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Județul Arad a încheiat
semănatul culturilor

de primăvară
TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
de Comitetul județean Arad al P.C.R. 

și Consiliul popular județean
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Angajați plenar in înfăptuirea exemplară a indicațiilor ți orientărilor 

formulate de dumneavoastră, vizind obținerea in acest an a unor pro
ducții record in agricultură, oamenii muncii de pe ogoarele județului 
Arad, in frunte cu comuniștii, prin organizarea mai bună a muncii, folo
sirea eficientă a tuturor mijloacelor mecanice, utilizarea agregatelor 
complexe, asigurind pregătirea terenului in două schimburi, au înre
gistrat ritmuri susținute in actuala campanie de primăvară. Ca urmare, 
vă raportăm cu satisfacție că am încheiat, azi, 17 aprilie 1984, insâmințatul 
porumbului pentru consum in ogor propriu, a culturii de soia, plantelor de 
nutreț, plantelor tehnice, legumelor, cartofilor și ai altor culturi pe intreaga 
suprafață planificată de 167 000 ha.

Vă informăm, stimate tovarășe secretar general, că ou fost angajate în 
acord global culturile prășitoare, fiind antrenați la aceste lucrări toți 
membrii cooperatori și alți locuitori ai satelor. In prezent am trecut cu 
toate forțele la întreținerea culturilor insămințate în epoca I.

Concomitent, acordăm o atenție deosebită creșterii eficienței activității 
din zootehnie, acționind cu răspundere pentru asigurarea bazei furajere, 
pentru realizarea efectivelor de animale și creșterea producțiilor anima
liere, contribuind astfel la înfăptuirea programului de autoaprovizionare a 
populației.

Totodată, toți locuitorii satelor, în frunte cu comuniștii, aplică intru totul 
prevederile Programului unic de creștere a producției agricole in gospo
dăriile proprii ale membrilor cooperatori și ale producătorilor individuali.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți 
cei ce muncesc pe ogoarele arădene, fără deosebire de naționalitate, 
intr-o deplină unitate de gind și faptă, acționează cu însuflețire pentru 
obținerea unor producții record în acest an, aducindu-și astfel contribuția 
la amplificcrea bogatului bilanț cu care întregul nostru popor intimpină 
cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și Congresul al Xlll-lea al partidului.
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STADIUL INSAMINȚĂRII PORUMBULUI, in procentezilei de 16 aprilie (pe baza datelor furnizate de Ministerul Agriculturii), Ieri, in județul Arad s-a încheiat semănatul porumbuluipe județe, In seara
® Pînă în seara zilei de 16 aprilie au fost însâ- 

mînțate cu porumb 682 000 hectare - adică 31 la sută 
din suprafața planificată.

© Luni au fost însămînțate cu porumb 142 700 
hectare, dar viteza zilnică trebuie mult sporită prin 
folosirea din plin a utilajelor și a timpului de lucru.

® Există decalaje mari în ce privește stadiul 
însămînțării acestei culturi între județe învecinate, 
care dispun de condiții pedoclimatice asemănătoare 
sau cel puțin apropiate.

© Concomitent cu accelerarea semănatului, ma
ximă grijă trebuie să se acorde pretutindeni calității 
lucrărilor, asigurării densităților de plante stabilite.

8 MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ I

Folosiți din plin utilajele, fiecare oră din zi și din noapte, pentru 
a încheia în timpul cel mai scurt semănatul porumbului /

Nu precupețiți nici un efort pentru a realiza lucrări de cea mai bună 
calitate, pentru a asigura densități optime de plante la hectar, spre a crea 
condiții pentru obținerea de recolte record în acest an!

IIN MOMENT ISTORIC ÎN CRONICA
întregul nostru popor cinstește în acest an, sub sărbătorești însemne, pentru a patruzecea oară, glorioasa revoluție de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944. O cinstește cu firești simțăminte de mîndrie patriotică, pentru că atunci s-a deschis în existenta patriei un făgaș nou de istorie, epoca împlinirii celor mai înalte aspirații ale poporului. August 1944 s-a înscris în istoria poporului ca o nepieritoare mărturie a forței și nebănuitelor resurse de tărie pe care le dau unei națiuni voința sa de a trăi liberă și suverană într-o patrie liberă și suverană. atașamentul său nestrămutat față de idealurile, libertății sociale și naționale, nitatea de gîndi- re și acțiune a tuturor fiilor săi.Intr-adevăr, ca un unic om, s-a înfățișat, atunci, în fața lumii, poporul român ; ca un singur om s-a ridicat

a tuturor elementelor patriotice din 
tara noastră împotriva dictaturii ini- 
Iitaro-fasciste, pentru salvarea Româ
niei de la dezastru național".înfăptuirea din aprilie 1944 se a- șeza firesc în continuitatea unei istorii ce număra atunci mai bine de un secol, de-a lungul căreia unitatea mișcării muncitorești se afirțnase nu numai ca un comandament vital, ci ,și ca o realitate definitorie. Voința unirii forțelor proletare, a organizării și coeziunii rîndurilor muncitorimii a însuflețit de timpuriu clasa noastră muncitoare, primele sale organizații năseîndu-se din nevoia de a spori, prin organizare și acțiune unită, forța sa de luptă. O expresie grăitoare a înțelegerii timpurii a

clasei noastre muncitoare s-a afirmat plenar în viața social-politică a tării, ca forța cea mai înaintată purtând multe și grele bătălii împotriva exploatării capitaliste, acțio- nind hotărît pentru împlinirea marilor idealuri naționale, a aspirațiilor de progres și propășire ale po- . porului român.Voința de unitate proletară și-a aflat o expresie pregnantă in eforturile depuse după 1 Decembrie 1918 pentru făurirea unității organizatorice, politice și ideologice a clasei muncitoare la scara României reîntregite, strîngerea tuturor forțelor muncitorești intr-un „singur bloc so
cialist, intr-un singur partid prole
tar, care să ducău-

40 de ani de la făurirea
Frontului Unic Muncitorescla luptăpentru salvarea grav primejduite,ființei sale na- pentru Peționale a-și croi sieși un nou destin, drumul făuririi acestei larg cuprinzătoare coaliții de forțe social- politice, ce a izolat regimul de dictatură antonesciană, un moment crucial l-a reprezentat făurirea Frontu

lui Unic Muncitoresc, prin acordul 
încheiat în aprilie 1944 între Partidul 
Comunist Român și Partidul Social- 
Democrat.Realizarea Frontului Unic Muncitoresc a sporit energiile clasei muncitoare, a potentat forța sa de acțiune. capacitatea sa de coalizare și mobilizare a tuturor puterilor națiunii spre atingerea telor vitale ale acelui moment. Ac- ționînd unită, clasa muncitoare a devenit axul polarizator al tuturor forțelor social-politice patriotice, democratice. antifasciste, al tuturor a- celora cărora le erau scumpe , libertatea și integritatea patriei, viitorul său. După cum. Frontul Unic Muncitoresc avea să devină apoi nucleul catalizator al tuturor partidelor și organizațiilor politice interesate în înaintarea neabătută a țării pe făgașul de istorie nouă inaugurată la 23 August 1944, în edificarea unei orînduiri noi, mai bune și mai drep
te pe pămîntul patriei. „Frontul 
Unic Muncitoresc — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — a avut 
un rol esențial în crearea frontului 
larg democratic antifascist, in unirea 
tuturor forțelor politice progresiste,

comandamen-

rosturilor organizării și unirii forțelor muncitorești o constituie crearea, în 1872. a „Asociației generale a lucrătorilor din România", ce-și propunea să unească, pentru întiia oară, puterile muncitorimii la scara întregii țări. Intr-un sfert de secol, clasa noastră muncitoare străbătuse drumul de la întemeierea primei a- sociații de întrajutorare la realizarea unei organizații centralizate- pe plan național, una dintre cele mai vechi de acest fel din lume. Se înfăptuia astfel îndemnul formulat în paginile ziarului „Lucrătorul român": „Cuget 
lingă cuget să ne unim..., să V-e în
frățim inimile, să ne asociem pu- 
terile“. Că acest indemn domina inimile și conștiințele întregii muncitorimi o dovedește grăitor faptul că în titulatura multor organizații muncitorești create in perioada următoare regăsim aceeași aspirație : „Unirea", „Unirea lucrătorilor", „Frăția", „înfrățirea" etc. O expresie superioară a acestor năzuințe și eforturi spre unitate au reprezentat-o lucrările Congresului socialist din 31 martie— 3 aprilie 1893, care a consfințit făurirea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România, forță politică revoluționară ce reunea sub o unică conducere toate forțele proletare organizate din țară spre a putea realiza idealul dezrobirii economice, politice și culturale. Avind la temelia întregii sale activități principiile luptei de clasă, unității organizatorice, politice și ideologice, a solidarității internaționale, partidul

înainte lupta clasei 
muncitoare din 

noua Românie
spre realizarea
idealului său so
cialist de dezrobi
re de sub asupri
rea burghezo-ca- 
pitalistă". Acestor năzuințe le-a dat concretizare istoricul congres din 1 statuat făurirea partid comunist.mal 1921, care a eroicului nostru ca organizație revoluționară unică a muncitorimii române. Faptul că in 1921. partidul comunist era unicul partid din țară care avea organizații pe întregul teritoriu românesc, care cuprindea alături de români și oameni ai muncii de alte naționalități, sublinia că și pe acest plan 

partidul comunist era forța cea mai 
înaintată a tării, exponentul cel mal 
fidel al intereselor și aspirațiilor tu
turor oamenilor muncii din patria 
noastră.După cum se știe, la începutul deceniului al treilea, din păcate, s-a produs scindarea organizațiilor politice și profesionale ale clasei noastre muncitoare. Aceasta ca urmare a unor teorii și practici existente în mișcarea muncitorească internațională, inclusiv în activitatea Comin- ternului. Istoria mișcării muncitorești din țara noastră, în perioada interbelică, este, de aceea, caracterizată de eforturile pentru înfăptuirea unității de acțiune și luptă a clasei noastre muncitoare, izvorîte din convingerea că însăși purtarea cu succes a luptelor revoluționare va fi puternic înrîurită de realizarea unității muncitorești, de acțiunea unită a tuturor forțelor proletare. Tocmai de aceeS* comuniștii români, militanții

Silviu ACHIM
(Continuare în pag. a IlI-a)
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IN INDUSTRIA SECTORULUI 1

AL CAPITALEI

Producție fizică 
peste prevederiOamenii muncii din unitățile industriale ale sectorului 1 din București înscriu în cronica întrecerii socialiste noi succese demne de relevat. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, sarcinile de plan la producția-marfă au fost depășite cu peste 200 milioane lei. în expresie fizică, acest spor se concretizează în livrarea, in avans, a 39 tone utilaje tehnologice pentru industria chimică și 40 tone mașini și utilaje pentru industria ușoară, precum și a unor produse ale industriei electronice și electrotehnice e- valuate la peste 30 milioane lei, diverse alte produse necesare economiei naționale. Aceste succese sînt rezultatul creșterii cu peste 1 500 de lei a productivității muncii pe fiecare lucrător. De remarcat că însușirea de rilor de sector a ducereapeste 3,3 milioane lei, precum și e- conomisirea a circa 3 300 MWh e- nergie electrică și a 540 tone combustibil conventional.

buni 'gospodari a făurito- bunuri materiale din acest avut ca efect, totodată, re- cheltuielilor materiale cu

PIATRA NEAMȚ

și înfloritor
un municipiu tînăr

pe temeliile bimilenarei Petrodava...„In orașul cu praf muiat in păcură și tarabe de zarzavat in piața principală — scria un reporter din Piatra Neamț in 1937 — nu e de mirare ca ritmul vieții spirituale să nu 
fie mai presus de concepția estetică a gospodăriei. Viața se reduce la cumpărarea celor necesare burții, la executarea mecanică a îndeletnicirilor zilnice și la comentarea faptelor diverse". Se degajă din a- ceastâ descriere toată monotonia tîrgului provincial încremenit .in banalul cotidian al preocupărilor rnă- nurne- nu în se De în-

din„in care nimic", nici nu

GORJ : Noi capacități miniereUrmare a intensificării ritmului la lucrările de deschidere și pregătire, la minele Horăști, Lupoaia și Motru Vest > din- bazinul carbonifer al Gorjului au fost puse in funcțiune 5 noi abataje prevăzute cu complexe modernizate de tăiere, susținere, și transport, de fabricație românească. De remarcat că la toate aceste capacități a fost devansat timpul de montare a utilajelor și de punere în funcțiune, datorită spiritului organizatoric și hărniciei brigăzilor de abataj care,

în perioada terminării vechiului front de cărbune, au participat concomitent și la lucrările de montare a complexului- și de pregătire a noului cimp minier din subteran. Noile abataje contribuie la sporirea considerabilă a extracției de lignit și la depășirea ritmică a sarcinilor de plan, cele trei unități înregis- trînd, la zi, o producție suplimentară de peste .50 000 tone cărbune. 
(Dumitru Primă, corespondentul „Sein teii").

Patriotismul
faptei. creatoare

runte — unul roasele locuri se intîmpla care, aparent, putea întimpla nimic, intîmplat însă - timplat multe, războiul a zguduit din temelii și tirgușoarele amorțite ale Moldovei, iar pe prima pagină ■ a ziarului „Flacăra" din Piatra Neamț se putea citi, în noiembrie 1944, în puține cuvinte, ce a lăsat războiul in urma sa: „Trupele hitleriste, în retragerea lor, au jefuit totul, au distrus podurile, au dat foc celei mai mari fabrici

s-autemelii și

forestiere din județ, fosta «Albina» de la Tarcău. O- rașul Tg. Neamț a fost, de asemenea, jefuit și distrus, magazinele din Piatra Neamț au fost jefuite, depozitele din gară — devastate".Generalul-maior zervă Gheorghe la cei 87 poposește Arhivele din Piatra loc, spune poți revedea chipul de demult al orașului. L-am revăzut, de astă-dată, împreună, și el avea să completeze, cu amintirile Iui, chipul orașului zugrăvit de reporter cu patru decenii in urmă. Făbricuțe umile, ale unor societăți anonime, cu capital străin, cu 20—30 de lucrători, precum cea de lingă gară, care 'a stat la temelia modernei întreprinderi mecanice „Ceahlăul" de acum, fabrica de hîrtie și mucava, fabrica de bere și cea de tricotaje dădeau temeiuri localnicilor să se considere cu un pas înaintea altor tîrguri din această parte a țării, majoritatea lipsite in totalitate de industrie. Casele?

