ceaușescu și care se regăsește pregnant in recentul program adoptat. în a- ceastă privință, organelor de conducere colectivă din ministere, centrale și întreprinderi, tuturor oamenilor muncii le revine sarcina de a-și intensifica preocupările in vederea realizării neabătute a prevederilor programelor privind creșterea mai accentuată a productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea mai substanțială a cheltuielilor de producție și, îndeosebi, a consumurilor materiale, utiliza

rea deplină a utilajelor și instalațiilor, astfel ca la fiecare leu cheltuit să se obțină beneficii maxime.Sint sarcini cantitative și calitative de importanță cardinală ale planului pe acest an hotărîtor' al cincinalului, a căror înfăptuire va asigura creșterea susținută,a venitului național și, pe această bază, dezvoltarea in continuare a forțelor de producție, ridicarea nivelului de trai și calității vieții întregului popor. „Hotărîtoare este a- cum — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu in discursul . solemn rostit la Marea Adunare Națională — munca de organizare temeinică, de întărire a ordinii și disciplinei, a răspunderii in toate sectoarele de activitate".Dimensiunea și amploarea obiectivelor de dezvoltare economică și socială din acest an impun, intr-adevăr, mai mult ca oricind, ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a activității în toate sectoarele. Iată de ce organele și organizațiile de partid sint chemate să acționeze energic, stăruitor, cu toată fermitatea pentru a imprima activității tuturor organelor de conducere colectivă din ministere, centrale și întreprinderi un stil mai dinamic și mai exigent de muncă, pentru combaterea oricăror manifestări de formalism și birocratism și a oricăror tendințe de justificare a lipsurilor, pentru rezolvarea concretă și operativă a tuturor problemelor de care depinde realizarea exemplară, la toți indicatorii, a planului pe acest an. îndeplinin- du-și rolul de conducător politic, organele și organizațiile de partid trebuie să acționeze permanent, zi de zi, prin toate formele muncii politico-educative, pentru mobilizarea puternică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în vederea valorificării depline a puternicului potențial productiv de care dispune economia națională, astfel incit prin realizarea pla-| nului și angajamentelor pe a- țest an hotărîtor al cincinalului să asigurăm progresul continuu și multilateral al României socialiste.^
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OVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
OMAGIUL FIERBINTE AL POPORULUI

DALDE MESAJE DE FELICITARE DE PE TOT CUPRINSUL ȚĂRII
a COMITETULUI JU- 
LBA AL P.C.R. se an singur gind cu inși popor, din adîncul imuniștii, toți oamenii e meleagurile județului : în 'aceste momente de vibrantă semnifica- ă și adevărată sârbă- mai alese sentimente .de bucurie, necuprinsă profundă satisfacție,' de entuziasm și nespusă i, prilejuite de reale- neavoastră, mult stimate jvarășe secretar general •aușescu, de către Marea Națională, in funcția su- președinte al Republicii Romania..id inalta stimă și cea mai oștință, profundul respect ,ea înflăcărată cu care lo- .idețului Alba, vă incon- , tornic, asemenea întregului ă rugăm, mult stimate și varășe Nicolae Ceaușescu, (i un călduros omagiu, cele e și sincere felicitări, urări de multă sănătate și teri- i îndelungați de viață și pilduitoare putere de mun- ru a ne conduce cu abnega- .•viziune științifică și. cute- evoluționară spre infăptuirea tă a Programului partidului urire a societății socialiste teral dezvoltate și înaintarea iei spre • comunism, aspirația lă a . întregii națiuni.Iri de faptul că marile trans- ri care au schimbat infăți- țării, munca și viața fiilor ei egate nemijlocit de gindirea ivitatea dumneavoastră eroică, • poartă pecetea inconfundabi- spiritului novator pe care l-ați urat la Congresul al IX-lea al lului, comuniștii, toți oamenii ;ii de pe aceste meieaguri vă sează cele mai vii mulțumiri ru tot ceea ce întreprindeți binele și fericirea celor ce cesc și dau glas angajamentului 1 de a nu precupeți nici un t pentru infăptuirea neabătută oliticii interne și externe a par- ilui și statului nostru.n aceste momente istorice ne care trăiesc întregul nostru partid și por cu puternică mîndrie și sa- factie patriotică — se arată in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN 

ARGEȘ AL I’.C.R. — vă rugăm să nț*. permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fim purtătorii celor mai înalte ginduri și sentimente de vibrantă emoție și nemărginită bucurie ale comuniștilor. ale tuturor oamenilor muncii din Argeș, și să vă adresăm calde și respectuoase felicitări pentru realegerea dumneavoastră in funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România.Votul istoric prin care Marea Adunare Națională v-a reinvestit in funcția supremă de răspundere _ in stat reprezintă o strălucită sinteză a voinței Si dorinței fierbinți a tuturor cetățenilor României socialiste, o calda și totală expresie a știmei, prețuirii, respectului și recunoștinței cu care partidul și poporul înconjoară pe cel mai iubit fiu al națiunii — înflăcărat revoluționar și patriot — pentru tot ce a făcut și face spre binele și fericirea poporului. spre gloria și măreția patriei noastre. Poporul întreg exprimă prin acest vot istoric recunoștința pentru mărețele înfăptuiri obținute într-o epocă pe care o numește cu. mîndrie și respect „Epoca Ceaușescu"- și ho- tărîrea sa fermă de a înfăptui neabătut, sub înțeleaptă și încercata dumneavoastră conducere, luminosul program elaborat de cel de-al XIII- lea Congres al partidului.Cu încredere nestrămutată că sub înțeleaptă dumneavoastră conducere poporul român va cunoaște noi și tot mai importante victorii, vă urăm din toată inima ani multi și fericiți, aceeași putere inegalabilă de muncă, spre binele partidului și poporului, spre gloria și măreția scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Dîrid expresie sentimentelor de cea mai aleasă stimă,. înaltă^ considerație și de devotament nețărmurit ale comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii din cadrul COMBINATU
LUI MINIER VALEA JIULUI față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai devotat și mai înțelept al națiunii noastre socialiste, eminent conducător de partid și de stat, personalitate proeminentă a vieții politice, economice și științifice românești și mondiale, vă adresăm felicitările noastre fierbinți cu prilejul realegerii . dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România,Avem deosebita plăcere de a vă informa, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii și minerul nostru de onoare, că producția de cărbune energetic și cocsificabil a Văii Jiului a crescut de la 5,5 milioane tone în 1965, la, peste 10,8 milioane tone în 1984, iar la finele acestui an preconizăm să realizăm 13,5 milioane tone, din care 4 milioane tone huilă spălată pentru siderurgie.Toate realizările noastre poartă amprenta atenției și grijii, cu adevărat părintești, de care minerii se bucură din partea conducerii partidului și statului, a dumneavoastră personal, prietenul cel mai apropiat al oamenilor muncii din adîncuri, comunistul si conducătorul cel mai clarvăzător care a venit tot timpul în mijlocul nostru, s-a sfătuit cu noi și ne-a dat indicațiile și orientările cele mai prețioașe. Iată de ce, vă rugăm să ne permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să folosim și acest prilej pentru a ne exprima bucuria fără egal pentru realegerea dumneavoastră in această nobilă funcție de stat și să vă urăm, din adîncul inimilor noastre, viață îndelungată și sănătate deplină, pentru a conduce partidul, patria și poporul nostru înainte pe drumul socialismului mului. și comunis-

patriotică si cu sentimente nețărmurită oamenii telegrama
Cu adîncă mîndrie profundă satisfacție, de infinită bucurie și încredere, comuniștii, toți muncii — se spune in ____ _ ____

COMITETULUI JUDEȚEAN BACĂU 
AL P.C.R. — vă adresează dum

neavoastră. mult iubite și stimate tovarășe secretar general, cele mai alese și calde felicitări cu prilejul reinvdstirii de către Marea Adunare Națională in suprema funcție de președinte al Republicii Socialiste România.-Actul solemn al realegerii dumneavoastră — mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — în această înaltă funcție își găseste sensurile profunde in marile realizări ale României socialiste, marcate puternic de perioada celor 20 de ani de istorie nouă, revoluționară, care poartă efigia personalității dumneavoastră proeminente, a gîn- dirii și forței creatoare cu care ați acționat și acționați în fruntea partidului și statului, pentru înfăptuirea idealurilor nobile de progres și prosperitate ale poporului român, pentru pace si colaborare internațională.Realegerea dumneavoastră. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de președinte al României socialiste conferă întregului popor certitudinea înfăptuirii grandiosului program adoptat de către Congresul al XIII- lea al Partidului Comunist Român, ridicării tării noastre pe noi culmi de progres și civilizație.în aceste momente sărbătorești, vă adresăm din adîncul inimilor multă sănătate, ani mulți și luminoși de viață spre gloria partidului și poporului român, pentru strălucirea și măreția patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.In telegrama UNIUNII CENTRA
LE A COOPERATIVELOR MEȘTE
ȘUGĂREȘTI se arată : Fiecare dintre noi știe bine, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că marile victorii obținute de poporul nostru in această perioadă — pe care pe drept cuvînt și cu mîndrie o numim „Epoca Ceaușescu" — pe drumul edificării noii societăți, al propășirii necontenite a patriei și al ridicării bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, imensul prestigiu de care se bucură astăzi România socialistă in lume sînt strins legate de numele dumneavoastră, strălucit conducător de partid și de stat, revoluționar desăvirșit. patriot înflăcărat, erou între eroii neamului, personalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a lumii contemporane, care v-ați dedicat întreaga viață și activitate slujirii cu abnegație și devotament a intereselor fundamentale ale poporului, cauzei păcii și colaborării internaționale.Mîndri de aceste clipe istorice pe care le trăim, mulțumindu-vă cu adîncă recunoștință pentru îndrumarea și sprijinul pe care le acordați cooperației meșteșugărești, ne manifestăm. și cu acest prilej, deplina a- deziune la întreaga politică a partidului și statului nostru și vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune întreaga noastră pricepere și putere de muncă pentru a îndeplini în mod exemplar. Sarcinile ce ne revin din ■ istoricele hotărîri adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului, sporind contribuția acestui sector al economiei naționale la înflorirea pe mai departe a patriei noastre libere și independente, la ridicarea bunăstării poporului'— țelul suprem al politicii partidului nostru.în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CĂLĂRAȘI AL P.C.R. se -arată : Cu inimile pline de bucurie, cu sentimente de înflăcărată mîndrie patriotică, comuniștii, toți locuitorii județului nostru vă adresează în aceste momente solemne, de înălțătoare sărbătoare, de vibrant entuziasm patriotic, cind ați fost reînve'stit în funcția supremă de președinte al României socialiste, cele mai respectuoase și alese felicitări, acest act de fundamentală importanță pentru destinele patriei constituind expresia cea mai înaltă a voinței naționale, opțiunea istorică a tuturor fiilor țării, care intr-o indestructibilă unitate acționează neabătut pentru înfăptuirea politicii partidului, consacrată împlinirii idealurilor noastre de progres și bunăstare.Sărbătorind in acest început de primăvară două decenii de la alegerea dumneavoastră în fruntea partidului, eveniment încrustat de-a pururi in conștiința națiunii și in istoria patriei, ne exprimăm adînca și legitima noastră satisfacție față de profundele transformări revoluționare. înnoitoare, din toate domeniile vieții economice și sociale ce caracterizează această epocă de renaștere națională, de mărețe izbinzi socialiste, ce se înaltă victorioasă, prin voința întregii națiuni, cu numele ei de glorie — „România, Epoca Ceaușescu".Vă asigurăm cu adîncă vibrație a conștiințelor că toți locuitorii județului Călărași, in frunte cu comuniștii, asemenea întregului nostru popor, urmînd mărețul dumneavoastră exemplu, îndeplinind cu toată responsabilitatea orientările și indicațiile de înaltă valoare principială și practică pe care ni le-ați dat, își vor dărui, întreaga capacitate și putere de muncă înfăptuirii hotărîri- lor istorice ale Congresului al XIII- lea al partidului, sporindu-și astfel necontenit contribuția la înflorirea multilaterală a patriei.Realegerea dumneavoastră în funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România este expresia sentimentelor de recunoștință a națiunii noastre pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru fericirea de azi și de mîine a poporului român, pentru înțelepciunea și clarviziunea, realismul, cutezanța revoluționară și fermitatea cu care imprimați vieții noastre economțce și sociale un curs ascendent, dinamic și novator — menționează telegrama 
COMITETULUI DE STAT AL PLA
NIFICĂRII.Vă asigurăm și cu acest prilej că ne vom mobiliza toate forțele, alături de ceilalți oameni ai muncii din țara noastră, pentru indeplinirea neabă- . tută și în cele mai bune condiții a sarcinilor economico-sociale ale cincinalului actual, vom aplica neabătut indicațiile dumneavoastră in slujba ridicării pe o treaptă superioară a 'activității de planificare și fundamentare mai bună a indicatorilor de 

plan și pentru asigurarea tuturor condițiilor in vederea realizării e- xemplare a importantelor obiective economico-sociale ale viitoarei etape de dezvoltare multilaterală a țării. Vă rugăm, mult iubite tovarășe secretar general, să primiți cele mai calde și respectuoase urări de sănătate și viață îndelungată în fruntea partidului și statului, spre binele și fericirea întregului nostru popor, a intregii noastre națiuni.în acest moment istoric pentru întreaga națiune, prilejuit de realegerea dumneavoastră de către Marea Adunare Națională în inalta funcție de președinte al României, colectivul de oameni ai muncii — se arată în telegrama INSTITUTULUI DE CER
CETĂRI CHIMICE BUCUREȘTI — vă adresează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele mai res

• Inalta învestitură act politic fundamental, 
expresie a voinței fierbinți, a gindurilor și aspira
țiilor intregii noastre națiuni

• Angajare fermă de a acționa cu răspundere 
pentru indeplinirea istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XIII-lea al partidului

pectuoase felicitări și urări de deplină sănătate, putere de muncă și viață îndelungată pentru a conduce și pe mai departe, cu aceeași înțelepciune și cutezanță, partidul, țara și poporul spre binele' și fericirea națiunii noastre, spre măreția României socialiste.în cei douăzeci de ani de cînd vă aflați în fruntea partidului și statului nostru. România a parcurs cea mai înfloritoare perioadă din istoria sa și pe care, ca semn de aleasă cinstire, o numim „Epoca Ceaușescu". Sînt anii cînd sub conducerea dumneavoastră întregul popor s-a angajat pe drumul unor ample și profunde transformări revoluționare, dispu- nînd. în prezent de o industrie puternică. de o agricultură intensivă modernă, de o viață spirituală înfloritoare.Sub influenta determinantă a înaltei. dumneavoastră concepții despre rolul științei în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, cercetarea științifică, condusă de eminentul savant și om politic, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, în strînsă conlucrare cu învățămîntul și producția, s-a afirmat ca pirghie esențială a dezvoltării și modernizării forțelor de producție. a sporirii venitului si avuției naționale.Animați de strălucitul dumneavoastră exemplu de viață și activitate revoluționară, avem deplina convingere că expresia celui mai fierbinte patriotism nu poate fi decît angajamentul nostru, al întregului colectiv de oameni ai muncii de la Institutul de Cercetări Chimice - ICECHTM București, de - a îndeplini exemplar hotăririle Congresului al XIII-lea al partidului.