în re- Șoimaru, ai săi, aici, la , filialade ani deseori Statului,Neamț, singurulel, .unde mai

Mai răsărite In centru, unde trăia negustorimea o- rașului, și din ce in ce mai prăpădite cu cît te depărtai de „strada mare", îneît era de mirare. cum de nu le răstoarnă vîntul pe cîte unele...Veteranului întors acasă după eliberarea pămîntului românesc cotropit de fasciști și apoi a Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei îi este imposibil să mai recunoască vechiul tîrg în municipiul înfloritor de azi, privilegiat de natură prin pitorescul locurilor, dar, mai ales, frumos prin chipul înnoit ce i l-a dăltuit epoca de construcție socialistă. Și, după atiția ani, nu se îndură să renunțe la urcușul zilnic, pe străzile în pantă ale orașului, pentru a-i admira construcțiile noi, tinerețea urbanistică. „Frumusețea prezentului este pe măsura jertfelor trecutului" — observă veteranul, și-și șterge, cu demnitatea militarului supărat pe propria sa slăbiciune, . ochelarii aburiți...— După cum vedeți, este un oraș în întregime nou, cu o industrie diver-

sificată, puternică, cu o arhitectură modernă — ne spune primarul municipiului Piatra Neamț, tovarășul 
Constantin Dospinescu. Un oraș care, din orice direcție ai veni, se anunță ca o cetate primitoare, cu oameni gospodari. De la intrare încep cartierele răsărite pe locul fost paragini. „Strada mare odinioară, „centrul" ve nu mai este. In orașul nostru, centrul începe c margini.Intr-adevăr. Căsuțele răpănate de odinioară dispărut. In mai puțin de două decenii, 95 la sută din construcțiile învechite au lăsat loc blocurilor noi, moderne, lnsumînd peste 30 mii de apartamente. A- ceastă nouă și modernă urbanistică ternicei triale pe noscut-omulul. Piatra Neamț concentrează aproape jumăta-

se datorează pu- dezvoltări indus- care orașul a cu- în anii socialis-
Anlca FLORESCU 
Constantin 
BLAGOV1C1

(Continuare în pag. a II-a)
La Piatra Neamț astăzi, armonii și splendori urbanisticeFoto : S. Cristian

Patriotismul este sentimentul participării la însăși viața de azi, de miine, de peste veacuri a neamului din care facem parte. E sentimentul de solidaritate constructivă și devotată linei familii uriașe și eterne, care este poporul român, din care ne tragem și facem parte. Acest sentiment deosebit de puternic s-a manifestat in toată istoria noastră zbuciumată. El se manifestă cu atît mai mult astăzi, cind construim, prin- tr-un efort unanim, solidar, o țară nouă, permanent înfrumusețată de toate categoriile de constructori ai socialismului, adevărați eroi ai muncii și creației libere. Aceștia există pretutindeni în jurul nostru, își desfășoară munca de toate zilele în întreprinderi și pe ogoare. în institute de cercetare și în învățămînt. Patriotismul lor este un patriotism al faptei,.al acțiunii concrete; căreia își dăruiesc fără preget energia și inteligenta. Sînt, prin ele însele, exemple demne de stimat și de urmat. Spunind acestea, gindul mă poartă și spre atiția dintre cei pe care i-am cunoscut și de care m-am legat printr-o afinitate senină, nemărturisită, pe care i-ăm intilnit uneori într-o acțiune comună, de oameni prinși in preocupări de toate zilele. Mi-amin- tesc, bunăoară, de profesorul Gheor- ghe Ohiș, directorul Observatorului Universității din Cluj-Napoca : era patriot in tot ce făcea și era iubit de oamenii simpli cărora le vorbea despre Univers cu o căldură domoală, scăldată intr-un umor sănătos ardelenesc, aprinzindu-se ca o făclie revelatoare cînd ne descoperea tainele sanctuarelor strămoșilor noștri daci de Ia Sarmizegetusa Regia. Omul a- cesta a petrecut săptămini înnegurate de ploi in mijlocul acestor sanctuare, printre urși și alte jivine, aș- teptind echinocțiul de primăvară pentru a verifica credința sa că a- cele sanctuare ascundeau un calendar marcat in pietre, dovedind că ne tragem din strămoși stăpinitori ai unei culturi și ai unei științe înaintate.Iată o dovadă de patriotism luminat de viziunea unui țel înălțător pe care un astronom, profesor universi- iț tar, l-a dovedit prin întreaga sa activitate. L-am evocat fiindcă nu ar mai putea protesta în sănătoasa-1 modestie — trăsătură marcantă a personalității umane, cu o mare valoare educativă. Dar sint și alții care trăiesc la capete de țară, ca acel profesor maramureșean din satul — loc nesecat de patrioți — Ieud, cunoscut de Ia Borșa Ia Sighetu Marmației, el însuși cunoscător al tuturor locuitorilor din satele de pe Iza și Mara, neam de aproape sau de departe cu ■toți urmașii dacilor liberi de prin aceste ținuturi de românism neînfricat. Profesorul Balea respiră patriotism și-l insuflă oricui îi ascultă vorbind de zbuciumul și de încercă-

Acad. Nicoîae TEO9ORESCU

rile trecutului. Dar el îl însămînțează cu cerbicie intii și intii in elevii săi, pe care îi consideră pe toți ca rupți din aceeași tulpină cu el. Și e un profesor bun, stăpîn pe știința pe care o predă, însuflețit de sinceritatea verbului său inspirat. Un astfel de patriotism devine un simbol și o garanție a focului nestins, specific celor ce sint plămădiți din glia roditoare a pămîntului românesc.Alți specialiști, dăruiți muncii lor profesionale și creatoare, trăiesc și muncesc printre noi și prin insăși această dăruire ei sint dovada vie a unui patriotism caracterizat de abnegație și tenacitate în îndeplinirea exemplară a sarcinilor pe care le au. Este cazul a doi frați care au avut viziunea unei invenții îndrăznețe menite să aducă energie separind moleculele calde de cele reci din gaze. Ani de-a rîndul, uitînd de orice altă preocupare, de odihnă și de satisfacțiile cele mai modeste, stind nopți de-a rîndul de veghe și cer- cetînd, sacrificind pină și climatul binefăcător al cei doi au luptat i această viziune.vieții familiale, 1 neîncetat pentru Au fost socotiți de unii in contradicție cu principii științifice imuabile, poate chiar și aventuroși și totuși ei n-au dezarmat. De ce ? Fiindcă se simțeau responsabili de soarta unei idei care trebuia să fie realizată, triumf ii subsidiar, mutate a îl înțelege omul muncii intense și tenace îngemănat în ființa lui în așa măsură îneît nici nu-1 mai simte de- cît atunci cînd trebuie să învins, cind îi apare ca o o chemare.Si sint mulți cel ce-și cotidian conștiința civică și patriotismul, făurind zi cu zi istoria, prezentul și viitorul țării ; sint atît de numeroși îneît nu pot fi evocați decît colectiv. Medicul care luptă cu boala pentru a reda vieții și muncii constructive bolnavi și accidentați pe care îi are in răspundere și grijă, muncitorul care, constructor nemijlocit, se străduiește să dea țării produse de calitate și să aducă inovații adesea neașteptate. In mine, la sute de metri sub pămînt, minerul scormonește adîncurile pentru a scoate minereuri prețioase, uitînd de apăsarea uriașă a straturilor pe pereții și tavanul galeriilor, iar oțela- rul, în topitorie, ca un alchimist furat de minunea pe care o tăinuiește, varsă prafuri în iadul cuptorului și toarnă șarja incandescentă a oțelului topit, care merge cu mîndrie spre destinul său încredințat constructorilor de mașini și structuri metalice. Toți aceștia și atîția alții fac zilnic acte de patriotism înscris in cartea

Desigur, și satisfacția unui însuflețea, dar aceasta în Motorul voinței lor nestră- fost patriotismul, așa cum
nu se dea forță și camanifestă

(Continuare in pag. a IlI-a)
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LA INSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI-
ritm intens, maximă grijă pentru calitatea lucrărilor și densitate I

IN JUDEȚE DIN ACEEAȘI ZONĂ - REZULTATE 
MULT DIFERITE LA SEMĂNATUL PORUMBULUI

Situația lucrărilor in seara zilei de 16 aprilie, după datele furni* 
zale de Ministerul Agriculturii :

MEDIA ZONEI A ll-A : 22 la sută.
PESTE MEDIA ZONEI: Bihor — 53 la sută, 

Caraș-Severin — 51 la sută, Satu Mare — 47 la 
sută, Mehedinți — 28 la sută, Galați și lași — 
24 la sută.

SUB MEDIA ZONEI: Prahova și Dîmbovița 
— 19 ia sută, Vaslui — 10 la sută, Argeș — 8 la 
sută, Botoșani și Vîlcea — 7 la sută, Vrancea și 
Bacău — 3 la sută.

în județele Gorj și Neamț nu a început în- 
sămînțarea porumbului.

constanța într-o singură zi, 
sămința a fost pusă sub 

brazdă pe 12000 de hectareAm străbătut o bună parte din zonele agricole ale județului Constanta pentru a vedea la fata locului modul in care acționează agricultorii 
pentru a înfăptui obiectivul stabilit de a realiza recolte record în acest 
an. Mai grăbiți ca ■ oricînd, mii de mecanizatori, cooperatori si specialiști muncesc fără răgaz pentru a recupera întîrzierile dato
rate ploilor și a Încheia însămînță- rile într-un timp cit mai scurt. Se lucrează zi-lumină la semănat și în schimburi prelungite sau în două schimburi la pregătirea terenului. Viteza de lucru la semănatul porumbului este in creștere, ajungind luni, 16 aprilie, Ia 12 000 hectare. Pină în seara aceleiași zile, pe ansamblul județului s-au, însămințat peste 47 000 ha porumb — adică 40 Ia sută din suprafața planificată.Pretutindeni, mijloacele mecanice lucrează grupat, în fiecare unitate agricolă fiind organizate tabere de cimp ale mecanizatorilor. în mod deosebit se remarcă in această primăvară calitatea bună a lucrărilor, preocuparea susținută pentru pregătirea patului germinativ, terenul a- rătînd ca un strat de grădină.

NORMELE TEHNICE — RIGUROS 
RESPECTATE. în urma mecanizatorilor care insămințează porumb la I.A.S. Albești, rîndurile (drepte, de parcă ar fi trase cu sfoara, sînt cea mai bună dovadă a răspunderii cu care lucrează mecanizatorii Gheor- ghe Ciocan, lie Aleman, Petre Voro- neanu, Vasile Davidescu, Ion Varză și Vladimir Sandu. Directorul unității, inginerul Paul Giurcanu, aflat la fata locului, controlează adînci- mea de semănat, densitatea boabelor pe rînd. Rezultatul măsurătorilor e ce! așteptat : adincimea de semănat este de 5 cm, atit cît s-a stabilit pentru a asigura o bună răsă

rire în condiții de umiditate optimă. Măsurătorile făcute pe rinduri arată^ că se realizează densitatea de 79 340 boabe la hectar. Pe o altă tarla, așa cum au fost reglate semănă- torile în raport cu agrofondul asigurat și cu structura hibrizilor, densitatea ce rezultă din măsurători succesive este de 82 500 boabe la hectar. „Pregătim o recoltă de 8 300 kg boabe la hectar pe întreaga suprafață de 1 239 hectare destinate porumbului — ne spune directorul. Ne-am propus ca. pe jumătate din suprafață, să obținem 20 tone știuleți la hectar. Am fertilizat, terenul în toamnă și iarnă, iar acum fiecare, semănătoare are fertilizatoare cu îngrășăminte complexe. Din proprie experiență m-am convins că administrarea îngrășămintelor chimice pe rînd,' concomitent cu semănatul, are o eficiență cu cel puțin 25 la sută mai mare, ajutind dezvoltarea viguroasă a plantelor imediat după răsărire".
CU AGREGATE COMPLEXE — 

VITEZE DE LUCRU SPORITE. în consiliul agroindustrial 23 August, întreaga suprafață de teren este pregătită, folosindu-se 77 agregate complexe. Pe terenurile unde este posibil, iar acestea reprezintă majoritatea, patul germinativ este pregătit la o singură trecere a tractorului. A- ceasta a permis ca viteza zilnică de 600 hectare Ia semănat să fie depășită. Se cîștigă timp prețios prin utilizarea în cursul nopții ă 33 a- gregate la pregătirea terenului. Președintele C.A.P. Costinești, inginerul Marin Jianu, a organizat o formație de zi si alta de noapte la pregătirea terenului, ceea ce a permis ca se- mănătorile să fie folosite din plin, iar viteza zilnică prevăzută să fie depășită cu 10 hectare.Pe cimp îl întîlnim pe inginerul 

Aurel Constantinescu, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană, și Ion Stoiciu, directorul S.M.A. 23 August, care urmăreau modul în care sînt reglate a- gregatele pentru a lucra repede și bine. Pe o tarla cu umiditate mai mare, de la C.A.P. Tuzla, agregatele au fost reglate pentru a lucra la o adîncime de 5—6 cm, în loc de 7—8 cm. în acest mod 300 ha au putut fi însămînțate cu o zi mai devreme. De asemenea, în fiecare cooperativă agricolă din acest consiliu agroindustrial, specialiștii au stabilit terenurile ce pot fi pregătite printr-o singură trecere cu agregatele. La una din unitățile mari cultivatoare de porumb și soia — C.A.P. Pecineaga, inginerul-șef Dumitru Zabercă ne spune : „Vom însămînța cele 849 hectare cu porumb in următoarele patru zile, iar cele 12 hectare cu soia — in două zile".Se lucrează bine, dar se poate și mai bine. Ne referim la faptul că uneori micile defecțiuni la tractoare nu sînt înlăturate operativ, iar ne- asigurarea la timp a carburanților și uleiului creează „goluri" în utilizarea mijloacelor mecanice. în miezul zilei, unul dintre mecanizatori a lăsat tractorul cu agregatele la tabăra din cîmp, pornind spre secția de mecanizare după un bidon cu ulei pentru motor. La ferma nr. 1 un agregat AS-O era nefolosit. Nu sint multe asemenea cazuri, dar este e- videntă necesitatea de a se preveni astfel de deficiențe, pentru ca toate tractoarele să funcționeze neîntrerupt.Calitatea însămînțărilor este bună, însă este necesar un control mai exigent asupra modului în care se lucrează pe tarlale mai mici și izolate. La cooperativa agricolă Dulcești. mecanizatorul Gheorghe Gimbu însămînța soia pe o tarla destinată, după cum ni s-a spus, unei producții mari. Numai că, la capete, din cauza denivelării terenului, o parte din boabe ră- mineau la suprafață. „N-am ce să fac, așa-i pămîntul" — motivează mecanizatorul. Aflăm că pînă la intrarea in brazdă lucrarea a fost supravegheată de șeful fermei, inginerul Nicolae Dîngă. Dar după aceea nu a acordat atenția cuvenită calității lucrării. Or, boabele rămase pe deasupra solului riscă să fie pierdute, ceea ce poate diminua densitatea plantelor și, deci, nivelul recoltei.în județul Constâfița '^xtsta'-posibi- lități pentru intensificarea ritmului 

Pe terenurile cooperativei agricole Siliștea, județul Teleorman, se controlează calitatea lucrărilor executate de mecanizatori Foto : E. Dichiseanu

însămînțărilor. Este o apreciere demonstrată de înseși rezultatele unor consilii agroindustriale, intre care Cernavodă, unde s-au însămințat 61 la sută din suprafețele prevăzute cu porumb, și Valu lui Traian, unde sămința a fost pusă sub brazdă pe 59 la sută din (Suprafață. în alte consilii agroindustriale care au început semănatul mai tîrziu, lucrările sînt însă rămase în urmă. în consiliile agroindustriale Ostrov și Băneasa s-au însămințat numai 12 la sută din
călărași Semănatul avansează, 
dar nu peste tot pe măsura

posibilitățilortuație criticabilă am constatat chiar la ferma nr. 3 a I.A.S. Ciulnița. Aici ar fi trebuit să se. lucreze- din plin la discuirea porțiunilor de teren pe care; a băltit apa, să .se scoată apa cu o motopompă de pe o parcelă de orz etc. Nu enumerăm acum întreagă gamă de lucrări ce trebuiau executate pină acum în această fermă, ci precizăm că pe cimp, la ora 12, nu era nimeni. Inginerul Dumitru Ionel, transferat de o săptămînă la această fermă, era plecat la reședința județului cu treburi personale. Or, locul specialistului este acum in cîmp, iar el trebuie să fie primul care să dea exemplu oamenilor din echipă. Dacă pină la sfîrșitul zilei viteza planificată la semănat in consiliul agroindustrial Dragalina —. 899 hectare — nu a fost atinsă, aceasta se datoreș- te și modului defectuos în care este organizată activitatea la unele puncte de lucru, cum este cazul fermei nr. 3 de la I.A.S. Ciulnița.La I.A.S. Jegălia, suprafața de Însămințat cu porumb este de 2 700 hectare. Numai duminică s-au însă- mînțat 250 hectare, cele mai bune rezultate obținîndu-se Ia fermele 2, 8 și . 11, unde s-a lucrat neîntrerupt. Discutăm cu inginerul Andrei Ienășel, directorul întreprinderii, și aflăm că în schimbul II, la pregătirea terenului, lucrează 30 de mecanizatori. că șefii de fermă Gheorghe, Eftifiiie; NlcOlae' Balcă și Gheorghd1’ Dorde au hotărit,. printr-o exem- cimp eșțf.,1a fel de bine,organizată, piară.,organizare, a muncii,, șă cbe-din care cauză in unele locuri se me la' întrecere pe lucrătorii din

în multe unități agricole din județul Călărași se lucrează din plin la insămințarea porumbului. în ace- ■ lași timp, importante forțe sint concentrate pentru încheierea semănatului la floarea,-soarelui și culturile furajere, precum și la plantarea legumelor și a cartofilor. Am urmărit în cîteva unități agricole cum se acționează pentru accelerarea ritmului la semănat, astfel indt insămînțarea culturilor de primăvară să se încheie într-un timp cit mai scurt, Dealtfel, creșterea vitezei la semănat trebuie să constituie problema care să preocupe toate unitățile agricole. Spunem aceasta deoarece, față de 17 000 hectare cît este viteza zilnică planificată, duminică au fost semănate doar 11 500 hectare, iar luni — 12 800 hectare, deși timpul este extrem de favorabil.I.A.S. Ciulnița. „Lucrăm cu toate forțele — ne spune președintele Consiliului agroindustrial Dragalina, Ion Trifon, care venise la ferma nr. 2 să-< vadă dacă toate cele 18 agregate complexe au intrat în brazdă. Sîntem preocupați să folosim timpul cit mai intens. Numai așa putem realiza viteze sporite la semănat". Terenul pregătit grădinărește, prezența în cîmp a șefului de fermă, alături de mecanizatori, sînt tot atitea dovezi că aici se acordă atenție atit realizării unor viteze de lucru sporite,^ cit, și, executării luc^ainTor la un nivel',ygtb'tehnitf ridicat. Nu peste tot însă munca în :e-_________________ ................ . .lin irosește timpul bun de lucru. O si- toate fermele unității pentru a în-

suprafețele destinate porumbului, iar în consiliul agroindustrial geni — abia 19 la sută.Agricultorii constănțeni să recupereze întîrzierile, și scop au datoria de a folosi din plin timpul prielnic de lucru și utilajele de care dispun, pentru a încheia grabnic însămințarea porumbului, realizind. totodată, lucrări de cea mai bună calitate.

Chirno-trebuie în acest
C. BORDEIANU

intens, cu întreaga ca- utilajelor. La C.A.P. președintele unității, Gheorghe, inginerul- Gheorghe, și inginerul- consiliului agroindustrial, fiecare

cheia semănatul porumbului și al soiei într-un timp cît mai scurt.Și în cooperativele agricole din consiliul agroindustrial Cuza Vodă se lucrează pacitate a Cuza Vodă, Constantin șef, Avram șef al Mircea Enache, urmăresc, la cite un punct de lucru, modul in care se desfășoară insămînțarea porumbului. Mecanizatorii Panait Constantin, Petre Constantin și Dumitru Constantin terminaseră de însămințat floarea-soarelui pe ultimele hectare și își pregăteau acum semănătorile pentru a trece la însă- mințarea porumbului. într-un alt punct de lucru, o altă formație de 
vrancea Oamenii vrednici

folosesc fiecare oră de lucruîntr-un șir de unități agricole din județul Vrancea s-a trecut la semănatul porumbului, cultură ce urmează să ocupe aproape 51 000 hectare. Lucrările nu au început in condițiile cele mai favorabile datorită excesului de umiditate, pentru eliminarea căruia și în prezent, pe suprafețe întinse, se execută operațiuni de eliminare a ochiurilor de apă. Cu toate acestea insă, din prima zi in multe unități agricole s-au realizat viteze de lucru superioare celor stabilite inițial. Utilajele sînt grupate pe solele bune de lucru, pregătirea terenului pentru semănat fiind efectuată atit ziua cit și noaptea. Dealtfel, în cadrul consiliilor agroindustriale s-a organizat întrajutorarea unităților, pe terenurile zvintate fiind concentrate un număr sporit de a- gregate în vederea folosirii din plin a fiecărei ore de muncă, pentru urgentarea semănatului. Aceste cîteva aprecieri au rezultat în urma con- ■"'statărilor cu prilejul unui raid întreprins în mai multe unități agricole.— Așa cum lucrăm acum, ne spune inginerul Valentina Dobre. șeful fer- . mei nr. 3 de la C.A.P. Timboiești, “Unitatea noastră poate să încheie semănatul porumbului pe întreaga suprafață de 283 hectare pină sim- bătă, 21 aprilie. Aici, pe această solă, mecanizatorii Vasile Ponea,

ferma nr. 4 a condusă de pregăteau cele cultura inten-
aceea, pregă- legume, adicăsecvențe de i în multe

mecanizatori, de la C.A.P. Cuza Vodă, Nicolae Constantin, 55 hectare pentru sivă de porumb. „Pentru a obține 20 tone de porumb știuleți la hectar, are mare importanță în ce teren semeni — ne spune șeful formației de lucru. De tim terenul ca pentru grădinăreștă".Sint numai cîteva muncă ce dovedesc că unități agricole se lucrează intens la semănatul porumbului, dar că există și mari posibilități de sporire a vitezei zilnice la semănat.
Rodica S1MIONESCU corespondentul „Scînteii"

cooperativa agricolă Cio- ziua raidului, suprafața a ajuns la 300 hectare din hectare prevăzute pentru iar suprafața semănată —

Marian Racovițeanu și Ion Vlase seamănă intr-o zi lumină cite 3—4 hectare în plus față de norma stabilită. Și, după cum se vede, execută lucrări de bună calitate ; terenul bine pregătit face munca mai spornică la semănat. Și pentru ca și sporul de recoltă să fie cît mai mare, acum se acordă o mare atenție realizării densității optime a plantelor pe fiecare rind. In urma semănătorilor, rind pe rînd se verifică densitatea semințelor și acolo unde lipsesc se completează pe loc.La cooperativa agricolă Bogza, deși unitatea are și terenuri „grele", cu exces de umiditate, aproape întreaga suprafață de 368 hectare destinată culturii porumbului era pregătită pentru semănat. Pe una din sole se lucra cu patru semănători, de respectarea normelor de calitate răspunzînd inginerul-șef al cooperativei, Emil Cristescu, și șeful fermei vegetale, Mircea Pruteanu.Probleme de rezolvat în ce privește asigurarea frontului de lucru la semănat au existat și continuă să existe la răști. în pregătită cele 691 porumb, la 150 de hectare. Totuși, se putea realiza' mult mai mult. Străbătind cimpiile cooperativei, am văzut porțiuni intinse de teren zvintat. unde se putea lucra. Dar la ora prinzului, în incinta unui sector de mecanizare, care executa lucrări în această cooperativă, se aflau parcate 10 tractoare echipate cu discuri.Mult mai energic trebuie să se acționeze și in unitatea vecină, cooperativa agricolă din Bălești. Aici, după cum ne spunea președintele cooperativei, la ora actuală se poate lucra pe aproximativ 170 hectare, diferența de teren pină la 638 hectare pentru cultura porumbului a- vind apă în exces. Ca atare, pe unele suprafețe sint necesare lucrări de evacuare a ochiurilor de apă. Or, aici, acest lucru este lăsat numai pe seama evaporării. Din aceeași cauză și la cooperativa agricolă Măică- nești, boabele de porumb mai așteaptă incă in saci, in loc să fie încorporate sub brazdă.
Dan DRAGULESCU corespondentul „Scînteii

PLANUL LA EXPORT-REALIZAT INTEGRAL!
(Urmare din pag. I)

Din producția ce se realizează la întreprinderea de fire sintetice „Me- lana“-Botoșani, 90 la sută este destinată exportului, fie direct — sub formă de fire, fie indirect — sub formă de tricotaje realizate de alte unități din firele fabricate aici. De la inginerul Mihai Șeremet, directorul întreprinderii, aflăm că planul la ex
port pe acest an prevede o creștere 
cu aproape 40 Ia sută față de anul trecut. Iar dacă comparația se face cu anul 1980, în acest an se vor exporta de opt ori mai multe produse.Cum s-a asigu
rat afirmarea produselor acestei Întreprinderi pe piața externă ? .Explicația unanim dată in discuțiile cu ingineri, maiștri și muncitori din u- nitate a fost : ca
litatea deosebită 
asigurată tuturor 
produselor livra
te la export. Un motiv de mindrie pentru Întregul colectiv și o grijă permanentă pentru menținerea bunului renume dobindit. Pe un panou afișat in fiecare din secțiile întreprinderii se poate citi : 
„Tovarăși ! In cei patru ani de acti
vitate, colectivul nostru nu a înre
gistrat nici un refuz de calitate de 
la partenerii externi. Pentru creș
terea prestigiului unității noastre, să 
acționam permanent pentru o cali
tate superioară a fiecărui produs !“Iată un fapt edificator in acest sens. Cu aproape patru ani in urmă, 
o firmă străină a organizat un concurs în vederea contractării unor însemnate cantități de fire de melană. Alături de alte 48 de firme din diferite țări s-a înscris șl întreprinderea botoșăneană, pe atunci Ia începutul activității de comerț exterior. Criteriile concursului au fost foarte riguroase : au fost prezentate 32 de probe de fire cu grosimi și nuanțe diferite. După cîteva trieri succesive, întreprinderea din Botoșani a cîști- gaț concursul, intrucit a reușit să prezinte fire durabile, ireproșabile In privința parametrilor de grosime 
ți a nuanțelor. Un succes important alo cărui ecouri se resimt și azi in

numeroasele cereri de fire adresate de partenerii externi. Așa se explică faptul ‘că pină acum planul la export pe devize convertibile pe a- nul in curs este asigurat pe contrac- la să so- in curste ferme in proporție de 17(5,7 sută. Și solicitări continuă sească, alte contracte fiind de perfectare.— Care este explicația bune rezultate ?— Desigur, Întreprinderea dispune de utilaje moderne. acestornoastră de teh-

supraveghere a mașinilor și utilajelor, astfel ca' acestea să producă la parametri maximi, in condițiile unei calități desăvirșite. De asemenea, 
pentru pregătirea practică, fiecare 
dintre maiștrii și inginerii unității se 
ocupă de cite 4—5 muncitori cu mai 
puțină experiență, cu rezultate mai slabe în producție. în aprecierea activității acestor maiștri și ingineri se iau în considerație și rezultatele obținute in ridicarea nivelului de pregătire al muncitorilor respectivi.