Sîntem mîndri că în fruntea țării, a destinelor ei, vă aflați și pe mai departe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, garanție sigură a mersului nostru neabătut pe calea prosperității și bunăstării, a înfloririi necontenite a patriei, a ridicării ei pe noi culmi de progres și civilizație — se relevă în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN MARAMU
REȘ AL P.C.R. și a COMITETULUI 
EXECUTIV AL CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.Vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne permiteți să folosim acest fericit prilej ca, odată cu înflăcărată noastră recunoștință pentru tot ceea ce faceți spre continua și multilaterala prosperitate a Maramureșului — in pas cu întreaga țară — să vă adresăm cele mai alese urări de sănătate, 

fericire și deplină putere de muncă spre a ocroti, cu aceeași strălucire și înțelepciune, destinele minunatului nostru popor.Conștienți fiind de marile sarcini ce ne revin din istoricele documente ale Congresului al XIII-lea al partidului, în numele oamenilor muncii din județul Maramureș, mineri, me- talurgiști, forestieri, agricultori, intelectuali — tineri și vîrstnici — vă rugăm să primiți încredințarea noastră că nu vom precupeți nici un efort pentru a înfăptui exemplar sarcinile de plan pe acest an și pregătirea temeinică a condițiilor de realizare a prevederilor cincinalului viitor, astfel incit județul nostru să-și aducă o contribuție tot mai mare la realizarea mărețelor obiective de dezvoltare economico-socială a patriei prevăzute în Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. 1Oamenii muncii dip industria chimică, alături de întregul popor român. au primit cu nemărginită bucurie. mindrie patriotică și entuziasm realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România. Reinvestirea. dumneavoastră în funcția supremă a statului, constituie chezășia sigură a mersului mereu ascendent al României pe drumul luminos al socialismului și comunismului, al fericirii și propășirii națiunii noastre — se menționează in telegrama MINISTERU
LUI INDUSTRIEI CHIMICE.Profund recunoscători față de prodigioasa dumneavoastră activitate de ctitor al României moderne, vă mulțumim din inimă pentru con

tribuția dumneavoastră hotărîtoare la dezvoltarea industriei chimice, anga- jindu-ne cu toată ființa la realizarea liniilor directoare aprobate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.Vă rugăm, cu aleasă, prețuire și profund respect, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți cele mai calde urări de sănătate și fericire, ani multi de viată și putere de muncă, pentru a ne conduce pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres, de bunăstare și pace.Comuniștii, toți locuitorii județului Olt își unesc glasurile cu întregul popor într-un fierbinte omagiu de dragoste și recunoștință față de dumneavoastră, ilustru conducător al destinelor și năzuințelor noastre, în acest ceas de aleasă sărbătoare, pentru a exprima nemărginita satisfacție și bucuria deplină, cu minu

natul prilej al realegerii dumneavoastră în suprema funcție de președinte al Republicii Socialiste România — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN OLT 
AL P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.Unanimitatea impresionantă a voturilor alegătorilor, a tuturor reprezentanților din marele sfat al țării înseamnă, de fapt, voința fierbinte a întregii noastre națiuni, izvorîtă din milioanele ’de inimi ale românilor, avînd valoarea inestimabilă și sensul adine al înaltului atașament față de eroul glorios ce a dat o măreață strălucire chipului prosper al României de azi.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru, in aceste momente de aleasă sărbătoare, își reafirmă angajamentul solemn de a nu precupeți nimic pentru a înfăptui exemplar politica internă și externă a partidului, istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea, orientările și indicațiile date de dumneavoastră, așa incit să ne onorăm cu cinste cuvîntul dat, de a ne situa și de acum înainte printre județele de frunte alp țării.In telegrama DEPARTAMENTU
LUI SECURITĂȚII STATULUI se spune : In aceste momente solemne. de aleasă sărbătoare pentru întregul nostru popor, prilejuite de recenta împlinire a două decenii de cînd ați fost ales în funcția supremă de conducere a Partidului Comunist Român și de. realegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România și comandant suprem al Forțelor Armate, vă rugăm în mod respectuos să ne permiteți a vă adresa, in numele 

tuturor cadrelor Securității Statului, un vibrant omagiu ostășesc de profundă prețuire, stimă și fierbinte recunoștință pentru gindirea si activitatea dumneavoastră cutezătoare, rolul hotăritor in elaborarea și transpunerea in viață a intregii politici interne și externe a partidului și statului. a programelor de dezvoltare și. înflorire multilaterală a patriei.Cu însuflețită mindrie patriotică, alături de întreaga noastră națiune, ne . exprimăm și cu acest minunat prilej admirația nețărmurită pentru glorioasele înfăptuiri din ultimii 20 de ani ale poporului român sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și clarvăzătoare, perioadă a celor mai remarcabile împliniri din intreaga istorie a României.Călăuziți de luminosul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, vă încredințăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că vom face totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotăririle Congresului al XIII-lea, a ordinelor, indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, a misiunilor încredințate de partid și popor, de a apăra cu fermitate cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea Republicii Socialiste România.Reinvestirea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al țării noastre — se arată in telegrama 
MINISTERULUI INDUSTRIALIZĂ
RII LEMNULUI ȘI MATERIALE
LOR DE CONSTRUCȚII — împlinește gîndurile și voința unanimă ale poporului român de a avea la cirmâ treburilor intregii obști pe cel mai iubit fiu al neamului românesc, exponentul cel mai de seamă al vocației de pace și progres, conducător încercat al întregii națiuni, personalitate marcantă a lumii contemporane, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Mobilizați de minunatul dumneavoastră exemplu de angajare militantă, plenară, in soluționarea tuturor treburilor ce privesc mersul inainte al societății noastre, de spiritul de sacrificiu, pildă de muncă și viață comunistă, pe care ni le-ați dat in permanență, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în cei 20 de ani de cînd vă aflați in fruntea partidului, ne angajăm că vom face totul pentru indeplinirea neabătută a sarcinilor ce ne revin, pentru ca patria noastră să cunoască succese tot mai mari pe drumul socialismului și comunismului, al întăririi independenței naționale.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din cadrul Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții, strips uniți in jurul partidului, înfăptuind cu consecvență sarcinile ce ne sint încredințate, vă exprimăm hotărîrea. fermă de. a acționa cu dăruire pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, de a îndeplini in mod exemplar hotăririle Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Votul unanim ce v-a fost atribuit are'cu atit mai profunde rezonante in conștiința și inima poporului român. acum, cînd întreaga țară omagiază împlinirea a două decenii de cind dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă aflați in fruntea gloriosului nostru partid și popor, perioadă înscrisă cu literă de aur în istoria multimilenară a neamului românesc sub numele de „Epoca Ceaușescu" — se subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN PRAHOVA AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.Toți cei ce trăiesc și muncesc pe meleagurile străvechi ale Prahovei, asemenea întregului nostru popor, aprobă cu toată ființa lor politica internă și externă promovată de partidul și statul nostru, neobosita dumneavoastră activitate pe plan international, inițiativele și propunerile constructive pe care le faceți, pătrunse de înaltă răspundere și puternic spirit revoluționar față de cauza socialismului, a înțelegerii, progresului și păcii in intreaga lume.Cu bucuria împlinirilor de pină acum și cu cele mai curate ginduri izvorîte din recunoștința fără margini și din dragostea fierbinte ce vi le purtăm, vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că organizația de partid a județului Prahova, toți oamenii muncii di’n această minunată parte a țării sint ferm hotărîți să-nu precupețească nici un efort pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român și vă adresăm urarea strămoșească de ani multi, sănătate deplină și multă putere de muncă, in fruntea partidului și statului nostru, spre binele, fericirea și gloria poporului român, pentru strălucirea și măreția patriei noastre scumpe. Republica Socialistă România.Fericiți că sărbătorim împreună cu intreaga națiune aceste clipe istorice, mindri de a fi contemporani ai unui asemenea eveniment de importanță epocală pentru destinul scumpei noastre patrii,' vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să ne dați voie nouă, oamenilor muncii din INSTI
TUTUL CENTRAL PENTRU CON
DUCERE ȘI INFORMATICĂ — se spune în telegrama acestui colectiv — să exprimăm, într-un glas cu întregul popor, nemărginita noastră bucurie și satisfacție cu prilejul re- învestirii dumneavoastră în suprema funcție de președinte al Republicii Socialiste România.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, urmînd exemplul dumneavoastră luminos de muncă și dăruire, toți oamenii muncii din institutul nostru vor acționa neabătut pentru punerea în aplicare a tuturor hotărârilor Congresului al XIII-lea, a indicațiilor dumneavoastră prețioase vizind domeniul nostru de activitate. Sintem conștienți de importantele sarcini pe care informatica trebuie să le rezolve în etapele următoare, în strînsă legătură cu problemele producției industriale, contribuind astf<” .'r.V'o măsură sporită la creștere- S# ii de automatizare și robe' ceselor industriale. .

în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
COMERȚULUI INTERIOR se subliniază : Cu imensă satisfacție și cea mai mare bucurie, oamenii muncii din comerțul socialist participă la sărbătorirea entuziastă, de către întregul nostru popor, a realegerii dumneavoastră, de cel mai inalt forum al puterii de stat. Marea Adunare Națională, în funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România, cea mai vie expresie a votului unanim al țării, pentru fiul său cel mai iubit, pentru dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Actul politic fundamental al rein- vestirii dumneavoastră ca președinte al Republicii coincide in modul cel mai fericit cu împlinirea a două decenii de la istorica Plenară din martie 1965 care, exprimind voința și năzuința fierbinte a comuniștilor și întregului nostru popor, v-a ales, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. in funcția supremă de conducere a Partidului Comunist Român, inau- gurind perioada de aifr a celor mai grandioase realizări, denumită de toți fiii țării, cu dragoste, adine respect și înălțător sentiment patriotic ..Epoca Ceaușescu".Cu convingerea fermă și deplina certitudine că implinirea voinței unanime a națiunii de reînvestire a dumneavoastră in cea mai inalta funcție de conducere a statului nostru socialist constituie chezășia sigură a unor noi și tot mai importante izbinzi in propășirea continuă a patriei spre piscurile socialismului și comunismului, vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, președinte al Republicii, să ne permiteți a vă adresa, incă o dată, urările fierbinți de ani mulți și fericiți, împreună cu iubita și stimata tovarășă I-’-ena Ceaușescu.înmănunchina ele mai alese ginduri și sentime, de dragoste fier- , binte, prețuire ș timă pe care vi le poartă dumneai stră, cel mai iubit fiu al poporului, amân, viteaz și încercat conducător ăl națiunii noastre socialiste, patriot înflăcărat,, personalitate proeminentă a lumii contemporane, comuniștii, toți cei care trăiesc și muncesc in străvechea „vatră de foc" a Reșiței. alături de in- tregul popor român, cu legitimă și aleasă mindrie — se subliniază in .telegrama COMITETULUI MUNICI
PAL REȘIȚA AL P.C.R. — iși exprimă marea bucurie și satisfacție unanimă, prilejuită de realegerea dumneavoastră in funcția de președinte al Republicii Socialiste România.Reinvestirea dumneavoastră in. suprema funcție de conducere a statului reprezintă garanția că omul cu putere, de geniu politic, iubitorul de neam și ziditorul de,țară, revoluționarul comunist care vreme de peste 50 de ani și-a închinat cu devotament, dăruire și abnegație întreaga activitate slujirii intereselor națiunii noastre, pentru gloria poporului român și măreția României socialiste, cauzei socialismului și comunismului, apărării păcii în lume, va continua, cu aceeași înțelepciune,, energie și„rcutezanță mărețul edifieiy^aljșoșfcr- lismului multilateral dezvoltat.Eveniment istojric de importanță excepțională, cu adînci rezonanțe in inima și conștiința întregii națiuni, realegerea dumneavoastră în cea mai înaltă funcție ,de conducere a statului constituie--'— se spune în telegrama COMISIEI CENTRALE DE RE
VIZIE A P.C.R. — garanția fermă a mersului nostru viguros pe drumul edificării societății so1;. fâe multilateral dezvoltate șl al înaintării spre comunism și. totodată, omagiul profund al tuturor fiilor patriei . pentru atașamentul și dăruirea, fără preget cu care de peste o jumătate de secol v-ați dedicat viața slujirii neabătute a cauzei partidului și poporului, a idealurilor sale de libertate, independentă, prosperitate si progres social.Tot ce s-a înfăptuit în țara noastră în cei 20 de ani. de cînd conduceți cu înțelepciune și fermitate comunistă partidul și destinele poporului român, poartă pecetea gîndirii și activității dumneavoastră creatoare, revoluționare, această perioadă, în- scriindu-se definitiv în istoria patriei sub numele de „Epoca Ceaușescu".Adresîndu-vă din adîncul inimii cele mai calde felicitări și urări de viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea națiunii noastre socialiste, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu totală dăruire și răspundere comunistă pentru infăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din prețioasele dumneavoastră îndemnuri și orientări, din istoricele, hotărîri adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului.Țara întreagă vă datorează, mult stimate și iubite* tovarășe Nicolae Ceaușescu. toate mărețele împliniri socialiste ale. acestor 20 de ani de t istorie nouă a României, epoca pe care, din inimi și conștiințe, toți fiii patriei o numesc „Epoca Nicolae Ceaușescu" — se menționează în telegrama CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT.Mărețele împliniri socialiste care au avut loc in toate domeniile de activitate au insemnat și pentru mișcarea sportivă românească etapa celei mai înfloritoare ascensiuni, e- ducația fizică și sportul, activități de interes național, cunoscînd o dezvoltare și afirmare' fără precedent.Acum, cind întreaga tară își exprimă marea bucurie și nemărginita încredere în realegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România. Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, întregul activ al mișcării sportive se. angajează cu fermitate și responsabilitate să-și mobilizeze toată forțele pentru îndeplinirea la un nivel superior a sarcinilor încredințate de partidul și statul nostru, in reprezentarea demnă a României in întrecerile internaționale, spre gloria sportului nostru, spre gloria patriei noastre socialiste.
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Dîrzenie, eroism, abnegație 
revoluționară în lupta pentru 
triumful idealului socialist