ti

Calitatea ireproșabilă a produselor
„cartea de vizită" a colectivului
La întreprinderea de fire „Melana“

nologii de mare eficientă — ne-a spus inginera Adriana Gumeniuc, președintele consiliului oamenilor muncii. în aceste condiții, hotărî- 
toarc s-au dovedit efectele acțiunilor 
de perfecționare a pregătirii profe
sionale a personalului muncitor. Ne aflăm in al treilea an de cind fiecare lucrător al întreprinderii participă la una din formele de pregătire organizate la noi in unitate ori pe plan național. Obiectivul -
„La o dotare de virf 
meni cu o calificareAm participat la cursurile conduse de . cum, Toader Tapalagă, Lăcrămioara Mihoreanu, Elena Hamciuc și Mi- haela Andriescu, inginerul-șef al unității. O primă constatare : cu excepția celor aflați in concediu, nici un absent nemotivat. „Pretindem seriozitate și interes pentru studiu din partea tuturor participanților — ne-a relatat Toader Tapalagă. în această privință consiliul oamenilor muncii s-a dovedit a fi intransigent". Mai reținem că în acest an cursurile sint axate pe metode ți procedee de întreținere, verificare și

nostru este : 
să avem și oa- j) 
de virf !“citeva dintre specialiști pre-

Botoșani

— Concret, care sint efectele activității de ridicare a nivelului de pregătire profesională ? Redăm citeva dintre răspunsurile primite la această întrebare :• „în trenul de laminare al ringului se adună scamă, care poate intra in componența firului, produced distorsiuni in grosime. Recent, comisia inginerilor și tehnicienilor din unitatea noastră a realizat un dispozitiv a cărui utilizare evită asemenea situații. Modul de folosire a dispozitivului a constituit tema ultimei dezbateri în cadrul cursului de perfecționare profesională". (Ro
dica Onofrei, filatoare).• „De citva timp s-a Introdus un nou procedeu de parafinare a firelor. Pentru ca procedeul să fie .cu. adevărat eficient, să nu rămînă porțiuni de fire neparafinate, ne erau strict necesare citeva cunoștințe noi, suplimentare. Aceste cunoștințe ne-au fost predate la cursul teoretic, iar in prezent participăm la testările practice". (Florica Domnescu, prelucrătoare in secția bobinaj final).• „Realizarea aceleiași nuanțe de

vopsire pe toată lungimea firelor depinde mult de cunoașterea amănunțită și urmărirea atentă a diagramelor fiecărui cazan, a funcționării ventilelor de la pompele de apă și abur. în ultima oră de curs, am fost reinstruiți cu aceste probleme", (frig. Dumitru Tudose, șef de formație de lucru in secția vopsi- torie).Tot la cursurile de perfecționare a fost propus și adoptat un sistem mai bun de revizie a mașinilor și utilajelor. In acest sens. ____________________ un fapt petrecut chiar în fața noastră : tehnologul Elena Sa- van a controlul ring in mersului de la ceasornic, in timp ce Tereza Agafiței, șeful unei formații de lucru, e- fectua aceeași o- perație în sens invers. La încheierea acțiunii s-au pus de comun acord o parte dintre lipsurile constatate (presiune redusă in dispozitivele de laminare, curele nein- tinse corespunzător, influențind grosimea firului etc.), , au fost aduse la cunoștința muncitoarei căreia i s-a cerut să ia măsurile cuvenite ; pentru inlăturarea altor defecțiuni a fost chemat unul dintre lucrătorii serviciului mecano-energetic. „Zilnic, prin rotație, procedăm astfel cu fiecare mașină, cu fiecare utilaj din dotare" — ne-a informat Elena Savan.Este de relevat că in primul tri
mestru al anului oamenii muncii din 
această Întreprindere au livrat supli
mentar la export produse in valoare 
de aproape 6 milioane Iei. In cinstea 
zilei de 1 Mai, colectivul unității s-a 
angajat să ridice volumul livrărilor 
suplimentare Ia export la 8,5—9 mili
oane Ici. Se cuvine făcută o precizare : depășirea sarcinilor planificate se realizează nu prin livrarea în devans a unor mărfuri, ci prin onorarea unor contracte încheiate peste prevederile de plan cu diferiți parteneri externi.

Silvestri A1LENE1 corespondentul „Scînteii"

inceput unui sensul acelor

te din industria județului, iar producția sa industrială este, la nivelul acestui an, de 13 ori mai mare decit in anul 1965. Dezvoltarea industriei, rod al politicii partidului nostru de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe tot cuprinsul țării, a cunos- .cut aici un anume specific, in comparație cu alte localități din Moldova. Intrucit orașul nu era in totalitate lipsit de industrie, pe de o parte, s-au dezvoltat întreprinderile existente, iar, pe de alta, au răsărit întreprinderi cu totul noi, care au inaugurat ramuri industriale necunoscute odinioară aici. Rind pe rind au apărut nucleele viitoarelor cetăți ale chimiei — Combinatul de fibre sintetice Săvinești și Combinatul de îngrășăminte chimice Roz- nov. Astfel, ramura chimiei a ajuns să reprezinte peste 64 la sută din totalul industriei nemțene. Produsele petrochimice, îndeosebi firele și fibrele de relon și melană de diferite tipuri, acidul adipic și în- grășămintele chimice sint cunoscute și solicitate astăzi pe numeroase meridiane ale lumii. Iar pentru valorificarea superioară a masei lemnoase din zonă, în ultimii ani s-a construit combinatul de prelucrare a lemnului, cu trei fabrici de mobilă, din care una pentru mobilă sculptată.Poposim la întreprinderea mecanică „Ceahlăul". Odinioară, aici se făceau ceaune, plite, valțuri pentru mori și simple bucșe. Este una dintre numeroasele întreprinderi din întreaga țară care au cunoscut o puternică dezvoltare in epoca de mare dinamism economic inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. A- colo unde era vechea fabrică, astăzi a rămas o secție de producție, iar pe ... noua platformă industrială a orașului s-a construit, din temelii, o uzină nouă. Producția realizată la „Ceahlăul" este acum de

peste 20 de ori mai mare decit în anul 1965, iar din 1970, de cind a început să fabrice mașini și utilaje destinate agriculturii, re- numele ■ întreprinderii a sporit, peste 80 la sută din producție fiind solicitată Ta export.■*— în septembrie 1980 —» ne spune secretarul comitetului de partid, tovarășul Petru Ciubotaru — cu o- cazia vizitei de lucru efectuate în județul nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a cerut să modernizăm

trul specialist Dumitru Ga- gea, care numără 34 de ani de cind lucrează aici ; el ni-1 prezintă pe unul din fetiorii săi, subinginer în aceeași secție, ne vorbește despre un alt fecior, student în ultimul an la politehnică, așteptat și el aici.— Cind am venit aici, după absolvirea școlii tehnice — iși amintește maistrul Gagea — am găsit o uzină veche, slab dotată, iar singurul cadru tehnic pe care l-am găsit in uni-
PIATRA NEAMȚ 
- un municipiu 

tînăr și înfloritor
producția și ne-a Încredințat sarcina de mare răspundere să realizăm, in cel mai' scurt timp posibil, o mașină de semănat in teren nearat, de care agricultura noastră avea mare nevoie. Noi, comuniștii întreprinderii, întregul colectiv, am răspuns prin fapte chemării secretarului general al partidului ; astfel, la numai șase luni de la data vizitei am fost în măsură să și livrăm a- griculturii primul Iot de 3 000 de semănători de acest tip. A fost o iarnă „fierbinte", am avut de lucru peste capacitatea Întreprinderii și țin minte că, pe timpul iernii, curtea uzinei a fost transformată in... linie de montaj. Primăvara, mașinile noastre erau insă in miriște. A fost, pentru colectivul nostru, un prilej de a-și proba nu numai competența profesională, ci și capacitatea de mobilizare, spiritul revoluționar.Stăm de vorbă, într-una din secțiile de producție ale întreprinderii, cu mais-

tate era inginerul-șef. Acum, uzina are sute de ingineri și tehnicieni și există o largă mișcare de invenții și inovații. Cu atitea minți și brațe tinere — peste 2 000 din muncitori sint sub 30 de ani— și cu experiența „veteranilor" uzinei avem capacitatea să rezolvăm cu forțe proprii probleme tehnice dintre cele mai complexe.Cele spuse de maistrul Dumitru Gagea se potrivesc multor colective muncitorești din întreprinderile renăscute ale municipiului Piatra Neamț : fabrica de tricotaje, fabrica de celuloză și cea de hîrtie... Ce nume sugestiv— „Reconstrucția", numele noii fabrici de hîrtie ! Dar de fapt se potrivește nu numai întreprinderii care îl poartă, ci tuturor vechilor unități pe solul cărora au crescut vlăstarele noi ale industrializării.Și, odată cu ele, s-au a- firmat meserii noi, oameni noi, a apărut o viață spirituală bogată, cu un ori

zont larg, pe care reporterul orașului „cu praf muiat în păcură" al anului 1937 nu și le-ar fi putut, desigur, imagina. Activează in Piatra Neamț numeroase formații artistice de amatori laureate ale Festivalului național „Cinta- rea României", o cunoscută și apreciată trupă de teatru, citeva cenacluri li- terar-artistice. Noua casă de cultură este „asediată", zilnic, de cei ce frecventează numeroasele sale cercuri artistice și științifice. Pe aceste meleaguri, care au dat culturii naționale pe Creangă sau pe Hogaș, este firesc să asiști frecvent la o lansare de carte a unui autor din partea locului, la vernisajul unei expoziții de pictură sau la un spectacol de excepție. Anul acesta, Piatra Neamț — străvechea cetate dacică Petrodava, amintită de Ptolemeu — va găzdui o parte din manifestările prilejuite de centenarul primelor descoperiri ale vestitei culturi „Cucu- teni".Cu ocazia sărbătoririi a două milenii de atestare documentară, municipiului Piatra .Neamț, i-a fost conferit Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I, ca o înaltă apreciere a contribuției locuitorilor săi la infăptui- rea politicii partidului. Cu acest prilej, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a evidențiat cu pregnanță uriașul drum de realizări parcurs în anii socialismului, marile transformări pe care politica înțeleaptă a partidului le-a adus aici, ca și pe întreg cuprinsul patriei, deschizînd noi ori- -zonturi de muncă și creație....Pleci din Piatra Neamț urmărit parcă de silueta evocatoare a turnului ltd Ștefan cel Mare. Deși concurat in înălțime și frumusețe de noile construcții arhitectonice, el râmine un simbol al geniului acestui popor, mărturie a unui trecut istoric glorios, demn de prezentul înfloritor, de acești ani de mari și rodnice împliniri.
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VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE DIN BOLIVIAMinistrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, a avut, marți, o întrevedere cu Julio Garret Ayllon, președintele Senatului Republicii Bolivia, și Mario Raion Anaya, senator, aflați în vizită în țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.Au fost discutate aspecte ale lărgirii și diversificării în mai mare

măsură a relațiilor româno-bolivie- ne în diferite domenii de interes comun,' în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și securității *in lume. S-a efectuat, de asemenea, un schimb de păreri în legătură cu unele probleme ale situației internaționale. ' (Agerpres)

ANUL 40 AL LIBERTĂȚII^ 
NOASTRE-ANUL UNOR 
IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII ZIMBABWE
Tovarășului CANAAN SODINDO BANANA

Președintele Republicii Zimbabwe

Tovarășului ROBERT GABRIEL
Președintele Uniunii Naționale Africane din 

Primul ministru al Republicii Zimbabwe

MUGABE
Zimbabwe,

CronicaMarți dimineață, Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, a primit delegația economică braziliană, din care fac parte Elie- zer Batista, președintele Companiei Vale do Rio Doce, Sigeaki Ueki, președintele Companiei Petroleo Brasileiro, și Murillo Mendes, președintele Companiei Mendes Junior, care se află într-o vizită în țara noastră.Delegația a fost primită, de asemenea, de Ioan Avram, viceprim- ministru al guvernului.în cadrul întrevederilor au fost discutate posibilitățile de extindere și diversificare a cooperării între întreprinderi românești de profil și firme braziliene și s-a exprimat dorința comună de a spori schimburile comerciale bilaterale.A fost prezent Carlos Dos Santos Veras, ambasadorul Braziliei la București.

zileiLa Muzeul de artă din Capitală s-a deschis, marți, o expoziție de sculptură contemporană italiană, manifestare ce se înscrie în cadrul relațiilor de colaborare culturală existente între cele două țări. Expoziția prezintă lucrări de sculptură mică, reprezentative pentru acest domeniu al artei plastice italiene contemporane.La vernisaj au luat parte reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului A- facerilor Externe, Uniunii artiștilor plastici, I.R.R.C.S., Asociației de prietenie româno-italiană, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au participat Benedetto Santarelll, ambasadorul Italiei la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
S-au încheiat adunările festive pentru decernarea

„Steagului Roșu" și „Diplomei de onoare" unor colective 
fruntașe în întrecerea socialistă pe anul 1983Marți s-au încheiat adunările festive pentru decernarea „Steagului Roșu“ și „Diplomei de onoare" ale Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor acordate întreprinderilor industriale, exploatărilor miniere; schelelor petroliere, trusturilor de construcții, întreprinderilor agricole de stat, unităților de transporturi și telecomunicații, organizațiilor comerciale, unităților de gospodărie comunală și de prestări servicii, institutelor de cercetare și proiectare recent distinse cu înalte titluri și ordine pentru locurile fruntașe ocupate în întrecerea socialistă pe anul 1983.Reafirmîndu-și, și cu acest prilej, adeziunea deplină la politica partidului și statului, care asigură înfăptuirea neabătută a amplului -oces de edificare a societății so- xaliste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei noastre, participanta la adunări au adresat TOVARĂ

ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, mesaje și telegrame prin care își exprimă recunoștința pentru înaltele distincții conferite, pentru prețuirea muncii depuse de colectivele fruntașe în întrecerea socialistă.Arătînd că decernarea înaltelor distincții și aprecierile făcute de secretarul general al partidului la adresa colectivelor fruntașe în întrecere constituie un puternic îndemn la o temeinică analiză și fermă angajare, în telegrame se subliniază că oamenii muncii de pe în
treg cuprinsul țării sint pe deplin

conștienți de marile rezerve mate
riale și umane existente in fiecare 
unitate, prin a căror judicioasă fo
losire se vor crea premise pentru 
obținerea de noi realizări în toate 
domeniile, pentru înflorirea țării și 
ridicarea nivelului de trai al po
porului,

în telegrame se relevă că oame
nii muncii din patria noastră — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — puternic mobilizați 
de strălucitul exemplu de muncă și 
viață comunistă al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de slujire cu 
înalt devotament a intereselor și i- 
dealurilor supreme ale națiunii 
române, vor acționa și in acest an 
cu toată răspunderea pentru înde
plinirea ritmică a producției, in 
primul rînd a celei destinate expor
tului, pentru ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, re
ducerea consumurilor de materii 
prime, materiale, energie și com
bustibili, prin introducerea mai ac
centuată a progresului tehnic, creș
terea productivității muncii, întări
rea ordinii și disciplinei, pentru 
creșterea eficienței economice și 
realizarea exemplară a tuturor sar
cinilor de plan.în numele tuturor oamenilor muncii, semnatarii telegramelor asigură 
pe secretarul general al partidului 
că vor face totul pentru a intîmpi- 
na cu noi și tot mai importante 
succese în întrecerea socialistă cele 
două mari evenimente ale acestui 
an — cea de-a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă și Congresul al XIII-lea al 
partidului.Tradiții de

(Urmare din pag. I)înaintați ai celorlalte organizații politice proletare au acționat pentru ca în lupta împotriva exploatării capitaliste, pentru apărarea drepturilor și libertăților cetățenești să se făurească frontul unic al muncitorilor, fără deosebire de apartenența lor politică. Iar viața, practica arăta că acționînd astfel muncitorimea își sporea puterile, impunind nu o dată recunoașterea și împlinirea dreptelor sale aspirații la un trai mai bun, la condiții superioare de muncă. Fiecare asemenea victorie constituia un nou îndemn la unitate, îmbogățind patrimoniul politico-ideologic al clasei noastre muncitoare, tezaurul tradițiilor sale in cadrul căruia unitatea se înscria ca unul dintre bunurile sale cele mai de preț.Forța uriașă a acțiunii unite a proletariatului român s-a făcut puternic simțită în cursul marilor bătălii revoluționare din vremea crizei economice din anii 1929—1933. într-a- devăr, faptul că în pregătirea și desfășurarea luptelor purtate în acea perioadă de muncitorii metalurgiști, petroliști, ceferiști, textiliști, de alte detașamente ale clasei noastre muncitoare s-a realizat unitatea de acțiune a muncitorilor, a conferit acestor lupte un caracter deopotrivă combativ și impunător, le-a imprimat o intensitate fără precedent, transformin- du-le într-o amplă mișcare la scară națională de contestare a orînduirii burgheze, de împotrivire față de fascism. După cum idealul unității de acțiune a fpst fermentul angajării în luptă și a altor categorii sociale într-o amplă solidarizare cu lupta muncitorilor ceferiști, petroliști, metalurgiști, textiliști etc. Eroicele lupte revoluționare din anii marii crize economice interbelice, cu deosebire cele de la începutul lui 1933, au rămas înscrise ca o mare lecție a unității muncitorești, ca un perpetuu îndemn la înmănuncherea Intr-un unic șuvoi a tuturor forțelor muncitorești, ca temelie pentru alte și alte strălucite biruințe politice în lupta împotriva exploatării și asupririi capitaliste, pentru o orînduire

luptă unită alenouă socialistă. Rostea, de aceea, un mare adevăr un ziar muncitoresc care scria în mai 1933 că unitatea este o problemă „care stă la inima 
clasei muncitoare".în perioada care a urmat s-au intensificat eforturile pentru făurirea Frontului Unic Muncitoresc, ca o necesitate impusă de nevoia realizării unei largi coaliții a forțelor democratice, progresiste, patriotice în măsură să zăgăzuiască accesul fascismului la cirma țării, să apere cuceririle poporului — unitatea, independența, integritatea teritorială. Adînc convins că înfăptuirea unității muncitorești era un comandament vital al timpului pe care îl străbătea țara, Partidul Comunist Român s-a adresat în numeroase rînduri celorlalte partide muncitorești, chemîndu-le la acțiune comună, la colaborare. îndemnurile cuprinse într-un document al partidului comunist din anul 1936 sînt sugestive pentru consecvența unor asemenea eforturi, pentru gîndui înalt ce se afla la izvorul acestora : „Imense sint puterile unite 
ale maselor. Formidabilă puterea 
unită a proletariatului... Rolul nostru 
de proletari, rolul partidelor noastre 
ca partide muncitorești este să tie 
in fruntea acestei lupte ! Succesul ei 
atirnă numai și numai de unitatea 
proletară, de unitatea maselor. 
Această unitate este in curs și nimic 
nu o va putea opri. Să ajutăm, să 
grăbim realizarea ei".Activitatea stăruitoare întreprinsă de partidul comunist pentru realizarea unității muncitorești, izvorîtă din înalta responsabilitate față de soarta patriei, față de libertatea poporului grav primejduită de fascism, a fost sprijinită de numeroși militanți ai celorlalte partide muncitorești care au înțeles însemnătatea hotăritoare a acțiunii unite a proletariatului. „Des
tulă dezbinare ! Unitatea — aceasta, 
să ne fie ținta cea mai apropiată și 
gindul cel mai sincer" — scria organul de presă social-democrat „Lu
mea nouă“. *în aceste împrejurări s-au obținut o seamă de succese pe calea realizării unității de acțiune a organizațiilor muncitorești, a colaborării cu alte

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI, 
RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“

■ In întrecerea ce se desfășoară în cinstea zilei de 1 Mai, minerii din Vulcan - care se află din primele zile‘ale anului printre unitățile fruntașe ale bazinului carbonifer al Văii Jiului - obțin noi și remarcabile succese. Printr-o organizare mai temeinică a muncii în toate cele trei schimburi, creșterea productivității muncii in abataje și folosirea la capacitate a tehnicii din dotare, minerii din Vulcan raportează extragerea, peste sarcinile de plan, a 10 000 tone cărbune de bună calitate,■ Constructorii de locuințe din Județul Neamț au dat in folosință locatarilor din Piatra Neamț, Roman și Tîrgu Neamț cu 114 apartamente mai mult decit prevedea planul primului trimestru al anului. Sînt condiții ca pînă la sfîrșitul semestrului această cifră să crească, dat fiind stadiul avansat față de graficele de execuție în care se află construcția a încă 1 000 de apartamente.
S Aproape 30 de unități industriale din județul Cluj, între care Combinatul metalurgic din Cîmpia Turzii, Combinatul de utilaj greu. Combinatul de lianți și materiale refractare, întreprinderile „Tehno- frig", „Terapia” și „Chimica" din Cluj-Napoca, și-au depășit sarcinile la export ce le-au revenit în perioada care a trecut de la începutul anului și pînă acum. Valoarea mașinilor, utilajelor, instalațiilor, produselor metalurgice, electrotehnice, chimice și altele, livrate suplimentar partenerilor externi, însumează peste 35 milioane lei.
El Oamenii muncii de la întreprinderea „Metalotehnica" din Tîr

gu Mureș au înscris în aceste zile, în cronica întrecerii socialiste, un nou fapt de muncă. Este vorba de producerea mașinii de cusut industrial cu numărul 25 000, utilaj cu care „Metalotehnica" a echipat în

ultimii ani 37 de unități din industria confecțiilor și majoritatea cooperativelor meșteșugărești.■ După trecerea cu succes a fazei de experiment, în rețeaua de transport local din municipiul Tur- nu Măgurele au apărut primele autobuze care funcționează cu gaz metan, in continuare, pînă la sfîrșitul anului, alte 10 autobuze pen

tru călători vor fi echipate cu a- semenea instalații, pentru încărcarea lor cu gaz metan amenajîn- du-se o stație la combinatul de îngrășăminte chimice din iocalitate.
S La Baia Borșa a fost dat în folosință un modern dispensar policlinic de care vor beneficia peste 6 000 de mineri și locuitori al cartierului. Dispensarul dispune de cabinete de consultații, tratamente, analize și explorări funcționale.
El întreprinderea „Electrocontact" din Botoșani înregistrează un spor la beneficii în acest an în valoare de aproape 20 milioane lei. Acest succes se datorește depășirii sarcinilor planificate la producția fizică, marfă și netă, reducerii substanțiale a consumurilor de metal, energie electrică și combustibil.

B Un magazin universal modern a fost dat în folosință la Deta, județul Timiș. Dispunind de o suprafață utilă de 4 000 metri pătrați, noul complex comercial însumează 11 raioane, profilate pe desfacerea articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte, de menaj și uz gospodăresc, electrotehnice, bunuri alimentare etc. Pînă la finele anului, rețeaua comerțului de stat din județul Timiș se va extinde cu noi unități, în suprafață totală de peste 7 000 metri pătrați, amplasate la parterul noilor blocuri de locuințe din Timișoara, Lugoj, Jimbolia și Sînnicolau Mare. a
Bl Lucrătorii de la Stațiunea de cercetare și producție pomicolă din lași au livrat unităților agricole și gospodăriilor populației, în toamna trecută și in această primăvară, din pepinierele proprii, aproape jumătate de milion puieți de pomț fructiferi.
19 în viitorul centru urban Făl- ciu se află în plină desfășurare lucrările de construcție a unei noi fabrici de zahăr, care va utiliza materia primă furnizată în cea mai mare parte de unitățile agricole vasluiene. Concomitent, se înalță și primele blocuri de locuințe pentru familiile lucrătorilor din noul obiectiv industrial.
B Constructorii de utilaje chimice din Borzești au conceput șl realizat un utilaj pentru prelucrarea componentelor făinurilor proteice, care înlocuiește utilajele similare aduse din import. El este destinat echipării instalațiilor de preparare a furajelor naturale concentrate în marile combinate avicole.
B La Șantierul 4 Schela al întreprinderii de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Galați a fost dată in folosință o instalație de biogaz care asigură combustibilul necesar pentru cantina șantierului.

HARARECu prilejul celei de-a patra aniversări a proclamării Independenței Republicii Zimbabwe ne este plăcut ca, in numele Partidului Comunist Român, al guvernului și poporului român, precum și al nostru personal, să adresăm Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, guvernului și poporului zimbabwean și dumneavoastră personal calde felicitări și cele mai bune urări de noi succese în dezvoltarea independentă a Zimbabwe pe calea progresului economic și social.Avem ferma convingere că, In spiritul convorbirilor și Înțelegerilor la nivel înalt de la București și Harare, raporturile de prietenie, colaborare multilaterală și solidaritate statornicite între partidele și țările noastre, precum și conlucrarea noastră pe plan internațional se vor extinde și adinei continuu în interesul popoarelor român și zimbabwean, al politicii de pace, dezarmare și destindere, al respectării dreptului națiunilor la dezvoltare liberă și independentă.Vă dorim multă sănătate și Zimbabwe pace și prosperitate. fericire personală, iar poporului prieten din
4 NICOLAE CEAUȘESCU
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tv
14.30 Telex . -
14,35 Popas tn Zimbabwe. Documentar
14,50 Erpisiune în limba ■. maghiară 

(parțial color)
15.30 Fotbal. România — Iugoslavia. 

Preliminariile turneului olimpic. 
Transmisiune directă de la Brăila

17.20 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) ® Zilei 

muncii, faptele de muncă ale 
tării

20.20 Actualitatea In economie. Cu toate

forțele, cu răspundere revoluțio
nară la înfăptuirea programelor 
prioritare în economie ! @ Mași
nile, utilajele, instalațiile — la ca
pacitatea lor maximă !

20.30 Laudă patriei. Emisiune de cîn- 
tece

20,40 Forum politico-ideologic. “ înaltă 
răspundere patriotică pentru-gos
podărirea fiecărei unități, parte 
integrantă a avuției naționale

20,55 Film artistic : „Dacă ne vom In- 
tilnl" (color). Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor poloneze. 
Regla : Roman Zalusky

22,20 Telejurnal (parțial color) ® Sport
22.30 închiderea programuluiclasei noastreforțe democratice și progresiste : acordul de front unic semnat între Comitetul Național Antifascist, Liga Muncii și Partidul Socialist Unitar din octombrie 1934, înțelegerile de luptă antifasciste încheiate la Băcia, București și Țebea in septembrie — decembrie 1935,Propunindu-și să poarte „cu înzecită energie” munca și lupta pentru unitate, partidul comunist a dat în anii 1935—1936 indicație membrilor sindicatelor unitare, aflate sub înrîurirea sa, să intre în Confederația Generală a Muncii, spre a se realiza o unică centrală sindicală națională, ceea ce a sporit forța și combativitatea mișcării sindicale. Confederația Generală a Muncii a ajuns astfel să cuprindă în anul 1938 peste 310 sindicate grupate în 13 uniuni sindicale, ce numărau peste 80 000 de membri.Sub semnul unității de acțiune proletară s-au desfășurat in acel timp numeroase acțiuni greviste, au avut loc ample manifestații prin care clasa muncitoare, poporul român își a- firmau hotărirea de luptă antifascistă. voința de a se împotrivi oricărei agresiuni.Expresia cea mai Înaltă a voinței de luptă a muncitorimii române au constituit-o marile manifestații an

tifasciste și antirăzboinice organiza
te Ia 1 Mai 1939 Ia București și in 
alte 80 de centre ale tării. Zeci de mii de muncitori (la București au demonstrat peste 20 000 de oameni ai muncii), comuniști, socialiști, social - democrați au manifestat în acea zi alături, pe străzile orașelor, făcind să se audă răspicat hotărirea fermă a clasei noastre muncitoare de a se împotrivi ascensiunii fascismului spre putere, de a nu ceda nimănui nici o palmă din pămîntul sacru al tării. Au răsunat atunci lozinci a- dînc întipărite în inima muncitorimii române : „Vrem România liberă și independentă !“, „Jos fascismul !“, „Jos agresorul hitlerist !“, alături de care s-au scandat lozincile intăririi unității muncitorești, ale făuririi frontului unic.In pregătirea și organizarea grandioasei demonstrații de acum 45 de

muncitoareani de la București o contribuție hotăritoare a avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, care în activitatea susținută desfășurată. în acest sens a dovedit o dată mar mult că era adînc pătruns de adevărul că unitatea' înzecește forța muncitorimii, că ea constituie chezășia triumfului în lupta sa revoluționară. Se afirma atunci plenar o trăsătură fundamentală a gîndirii și vieții de autentic revoluționar patriot ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, aceea a făuririi și consolidării necontenite a unității clasei muncitoare, ca temelie a unității întregului popor in lupta pentru împlinirea aspirațiilor sale fundamentale.Spiritul de unitate ce a dominat marile manifestații de la l.Mai 1939 avea să caracterizeze amplele și viguroasele manifestații desfășurate în tară împotriva odiosului Dictat de la Viena din august 1940 prin care trupul patriei fusese sfîrtecat.In grelele împrejurări create după instaurarea dictaturii militaro-fas- ciste, partidul comunist și-a intensificat eforturile pentru realizarea Frontului Unic Muncitoresc cu convingerea că, așa cum se arăta in Circulara C.C. al P.C.R. din iulie 1941, „fără unitatea clasei munci
toare nu se poate organiza cu succes 
nici unitatea de luptă pentru dezro
birea națională a poporului român".Aceste susținute eforturi aveau să fie încununate de succes în primăvara lui 1944, prin încheierea acordului de front unic între cele două partide ale clasei noastre muncitoare — Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat.'Frontul Unic Muncitoresc avea să-și vădească istorica sa însemnătate în perioada ce a urmat, cînd — așa cum o atestă documentele vremii, evoluția evenimentelor, la care ne vom referi intr-un viitor articol — el avea să devină nucleul celei mai largi coaliții de forțe politice pe care o cunoscuse istoria tării. temelie a victoriei glorioasei revoluții de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- listă din August 1944.