In îndelungata istorie a partidului nostru comunist sint nenumărate momentele care, cu forța de netăgăduit a faptelor, pun în lumină adevărul că, însuflețiți de fierbinte atașament față de țara și poporul din rindurile căruia se ridicaseră,, militanții partidului comunist au știut să stea mereu în fruntea luptei pentru împlinirea aspirațiilor populare, să fie mai tari decit orice privațiuni, decît represiunile îndreptate împotriva lor. Izvorul ’ nesecat din care ei au sorbit mereu tărie 
a fost convingerea nestrămutată în justețea cauzei in slujba căreia se înregimentaseră cu trup și suflet, încrederea în izbînda idealurilor revoluționare, voința de a croi un nou destin poporului și țării, un destin de libertate, demnitate, măreție. Un asemenea moment ce pune cu strălucire în relief înaltele trăsături moral-politice proprii conduitei comuniștilor în anii grei ai luptei ilegale este cucerirea regimului politic in închisori pentru deținuții comuniști și antifasciști, strălucită victorie politică a partidului comunist de la care se împlinesc in acest început de aprilie 47 de ani.„Pentru comuniști lupta nu se oprea la porțile închisorii". In aceste cuvinte este sintetizat un adevăr esențial al luptei duse de partid în anii ilegalității : aruncarea militan- tilor revoluționari in spatele gratiilor nu însemna încetarea activității lor politico- organizatorice, nu însemna renunțarea la luptă, ci continuarea acesteia cu alte mijloace pentru a dejuca intențiile autorităților de a-i izola, de a-î anihila fizic și moral și. deopotrivă, pentru otelirea caracterelor, pentru ridicarea pregătirii lor politico-ideo- logice, pentru creșterea încrederii lor în triumful cauzei căreia îi consacra- seră întreaga lor viață. Pretutindeni unde au fost Închiși și cu deosebire la Doftana, comuniștii, antifasciștii au transformat întemnițarea într-o adevărată școală a luptei revoluționare, a educației comuniste, în cadrul cărora s-au pregătit „pentru lupta cea 
grea" miiitanți de nădejde ai partidului, cadre profund devotate clasei muncitoare. „In celule pătrund cărți, 
ziare și foi volante cu caracter co
munist, revoluționar" ; „la Doftana 
se face o adevărată școală de comu
nism, pregătind-u-se elemente pentru 
lupta ce urmează a se da după eli
berare" ; „deținuții comuniști din 
penitenciarul Doftana in fiecare zi 
intre orele ÎS—21 și chiar mai târziu 
țin discursuri l-a ferestre cu voce 
tare pentru ca toți să fie în curent cu 
diferite comunicate comuniste și pen
tru a menține intre deținuți spiritul 
comunist" : „cu toată severitatea re
gimului din închisori, deținuții co
muniști de la Doftana au reușit să 
se organizeze in nuclee pe etape" — raportau neputincioase organele represive despre ampla muncă poli- tico-organizatorică desfășurată" în închisori, despre faptul că, în ciuda măsurilor luate împotriva lor. comu- 'hîșfc^, iși continuatt\activitatea revo- luționâKă.'-etelmdu-și' voințele, intă- rindu-și cugetele, sporfodu-și cunoștințele in vederea luptelor care aveau să vină ; intr-un cpvînt. că se dovedeau mai puternici decît temnicerii lor. \între militanții comuniști care au impus istoriei o asemenea/concluzie s- numărat tovarășul ( Nicolae C aușescu. întemnițat la Doftana în anii 1936—1938, tânărul militant revoluția»? ,și_a cîștigat repede prețuirea tovarășilor de luptă, fiind ales secretar al celulei de partid al secției „G“. pentru consecvența atitudinii sale neînfricate, hotărirea cu oare s-a ridicat împotriva lovirii demnității celor închiși, a presiunilor fizice și morale la care erau supuși. forța de convingere a cuvîntu- lui său. iscusința și curajul dovedite în numeroase împrejurări. Toate acestea i-au atras în repetate rinduri măsurile represive ale gardienilor, pe rapoartele prin care aceștia informau despre atitudinea dîrză și demnă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, direcția închisorii nunind rezoluții precum : să fie „scos
(Urmare din pag. I)și în raportul întocmit de generalul Ilie Șteflea, șeful Marelui Stat Maior, in decembrie 1942, către feldma- reșalul von Manstein, și în acțiunile de protest ale concentraților, care au luat proporții în iarna anului 1943 și primăvara anului 1944 etc.Ințelegînd gravitatea situației prin care trecea țara, cei mai străluciți reprezentanți ai intelectualității române, patrioți luminați, oameni de știință, scriitori, artiști, medici, profesori universitari și secundari, publiciști au' protestat împotriva războiului și a ocupației germane, s-au pronunțat pentru ruperea alianței cu Germania și orientarea țării pe calea dezvoltării libere, democratice și progresiste. însuflețiți de profunde sentimente patriotice, intelectualii au activat în organizații și asociații cu un caracter net antihitlerist ca : Uniunea Patrioților, Apărarea Pa- otică, MADOSZ, Asociația Refu- fe.aților și Expulzaților din ArdealuJ de Nord, „Pro-Transilvania", „Ardealul", Cercul Juridic „Transilvania" etc., manifestîndu-și împotrivirea față de politica regimului anto- nescian de subordonare a intereselor poporului român Reichului hitlerist, de continuare a războiului împotriva Națiunilor Unite. în scrisori, memorii și proteste, adresate guvernului Antonescu, in pamflete și articole publicate in presa vremii, oameni de știință și cultură au dat glas înaltului lor patriotism, s-au ridicat in apărarea științei și culturii, a idealurilor umaniste,.au condamnat ororile hitlerismului și ale războiului.O contribuție însemnată în mișcarea de rezistentă a avut-o realizarea, in 1943, a Frontului Patriotic 
Antihitlerist, pare cuprindea, alături de Partidul Comunist : Uniunea Patrioților, Frontul Plugarilor, Partidul Socialist-Țărănesc, Uniunea oamenilor muncii maghiari din Româ

la raport" și apoi „izolat" ; aceasta însemna maltratare și apoi aruncare in celulele secției „H“. în acei ani de detenție s-au afirmat astfel o dată mai mult calitățile de revoluționar neînfricat ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, calități probate de atîtea ori pînă atunci în activitatea revoluționară, calități care au fost cu strălucire ilustrate si în perioada care a urmat, în greaua îuptă împotriva fascismului și a războiului.Rememorând acei ani grei, climatul de luptă imprimat de comuniști vieții în închisoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Lupta revolu
ționară, viața în colectivele din în
chisori și lagăre au constituit o 
inaltă școală de pregătire polilico- 
ideologică, de educare și formare in 
spiritul principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste. Activiștii 
revoluționari, comuniștii puneau mai 
presus de orice interesele maselor 
populare, lupta impotriva asupritori
lor ; ei renunțau la tot, împărțind 
intre ei și ultima bucată de pîine, 
dar ținind sus steagul luptei revolu
ționare. în mod deosebit aș dori să 
menționez viața organizată în închi
sori în spiritul principiilor eticii co
muniste, care au dat tărie și forță 
tuturor celor închiși să reziste pri
goanei, înfometării, mizeriei și să 
țină sus steagul luptei revoluționare, 

47 de ani de la cucerirea regimului politic 

în închisori pentru deținuții politici și antifasciști

să nu se plece nici un moment în 
fața claselor exploatatoare".

...„Tovarăși muncitori, suferințele 
celor închiși, sint suferințele noastre 
și ajutorul pe care li-l dăm noi e 
ajutorul ce ni-l dăm nouă contra sil
nicei burghezii" — scria în epocă un ziar muncitoresc. Cuvintele sale sint deosebit de sugestive pentru concepția care a ghidat uriașa luptă pe care partidul a desfășurat-o în acei ani pentru salvarea vieții și apărarea demnității deținuților politici, pentru ruperea izolării la care voiau să-i condamne autoritățile. Din inițiativa. partidului s-a declanșat și purtat o amplă mișcare de solidaritate cu lupta militanților întemnițați, în cadrul căreia s-au înregimentat, alături de clasa muncitoare, largi pături și categorii sociale, reprezentanți de frunte ai vieții politice, științifice. culturale și artistice a țării. Protestul lor era izvorît din convingerea că, așa cum scria un ziar al vremii, pe asemenea oameni. închiși pentru convingerile lor politice, „is
toria tuturor timpurilor nu i-a con- ■ 
fundat cu infractorii de rind — și mai 
devreme sau mai tirziu i-a pus în 
adevărata lor lumină de premergători 
ai vremurilor".Dîrza luptă a militanților comuniști și antifasciști întemnițați, puternicul și largul sprijin popular manifestat prin multiple forme, inclusiv prin impunătoare demonstrații de protest, au triumfat în primăvara anului 1938, cînd la Doftana a fost instituit regimul politic. Victoria obținută a subliniat odată mai mult marea forță politico-organizatorică a partidului comunist, înaltul spirit revoluționar ce caracteriza viața și lupta militan- ților săi, care în înfruntarea cu aparatul represiv s-au dovedit mai tari, mai puternici decît orice greutăți, înaltele trăsături probate în acei ani de luptătorii comuniști și antifasciști întemnițați aveau să-și afle o nouă ilustrare în bătăliile revoluționare care au urmat, în lupta pentru înlăturarea vechii orînduiri, in focul bătăliilor pentru edificarea lumii noi, socialiste.Abnegația, dîrzenia, tenacitatea, capacitatea de a birui orice greutăți alcătuiesc pentru generațiile de azi un adevărat tezaur de valori moral- politice înaintate, proprii revoluționarului comunist. Exemplul -oferit de luptătorii comuniști în înfruntările din anii ilegalității își reverberează prin vreme ecourile cu atât mai mult cu cit in munca și lupta generațiilor de astăzi spiritul revoluționar se afirmă cu putere ca o autentică pîr- ghie de progres, ca un nesecat izvor de forță. A fi astăzi revoluționar înseamnă a te .situa cu consecvență in 
nia (MADOSZ), organizații locale ale Partidului Social-Democrat. Totodată, partidul comunist a desfășurat o largă activitate pentru realizarea 
unității clasei muncitoare, a tuturor forțelor muncitorești, ca nucleu al frontului democratic, patriotic și antifascist, ce avea să asigure victoria revoluției de eliberare, socială și 

Mișcarea de rezistentă antihitleristă
4 4

expresie elocventă a voinței de dezvoltare liberă,
democratică a poporului român

națională, antifascistă și antiimperia- listă din august 1944.în dezvoltarea ei, mișcarea de rezistență antifascistă din România a cunoscut o linie ascendentă, aceasta vizind atît formele de manifestare a luptei, cit și cuprinderea tuturor forțelor spcial-politice nefasciste și antihitleriste, de la clasa , muncitoare, țărănime, intelectualitate piuă la cercurile palatului, generali și ofițeri superiori ai armatei, reprezentanți ai partidelor burgheze.Astfel, în aprilie 1944 s-a realizat unitatea de acțiune a clasei muncitoare prin încheierea Frontului unic intre Part'.'M Comunist Român și Partidul ( Democrat. Pe o platformă pe luptă comună, ceavea la ardarea intereselor țării. comunist a sta

primele rinduri ale luptei pentru îndeplinirea exemplară a politicii partidului și statului nostru, a hotă- ririlor Congresului al XIII-lea al partidului, militînd cu întreaga putere de muncă, cu, pasiune creatoare și spirit de inițiativă, cu înaltă responsabilitate pentru realizarea sarcinilor la fiecare loc de muncă. A fi astăzi revoluționar înseamnă a manifesta permanent deplină concordanță între cuvînt și faptă, a avea o atitudine înaintată față de muncă și avutul obștesc, a nu dezarma în fața greutăților, a pune umărul acolo unde este mai greu, mobilizînd și dinamizînd energiile oamenilor, puterea lor de creație, spiritul lor gospodăresc, resursele lor de gîndire creatoare. A fi revoluționar astăzi înseamnă a îi un consecvent luptător pentru nou, un adversar hotărît al rutinei și al vechiului, a fi permanent deschis ideilor noi, a nu te mulțumi nicicînd cu ceea ce ai realizat, năzuind mereu spre performanțe mai înalte, spre înfăptuiri și mai bogate.Comuniștii, ceilalți oameni ai muncii din țara noastră sint mîndri de faptul că un înalt model de abnegație și dăruire, de dîrzenie comunistă, de viu spirit revoluționar, de patriotism militant îl reprezintă pentru generațiile de azi viața tovarășului Nicolae Ceaușescu, gindirea și activitatea sa revoluționară, aflate statornic sub semnul slujirii neprecupețite a cauzei partidului și poporului, a socialismului și păcii. Format și călit la școala aspră a luptei revoluționare, in nenumărate bătălii impotriva exploatării. pentru apărarea unor istorice cuceriri ale poporului, în grele înfruntări cu aparatul represiv burghez, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a dovedit mai tare decît privațiunile și silniciile îndurate, a stat mereu , dîrz și demn în fața nedreptății, încrezător în justețea cauzei pentru care lupta, hotărit să nu precupețească nimic pentru libertatea, pentru drepturile și dreptățile poporului său, pentru ca acesta să trăiască liber, să fie unic stăpîn în țara strămoșească. înaltele trăsături de caracter, puterea de muncă, gindirea cutezătoare, capacitatea de mobilizare a conștiințelor, forța organizatorică și-au aflat cea mai înaltă strălucire în anii care au trecut de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales în funcțiile supreme de conducere în partid și în stat. S-a inaugurat astfel, prin suflul nou și proaspăt pătruns în toate sferele vieții social-eeonomice, cea mai fertilă epocă din multimilenara noastră istorie, „Epoca Nicolae Ceaușescu". Caracterizată prin ritmurile înalte de dezvoltare a forțelor de producție și creșterea fără precedent a avuției naționale, .prin ampla bătălie pentru înnoire și modernizare, pentru introducerea celor mai noi cuceriri ale geniului uman, prin făurirea unui larg cadru democratic ce asigură participarea nemijlocită a tuturor cetățenilor patriei la conducerea societății, prin puternica înflorire a culturii, artei, învățămîntului și științei naționale, prin înnoirea din temelii a chipului așezărilor patriei, prin uriașul prestigiu internațional al României socialiste, această epocă este nemijlocit legată în inima și conștiința națiunii' noastre de gindirea cutezătoare, de munca neobosită a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acest adevăr gă- sindu-și o vie ilustrare în hotărirea și încrederea nestrămutată cu care întregul popor își urmează conducătorul, în votul unanim al Marii Adunări Naționale de reînvestire a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România.Prin faptele lor de muncă harnică, prin unitatea lor de gînd, simțire și voință, generațiile de astăzi aduc astfel prinos înalt de recunoștință înaintașilor, tuturor celor care cu gîndul, cu cuvîntul, cu fapta . sau jertfa lor au făcut să triumfe pe pămîntul românesc Idealurile dreptății sociale, ale libertății și unității naționale, tuturor celor care au năzuit și au visat la viitorul de aur pe care, demni, liberi, suverani, îl făurim astăzi.
bilit, încă în 1943, contacte și legături cu cercurile palatului regal, cu liderii partidelor burgheze și comandanți ai armatei. în noaptea de 13/14 iunie 1944 a avut loc, în București, o consfătuire la care au luat parte reprezentanții P.C.R., ai palatului și armatei. După îndelungi dezbateri, au fost acceptate punctul de vedere 

și planul P.C.R. de răsturnare prin forță a dictaturii antonesciene.în aceeași lună s-a creat Blocul Național-Democratic, cc cuprindea Partidul Comunist,,Român/ Partidul Social-Democrat și principalele partide burgheze : Partidul Național- Țărănesc și Partidul Național Liberal. Toate aceste înțelegeri și a- lianțe au constituit .cadrul organizatoric al consensului național care a stat la baza luptei de eliberare a poporului român de sub dominația fascistă.Creșterea mișcării de rezistență a poporului român, evoluția situației de pe fronturi, succesele coaliției antihitleriste au determinat noi luări de poziții din partea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor români, care, expFimîndu-și încrederea în

Foto : E. DichiseanuModerna casă de cultură, a științei și tehnicii pentru, tineret din Buzău

Nesecatele izvoare 
ale creației militante

Muzica a fost dintotdeauna o prezență activă în viața poporului român, în marile epoci de luptă pentru eliberare națională și socială, contribuind la împlinirea idealurilor progresiste de viață materială și spirituală, constituindu-se într-o sensibilă cronică a istoriei, putînd să anime în conștiința generațiilor înaltele aspirații ale națiunii noastre. Veritabil jurnal sonor al marilor momente din istoria existenței poporului român, muzica este un arc peste timp care a vibrat neîncetat și rezonează amplu în contemporaneitate. Multe dintre creațiilS noastre muzicale redau în chip emoționant, convingător luptele glorioase ale poporului nostru .'pentru apărarea ființei naționale, ale voievozilor ctitori ai ideii de unire și neatîrnare, momentele de răscruce și împlinire din’1601, 1859, din 1877 și 1918, din 1921 și 1944 și înaltele năzuințe de azi.Forța ’de pătrundere și de convingere a muzicii este extrem de vastă și de o eficiență durabilă. Alături de celelalte domenii ale artei și literaturii, muzica este chemată să contribuie la educarea maselor, la modelarea lor spirituală, la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, revoluționare.In climatul deosebit (ie fertil asigurat prin orientările și îndemnurile date de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, muzica românească s-a îmbor gățit, în ultimii ani, cu lucrări valoroase în toate genurile, de la cîn- tecul coral și muzica ușoară, pînă la formele ample simfonice, vocal- simfonice, muzică de cameră, operă, balet și operetă, lucrări care redau în mod pregnant, convingător și nuanțat universul uman al epocii noastre.Aceste rezultate se datoresc condițiilor optime create de partidul și statul nostru, îndeosebi în ultimele două decenii, strălucitelor indicații și vibrantelor chemări ale secretarului general al partidului, care au deschis în fața oamenilor de artă și literatură, un orizont larg, un vast cîmp de acțiune, pentru integrarea organică a întregii activități cultu- ral-artistice în amplul proces de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Documentele adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Co-
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victoria finală asupra fascismului, militau pentru ieșirea României din războiul hitlerist și pentru alăturarea ei Națiunilor Unite în vederea eliberării țării de sub dominația fascistă.în anii 1940—1944 sute și mii de miiitanți din rîndurile poporului român s-au înrolat în lupta eroică 

împotriva fascismului, în mișcarea de partizani, a rezistenței din Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, Iugoslavia, Franța, Belgia, China, Statele Unite ale America.în împrejurări interne și externe favorabile, create îndeosebi de înaintarea glorioasă a armatelor sovietice, partidul comunist, împreună cu celelalte forțe naționale, a trecut la 23 August 1944 la înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională, . antifascistă și antiimperia- listă, care a dus la răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, la trecerea României Cu întregul său potențial economic și militar alături de coaliția antihitleristă, de Uniunea Sovietică.Insurecția armată care a fost mijlocul principal de înfăptuire a 

munist Român generează noi energii de creativitate revoluționară, și, in această perioadă istorică a devenirii noastre, cel mai înflăcărat angajament al muzicienilor este indisolubil legat de răspunderea plină de fervoare față de îndemnurile și apelurile adresate oamenilor de literatură și artă de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a crea, așa cum se sublinia în Raport : „Opere nepieri
toare care să ridice arta și cultura 
românească la im nivel mai înalt 
de dezvoltare, să contribuie la for
marea conștiinței socialiste a poporu
lui nostru, să însuflețească în mun
că și viață tinăra generație, să în
fățișeze perspectiva, viitorul lumi
nos al patriei noastre".Pentru noi, slujitorii artei sunetelor, angajare social-ideologică și pa-OPINII
triotică înseamnă preocuparea permanentă pentru o calitate superioară a creației, ca de altfel și in domeniul interpretării, instrucției și educației muzicale, în spiritul cerințelor Programului ideologic al partidului — care a stabilit un statut clar artei — al exigențelor morale, estetice și filozofice ale operei de făurire a unei civilizații spirituale superioare în țara noastră, de îmbogățire a patrimoniului cultural național. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congres, „la baza întregii 
activități politico-educative trebuie 
să stea Programul ideologic al parti
dului, adoptat de plenara Comitetu
lui Central din iunie 1982 și apro
bat de Conferința Națională a parti
dului". Acest program, însușit și a- probat de Congresul partidului, în care sint cuprinse, într-un proces de angajare activă, modalitățile specifice ale muncii politico-ideologice, ale acțiunilor practice pe planul educării etice și estetice, patriotice și revoluționare, civice și morale ale întregului nostru popor, pune în fața muzicienilor sarcini și responsabilități sporite atît pe planul creației cît și pe planul aprecierii exigente, al dezbaterii largi, în spirit critic, a noilor valori, de pe pozițiile ideologiei partidului nostru.

prima școală a muncii. Reportaj 
• Omul și sănătatea. Dialog cu1® 
telespectatorii • Să realizăm sin
gure... obiecte pentru înfrumuse
țarea apartamentului O Adrese 
utile • Farmacia casei

21,05 Seară de balet. Carmen de Bizet- 
Scedrln. Interpretează baletul 
„Fantasio" din Constanța, soliști 
Delia Buzoescu-Hanțiu, Călin Han- 
țiu, Dumitru Manolache, Oleg Da- 
novschi jr. Regia și coregrafia 1 
Oleg Danovschi

Zi.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

revoluției sociale și naționale a constituit rodul acțiunii unite a celor mai largi forțe politice naționale, armatei, formațiunilor patriotice, al adeziunii depline la lupta antifascistă a maselor populare. în înfăptuirea acestui act de importanță crucială pentru destinele României, rolul hotărîtor l-a avut clasa mun

citoare în frunte cu Partidul Comunist Român. Prin înfăptuirea victorioasă a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944, care a dus la răsturnarea guvernului de dictatură militară a lui Antonescu, poporul român — scuturînd dominația fascistă și luîndu-și soarta în propriile mîini — a întors din primele momente, ca un singur om, armele împotriva Germaniei hitleriste, s-a alăturat cu întregul său potențial militar și. economic coaliției antifasciste, luptînd de partea acesteia pînă la victoria finală asupra Germaniei hitleriste. „Prin hotărirea cu care s-a avintat în lupta antihitleristă, prin eroismul și jertfele uriașe — se arată în Hotărirea privind aniversarea a 40 de ani de la victoria asupra

Viața noastră muzicală are nevoie de un număr sporit de lucrări valoroase, de toate genurile, inspirate din munca eroică a poporului nostru, lucrări care să contribuie la formarea conștiinței noi, socialiste, Ia cultivarea înaltelor idealuri patriotice, umaniste în rîndul tuturor categoriilor de oameni ai muncii.Funcția socială a artei muzicale, valoarea ei educativă — parte integrantă a activității ideologice, cultural-educative de făurire a unui om nou, cu o elevată viață spirituală și conștiință morală — depind în primul rind de măsura în care ținem seama de adevăratele surse de inspirație și vitalizare a artei în general. îndemnurile secretarului general al partidului — adresate tuturor creatorilor din domeniul artei și literaturii — de a se inspira din izvoarele limpezi ale muncii și vieții poporului nostru constituie orientări de cea mai mare însemnătate.Este o datorie patriotică și cetățenească pentru toți compozitorii de a crea lucrări valoroase, inspirate din realitățile socialiste, lucrări care să exprime, în forme artistice elevate, aspirațiile oamenilor muncii din țara noastră^* elanul lor constructiv, spiritualitatea românească, sensibilitatea aleasă și optimismul ce caracterizează poporul nostru constructor al socialismului.In lumina documentelor adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, a indicațiilor și orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, slujitorii artei sunetelor din România socialistă acționează, în prezent, cu și mai multă hotărîre, pentru a răspunde cerințelor actuale și de perspectivă ale vieții muzicale românești, consacrîndu-și puterea de muncă și talentul ridicării la o nouă calitatp. a întregii activități în domeniul creației și muzicologiei, dez- voltînd un dialog fertil cu mișcarea artistică de mase, cu oamenii muncii din industrie și agricultură, cu tineretul, în cadrul generos oferit de ampla manifestare a vieții spirituale a națiunii noastre — Festivalul național „Cântarea României".Sin tem convinși că avînd la cîr- ma partidului, a destinelor noastre pe ctitorul noii Românii, tovarășul Nicolae Ceaușescu — a cărui recentă realegere de către Marea Adunare Națională în funcția supremă de președinte al Republicii Socialiste România constituie împlinirea voinței, a sentimentelor de profund respect și de nețărmurită dragoste ale întregului popor — toate forțele materiale și spirituale ale societății noastre vor fi îndrumate, în continuare, spre țelul înalt al propășirii țării, al definirii personalității umane în consens cu legile sociale și morale.
Proî. univ.
Nicolae CALINOIU
președintele Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor

fascismului și sărbătorirea «Zilei independenței României» — poporul român a demonstrat, prin fapte, că nu a avut nimic comun cu cei care au dezlănțuit războiul contra Uniunii Sovietice, că aspirațiile sale erau de partea popoarelor care s-au opus fascismului, a luptei pentru dreptate, libertate și independență".Angajarea României, alături de Uniunea Sovietică și celelalte forțe ale Națiunilor Unite, in războiul antifascist, intr-un moment cînd soarta acestuia nu era încă decisă, a dat o puternică lovitură planurilor strategice ale lui Hitler, a dus Ia prăbușirea întregului front din Balcani, deschizînd larg calea înaintării rapide a armatelor sovietice și zdrobirii dispozitivului militar al Germaniei naziste în această parte a Europei. Aceasta a scurtat cu cel puțin 6 luni durata războiului, a grăbit în mod hotărîtor victoria armatelor aliate împotriva Germaniei fasciste.Eliberînd prin lupte îndirjite — purtate cu sprijinul poporului, al formațiunilor patriotice de luptă — Capitala și cea mai mare parte a țării de trupele hitleriste, armata română a trecut să lupte în continuare, cot la cot cu ostașii sovietici, pentru eliberarea părții de nord-vest a României, cotropită de Ungaria horthystă în urma odiosului dictat fascist de la Viena din 30 august 1940. După alungarea, la 25 octombrie 1944, a tuturor trupelor hitleris- to-horthyste de pe întreg teritoriul patriei, ostașii români, alături de cei ai armatei sovietice — care a dus pe umerii săi greul războiului și a dat cele mai grele jertfe în uriașa bătălie pentru înfrîngerea fascismului — au luptat cu eroism și au participat activ la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți din teritoriul Austriei, pînă la zdrobirea totală a Germaniei hitleriste, la Încheierea victorioasă a războiului.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică : Despot Vodă — 18; (sala 
Atelier) : D-ale carnavalului —
18,30.
® Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Tri- 
centenar BACH-HăNDEL. Seară 
de sonate. Mihaela Martin — 
vioară, Nicolae Licareț — orgă 
— 10.
© Opera Română (13 18 57) :: 
Liliacul — 17.
• Teatrul de operetă (114 80 11) : 
Văduva veselă — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala Schitu Măgureanu, 
15 75 46) : Cu ușile închise — 18; 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : 
Intr-un parc pe o bancă — 18.
0 ^Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul 
și Margareta — 17.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) x 
Cîrtițele — 18.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă tîrzie — 18,30. 
O Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Bel
mondo al II-lea — 19.
0 Ansamblul „Rapsodia română44 
(13 13 00) : Fata moș Ului cea har
nică — 10,30; Bucuroși de oaspeți
— 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă'4 (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 18.
0 Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77): 
Ileana Sînziana — 10; Nică fără 
frică — 15,30; (sala „Cosmonauți- 
lor44, 11 07 57) : Lungul nasului
— 10.
0 Circul București (10 41 95) : 
Vedetele circului din Varșovia
— 19.
0 Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) ; Estrada în croazieră
— 18.