ȘTIRI SPORTIVE
NATATIE. Victorie detașată a reprezentativei României la Balcaniada de natație pentru juniori, care a avut loc Ia Blâgoevgrâd (Bulgaria). Ea'a obținut un total de 391 puncte, față de formațiile Bulgariei (294 p) și Iugoslaviei (208 p), clasate pe locurile imediat următoare.Vedeta competiției a fost lulia Mateescu, o speranță a natației noastre, care a cucerit șase titluri și medaliile de aur respective. La masculin s-a distins, de asemenea. un tinăr înotător român, Robert Pinter, de la C.S.Ș.M. Baia Mare, care a cîștigat cinci titluri de campion balcanic. ® încep astăzi, la Sibiu, campionatele internaționale ale României pentru juniori, Ia o disciplină spectaculoasă — săriturile de la trambulină. Iau parte, alături de juniorii români, sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia, Ungaria și U.R.S.S.FOTBAL. Astăzi, Ia Brăila, de la ora 15,30, meci între reprezentativele olimpice ale României și Iugoslaviei. Formația noastră va fi alcătuită din următorul lot de jucători : Mânu, Speriatu — Zare, Stancu, Iovan, Văetuș, M. Popa, Eduard — Mateuț, A. Popescu, Iri- mescu, Hagi, Suciu — Lăcătuș, Co- raș, Cârțu, Terheș, Tulba.Tot astăzi, la Brașov (stadion I.C.I.M.), de la ora 16, se va juca partida restantă din „Cupa României” dintre Dinamo București și Petrolul Ploiești. Cu excepția lui Movilă, echipa campioană nu acuză alte indisponibilități.
LUPTE. între 26 aprilie și 1 mai vor avea loc la Jdnkdping (Suedia) campionatele europene de lupte greco-romane și libere. Aceste ramuri sportive sînt printre puținele la’ care se organizează competiții continentale în anul olimpic. Cu șanse la medalii vor concura mai mulți sportivi români, în frunte cu Ștefan Rusu (categoria 74 kg). Ion Draica (82 kg) și Vasile Andrei (100 kg).
HANDBAL. Luni, 23 aprilie, va începe turneul in Bulgaria al echipei olimpice de handbal a României, turneu care va dura pînă la 28 aprilie. Reamintim lotul : Mun- teanu, Buiigan, Simion — Durău, Berbece, Covaciu — Voinea, Petre — Boroș, Bedivan, Ghimeș — M. Dumitru, Dogărescu — Vasilca, Vasilache, Oprea, Mocanu — Stingă, Folker. Din lot lipsește Tudor Roșea, aflat în recuperare medica-Următoarea participare a echipei noastre olimpice la un turneu — „Trofeul Politehnica”, 10—13 mai. Timișoara, alături de echipele Bulgariei, Greciei, Cubei și a Politehnicii Timișoara.Pînă la Jocurile Olimpice, echipa României va mai concura la „Trofeul Carpați” (5—10 iunie, Timișoara) și va mai susține alte patru meciuri interțări.

Republica Zimbabwe, care sărbătorește astăzi ziua națională, este* unul dintre cele mai tinere state ale lumii. El și-a obținut independența în urmă cu numai patru ani, mai exact în noaptea de 17 spre 18 aprilie 1980, cînd zeci de mii de oameni adunați pe stadionul „Rufaro” din Salisbury au salutat cu entuziasm înălțarea drapelului național, eveniment care marca împlinirea visului secular al poporului zimbabwean de a dispune liber și nestingherit de propriul său destin. Acest moment memorabil, înregistrat la capătul unei lupte grele și îndelungate, a fost întîmpinat cu deosebită satisfacție de opinia publică din țara noastră, ca și din alte țări ale globului, fiind apreciat, pe bună dreptate, ca un nou și important succes al mișcării de eliberare națională.După apariția sa pe harta lumii. Republica Zimbabwe (suprafața — 389 622 kmp ; populația — circa 7 milioane locuitori) s-a angajat cu toate forțele pe calea făuririi unei vieți noi, reușind să obțină, într-un timp scurt, o serie de succese evidente în diverse domenii de activitate. Direcțiile spre care își îndreaptă atenția guvernul condus de primul ministru Robert Mugabe,, care este și președinte al principalului partid al țării, Uniunea Națională Africană din Zimbabwe (Z.A.N.U.), sînt pe plan economic, întărirea și extinderea sectorului de stat ca bază pentru înfăptuirea unor profunde transformări econo- mico-sociale. iar pe plan politic, realizarea unității poporului, promovarea unei linii de reconciliere naționale.■ . . -_________ _-...’i# ' ' ■ ...;Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Zimbabwe — aniversarea proclamării independenței de stat — marți după-amiază a avut Ioc în Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. șl ai Ligii româna

națională. A fost creată o corporație de stat pentru controlarea exploatării și exportului resurselor minerale, s-a procedat la o largă reformă agrară, a fost elaborat un plan trienal de refacere a. economiei (1982—1985) — toate acestea contribuind la creșterea venitului național și la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației.Poporul român, care nutrește o caldă prietenie față de popoarele Africii, ca și ale tuturor țărilor care militează pentru dezvoltarea lor independentă, urmărește cu viu interes și simpatie înfăptuirile poporului zimbabwean. Spiritul solidarității militante a României cu cauza poporului zimbabwean și-a găsit o elocventă ilustrare în sprijinul multilateral material și moral, politic și diplomatic acordat luptei de eliberare a acestui popor. După încununarea cu victorie a acestei lupte. România a recunoscut chiar din primul moment Republica Zimbabwe, dezvoltind, in noile condiții, legături de strînsă colaborare cu t'inărul stat. Momente de cea mai mare importanță în evoluția ascendentă a relațiilor româno-zimbabweene le-au constituit întîlnirile președintelui Nicolae Ceaușescu cu președintele Canaan Sodindo Banana și cu primul ministru Robert Mugabe, la București și la Harare, acordurile și înțelegerile încheiate cu aceste prilejuri creînd o bază trainică pentru amplificarea continuă a a- cestor relații, în avantajul reciproc, al cauzei păcii șl înțelegerii lnter-
de ..prietenie cu pobbarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, un numeros public.Au fost prezenți John George Mayowe, ambasadorul Republicii Zimbabwe la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Patriotismul faptei creatoare
(Urmare din pag. I)lor de vizită modestă, dar impresionantă, măreață în simplitatea ei. Faptele de muncă și creație ale acestor oameni mărturisesc un înalt patriotism, și ele constituie garanția viitorului socialist pe care îl construim.Sînt pilduitoare actele de patriotism ale clasei noastre muncitoare, ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor. ale tinerei generații din România care, muncind cu eroism, înalță noile edificii ale socialismului, cei. care au realizat în acești patruzeci de ani atîtea și atîtea obiective impresionante prin amploare, prin anvergură tehnică, prin investiție de inteligentă și pricepere. In curind va intra in funcțiune Canalul Dunăre — Marea Neagră, măreață pildă de eroism al clasei muncitoare, al tineretului nostru, menit să vorbească viitorimii despre forța creatoare a națiunii noastre socialiste, strîns unită în jurul partidului, al secretarului său general.Patriotismul nu se învață în primul rînd din cărți. Dacă se învață de la cineva, aceștia sînt părinții.

frații, rudele, prietenii șl, nu mai puțin, școala, educatoarele, învățătorii și învățătoarele, profesorii de toate gradele. Pentru toți aceștia, copiii ce Ie sînt dați în grijă sînt parcă ai lor. Am văzut învățătoare care sufereau cind un copil nu reușea să deprindă scrisul și cititul literelor sau să pronunțe curat vreun cuvînt mai neobișnuit.Devotamentul cotidian pus de învățători în munca lor de luminare a minților milioanelor de copii ai poporului este operă de patriotism de o valoare inestimabilă, ca o investiție menită să producă necontenit și nemăsurat. De modul în care învățătorii și învățătoarele, profesorii de toate gradele simt chemarea patriotică de a se dărui misiunii lor depinde potențialul uman al tării. De a- ceea, se cuvine să dăm cu recunoștință cinstirea acestor educatori încălziți de un patriotism înscris ca o trăsătură nobiliară în însăși etica profesiunii lor și să le urmăm pilda, așa cum ne-au învățat odată cu scrisul și cititul, cu socotitul și cu melodiile patriotice pe care le-am cîntat cu ei.

V

n

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 18 

aprilie, ora 21 — 21 aprilie, ora 21. In 
tară : Vreme In curs de răcire. Cerul 
va fi schimbător. Pe alocuri, în sudul 
și estul țării va ploua. în rest, ploile 
vor fi izolate, existînd condiții de 
transformare a acestora In lapoviță și 
ninsoare în estul Transilvaniei și nor
dul Moldovei. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat cu intensificări din nord

șl nord-est în Moldova, Dobrogea șl 
Bărăgan, precum și în zona de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între zero și 10 grade, izolat mai 
coborîte în ultimele nopți, cînd se va 
produce brumă în depresiunile intra- 
montane, maximele vor oscila între 8 
și 18 grade. In București : Vreme în 
curs de răcire. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil ploii. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată din sectorul nord-estic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 4 
și 8 grade, cele maxime între 14 și 18 
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

Duminică 22 aprilie, TRAGEREA LOTO 2Administrația de Stat Loto- Pronosport organizează duminică 22 aprilie 1984 ultima tragere Loto 2 din această lună — prilej de noi cîștiguri în autoturisme „Dacia 1 300“ și importante sume de bani. Biletul de participare costă numai 10 lei și poate fi completat cu o variantă achitată sută Ia sută sau cu pa

tru variante achitate in cotă de 25 la sută. Indiferent de cota jucată fiecare bilet are drept de câștiguri Ia toate cele trei extrageri a cite patru numere, care însumează 12 numere din 75. De la agențiile Loto-Prono- sport ș£ pot procura bilete cu numerele alese de participant! pînă sîmbătă 21 aprilie 1984.
cinema

O Acțiunea Zuzuc : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
@ Ilustrate cu flori de cîmp : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Facerea lumii : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
® Galax: GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18: 20, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
@ Secretul lui Bachus : EXCELSIOR 

(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
O Totul pentru fotbal : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17.15; 19.30. -
• Imposibila iubire: DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 19.
• Ringul; PACEA -(60 30 85) — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Prea cald pentru luna mai: POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Vreau să știu de ce am aripi : 
COSMOS (27 54 95) — 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
® Nea Mărin miliardar : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
@ Pescărușul speranței : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Gară pentru doi : UNION (13 49 04) 
— 10; 13; 16; 19.

• Mexicul In flăcări : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 12; 16; 19.
• Incredibilele aventuri ale unor Ita
lieni in Rusia : FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
© Moartea vine la decolare : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Prințesa Păun : MUNCA (21 50 97) 
® Torpilorii 1 PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
© Program de desene animate — 9; 
11; 13, Prieteni fără grai — 15; 17,15; 
19,30: DOINA (16 35 38).
® Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Avertismentul : PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,45; 
19,30, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,30; 

14; 16,30; 19,15, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19,30.
• Strada Hanovra : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Războiul lui Murphy : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Cascadorul Hooper : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 15,30; 19.
O Febra aurului : DACIA (50 35 94) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA 
(317171) — 15,30; 17,45; 20.
• Afacerea Pigot : FERENTARI 
(80 49 85) — 10,30; 15,30; 17,30; 19,30.
© Campionul : MODERN (23 71 01) — 
9; 12; 16; 19.
• Competiția ; COTROCENI (49 48 48)
— 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Program de vacanță : FAVORIT — 
8; COSMOS 9,30; FLOREASCA — 
9; MIORIȚA — 9.

© Domnișoara Noorie : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
MIORIȚA (14 27 14) — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.

teatre
® Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Coana Chirița — 15; Zbor
deasupra unui cuib de cuci — 19,30; 
(sala Atelier) ; Harap Alb — 19; (sala 
„Ion Vasilescu“, 12 27 45) : Comedie 
de modă veche — 19,30.
© Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, sala Studio) : „Muzici vechi 
— muzici noi“. Vladimir Deveselu, 
Cristian Mihăilescu — tenori — 18; 

(Ateneul Român) : Recital de orgă 
Iosif Gerstenengst — 19.
O Opera Română (13 18 57) : Frumoa
sa din pădurea adormită — 18.
G> Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam-zelle Nitouche — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Cabala bigoților — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Richard a! 
III-lea — 17,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Șoareci de apă — 19,30.
@ Teatrul de comedie (16 64 60) î 
Măseaua de minte — 19,30.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65); 
Băiatul cu sticleți — 19,30.
© Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 

Magheru) : Jocul de-a vacanța — 
19,30; (sala Studio) ; Acești Îngeri 
triști — 19.
© Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română4* 
(13 13 00) : La Izvor de dor și cin tec
— 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 
10; Snoave cu măști — 14; Și dacă 
se Invîrtește — 17,30.
O Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) : 
Aventurile Iui Plum-Plum — 10;
încotro, căluțule ? — 17.
O Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 19,30.
® Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.
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Propuneri ale U.R.S.S. in problemele limitării activității 
maritime militare și armamentelor maritime

O scrisoare adresată secretarului general al O.N.U.

NU — rachetelor cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul

LONDRA 17 (Agerpres). — In
Marea Britanie continuă acțiunile 
de protest ale opiniei publice împo
triva cursei inarmărilor și a pre
zenței bazelor militare și rachete
lor americane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul acestei țări, 
pentru dezarmare și pace. După 
cum relatează presa britanică, un 
nou marș de protest împotriva am- 

, plasării rachetelor nucleare ameri- 
l cane pe teritoriul Angliei a avut 
j In R.F.G. se intensifică mișcarea sub deviza 

( „Muncă, viață, pace"
BONN 17 (Agerpres). — In ca- 

i drul unei manifestări cultural-po- 
.' litice a tinerilor din Uniunea sin

dicatelor vest-germane, desfășurată 
la Dortmund, peste 10 000 de tineri 
sindicaliști din R. F. Germania 
și-au exprimat dorința de a-și in-

\
Mării Britanii ,

loc recent, participanții la această \ 
acțiune organizind mitinguri de i 
protest în fața bazei militare ae- ' 
riene americane de la Greenham 
Common, precum și la alte facili
tăți militare ale S.U.A. din Marea 
Britanie. Ei au cerut desființarea 
bazelor militare ale S.U.A. din An
glia și adoptarea unor măsuri con
crete de reducere a pericolului nu
clear, de dezarmare și întărire a 
păcii.

tensifica acțiunile consacrate salv
gardării păcii ți asigurării locurilor 
de muncă" în R.F.G. Acțiunea a 
avut loc sub deviza „Muncă, viață, 
pace — calea noastră spre un viitor 
mai bun".

MOSCOVA 17 (Agerpres). — După cum transmite agenția T.A.S.S., Andrei Gromiko, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., ministrul afacerilor externe, a adresat secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, o scrisoare în legătură cu „problemele limitării activității maritime militare și armamentelor maritime". In scrisoare se arată că. pentru a se ajunge la o evoluție favorabilă a situației internaționale, o importantă deosebită o are propunerea Uniunii Sovietice privind normele care ar urma să reglementeze relațiile dintre statele nucleare, subliniindu-se că o contribuție importantă la preîntîmpinarea

războiului ar putea s-o aducă frl- narea cursei înarmărilor pe mări și oceane. Ca măsură urgentă — se spune în scrisoare — s-ar putea a- junge, de pildă, la o înțelegere privind neextinderea activității militare a statelor din zonele afectate de conflicte și încordare, urmind ca, apoi, să fie examinată problema reducerii, pe o bază echilibrată, a numărului navelor aparținînd flotelor militare ale marilor puteri. La tratativele privind limitarea activității maritime militare și a armamentelor maritime trebuie să participe toate puterile maritime militare și alte state interesate — se subliniază în scrisoare.

INTERNAȚIONALA
SUB EGIDA O.N.U. PE TEMA

„Tehnologia — 
pentru dezvoltare"TOKIO 17 (Agerpres). — La Tokio s-au deschis, marți, lucrările celei de-a 40-a sesiuni a Comisiei e- conomice și sociale a O.N.U. pentru Asia și Pacific, la care participă 600 de delegați. Deviza dezbaterilor — „Tehnologia pentru dezvoltare" — reflectă faptul că pe agendă sint incluse probleme legate de elaborarea unor programe specifice vizînd îndeosebi modernizarea sistemelor de transport și comunicații din țările membre, precum și utilizarea tehnologiilor noi în producerea de energie electrică. Perioada 1984—1994 a fost proclamată de comisie drept „deceniul transporturilor și telecomunicațiilor" pentru regiunea Asia și Pacific.

PENTRU LICHIDAREA ULTIMELOR VESTIGII
ALE COLONIALISMULUI Șl RASISMULUI DIN AFRICA

UN INTERVIU Al PREȘEDINTELUI ZAMBIEI

ORIENTUL MIJLOCIU
Evoluția situației din Liban> B

NICOSIA

WASHINGTON 17 (Agerpres). — Președintele Zambiei, Kenneth Kaun- da, s-a pronunțat pentru lichidarea definitivă a vestigiilor colonialismului și rasismului de pe continentul african. Intr-un interviu acordat ziarului „Washington Post", șeful statului zambian a afirmat că politica de apartheid promovată de regimul minoritar din R.S.A. constituie principala cauză a stării de gravă tensiune din Africa australă. De asemenea. a menționat el, autoritățile de Ia Pretoria încearcă să tergiverseze problema decolonizării Namibiei. vizînd eludarea rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U., document ce prevede retragerea trupelor' sud-africane de ocupație din acest teritoriu și organizarea de a- legeri libere și democratice, sub control internațional. Kenneth Kaunda a reafirmat sprijinul deplin al tu

turor statelor africane independente față de lupta de eliberare condusă de Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) — singurul reprezentant legitim al poporului namibian — condamnînd încercările autorităților de la Pretoria de a condiționa accesul la independență al Namibiei.ALGER 17 (Agerpres). — Lupta poporului namibian pentru libertate și independență va fi încununată de succes, a declarat la Alger, unde întreprinde o vizită oficială, Sam Nu- j’oma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). „Noi considerăm, a subliniat președintele S.W.A.P.O., în- t’r-un interviu acordat agenției de presă A.P.S., că independența Namibiei este în prezent doar o chestiune de timp".
Măsuri pentru extinderea colaborării 

între țările din zona andinăConvorbiri 
în problema 

cipriotăNICOSIA 17 (Agerpres) — Hugo Gobbi, reprezentantul special pentru Cipru al secretarului general al O.N.U., a avut la Nicosia noi convorbiri cu președintele cipriot, Spyros Kyprianou, transmite agenția C.N.A. La convorbiri au participat ministrul de externe cipriot, George Iacovou, și reprezentantul Națiunilor Unite, James Holger.Intr-o declarație făcută presei, Gobbi a precizat că a fînmînat președintelui Ciprului un mesaj din partea secretarului general al O.N.U. Javier Perez de Cuellar. In cursul întrevederii, a adăugat el, s-a procedat la un schimb de opinii asupra recentelor propuneri ale secretarului general al O.N.U. asupra problemei' cipriote. In cadrul acestei vizite, Hugo Gobbi urmează să confere de asemenea, cu liderul comunității turco-cipriote, Rauf Denk- tash.

BEIRUT 17 (Agerpres). — După o nouă întreruperi de aproape 24 de ore. traficul prin unicul punct de trecere între sectoarele de est și de vest ale Beirutului a fost reluat, marți dimineața, în urma instalării unui calm relativ în zona „liniei verzi", informează agențiile internaționale de presă. Agenția Reuter relevă că această evoluție este un indiciu al progreselor înregistrate în cadrul contactelor care au avut loc, luni și marți, în Comisia militară

cvadripartită, formată din reprezentanți ai forțelor guvernamentale și ai principalelor miliții libaneze.Totodată, posturile de radio din Beirut au anunțat că forțele armate fidele președintelui Amin Gemayel au ripostat tirurilor milițiilor druze, îndreptate împotriva enclavelor de pe înălțimile care înconjoară capitala și a zonelor Broumana, la est de Beirut, și Shouk El Gharb — relatează agenția United Press International.

CARACAS 17 (Agerpres). — Reprezentanții țărilor andine, reuniți în capitala Venezuelei, au convenit să elaboreze măsuri concrete pentru relansarea cooperării regionale, avîndu-se in vedere că anul trecut schimburile comerciale interandine au înregistrat valoric o scădere de 46 la sută față de 1982 — transmite agenția I.P.S. Curba descendentă a colaborării regionale reprezintă una din consecințele crizei eco

nomice asupra economiilor naționale andine, care a determinat și apariția unei situații critice in balanțele de plăți externe latino-america- ne, ca și scăderea prețurilor, pe piața mondială, la produsele de export din regiune.Participanții Ia reuniunea de Ia Caracas au trasat liniile directoare ale unui Program comun de reacti- vizare a schimburilor și cooperării in zona andină.
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guvernelor să acționeze împotriva ț 
instalării de noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune pe con
tinentul european și să-și intensi
fice eforturile pentru crearea de 
zone denuclearizate in Europa. Tot
odată C.E.S. a cerut S.U.Â. și Uniu
nii Sovietice să reia deindată ne
gocierile de la Geneva.

fipel pentru reluarea negocierilor de la Geneva
BRUXELLES 17 (Agerpres). — 

, La Bruxelles, Comitetul Executiv 
l al Confederației (vest)europene a 
' sindicatelor, care grupează peste 44 
L milioane de oameni ai muncii, s-a 
i pronunțat pentru încetarea ampla- 
’ sării de noi arme nucleare în Eu- 
l ropa, pentru retragerea și distruge- 
/ rea celor existente. Organizațiile 
’ afiliate au fost chemate să solicite 
! 
V i
i

ț
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Fonduri pentru dezvoltare
ROMA 17 (Agerpres). — „înce

tarea cursei înarmărilor constituie 
un pas indispensabil pentru favori
zarea unei dezvoltări adecvate a 
lumii a treia", a declarat la Roma 
Wasili Leontief, laureat al Premiu- 

i lui Nobel pentru economie, direc-
* torul Institutului de analiză eco- 

nomică din New York și expert în
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— nu pentru înarmare !
probleme privind conexiunea din
tre dezvoltare și dezarmare. Înce
tarea cursei inarmărilor, a subli
niat el in cadrul unei conferințe de 
presă, reprezintă o bază a strate
giei pentru sprijinirea eficientă a 
eforturilor de progres ale țărilor în 
curs de dezvoltare.

— Gu- 
Camera 
lege în 
urmea- 

! pentru

OTTAWA 17 (Agerpres).
vernul canadian a depus in 1 
comunelor un proiect de i baza căruia in această țară 
ză să fie înființat Institutul . 
pace ți securitate internațională. In 
legătură cu aceasta, ministrul ca-

și securitate internațională 
Canada

nadian al afacerilor externe. Allan 
MacEachen^a declarat că noul in
stitut va avea sarcina de a elabora 
și promova o „perspectivă cana
diană" asupra problemelor cardi
nale ale păcii și securității mon
diale.
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întrunirea C.C. al Mișcării de Eliberare Națională 
Palestiniană „Al Fatah“TUNIS 17 (Agerpres). — Comitetul Central al Mișcării de Eliberare Națională Palestiniană „Al Fatah" s-a întrunit, la! Tunis, 6Ub conducerea lui Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, informează agenția T.A.P. Participant^ au examinat rezultatele recentei întîlniri de la Aden dintre delegația C.C. al „Al Fatah" și conducătorii R.D.P. Yemen în legătură cu dialogul care are loc cu Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei și Frontul. Democratic pentru Eliberarea Palestinei. Ei au ales, de a- semenea, delegația C.C. al „Al Fatah" care va lua parte la acest dialog, ce va avea loc la 18 aprilie, la Alger,

împreună cu reprezentanții F.P.L.P., F.D.L.P., R.D.P. Yemen și Mișcarea Națională Libaneză — adaugă agenția.C.C. al „Al Fatah" a discutat, de asemenea, problemele referitoare Ia Comitetul pentru salvgardarea orașului Ierusalim . (El QUDS), care se va întruni, la 19 aprilie, în orașul marocan Fes. Delegația palestiniană la această reuniune va fi condusă de Yasser Arafat — precizează agenția T.A.P.

Cooperarea africano-arabă în domeniul 
muncii și problemelor socialeADDIS ABEBA 17 (Agerpres).La Addis Abeba au început lucrările reuniunii Comisiei miniștrilor muncii din țările membre ale Organizației Unității Africane — O.U.A., informează agenția France Presse. Pe agenda dezbaterilor figurează cu prioritate probleme privind cooperarea africano-arabă in domeniul muncii și problemelor sociale.Intr-un mesaj adresat partici- panților, președintele Consiliului

Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei, Mengistu Haile Mariam, președintele în exercițiu al O.U.A., a arătat că actuala cursă a înarmărilor înrăutățește situația economică in țările in curs de dezvoltare. El a condamnat, totodată, practicile unor state industrializate occidentale, care condiționează asistența acordată țărilor africane și s-a pronunțat pentru întărirea unității și colaborării Sud—Sud.

interzicerea armelor nucleareDemonstrație la
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Lupte intense intre forțele 
armate sandiniste și trupele 

de contrarevoluționariMANAGUA 17 (Agerpres). — Intr-un comunicat dat publicității la Managua, Ministerul Relațiilor Externe al Republicii Nicaragua a informat că în zona portului San Juan del Norte, situat la extremitatea de sud-est a țării, au loc lupte intense între unitățile Armatei Populare Sandiniste (E.P.S.) și trupele de contrarevoluționari venite din exterior — transmite agenția Prensa Latina. Se informează, totodată, că lupte pentru alungarea invadatorilor zse desfășoară și în alte regiuni ale Ni- caraguei. Astfel, sint semnalate confruntări armate și în apropierea localității Jinotega, în nordul țării.

COMISIA O.N.U. ASUPRA COR
PORAȚIILOR TRANSNAȚIONA
LE. în perioada 17—27 aprilie a.c., Ia sediul din New York, al Națiunilor Unite vor avea loc lucrările Comisiei O.N.U. asupra corporațiilor transnaționale, informează agenția D.P.I. Pe ordinea de zi figurează, între altele, probleme privind investițiile directe ale corporațiilor transnaționale în țările cu un nivel scăzut de dezvoltare și situația locurilor de muncă în statele în care acționează aceste . companii.

SIMPOZION INTERNAȚIONAL. La Perg, localitate din apropierea fostului lagăr de concentrare nazist Mauthausen, de pe teritoriul Austriei, s-au încheiat lucrările simpozionului internațio-

nai cu tema : „Idealurile rezistenței antifasciste. Experiențe și metode in transmiterea acestora tinerelor generații". La simpozion au participat reprezentanți ai comitetelor naționale antifasciste, istorici, pedagogi ;și- pu-» bliciști din 17 țări europene și din Berlinul occidental. Reprezentantul Comitetului român ăl foștilor luptători și veteranilor de război împotriva fascismului a reliefat, în comunicarea sa, concepția președintelui României privind educarea tineretului în spiritul umanismului revoluționar, împotriva neofascismului, a oricăror manifestări rasiste, de umilire a demnității umane, împotriva războiului, pentru pace și prietenie între popoare.

LA BUDAPESTA au avut loc marți convorbiri între ministrul afacerilor externe al R.P. Ungare, Peter Varkonyi, și Andrei Gromiko, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. După cum transmite agenția T.A.S.S., au fost abordate probleme ale păcii și securității in Europa, alte probleme ale situației internaționale actuale, ale dezvoltării relațiilor bilaterale.
EVOLUȚIA COMPLEXULUI SPA

ȚIAL SOVIETIC. La 17 aprilie, nava,.. cosmică automată de transport „Progress-20“ s-a cuplat cu complexul spațial „Saliut-7" — „Soiuz T-ll". transmite agenția T.A.S.S. Toate operațiunile de apropiere și de cuplare au fost realizate cu ajutorul aparatelor automate, sub supravegherea centrului de dirijare a zborului de pe Pămint Și a echipajului stației „Saliut". „Progress-20" a adus pe orbită combustibil, echipamente, materiale, alimente și scrisori pentru cosmonauți. întregul complex orbital evoluează in spațiu hormal.