cinema
© Bătălia pentru Roma : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,15; 15,30; 18,45.
0 Program pentru copii — 9;
10,45; 12,30; 14,15, Sus in cireș — 
16, O noapte furtunoasă — 17,45; 
19,45: DOINA (16 35 38).
0 Adela: BUZEȘTI (50 43 58) — 
15; 17; 19.
0 Revanșa : DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17; 19.
0 Rămășagul: GIULEȘTI (17 55 46)
— z9; 11; 13; 15; 17; 19, ARTA 
(213186) — 9; 1.1; 13; 15; 17; 19, 
TIMPURI NOI (15 61 10) — 9; 11; 
13; 15; 17.
0 Cu cărțile pe față x TIMPURI 
NOI — 19.
0 Program de vacanță — 9; 10,30; 
12; 13,30; 15, Croaziera — 17; 19. 
COTROCENI (49 48 48).
0 Sosesc păsările călătoare : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19, MELODIA (11 13 49) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Roșcovanul: VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19.
0 Răpirea fecioarelor: FLACARA 
(22 33 40) — 15; 17; 19.
© Cireșarii : STUDIO (59 53 15) — 
9,30; lil,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30. 
0 Fata care vinde flori : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 1.1,30; 14; 16,30; 
19, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19.
0 Aii Baba și cei 40 de hoți'x 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,30;
14; 16,30; 19.
0 Inimă rece : LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Surorile medicale : PACEA 
(71 30 85) — 14; 16; 17,45.
0 Inimă rece și Piedone în Egipt: 
SALA MICA A PALATULUI — 
15,30; 19,15.
0 Pirații secolului XX : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
@ Frați de cruce : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
0 Vraciul : POPULAR (35 15 17) — 
15; 18,30.
0 Cidul : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8,45; 11,45; 15; 18,15.
0 Ce se intimplă doctore ?: CA
PITOL (46 29 17) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
0 Piedone în Egipt : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Provocarea dragonului : FA
VORIT (45 31 70) — 8; 10; 15; 17;
19.15, CULTURAL (83 50 13) — 9;
11; 13; 15; 17; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 12; 14; 16; 18.
0 Un șerif extraterestru : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 11; 13; 15; 17; 
19, FLOREASCA (33 29 71) — 9;
1-1; 13; 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Program de vacanță : GRIVI- 
TA _  9.
0 Avertismentul: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Undeva, cîndva : UNION 
(13 49 04) — 9; 13,15; 15,15; 17,15;
19.15.
0 Lupii mărilor : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
0 Kramer contra Kramer : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
0 Rocky II : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19.
0 Iubirea are multe fețe : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 18.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
DIN 31 MARTIE 1985

FAZA I

52 86 73 32 87 80FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :1 663 644 lei.

EXTRAGEREA86 70 38 31 I: 11 75 35 88 37EXTRAGEREA85 80 44 30 6 28 A II-A: 19 15 51
FAZA A II-AEXTRAGEREA A III-a: 27 35 5819 40 49 30 86 2EXTRAGEREA A IV-a: 8 29 72 789 75 21 38 25EXTRAGEREA A V-a: 37 24 3331 44 19 35 59 22EXTRAGEREA81 66 79 40 54 58 A Vl-a: 8 36 18EXTRAGEREA34 21 83 43 56 6 A VII-a: 41 54 72EXTRAGEREA A VIII-a: 36 4 33
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MESAJE E FELICITARE DE PESTE HOTARE ADRESATE 
REȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului CHRISTOS SARTZETAKIS

Președintele Republicii Elene

Tovarășului NICOLAE iUȘESCU
Președintele Republicii Soci RomâniaCu prilejul realegerii dumneavoastră cția de președinte al epublicii Socialiste România, in numekblicii Populare Chineze, al poporului chinez și al meu tal, vă adresez cele mai calde felicitări.Poporul frate român, sub conducerea a Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastrgmd cu perseverență 1 pe calea dezvoltării independente și de tătătoare, prin efor- j turi pline de dîrzenie, a obținut realizălucite în construcția , socialistă, transformind patria sa intr-o icialistă cu o industrie modernă și o agricultură înainta plan internațional, România a adus o contribuție activă la lerea situației internaționale si la menținerea păcii in lunurindu-se astfel de aprecieri elogioase din partea tuturor’elor lumii. în momentul de față, poporul român luptă cgație pentru înfăptuirea obiectivelor grandioase stabilite de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, irofund convins că mărețele dumneavoastră obiective se voa in mod sigur.Sint deosebit de bucuros că relațiileetenie și colaborare chino-române, bazate pe principiile indiței și suveranității, ale deplinei egalități, respectului reci neamestecului în treburile interne, au cunoscut, in ultimo dezvoltare multilaterală și stabilă. Am ferma convingeretenia revoluționară și colaborarea strinsă dintre cele două țări și popoare ale noastre se vor aprofunda și dezvolta neciCu acest prilej, doresc să vă transră o dată, cele mai bune urări de sănătate, putere de muncccese noi și necontenite in fruntea partidului și poporului pentru înfăptuirea grandioasei opere de edificare a patrieste.

LI NIAN
Președintele Re Populare Chineze

i Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, al poporului mongol și al meu personal, vă adresez cordiale felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în Înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România. Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că prietenia frățească și colaborarea strinsă dintre Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România, dintre popoarele noastre se vor dezvolta neabătut șî pe mai departe, în interesul construcției socialiste în țările noastre, în numele întăririi în continuare a unității și coeziunii comunității socialiste.Vă doresc din toată inima multă sănătate și mari succese în activitatea dumneavoastră de partid și de stat, de mare răspundere, în opera de traducere în viață a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.
JAMBÎN BATMUNH

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular
■ al Republicii Populare Mongole

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România vă transmit urările mele cele mai bune.Sint încredințat că relațiile dintre Republica Federală Germania și Republica Socialistă România vor fi călăuzite și în viitor de spiritul unei colaborări constructive.
RICHARD VON WEIZSĂCHER

Președintele'
Republicii Federale Germania

ATENACu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Elene vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes în îndeplinirea misiunii încredințate.Am convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și con-. lucrare dintre Republica Socialistă România și Republica Elenă vor continua să se dezvolte și să se diversifice în toate domeniile, in interesul reciproc al popoarelor român și elen, spre binele cauzei păcii, securității și colaborării în Balcani, în Europa și în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE UȘESCU

Președintele Republicii SoRomâniaFelicit pe Excelența Voastră in modai călduros cu prilejul realegerii dumneavoastră ca preș Republicii Socialiste România și vă urez succese continlta dumneavoastră funcție.îmi exprim convingerea că strînsa e dintre cele două țări ale noastre va continua să se dn toate domeniile.
SPYIYPRIANOU

Președpublicii Cipru

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România, doresc să vă exprim în numele poporului mauritan al Comitetului Militar de Salvare Națională, al guvernului și al meu personal felicitările noastre călduroase, precum și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și prosperitatea poporului român.Sînt încredințat că Excelența Voastră va conțin l- ....___pentru întărirea cooperării rodnice care există intr-un mod atit fericit între țările noastre prietene.Cu deosebită considerație,

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România, ne face plăcere să vă transmitem, in numele poporului irakian și al nostru personal, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări de succes deplin dumneavoastră personal, progres poporului român prieten, înflorire și dezvoltare continuă relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările noastre.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați mulțumirile mele sincere pentru felicitările pe care mi le-ați trimis cu ocazia zilei mele de naștere, împreună cu cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența Voastră și prosperitate pentru poporul român prieten.
RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintele federal al Republicii Austria

BUCUREȘTI : însemnate economii de materii 

materiale

l

'ă-Ya1f°.nt.inua să acționezede
Colonel MASOUYA OULD SIDI AHMED TAYA

Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 
Șef al Statului Republica Islamică Mauritania

VIATA ENOMICO-SOCIALÂ
A LOCAIÂȚ1LOR PATRIEI

SADDAM HUSSEIN
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, imi face plăcere să adresez Excelenței Voastre felicitări și cele mai bune urări de succes, de continuă bunăstare și prosperitate poporului român.

Cronica zilei
r'i

QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

prime șiColectivul întreprinderii de mașini electrice din Capitală și-a propus să economisească în acest an peste 100 tone laminate din aluminiu, oțel și cupru. în acest sens, speciajiștii întreprinderii au trecut la reproiectarea și modernizarea mașinilor electrice pe care le realizează, la analizarea minuțioasă a consumurilor materiale pe fiecare produs și reper, precum și la aplicarea unor tehnologii avansate de valorificare în producție a materialelor recuperate din propria activitate. Astfel, prin introducerea în fabricație a unui nou tip de convertizor. fără colector și perii, se realizează o diminuare a consumului de oțel

și cupru, pe fiecare produs, de peste 200 kg, iar performanțele tehnico-funcționaje și de fiabilitate sint mult Superioare comparativ cu vechiul produs. Pe linia acelorași preocupări se înscrie noua serie de motoare a- sincrone închise, de uz general, la care greutatea motorului se reduce cu 70 de kg în condițiile menținerii parametrilor tehnici la nivelul celor mai bune produse realizate pe plan mondial.Ca urmare, prin aplicarea u- nui amplu program de măsuri vizînd reproiectarea produselor, valoarea materialelor economisite pe această cale urmează să ajungă, în acest an, la patru milioane lei. (Agerpres).

IAȘI : Turbine 
pentru hidrocentraleputernicul colectiv muncitoresc pe platforma Combinatului de llaj greu din Iași este autorul pr produse de mare performan- tehnică. unele dintre ele, pre- jere naționale. între acestea se Imără pomBele axiale și centri- gale de mare capacitate pentru gații. pompele pentru instalații foraj, cilindri pentru laminoa- f și pentru fabricile de hîrtie tur- Iti din fonte și oteluri speciale, t aici au fost realizate primele luă turbine din cele 20 'comandași lansate în fabricație pentru Jba de hidrocentrale de pe Olt. jlectivul combinatului și-a sporit Iodurile pentru a realiza și livra înainte de termen alte 8 bine. (Manole Corcaci).

SIBIU : Edificii 
pentru poștă 

și telecomunicațiiBaza materială destinată prestațiilor de servicii din domeniul poștei și telecomunicațiilor în .numeroase localități Astfel, in municipiul Sibiu într-un stadiu avansat de tie și urmează a fi dată ploatare în perioada imediat următoare o nouă capacitate — pentru 8 000 de linii — a centralei telefonice automate din noul cartier „Hipodrom". Eșalonat, pînă la finele anului vor fi executate noi lucrări de extindere a rețelelor telefonice din diferite zone ale orașului. de care vor beneficia, în primul rînd. noile cartiere de locuințe „Vasile Aaron". „Ștrand" și „Valea Aurie". La Agnita se a- propie momentul punerii în funcțiune a unei noi centrale telefonice automate în clădirea căreia va funcționa și un modern oficiu poștal. Alte trei oficii poștale sint prevăzute a fi construite' în acest an la Mediaș și in comunele Las- lea și Bîrghiș. (Nicolae Brujan).

tur-

sporește sibiene. se află execu- în ex-

TELEORMAN : 
Lucrări de împădurireZilele frumoase din această primăvară sint folosite din plin de silvicultorii din județul Teleorman. In raza de activitate a celor patru ocoale' silvice se află in curs de. desfășurare ample lucrări de împădurire, suprafața planificată pentru actuala campanie fiind de 300 hectare. Mai bine de două milioane puieți de stejar, plop și salcie s-au obținut în pepinierele inspectoratului silvic județean. în același timp, se extinde cultivarea răchitei pe încă 35 hectare, asigu- rîndjj-se astfel materia primă ne- ci ' ă atelierelor proprii de confecționat împletituri pentru partenerii externi. (Stan Ștefan).
vremea

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 2 aprilie, ora 20 — 5 aprilie, 
ora 20. In țară : Vremea va fi in ge
neral frumoasă în sud și schimbătoare 
în rest. Cerul va îl variabil, cu înno- 
rărl mal accentuate In nordul, centrul 
și estul țării, unde vor cădea ploi 
locale care vor avea și caracter de 
averse. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre minus 2 și plus 8 grade, 
iar cele maxime între 8 și 18 grade, 
mai ridicate in primele zile in vestul 
țării, dar mal coborîte pe litoral. In 
București : Temperatura minimă va fi 
cuprinsă între un grad și 4 grade, iar 
maxima între 15 și 18 grade, mai ri
dicată la începutul intervalului.

\CĂU : Minerii din Comănești au 

angajamentul anualtehnologii moderne de lucru, extinderea mecanizării în subteran,tii în noi să tar proape 5 800 tone cărbune brun de bună calitate. La sfîrșitul primului trimestru, ei au raportat că au li-

să răspundă 
3 chemării i general al tovarășul aușescu, de ei tot mai ne. minerii Comănești ificat efor- jplinind și nă de lună ’ de plan.:ursul lunii u reușit ca irea unor
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lucru, extinderea mecanizării în subteran, creșterea productivită- *" muncii și punerea exploatare a unor fronturi de lucru extragă suplimen- o cantitate de a-

vrat nale, . planului, cărbune, depășește __1 500 tone angajamentul asumat în întrecere pe acest an. Cele mai bune rezultate au fost obținute de mine- r" „ exploatare Lapoș-Nord mești. Baltă).

economiei naț.io- peste prevederile ’ ' 11 525 tonecantitate ce cu peste tul asumat în întrecere pe acest an. Cele mai bune rezultate au fost obținute de minerii din sectoarele de — ’ ' Lumina,și Ver- (Ghcorghc

I A început în întreaga țară „Luna cărții în întreprinderi și instituții", manifestare de tradiție desfășurată sub egida Festivalului național „Cîn- tarea României". Actuala ediție, a X-a, este dedicată aniversării a patru decenii de la victoria asupra fascismului. Genericul sub care se desfășoară manifestările prevăzute este deosebit de sugestiv : „Cartea în sprijinul educației revoluționar-pa- triotiee, al perfecționării pregătirii profesionale a oamenilor muncii", în întreprinderi și instituții va fi larg popularizată și difuzată cartea românească prin intermediul unor noutăți editoriale semnificative pentru literatura social-politică, științifică, tehnică, beletristică-.Deschiderea la nivel republican â „Lunii cărții în întreprinderi și instituții" a fost marcată prin manifestări organizate pe două mari platforme industriale ale țării : întreprinderea de utilaj chimic „Grivița Roșie din Capitală și Combinatul siderurgic Hunedoara. (Agerpres)

socialist

Noi edificii de sănătate

12 427 TOTAL :

rare și spitalul de 
boli contagioase, s-a 
înființat o nouă secție 
de cardiologie • cu 60 
de paturi, dotată cu 
aparatură de investi
gații și tratamente de 
înaltă tehnicitate. Noi 
unități sanitare au 
luat ființă și in orașul 
Gherla, in așezarea 
minieră Aghireș și al
tele.