CONVORBIRI CHINO-BRITA- 
NICE. Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, l-a primit, la Beijing, pe Geoffrey Howe, ministrul britanic al afacerilor externe. După cum anunță agenția China Nouă, au fost examinate relațiile dintre cele două părți, exprimîndu-se dorința promovării acestora. In legătură cu problema Hong Kong-ului, informează agenția China Nouă, premierul chinez a arătat că au fost înregistrate progrese în discuțiile angajăte îhtre R.P. Chineză și Marea Britanie. La rindul său, ministrul britanic a exprimat speranța că un acord satisfăcător pentru ambele părți in această problemă ar putea fi realizat cit mai curind.

ARESTARE. La Paris a fost a- restat Michele Zaza, unul dintre cei mai influenți șefi ai crimei organizate din Napoli. Este a doua mare „captură" de acest gen după ce, miercurea trecută, un alt șef 'mafiot, Gaetano Badalamenti, a fost prins la Madrid. Cei doi sint suspectați de a fi organizat pe scară largă negoț ilicit cu stupefiante. Zaza — la Napoli, iar Badalamenti — în Sicilia.
■ ÎN FAȚA PRIMEÎDIEt NUCLEARE - FORȚA UNITĂ A POPOARELOR!„0 conflagrație atomică ar afecta toate continentele, întreaga omenire" 

Australia: Mișcările pentru pace cunosc o continuo extindereMișcarea pentru dezarmare și pace, Împotriva escaladării cursei înarmărilor, în primul rind a celei nucleare, s-a extins și a cuprins toate meridianele. Firește, cele mai expuse în cazul unei conflagrații atomice ar fi în primul rînd popoarele Europei, continent unde s-au acumulat cele mai mari arsenale de arme ale distrugerii. In același timp, așa cum au arătat oamenii de știință și experții militari, apare limpede că un război nuclear nu s-ar putea limita la o zonă geografică sau alta, ci s-ar extinde cu repeziciune asupra întregului glob, afectînd fără excepție toate popoarele lumii. Iată de ce alături de popoarele europene și popoarele de pe. celelalte continente. își intensifică participarea la lupta pentru a feri umanitatea de holocaustul atomic, în ultima perioadă, cu precădere in cursul anului trecut și începutul acestui an, o largă amploare au luat acțiunile și inițiativele antirăzboinice desfășurate în Australia.
Și Australia ar suferi din 

plin consecințele unui even
tual război nuclear. Aceasta este concluzia unui volum intitulat „AUSTRALIA ȘI RĂZBOIUL NUCLEAR", editat de un grup de oameni de știință, specialiști și medici australieni. „Explozia concomitentă a 
mii. de focoase nucleare va distruge 
orice formă de viață situată la mul
te mii de kilometri de teatrul de 
acțiuni militare" — se sublinia in prefața volumului citat. în cadrul unei conferințe consacrate posibilelor consecințe ale unei conflagrații nucleare asupra acestei țări, prof. Michael Denbarough, de la Facultatea de medicină, declara că prezența bazelor militare străine pe teritoriul australian, folosirea aeroporturilor din această țară de către bombardierele „B-52, ca și a instalațiilor portuare de către nave militare dotate cu arme nucleare sporesc pericolul implicării Australiei într-c conflagrație distrugătoare. Medicul John Word sublinia că Australia nu trebuie să fie un „cap de pod nu- clear‘‘, iar David Williamson, unul din cei mai mari dramaturgi aus

tralieni, scenarist al filmului „Gallipoli", realizare cinematografică antirăzboinică deosebit de valoroasă, arăta că „cel mai mare păcat ar fi 
să acceptăm că sintem neputincioși 
și nu putem face nimic împotriva 
cursei înarmărilor". Dealtfel, fizicianul Peter Mason, luind cuvintul cu prilejul adunării de constituire a Asociației oamenilor de știință australieni împotriva armelor nucleare, evidenția răspunderea savanților și cercetătorilor, a oamenilor de artă și cultură în lupta pentru dezarmare și pace, apreciind că pericolele generate de cursa înarmărilor pot fi eliminate numai prin ample acțiuni, în cadrul cărora oamenilor de știință le revine un rol deosebit pentru informarea populației asupra urmărilor unui eventual război atomic.

Mari demonstrații de 
masă La 15 aPriIie Pe întreg teritoriul țării au avut Ioc mari demonstrații care au mobilizat la Sydney, Canberra, Brisbane și Adelaide peste 250 000 de persoane, promotoare ale acestei acțiuni de largă convergentă populară fiind organizații de diverse orientări politice și filozofice. Și-a găsit, astfel, continuitate șirul acțiunilor pentru pace desfășurate în 1983. Comitetul pentru pace din Australia, care grupează in rîndurile sale aderenți reprezentînd un larg evantai politic, a făcut, de asemenea, cunoscut, că în luna iunie va organiza .o conferință națională în problemele dezarmării. Pină atunci sint preconizate numeroase acțiuni, demonstrații, mitinguri, simpozioane, tabere și orășele ale păcii, pe durata cărora mii și mii de oameni — ti- neri-și virstnici, femei și bărbați — își vor manifesta voința de a se pune capăt înarmărilor, de a se trece de la politica de confruntare și tensiune la o politică de pace, înțelegere și securitate.In urmă cu un an, la chemarea organizațiilor pacifiste la Sydney, Melbourne, Canberra și in alte localități australiene, peste 150 000 de persoane au participat la demonstrațiile pentru pace. „Urmând după manifesta
țiile din Europa și Statele Unite — scria agenția UNITED PRESS IN

TERNATIONAL — demonstrațiile 
din Australia au fost printre cele mai 
mari din această țară din anii ’60". Centrul orașului Sydney, informau agențiile de presă, care de obicei este pustiu în zilele de duminică, părea neincăpător pentru cei 60 000 de ma- nifestanți. Marșul de protest și mitingul impotriva intensificării cursei înarmărilor nucleare au avut printre animatori pe Tom Uren, ministrul federal pentru problemele teritoriului, și pe scriitorul Patrick White, laureat al Premiului Nobel. La Melbourne, în fruntea celor 60 000 de manifestanți s-a aflat premierul statului Victoria, John Cain.

Femeile — în primele rîn- 
duri ale mișcării pacifiste. Alte zeci de mii de persoane au participat la demonstrațiile de la Pine Gap, Alice Springs, unde se află baze militare americane, precum și in fața Parlamentului. Sosiți, din toate colțurile țării, participanții, in rindul cărora mulți veniseră cu copii, scandau „NU ARMELOR NU
CLEARE", „TRAGEDIA DE LA 
HIROSHIMA NU TREBUIE SĂ SE 
MAI REPETE", „SA FIE OPRITĂ 
NEBUNIA ATOMICA", „DESFIIN
ȚAȚI BAZELE MILITARE AME
RICANE DIN AUSTRALIA", „VREM 
LOCURI DE MUNCĂ, NU PREGĂ
TIRI DE RĂZBOI".Ca și pe alte meridiane, și în Australia femeile se află in primele rînduri ale luptei pentru pace. In apropierea bazelor americane sute de femei au organizat tabere permanente. Cu asemenea prilejuri a fost exprimat protestul față de intensificarea prezenței în apele teritoriale australiene: a navelor militare americane purtătoare de arme nucleare, s-a. cerut abolirea pactului militar ANZUS, din care fac parte Australia, Noua Zeelandă și Statele Unite. Un larg ecou a avut acțiunea solidară a 800 de femei, reprezentînd diferite organizații antinucleare din Australia, care au instalat o „tabără 
a păcii" într-o zonă deosebit de aridă și neospitalieră. Inițiativa lor a fost apreciată ca avînd valoare de simbol, intrucit atrăgea atenția asupra unei realități dramatice din lu

Demonstrație de protest a femeilor australiene in fața bazei militare a S.U.A. 
i de la Pine Gapmea contemporană : în timp ce uriașe sume se irosesc pentru .a înmulți puterea de distrugere, sute de milioane de oameni suferă de pe urma subdezvoltării, mari proiecte care ar putea transforma planeta spre binele întregii umanități rămin neîmplinite.

Pacificul de Sud — fără 
arme nucleare I Unul din dezi“ deratele susținute cu hotărîre de mi- litanții pentru pace din Australia se referea la transformarea regiunii Pacificului de sud într-o zonă denu- clearizată, lipsită de arme atomice, a păcii’ și cooperării, înțelegerii și destinderii. Faptul că această idee prinde rădăcini este fără îndoială reflectat și în decizia adoptată de 50 
de consilii municipale și comunale de 
a proclama localitățile respective 
zone denuclearizate. In paralel, in cadrul unei succesiuni de manifestații desfășurate in fața Parlamentului din Canberra, a fost reafirmată cererea, înscrisă în programul organizațiilor pentru pace, ca întreaga 
Australie să dobîndească statutul de 
zonă denuclearizată. Sub influența unei asemenea revendicări, vicepre- mierul Lionel Bowen, vicepreședinte al Partidului Laburist de guvernă- mînt, a declarat că transformarea 
emisferei sudice într-o zonă lipsită 
de arme nucleare trebuie să consti
tuie obiectivul unei viitoare confe
rințe a statelor din această regiune, în vederea elaborării unui acord în acest sens.

Opinii realiste. Numărul celor care se împotrivesc politicii» de înarmări, care iau poziție in favoarea dezarmării, pentru pace sporește continuu. Un rol activ il au sindicatele care, reunite in organizația „PO
PORUL ÎMPOTRIVA ARMELOR 
NUCLEARE", mobilizează largi cercuri ale opiniei publice australiene la acțiuni antirăzboinice. C.O. Dolan, președintele Consiliului australian al sindicatelor, din care fac parte peste două milioane de membri, a subliniat necesitatea unor eforturi sporite, conjugate, din partea tuturor țărilor pentru preîntîmpinarea unei catastrofe nucleare. Subliniind imperativul unor acțiuni pentru pace de mare amploare. Maurice Kean, membru al guvernului local din statul New South Wales, arăta că pe viitor vor fi organizate reuniuni anuale, care să adune laolaltă reprezentanți ai tuturor forțelor iubitoare de pace ale continentului australian, in numele cărora să se elaboreze o 'Strategie comună.Acțiunile/pacifiste care au avut loc și cele proiectate in continuare de mișcarea antinucleară din Australia demonstrează elocvent faptul că departe de a se considera izolați, „la capătul lumii", departe de frămîntă- rile omenirii, australienii se simt tot mai implicați in lupta pentru prevenirea unui război atomic — luptă de al cărui succes depinde viitorul întregii umanități.

I. TIMOFTE

Consecințele recesiunii în țările capitaliste: 
creșterea costului vieții, inflație, șomajTOKIO. — Costul vieții s-a scumpit in Japonia, in ultimul an, cu zece la sută — arată statisticile publicate la Tokio de Cancelaria primului ministru nipon. Cel mai mult s-a scumpit transportul in comun, costul serviciilor medicale, precum și taxele pentru învățămîn- tul de toate gradele. Un sondaj de opinie, desfășurat la inițiativa Cancelariei primului ministru, arată că, după părerea majorității persoanelor chestionate, procesul de scumpire a costului vieții în această țară va continua și în lunile viitoare.. WASHINGTON. — Potrivit datelor statistice publicate Ia Washington de Oficiul Federal de Rezerve al S.U.A., industria prelucrătoare americană a lucrat în luna martie a.c. la 81,1 la sută din capacitatea ei, informează agenția U.P.I. Folosirea parțială a potențialului industrial rămîne un indiciu de bază al menținerii fenomenelor recesio- niste in economia Statelor Unite, care se repercutează negativ asupra altor domenii de activitate, antre-

nind in special un nivel ridicat al șomajului.PARIS. — Rata inflației în Franța a fost, în ultimele 12 luni, de 8.6 la sută — s-a anunțat oficial la Paris. Pe de altă parte, deficitul balanței comerciale externe a Franței urmează să atingă anul acesta nivelul de 20—25 miliarde de franci, au anunțat surse ale Ministerului Comerțului Exterior. Proiectul de buget pentru 1984, prezentat în luna septembrie a anului trecut, prevedea un deficit de 7,6 miliarde de franci în 1984, precum și revenirea la un echilibru in 1985.MADRID. — Din cei aproape 2.5 milioane de șomeri existenți în Spania, 523 000 sint tineri in virstă de pină la 19 ani, iar 624 300 au intre 19 și 24 de ani — relevă datele oficiale publicate de Ministerul spaniol al Muncii și Securității Sociale, relatează agenția I.P.S. Rata înaltă a șomajului in rindul tineretului este apreciată ca una din cauzele principale ale creșterii delincventei juvenile și narcomaniei.
ITALIA

Dezbateri parlamentare privind combaterea inflațieiROMA 17 (Agerpres) — După cum' informează agenția A.N.S.A, Camera Deputaților nu s-a putut pronunța prin vot asupra decretului guvernamental privind combaterea inflației în Italia, intrucit ter- merful legal al dezbaterilor a expirat fără a fi epuizată lista deputaților înscriși la cuvint. Decretul respectiv — aprobat de Senat la 23 martie — a devenit, astfel, caduc, urmind să fie prezentat de guvern intr-o altă formă, pentru a fi din nou examinat de parlament.Totodată, Camera Deputaților a acordat un vot de încredere coaliției guvernamentale, alcătuită din reprezentanți ai partidelor demo- crat-creștin, socialist, socialist-democratic, republican și liberal.într-o conferință de presă — organizată imediat după întreruperea dezbaterilor parlamentare — primul ministru, Bettino Craxi, a declarat că votul de încredere reprezintă o aprobare politică a măsurilor antiinflaționiste ale guvernului.Agenția reamintește că opoziția de stingă s-a pronunțat împotriva

măsurilor pentru combaterea inflației preconizate de cabinetul Craxi, apreciind că povara crizei este aruncată pe umerii maselor largi muncitoare.* *întrunit, marți la Roma, Consiliul de Miniștri al Italiei a hotărit prezentarea în Parlament, sub o nouă formă, revizuită, a decretului privind combaterea inflației. In forma sa inițială documentul nu a căpătat valoare de lege ca urmare a expirării in Camera Deputaților a termenului acordat dezbaterilor inainte de a fi fost epuizată lista deputaților înscriși la cuvint.Miercuri, decretul „antiinflaționist" va fi prezentat din nou Camerei Deputaților. Ratificarea sa va trebui să intervină, conform Constituției, în termen de 60 de zile.
★Deficitul balanței comerciale a Italiei pe anul 1983 a fost, potrivit cifrelor oficiale definitive date publicității de Institutul central' de statistică, de 11 465 miliarde lire.
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