Pe măsură ce s-a 
extins și îmbunătățit 
rețeaua de asistență 
medicală a sporit și 
numărul personalului 

.medical și mediu sani
tar. In cele 17 spitale 
și sanatorii, 219 dis
pensare medicale, 19 
policlinici și alte uni
tăți sanitare din județ 
își desfășoară in pre
zent activitatea 1859 
medici și 5152 cadre 
medii sanitare, față de

1 354 medici și 3 007 
cadre cu pregătire me
die cite erau in 1965. 
îmbunătățirea asisten
ței medicale sub toa
te aspectele a determinat o evoluție 
pozitivă a indicatorilor 
sanitari și demogra
fici, prin reducerea 
mortalității generale, a 
celei infantile, a boli
lor transmisibile. Baza 
materială creată in 
acești ani, buna pre
gătire a personalului 
medical au dus, in a- 
celași timp, și la am
plificarea investigații
lor științifice în ca
drul clinicilor, a labo
ratoarelor din unită
țile medicale, școala 
medicală clujeană a- 
firmindu-se prin noi 
și remarcabile reali
zări pe plan național 
șl internațional. (Ma
rin Oprea).

INFORMAȚII SPORTIVEpa de juniori aFasat pe primul loc îlampionatului euro- Peastă categorie de v| astfel în grupa A. Ei a Poloniei, cîști- gipionatului mondial (inut promovarea în Să).♦sala Cupei Federali' de handbal se va iu14 și, respectiv, 21 aftele H. C. Minaur Bț, Zaporojie.foarte bune a ob- tiroxeri români din

lotul reprezentativ lărgit pentru campionatele mondiale de tineret (septembrie — București). Participînd la turneul de la Bysgosz (Polonia), la care au concurat 114 sportivi din zece țări, patru dintre cei opt tineri pugiliști români au cucerit medalii de aur. Ei sint : Marcel Tudo- riu (Voința Brăila) — cat. 51 kg ; Daniel Dumitrescu (Dinamo București) — cat. 54 kg ; Daniel Măieran (Metalul • Bistrița) — cat. 57 kg și Mihai Leu (Metalul Hunedoara) — cat. 60 kg. Acestuia din urmă, un foarte promițător talent al boxului nostru, i-a fost decernată și cupa cuvenită celui mai tehnic pugilist al turneului amintit.

LISTA OFICIALĂ 
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare la tragerea Ia sorți lunară 

din 30 martie 1985
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Cîștigurile întregi revin obligațiunilor de 200 de lei. în valoarea ciști- gurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ieșite dști- gătoare.Plata cîștlgurilor se efectuează prin sucursalele, filialele si agențiile C.E.C.La obligațiunile C.E.C. din seriile 000001—099999 care au numerele curente cuprinse între 81—175, la confruntarea cu lista oficială zero de la serie derare. primulnu se ia în consi-

Dunărea cu unduirile sale de un albastru transparent, peste care își arcuiesc siluetele elegante cele opt poduri vestite, fiecare o lucrare de artă in felul său (să nu uităm că podul Margareta poartă semnătura acelui maestru întru ale ingineriei care a ridicat Turnul Eiffel din Paris), înălțimile domoale ale Budei, în special atit de cunoscuta colină Gellârt, de unde se întinde ca în palmă panorama întregului oraș, bulevardele largi ale Pestei, cu împletirea unor stiluri arhitectonice, ■ atît de diverse, în care goticul se învecinează cu rococoul. iar re- nascentismul cu barocul, parcurile odihnitoare contrastând cu traficul intens — sînt tot atîtea elemente care conferă capitalei ungare personalitatea sa distinctă, în 1841, cînd Buda și Pesta erau orașe de sine stătătoare, populația lor totală abia dacă depășea 100 000 de oameni, pentru ca in 1872, cînd s-au unificat, să se ridice Ia 370 000, astăzi numărul locuitorilor Budapestei depășind 2 milioane, ceea ce reprezintă aproape un sfert din întreaga populație a țării. Aici se realizează circa 40 la sută din întreaga producție industrială a Ungariei, poziție care conferă orașului rolul unui fel de placă turnantă a economiei țării.Centru economic. Budapesta este și centru cultural de prim ordin, cum o dovedesc muzeele mai vechi sau mai noi, unde poți admira pin- zele unui El Greco, Rembrandt sau Renoir, dar și creațiile moder- | niște ale lui Vasarely, inițiatorul „op 
artei", monumentala Operă ' recent I refăcută, pe care budapestanii o consideră cel mai frumos edificiu care străjuiește Bulevardul Republicii Populare (Nepkoztârsasâg utja), la rîndul său socotit cea mai frumoasă arteră a capitalei, sau cele peste 20 de teatre ale sale, cu un repertoriu din cele mai variate, de la celebra „Tragedie a omului" a lui Madâch pînă la nu mai puțin cunoscutul ... ............................T. S. sigur, vizita raită .— i/vci CD Lts cași cum ai vizita Bucureștiul fără să treci prin Lipscani — centru turistic care și-a îmbogățit recent zestrea cu cîteva moderne hoteluri aparținînd unor cunoscute rețele internaționale. Și, în fine, ceea ce este mal rar pentru o capitală, centru balnear, multiplele izvoare termale, în special cele de pe insula Margareta, fiind deosebit de căutate.Firește, oricît de sumar schițat, profilul Budapestei se cere întregit cu cel al locuitorilor săi, gata să-ți vină în ajutor cu o. explicație,» cu o sugestie sau o recomandare, • să-ți ’ releve ceea ce apreciază că este mai reprezentativ din ceea ce s-a înfăptuit de-a lungul celor 40 de ani care au trecut de la eliberare, să-ți împărtășească din preocupările lor, din proiectele avute în vedere pentru viitor. Iar datele și faptele comunicate despre dezvoltarea generală a țării își au încărcătura lor plină de semnificații. Dacă în decurs de 35 de ani, adică din 1950, anul de început al primului cincinal, și pînă astăzi, producția industrială a crescut de nouă ori, iar cea agricolă de 2,4 ori, dacă în privința

„musical" „Felinele", după Elliot. în același timp, deși centru comercial — a Budapesta fără să dai o pe la Vâci utca e6te ca

desfacerii mărfurilor s-a înregistrat un spor de peste șase ori, iar venitul național este astăzi încincit, dacă, în fine, comerțul exterior consemnează un spectaculos salt, multi- plicîndu-se de nu mai puțin de 36 de ori, toate acestea sînt, neîndoios, roadele noii orânduiri, asemenea ritmuri sint specifice numai socialismului, numai el poate declanșa energii creatoare in măsură să ducă la astfel de performanțe. Repere edificatoare pentru drumul străbătut de-a lungul a patru decenii, realizări care, în comparație cu realitățile trecutului, dau dimensiunea prezentului socialist.Ce a însemnat și ce Înseamnă socialismul o demonstrează, din plin, darea în funcțiune, in ultima parte a anului trecut, a noului tronson al metroului budapestan, una din cele mai mari investiții ale actualului cincinal. Timp de patru ani, 5 000 de muncitori și specialiști, aparți- nind unui număr de 45 de întreprinderi, au depus o activitate complexă pentru a duce la capăt o lucrare al cărei cost se ridică la opt miliarde și jumătate de forinți. Imbinînd eleganța sobră cu funcționalitatea, noua stație subterană din dreptul podului Arpăd impresionează și prin grija manifestată față de conservarea vestigiilor trecutului date la iveală în timpul săpăturilor. în- tr-adevăr, pe locurile unde se ridică Pesta de astăzi exista odinioară o așezare romană (Contra-Aquincum) și surpriza celor care lucrau la metrou nu a fost mică atunci cînd au dat peste mai multe fragmente bine păstrate ale unor»construcții dăinuind de aproape 1 700 de ani. Ce era de făcut ? Să se schimbe amplasamentul stației proiectate, ceea ce însemna regîndirea întregii lucrări 7 Respingînd o asemenea soluție, constructorii au ales varianta mai ingenioasă de a încorpora vestigiile, protejate de un imens paralelipiped de cristal, în însăși incinta stației, miile de călători care se perindă zilnic pe aci transformîndu-se astfel în tot atîția vizitatori ai unui original muzeu subteran.
Aquincum, „locul apelor", numele vechii așezări romane, își are obîr- șia în apele termale folosite în scopuri curative încă de la începutul erei noastre. Dar dacă ele au fost de ajutor omului în vremuri așa de Îndepărtate, de ce să nu-i fie de folos și în timpul de față și nu numai pentru a-și îngriji sănătatea? Este intrebarea pe care și-au pus-o specialiștii, potrivit aprecierii cărora rezervele de ape termale însumează nu mai puțin de 500 de miliarde de metri cubi. Cu alte cuvinte, o valoroasă sursă de energie termică, mai ales pentru o țară care importă anual cantități apreciabile de țiței șl gaz metan. Iar răspunsul la întrebarea amintită a venit sub forma întocmirii unui program prevăzînd utilizarea complexă a acestei bogate surse energetice, la Început pentru nevoile agriculturii — încălzirea serelor — iar apoi și pentru consumul casnic — încălzirea locuințelor — calculul arătînd că In felul acesta se pot economisi anual 200 000 de tone de țiței. Preocuparea de a suplini deficitul energetic și-a găsit concretizare și în construirea centralei atomoelectrice de la Pecs, încă una

din realizările de seamă ale celor patru decenii ale puterii populare. In ansamblul orientării fundamentale, menținerea stabilității economice a țării, reafirmată la abia încheiatul Congres al XIII-lea al P.M.S.U., valorificarea în continuare a surselor de energie neconvențională, împreună cu imprimarea unei eficiențe sporite activității productive și realizarea unei balanțe economice externe imbunătățite rămin jaloane de prim ordin ale dezvoltării socialiste.Străduindu-se, cu gindul deopotrivă la prezent și la viitor, să afle rezolvări viabile problemelor pe care le. ridică civilizația modernă, budapestanii și, în general, locuitorii țării vecine nu pierd din vedere nici trecutul. Memoria oamenilor păstrează cu prețuire faptele trecutului mai îndepărtat sau mai apropiat.Dar nu numai oamenii au memorie. Nu se spune oare și despre case că au amintiri ? Și fără îndoială, dacă ar fi înzestrate cu darul vorbirii, clădirile Budapestei, ca și ale atîtor și atîtor localități din Ungaria, ar avea „multe de — pre cele petrecute cu patru decenii în urmă, împotriva hitleriștilor lor horthysto-szalasiști desfășurare. în cutele memoriei istoriei s-a tru totdeauna trecutului, care 1 _____ ... i<ipildă, Gara de Est, unul din principalele repere ale capitalei ungare, sau Poșta centrală, sau Facultatea de medicină veterinară, sau fosta cazarmă Franz Joseph, ale căror ziduri calcinate sau ciuruite de schije au stat — înainte de a fi complet refăcute — mărturie încleștării pe viață și pe moarte a ostașilor români și celor sovietici cu inamicul fascist. Mărturii din acelea ce — alături de mormintele ostașilor români presărate în sute și sute de localități ungare — sînt menite să rămînă adine gravate în memoria oamenilor, ca și în memoria acelei „ființe colective", care este un oraș, o comunitate, o țară. După cum nu poate fi ștearsă din memorie atitudinea, pătrunsă de un adine umanism, a soldaților noștri, care au împărțit din puținul lor populației civile, asemenea gesturi refăcînd, prin firescul, prin sublima lor simplitate, faptele de solidaritate care i-au legat pe cei mai buni fii ai celor două popoare din vremea îndepărtată a răscoalei lui Doja și pină in anii, rezistenței antifasciste....Există undeva, pe înălțimile Budei, un loc, mult îndrăgit, unde primarii din numeroase țări europene au plantat, în chip simbolic, cite un arbore. De aici, de sus, printre arborii care, între timp, au crescut viguroși, privirile pot cuprinde tot oraș.ul, întreaga lui activitate. Și fiecare popas în acest loc simbolic devine un îndemn, o chemare adresată oamenilor cu gînduri curate de pretutindeni de a se uni, in faptă și voință, pentru ca niciodată forțele întunericului să nu-și mai pc-ată dezlănțui urgia împotriva popoarelor...

povestit des- mai bine de cînd războiul și a aliaților era în plină adinei ale păstrat pen- amintirea jertfelor _____ au făcut posibilă tihna zilelor prezentului. Iată, de 
„îijx_______________________________] princi-.------centrală, sau Facultatea ă veterinară, sau fosta T--- —

Romulus CĂP1ESCU
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români căzuți pentru

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
inalta funcție de președinte al Republicii Socia
liste România continuă să fie prezentată pe 
larg de mijloacele de informare în masă din di
ferite țări. Cotidiane, agenții de presă, emisiuni 
de radio și televiziune evidențiază semnificațiile 
acestui eveniment politic de cea moi mare

importanță, ilustrare strălucită a 
nezdruncinat a națiunii române, 
dorinței poporului de a continua 
sale realizări, obținute sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a' secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Presa internațională pune în evidență, totoda
tă, discursul solemn rostit in Marea Adunare

unității de 
expresie a 

șirul marilor

Națională 
precum și 
tului Central al partidului și la plenara Consi
liului Național al F.D.U.S., subliniind personali
tatea de excepție a președintelui țării noastre, 
de numele căruia se leagă epoca cea mai 
eroică și plină de realizări din viața poporului 
român.

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cuvîntările sale la plenara' Comite-

„La propunerea C.C. al P.C.R. și a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român, a fost reales președinte al Republicii Socialiste România", scrie ziarul sovietic „IZVESTIA".Ziarul a publicat pe prima pagină telegrama de felicitare adresată de prem Nicolae realegerea sa în președinte al România.în discursul rostit cu prilejul realegerii sale în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu a adresat întregii lumi chemarea de' a-și uni eforturile pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru a determina trecerea la dezarmare. Președintele României a afirmat că situația internațională actuală trece printr-un moment deosebit de grav ca urmare a intensificării . fără precedent a cursei înarmărilor, îndeosebi a celei nucleare, iar creșterea pericolului unui nou război mondial s-ar putea transforma într-o catastrofă nucleară, . subliniază agenția CHINA NOUĂ.Referindu-se la tratativele sovie- to-americane care se desfășoară la Geneva. . Nicolae Ceaușescu a declarat că România, ca de altfel toate statele europene și alte state ale lumii, a salutat începerea acestora. Totuși, numai începerea tratativelor nu rezolvă problemele deosebit de grave. România, ca și alte state, așteaptă să se treacă de la declarații la tratative' reale, sincere, purtate cu inalt simț de răspundere.Președintele României a afirmat că încetarea amplasării - rachetelor americane cu rază medie de acțiune în Europa și a contramăsurilor nucleare sovietice este indispensabilă pentru succesul negocierilor de la Geneva.Continuarea amplasării armelor nucleare și acumularea de noi mijloace de distrugere în masă, la adăpostul tratativelor, ar echivala de fapt cu o iricereâre de liniștire a opiniei publice, a popoarelor, pentru a se putea continua cursa înarmărilor, g subliniat Nicolae Ceaușescu,Marea adoptat adresat Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Congresului Statelor Unite ale Americii. parlamentelor din toate țările europene și Canadei. Apelul cere ca în perioada tratativelor de la Geneva să înceteze experimentarea si producerea de noi armamente nucleare, rachetelor rază medie de acțiune in Europa și. simultan, a contramăsurilor nucleare anunțate de Uniunea Sovietică. să se oprească orice acțiuni de militarizare a spațiului cosmic.Luarea unor asemenea măsuri ar contribui la crearea unei atmosfere de încredere, favorabilă desfășurării și încheierii' cu succes a negocierilor. se afirmă în apel — evidențiază China Nouă.în discursul solemn rostit în Marea Adunare Națională cu ocazia realegerii sale în funcția supremă de președinte âl Republicii. Nicolae Ceaușescu a exprimat hotărirea fermă a României de a face totul pentru a nu mai avea loc un nou război mondial, scrie agenția cubaneză PRENSA LATINA.Șeful statului român a reafirmat că întărirea solidarității și unită.ții țârilor socialiste reprezintă un factor important ptentru creșterea prestigiului și forței socialismului, pentru pacea și pentru progresul economico-social ale tuturor popoarelor. în același timp, vor fi întărite colaborarea și conlucrarea cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate. cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială.A fost adoptat Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România adresat Sovietului Suprem al U.R.S.S.. Congresului S.U.A., parlamentelor din toate țările europene și Canadei de a se face totul in vederea încheierii de acorduri corespunzătoare privind oprirea cursei înarmărilor. încetarea experimentării și producerii de noi armamente nucleare.Ziarele „RABOTNICESKO DELO". .NARODNA ARMIA", alte cbtidiane

Prezidiul Sovietului Su- aț U.R.S.S. tovarășului Ceaușescu, în legătură cu înalta, funcție de Republicii Socialiste

Adunare Națională a în unanimitate Apelul Sovietului Suprem al

amplasareanucleare americane cu

bulgare au publicat co- prezintă eveni-

eliberarea Ungariei

centrale respondențe care* mențul realegerii de către Marea Adunare Națională a tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte cialiste România.în cuvîntarea realegerii sale — bulgară — tovarășul Ceaușescu a arătat că Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România vor depune și în viitor eforturi pentru dezvoltarea continuă a relațiilor cu toate țările socialiste, întărirea unității și solidarității țărilor socialiste în etapa actuală fiind deosebit de importantă pentru creșterea prestigiului și forței socialismului în lume, pentru pacea planetei, pentru progresul social-economic al tuturor popoarelor. România va continua să acționeze pentru oprirea cursei înarmărilor și pentru dezarmare, pentru crearea de zone denucleari- zate în Balcani și în alte regiuni ale lumii. Poporul român, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, va, -marca cea de-a 40-a aniversare a .victoriei împotriva fascismului prin acțiuni energice împotriva pericolului unui nou război mondial.„Nicolae Ceaușescu ales din nou președinte" este titlul sub care ziarele centrale iugoslave „POLI-

al Republicii So-rostită cu ocazia subliniază presa Nicolae

Geneva, exvieto-americane de la primindu-și speranța că negocierile se vor desfășura într-un spirit constructiv și cu conștiința înaltei responsabilități față de securitatea și pacea lumii, subliniază ziarul. De asemenea. Marea Adunare 'Națională cheamă parlamentele și guvernele țărilor europene. S.U.A. și Canadei să contribuie >'in comun la succesul Conferinței de la Stockholm, la realizarea unui acord urgent la negocierile de la Viena și la un dialog ’ eficient în cadrul Conferinței pentru dezarmare de la Geneva. Realizarea unui acord în aceste foruri ar constitui un puternic imbold și pentru succesul negocierilor sovieto-a- mericane de la Geneva, Despre A- pelul M.A.N. își informează cititorii și ziarul „LIDOVA DEMO- KRACIE".La București. în .zilele de 28 și 29 martie a avut loc prima sesiune de după alegeri . a Marii Adunări Naționale, la care tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost, ales președintele Republicii Socialiste România, informează cotidianul polonez „TRYBUNA LUDU". în conformitate cu propunerea C.C. al P.C.R. și Consiliului National al Frontului Democrației și Unității Socialiste — relevă ziarul — se-
Personalitatea proeminentă a șefului statului 
român, aportul său inestimabil la implinirea 
marilor cauze ale omenirii prezentate pe larg 

in presa internațională

TIKA". „BORBA", „DNEVNIK" arată că Marea Adunare Națională a României l-a reales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu in funcția de președinte al Republicii pentru un nou mandat de .cinci ani. La rîndul său. ziarul „VECERNIE NOVOSTI" subliniază că Marea Adunare Națională a adresat un apel parlamentelor. șefilor de stat și guvern, oamenilor politici și tuturor popoarelor pentru apărarea păcii în lume și pentru dezarmare.Mulțumind pentru realegerea sa în cea mai inaltă funcție în stat — scrie ziarul iugoslav — președintele Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, îndeosebi la dezarmarea nucleară.POSTURILE DE RADIO și TELEVIZIUNE iugoslave au prezentat informații cu privire_la Lucrările Plenarei propunerea de realegere a tovarășului Nico’lae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Republicii, precum și la sesiunea Marii Adunări Naționale și depunerea jură- mintului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu prilejul realegerii sale.Marele eveniment din viata poporului nostru este prezent pe prima pagină și în ziarul cehoslovac „RUDE PRAVO", care relatează că președintele R.S. Cehoslovace. Gustav Husak. a adresat un mesaj de felicitare președintelui Nicolae Ceaușescu cu ocazia realegerii în funcția de președinte al Republicii Socialiste România și i-a urat „mult succes în activitatea sa de răspundere pentru înflorirea patriei socialiste și bunăstarea poporului român".Pe prima pagină consemnează istoricul eveniment și ziarele „PRACE", „MLADA FRON- TA“ și „LIDOVA DEMOKRACIE".TELEVIZIUNEA și POSTURILE DE RADIO cehoslovace șu format, de realegerea Ceaușescu în te al României și despre mesajul de felicitare trimis de către tovarășul Gustav Husak.Ziarul „Rude Pravo" informează despre sesiunea Marii Adunări Naționale șU Apelul adoptat de forul suprem legislativ, document in care se arată că România se pronunță pentru oprirea cursei înarmărilor. în primul rind nucleare, pentru încetarea experimentării producției și amplasării armelor nucleare în Europa.In Apel, poporul român a salutat începerea convorbirilor so-

c.c. ar P.C.R.. ia

in-.asemenea, despre tovarășului Nicolae funcția de președin-

cretarul general al președintele F.D.U.S.. Ceaușescu. a fost ales pentru patra oară președinte al Republicii.In cuvintarea rostită cu acest prilej, președintele 'Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a reamintit principalele directive economice și sociale trasate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului și a subliniat că trebuie intensificate eforturile pentru îndeplinirea planului pe anul curent.Abordînd principiile politicii externe a României — scrie „Trybu- na Ludu" — președintele Ceaușescu a relevat importanța dezvoltării relațiilor cu U.R.S.S.. cu celelalte țări socialiste și a . reafirmat că România va face, in continuare, totul pentru consolidarea păcii.Evenimentul a fost relatat și de ziarele „ZYCIE WARSZAWY" și „RZECZPOSPOLITA", care au publicat corespondente din capitala României.Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" din R.D. Germană a publicat pe prima pagină mesajul de felicitare adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu de tovarășul Erich Honecker. secretar general al C.C. al P.S.U.G.. președintele Consiliului de Stat al R.D.G.în cuvîntarea rostită la sesiunea Marii Adunări Naționale- — scrie ziarul — tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat faptul că, avînd în vedere pericolul de război cauzat de cursa înarmărilor, este necesară, mai mult ca oricind, unitatea tuturor forțelor păcii. Șeful statului român a menționat că România a salutat tratativele so- vieto-americane începute la Geneva și a subliniat necesitatea de a se face totul pentru împiedicarea militarizării spațiului cosmic, pentru asigurarea păcii și dezarmării, atît pe Pămînt. cît și in spațiul ex- traatmosferic.Și în viitor — a spus secretarul general al P.C.RÎ — România va. acționa pentru dezvoltarea puternică a relațiilor cu toate țările socialiste. Consolidarea unității si solidarității țărilor socialiste este. în situația actuală, un factor important pentru întărirea prestigiului și a forței socialismului, pentru pacea și progresul social și tuturor popoarelor.Secretarul general Comunist Român a menii muncii să depună toate eforturile pentru îndeplinirea hotări- rilor Congresului al XIII-lea. scrie „Neues Deutschland".

P.C.R.,Nicolae a

economic aleal Partidului cerut ca oa-
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Cuba, precum și la declarațiile guvernului privind activitatea ...Grupului de la Contadora“ în direcția instaurării păcii în America Centrală.
I

CONFERINȚA O.N.U. PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE (U.N.C.T.A.D.) 
a chemat statele industrializate să. reducă sau să elimine sistemul co
telor impuse in schimburile comerciale cu alte țări și să extindă siste
mul preferințelor comerciale față de statele în curs de dezvoltare. Acest 
apel a fost lansat cu prilejul reuniunii Comitetului director al U.N.C.T.A.D., 
desfășurată la Geneva, care a abordat situația economică mondială.

PREȘEDINTELE URUGUAYU- 
LUI, Julio Maria Sanguinetti. a avut o întrevedere cu Rodney Arismendi, prim-secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, în cursul căreia au fost examinate situația generală și posibilitățile de soluționare a problemelor cu care se confruntă tara.

După convorbiri. Rodney Arismendi a declarat ziariștilor că P.C. din Uruguay sprijină independentă inițiatăvern Uruguayan. în s-a referit îndeosebi firea relațiilor cu posibilitatea reluării raporturilor cu
politica externă de noul gu- acest sens,' el la îmb'unătă- Nicaragua, la

DATORIA EXTERNA A ȚARI
LOR DIN AMERICA CENTRALĂ este cea mai mare din lume, dacă este raportată la produsul național brut al statelor din regiune — scrie ziarul venezuelean „El Nacio- nal“. citind un raport al Centrului financiar latino-american. Datoria acestor state reprezintă 70 la sută din venitul lor național. Pentru state ca Honduras și Costa Rica, acest raport , este și mai bil — 77,7 procente 130,4 la sută. Si,

nefavora- respectiv.
CEREMONIE. Luni 

ceremonia depunerii
avut loca

jurământului 
a noilor căpitani regenți ai Repu-

Istoricul eveniment al reinvest! - rii tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Republicii este relatat și de presa italiană. Ziarul „IL POPOLO" prezintă importanța hotărîrii - adoptate in unanimitate de Marea Adunare Națională, cu privire la încredințarea unui nou mandat pre- . ședin.telui Nicolae Ceaușescu. in cadrul primei sesiuni a parlamentului român, organizată ca urmare a alegerilor din luna martie.Ziarul ,.AVANTI“ se referă, asemenea, la actul - realegerii varășului luncț.ia. blicii..DespreNicolae Ceaușescu în înalta funcție de către parlamentul pentru o nouă perioadă ani. a relatat și ziarul ..DIE PRESSE".Presa centrală mexicană publică o serie de articole dedicate realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu in inalta funcție, de președinte al Republicii Socialiste România. Astfel, ziarul „EL DIA“ evidențiază entuziasmul, cu care noul parlament l-a ales pe președintele Nicolae Ceaușescu. pentru a patra oară, in funcția supremă, ârătind : „Nicolae. Ceaușescu. înflăcărat revoluționar al poporului român, erou al României socialiste, a fost ales in unanimitate și cu aplauzele întregii Mari Adunări Naționale". „El Dia" relatează, de asemenea, despre desfășurarea ceremoniei de depunere a jurămintu- lui și inminarea însemnelor pu- • terii de stat.Agenția ASSOCIATED PRESS informează despre Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România adresat Sovietului Suprem al U.R.S.S., Congre- I sului S.U.A., parlamentelor din 1 toate țările europene și Canadei, document in care sg evidențiază necesitatea realizării unui acord la negocierile de dezarmare de la Geneva și, in perioada tratativelor, a incețării experimentării și producerii de noi armamente nucleare. amplasării rachetelor nucleare americane cu rază medie în Europa și, simultan, a contramăsuri- lor nucleare anunțate .de Uniunea , Sovietică. Apelul, subliniază agenția, cere, de asemenea, statelor europene unde se arrjplasează arme nucleare să acționeze astfel incit în cadrul negocierilor de la Geneva să se ajungă la o înțelegere „pentru oprirea aducerii de noi rachete nucleare pe continentul european, pentru retragerea tuturor armelor nucleare".Presa egipteană a relatat pe primele pagini știrea referitoare la realegerea Ceaușescu, P.C.R., . in ședințe al România.Cotidianul D’EGYPTE", Ceaușescu a mrt<'

de to- in președinte al Repu-Nicolae Ceaușescu derealegerea tovarășuluiromân, de cinci austriac

tovarășului Nicolae secretarul general al înalta funcție de pre-Republicii Socialiste„LE JOURNAL sub titlul „Nicolae fost reales în unanimitate președintele Republicii", a publicat un amplu comentariu despre realizările înregistrate de poporul român în cele două decenii de cind în fruntea partidului și a statului român se află tovarășul Nicolae - Ceaușescu.într-un amplu comentariu, cotidianul elvețian „DER BUND", evidențiind personalitatea de excepție a conducătorului partidului și statului nostru, subliniază că în ultimele două decenii România a trăit procesul unei industrializări fără seamăn, iar in domeniul politicii externe a devenit „o tară a cărei voce este frecvent citată" in lume,Referindu-se la ecoul international al politicii românești, ziarul relevă că. prin pozițiile și punctele de vedere exprimate de. președintele Nicolăe Ceaușescu față de principalele probleme; ale lumii coniemporane. România este o prezentă activă pe arena politică mondială. Sint evidențiate, totodată, relațiile politice internaționale ale tării noastre, convorbirile președintelui Nicolae Ceaușescu desfășurate la București stat din diferite țări.Un articol consacrat , tății tovarășului Nicolae rolului său în fruntea și a statului nostru este publicat și de cotidianul elvețian „NEUE ZURCHER ZEITUNG".
cu șefi depersonali- Ceaușescu, partidului

(Agerpres)
blicii San Marino — Enzo Colom- 
bini (Partidul Comunist) și Seve
rino Tura (Partidul Socialist). Ei 
au fost aleși de Marele Consiliu 
General — parlamentul tării — 
urmînd ca timp de șase luni, po
trivit prevederilor constitutionale, 
să îndeplinească funcția de șef al 
statului.

LA INVITAȚIA MINISTRULUI 
NICARAGUAN DE EXTERNE, 
Miguel d’Escoto, o delegație a Bi
roului de coordonare al țărilor 
nealiniate, condusă de Natarajan 
Krishna, președintele in exercițiu 
al Grupului țărilor nealiniate la 
O.N.U., a sosit la Managua, pentru 
a examina situația cu care se con
fruntă Nicaragua. In cursul vizitei, 
delegația va avea intilniri cu pre
ședintele republicii, Daniel Ortega 
Saavedra, și alți conducători san- 
diniști.

BUDAPESTA 1 (Corespondență de 
la Al. Pint ea). Cu prilejul aniversării a 10 de ani de la eliberarea Ungariei de. sub dominația fascistă, in orașul Hajduboszormeny. din apropiere de Debrețin, a avut loc o solemnitate consacrată inaugurării unui monument in memoria eroilor români căzuți in lupta pentru eliberarea Ungariei și infringerea fascismului.La manifestare a participat o delegație română de partid și de stat condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv af C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.O gardă militară a prezentat onorul. Erau arborate drapelele Republicii Socialiste România și Republicii Populare Ungare. O fanfară militară a intonat imnurile de stat ale celor două țări.Oaspeții români au fost întâmpinați de Nagy Sandor și Uszța Gyula, membri ai Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, de reprezentanți ai Consiliului de Miniștri,, ai Ministerului Apărării, de reprezentanți ai organelor județene și orășenești de partid și de stat.în cadrul unei adunări organizate cu acest prilej, vorbitorii au evocat faptele de . arme și, jertfele ostașilor români care au luptat pas cu pas pe teritoriul Ungariei pină la eliberarea întregii țări.Luind cuvîntul. Juhar Zoltan. ministrul comerțului interior, a arătat, intre altele : „Acum. aici, poporul, partidul și guvernul nostru sînt recunoscătoare eroilor români care și-au dat lucrul cel mai de preț — viața — pentru libertatea poporului ungar. Acum, cînd in numele Guvernului R.P..U. inaugurăm monumentul eroilor români, ne amintim cu respect și cu recunoștință de miile de eroi români care și-au sacrificat.. viața in luptele împotriva fascismului, pentru eliberarea patriei noastre și pentru un viitor mai bun al omenirii".Tovarășul Gheorghe Rădulescu a evocat in cuvîntul său faptele de arme ale ostașilor români, subliniind că ele au cimentat prietenia dintre cele două țări și popoare. Relațiile româno-ungare. a subliniat vorbitorul. au dobîndit un conținut superior in . anii construcției noii orîn- duiri în cele două țări și se dezvoltă continuu în. spiritul convorbirilor și înțelegerilor dintre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Jănos Kâdâr, secretar ggneral al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar.în acordurile solemne ale fanfarei, la monument a fost depusă o coroană de flori din partea delegației de partid și participă cea de-a Ungariei,Au fost depuse coroane de flori din partea Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, a guvernului. Ministerului Apărării Naționale, a Corpului diplomatic acreditat la Budapesta. a organelor județene și locale de partid și de stat, precum și jerbe de flori din partea unor oameni ai muncii, pionieri . și școlari prezenți la solemnitate.A participat Nicolae Vereș. ambasadorul României la Budapesta.Momentul ostașilor viata in mului.

de stat a tării noastre care la festivitățile prilejuite de 40-a aniversare a eliberării

eternizează memoria români care și-au jertfit luptele împotriva fascis-
<

Evoluția conflictului 
dintre Iran și IrakTEHERAN 1 (Agerpres). — După cum anunță agenția iraniană de știri IRNA. citată de agenția Reuter, avioane de luptă irakiene au efectuat in primele ore ale zilei de luni raiduri asupra Teheranului. Au fost înregistrați morți și răniți.Pe de altă parte, agenția IRNA arată că artileria iraniană a bombardat. pentru, a cincea zi consecutiv, instalații militare din jurul orașelor irakiene Basra și Fao și al altor localități- De asemenea, se arată că aviația iraniană a bombardat o serie de șosele irakiene, inclusiv autostrada Basra — Bagdad.BAGDAD 1 (Agerpres). — Un comunicat al comandamentului armatei irakiene, citat de agenția France Presse, informează că avioane și elicoptere irakiene au efectuat pe parcursul ultimelor 24 de ore mai multe operațiuni la est de fluviul Tigru. Pe de altă parte, se arată că artileria grea iraniană a bombardat orașele Basra, Khormal, Halabja și Saiyid Sadiq.Un purtător de cuvint militar irakian. citat de France Presse. a anunțat că avioane irakiene au lovit, luni dimineață, un obiectiv naval în a- propierea terminalului petrolier din insula Kharg. “

Ședința Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare în domeniul 
aprovizionării lehnico-inaterialeBERLIN 1 (Agerpres) — La Berlin s-au desfășurat lucrările ședinței a 19-a a Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul aprovizionării tehnico-materiale.Au fost adoptate măsuri pentru îndeplinirea hotăririlor sesiunii consiliului. Au fost, de asemenea, examinate și adoptate raportul privind activitatea desfășurată de comitet in anul 1984, precum și proiectul programului de colaborare in domeniul economisirii și utilizării raționale a resurselor materiale pe perioada pină in anul 2000.Participanții au ascultat o informare privind activitatea desfășurată de organele C.A.E.R. pe problemele utilizării raționale și economicoase a resurselor materiale.
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La inițiativa Roiiei, sprijinită de
Conferința Unii interparlamentare

LOME 1 (Agerpres). ■ inițiativa României, sprijinităe state. Conferința Uniunii Interientare, desfășurată la Lome etciparea unor delegații din 84 d« adoptat documentul „Apeluht par- ticipanților la tratatijovieto- americane de la Gerprivind armele nucleare, și cos.1Salutînd hotărirea Uilovieti- ce și Statelor Unite ddpe noi negocieri, conferința Iză un insistent apel parlamen guvernelor celor două țări dnifesta voința politică necesaiȚU desfășurarea unor negocie, sincere, purtate într-un s inaltă răspundere. în vederejării de acorduri corespunzăttftre să ducă la oprirea cursei Iilor, în primul rind a celor nvla prevenirea militarizării s extra- atmosferic și inlăturaifcolului unui dezastru nuclearopa și în întreaga lume, pentlizarea tratativelor cu rezultatfe. Totodată, se adresează plelor și guvernelor tuturor stqemarea de a-și asuma răspubare le revin și de a-și aduțributia efectivă la succesul ilov so- vieto-americane de ld.Adoptarea acestui d reprezintă o nouă și semnimărtu- rie a înaltului prestțare se bucură in întreaga nceptia novatoare a tovarNicolae Ceaușescu. președinpublicii Socialiste România, marile răspunderi ce revin Țelor și parlamentarilor perplvarea problemelor complexlii contemporane, îndeosebirivește eliminarea pericoluluiastrofe nucleare,’ realizarea llor legitime ale popoarelotj intr-o lume a păcii. întelecolabo- rării.Dezbaterile con feti fost dominate de probletrmării, mai ales nucleare, pus în evidență imperativulrii mai active a parlamentilniunii Interparlamentare, îrea în 1985 a unor pași ef|1irecția armelor n denii- spațiuluieliminării litarizării
In

fost p.a_ . României ,<privire la imperativul trecerii . măsuri hotărite in vederea reluări politicii de pace, destindere și cola borare internațională. Pornindu-se < Ia incordarea deosebit de gravă care s-a ajuns in situația internați nală, de la proporțiile ingrijorătoa. ale cursei înarmărilor, s-a sublinia necesitatea încetării acumulării de noi arme. realizării unor măsur reale de dezarmare, in primul rine nucleară. A fost pusă in evident! însemnătatea asumării de către statele europene și alte state ale lumii a unei răspunderi mai mari, a intensificării acțiunilor lor pentru a se ajunge intr-un timp relativ scurt la acorduri corespunzătoare privind armamentele nucleare și renunțarea Îs orice planuri de militarizare a spațiului cosmic.Delegația țării noastre a prezentat de asemenea, poziția României privind necesitatea soluționării stăriloi conflictuale pe calea tratativelor prin acceptarea dialogului și a negocierilor.S-a subliniat, totodată, că țara noastră se pronunță pentru o rezolvare globală, justă și durabilă a problemei datoriilor externe ale țărilor ir curs de dezvoltare, pentru infăptui- rea noii ordini economice internaționale, instaurarea, intre toate statele, a unor noi principii ale relațiilor internaționale care să țină seama de necesitatea democratizării vieții politice mondiale și pentru eradicarea ultimelor vestigii ale colonialismului. Delegația Grupului interparlamentar român a contribuit activ la elaborarea rezoluțiilor pe problemele abordate, in care și-au găsit reflectarea idei fundamentale ale politicii externe a României.Participanții au hotărît înscrierea pe ordinea de zi a celei de-a 74-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare. din toamna acestui an. a punctului — propus de delegația română — „Contribuția parlamentelor la Anul Internațional al Tineretului, indeosebi in ce privește asigurarea drepturilor tinerei generații la muncă. învățătură, pregătire profesională".
favoarluționării pe cale par 

a odelor dintre state 
Propunânești - în centrul dezbaterilo. 

Conspecial pentru Carta O.N.U.NAȚIUNILE UNferpres). Comitetul speci Carta ' ' creștereaganiza-în anul fib unei a Româțncheiat Potrivit încre- Adunare, comi- ocupat ea din
O.N.U. și ției, creat inițiative lucrările, dințat de tetul s-a acest an de problimentă- rii pașnice a difer menținerii păcii și sedrnațio- nale.Un loc central îfbateri- lor l-a constituit României, a preșeNicolae Ceaușescu, privii unei comisii a O.N.U. fii, mediere și concilieri a întreprins o examijetă și detaliată a docun lucru prezentat de Roriiună cu Filipine și Nigercrearea și funcționarea d>use.La dezbaterile a docu-

meritului de lucru au luat mare număr de delegații, exprimat interesul nerea tării noastre, nită să ducă la unurirt.. O.N.U. pentru solutionarea pașnici litigiilor, să faciliteze negocierile d: tre părți pentru găsirea unor solv reciproc acceptabile. să previ agravarea litigiilor.Au fost făcute aprecieri neri concrete in legătură si rolul comisiei propuse, și modul de funcționare, relațiile Consiliul de Securitate și cu Ad narea Generală.. raporturile fată alte proceduri de reglementare pașr că. Rezultatul dezbaterilor asup propunerii tării noastre este conser nat pe larg in raportul comitetul', care urmează să fie supus examinării la cea de-a 40-a sesjune a Adunării Generale.

parte care față de prot nif-> ci .ea in'tiativă n„ .a-Șd âuca la întărirea acțiu

Congresu Democrate a Poporului Malian
încheiat lucrărileLaBAMAKO Bamako s-au de-al II-lea Democrate (U.D.P.M.). cărei elaborat direcțiile < privind creșterea rolulujn viața societății, precuvele de dezvoltare ecoiocială a țării.Congresul a ade conducere ale partfictia de secretar genera- a fost reales Moussa ledinteie republicii.Din partea Nicolae Ceaușescu. secrp Partidului Comun istjedin tele Republicii Soinia. au

1îni.le celuiG.Uniunii a • Malian fost adresate egide felicitări președintelui Republicii Mali. Moussa Traore, cu ocazia realegerii sale in funcția de secretar general U.D.P.M.Urările au fost transmise de r, prezeritantul partidului nostru la lucrările congresului, tovarășul Hadnagy. membru supleant al al P.C.R.JWulțumind. Boubacar Diallo, cretar al Biroului Executiv U.D.P.M.. a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu. din partea secretarului general al Un'iu- nii Democrate a Poporului Malian, un cordial salut de prietenie. împreună cu cele măi alese sentimente de stimă si respect.
La reuniurOelphi a fost adoptată rezoiutia

ContribcSCO la Anul Internațional 
d TineretuluiATENA 1 (A Delphi (Grecia) s-auirile celei de-a IX-aicomisii- lor naționalilNESCO din țările re,®- Reuniunea a exar promovării și dezvol Pe continentul eurojile educației. stiințepntribu- ția UNESC6U1 de pace și secuPa. Au fost analizați). participarea și colilor naționale la parcarea Anului lnter;eretului.Raportul fii subliniază necesițontribu- tiei specifici la soluționarea prore ale umanității, ițirea păcii. realizarefăurirea unei noi orținterna- : ționale. Au rezoluții si recomandicțiile .și modalitățile toare in vederea infflor organizației. elegației române, coițat prin consens ntribuția UNESCO lfnațional al Tineretu’e. Dez- . voltare. Pac' eviden- semrbortanțațiază _____A.I.T. pent problemelor ___ " ~continuitatefeput în cadrul O.N.a în 1965speSenerafii,

de către Adunarea Generală a Declarației privind promovarea in rîn- durile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere intre popoare. Rezoluția face apel la intensificarea cooperării la nivelul, statelor intre comisiile pentru UNESCO și alte instituții, organisme si organizații interesate. îndeosebi de tineret, și recomandă o mai strinsă cooperare a UNESCO in cadrul sistemului Națiunilor, Uni te. indeosebi cu Comitetul ■ isul tativ al O.N.U. pentru A.I.T.. „ rea Uzarea, acțiunilor prevăzute la nivel regional și internațional. Rezoluția recomandă comisiilor naționale să acorde in continuare atenție problematicii A.I.T. in cadrul realizării obiectivelor planului pe termen mediu (1984—1989) și al orientărilor pe termen mediu privind tineretul. aprobate de Conferința generală a UNESCO. De asemenea.’ se recomandă elaborarea in cadrul UNESCO de programe pe termen lung, menționîndu-se necesitatea luării în considerare, la elaborarea lor, a propunerilor și concluziilor rezultate în cadrul inițiativei A.I.T.La încheierea lucrărilor conferinței au luat cuvintul Melina Mercouri, ministrul culturii al Greciei, si directorul general al UNESCO. Amadou Mahtar M’Bow.
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