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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primitTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii

pe ambasadorul UniuniiSocialiste România, I-a primit, vineri 20 aprilie, pe E. M. Tiajel- nikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, la cererea acestuia. Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

40 de ani de la făurirea Frontului Unic Muncitoresc

UNITATEA
- ideal fundamental, realitate definitorie 

a istoriei clasei noastre muncitoare
ȘEDINJA COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, vineri, 20 aprilie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat ra
portul cu privire la îndeplinirea normelor 
de consum pe anul 1983. Din analiza pre
zentată a reieșit că, anul trecut, în condi
țiile creșterii producției industriale, consu
murile la unele resurse principale s-au si
tuat sub nivelul celor din 1982. Cu toate 
acestea, anul trecut, pe ansamblu, consumu
rile realizate nu s-au încadrat în normele 
stabilite, ceea ce a dus la un consum supli
mentar de materii prime și materiale. Por
nind de la această situație, Comitetul Poli
tic Executiv a hotărît ca, în cursul lunii mai, 
să se facă o analiză amănunțită pe fiecare 
minister și ramură economică a felului cum 
se realizează normele de consum fixate, a 
măsurilor stabilite pentru încadrarea rigu
roasă în aceste norme. S-a cerut ca guver
nul și ministerele producătoare, împreună 
cu Comitetul de Stat al Planificării, Minis
terul Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
Consiliul Național pentru Știință și Tehno
logie să ia toate măsurile și să asigure — 
prin acțiuni de reproiectare și modernizare 
a produselor, de reducere a greutății aces
tora — încadrarea în consumurile stabilite 
prin planul pe 1984, pe fiecare produs în 
parte, și, totodată, să studieze și să găsească 
in continuare noi căi și posibilități de redu
cere și mai accentuată a acestor consumuri, 
astfel încît în toate ramurile economiei na
ționale și în toate unitățile de producție să 
fie pe deplin puse în valoare marile rezerve 
care mai există în această privință.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a analizat și aprobat propunerile de îmbu
nătățire a Programului de valorificare su
perioară și creștere a bazei de materii prime 
minerale și energetice primare, pentru pe
rioada 1984—1990. Elaborate pe baza indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, aceste 
propuneri au în vedere mărirea progresivă 
a fondului național de rezerve la toate sub
stanțele minerale utile, îndeosebi la petrol, 
gaze și cărbuni. >

Aprobînd aceste propuneri și considerîn- 
du-le ca minime, Comitetul Politic Executiv 
a cerut guvernului, Ministerului Geologiei 
și celorlalte ministere producătoare de ma
terii prime minerale și energetice primare 
să ia măsuri ferme pentru adîncirea studii
lor și cercetărilor în acest domeniu, îndeo
sebi pentru intensificarea și extinderea ac
tivității geologice în vederea punerii în evi
dență a noi rezerve, îndeosebi de cărbune, 
petrol, gaze, minereuri și alte substanțe mi
nerale utile.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat, de asemenea, o serie de măsuri pri
vind perfecționarea activității în industria 
prefabricatelor folosite în construcția de lo
cuințe, în vederea ridicării calității acestora, 
a îmbunătățirii proprietății lor termoizo- 
lante, precum și a reducerii consumurilor de 
energie și materii prime. De asemenea, au 
fost discutate și aprobate propunerile pri
vind majorarea suprafețelor camerelor la 
unele tipuri de apartamente ce urmează a 
fi construite.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
apoi, un raport privind activitatea pe care

au desfășurat-o anul trecut Comisia cen
trală și comisiile județene pentru îndru
marea și controlul unitar al aplicării legii 
privind controlul provenienței unor bunuri 
ale persoanelor fizice care nu au fost dobîn- 
dite în mod licit. S-a apreciat că, în anul 
1983, acționîndu-se cu mai multă fermitate, 
în spiritul legii menționate, a crescut preo
cuparea pentru prevenirea cazurilor de în
călcare a prevederilor legale și a normelor 
eticii și echității socialiste, pentru comba
terea tendințelor de înavuțire și de dobîn- 
dire a unor venituri fără muncă, a specu
lanților și elementelor corupte, a tuturor 
acelora care prin actele lor antisociale pro
voacă daune avutului obștesc, lovesc în in
teresele societății, ale oamenilor muncii. 
Aprobînd raportul prezentat, Comitetul Po
litic Executiv a cerut organelor de stat cu 
atribuții în acest domeniu să acționeze, în 
continuare, cu cea mai mare hotărîre pen
tru aplicarea fermă a prevederilor legii pri
vind controlul provenienței bunurilor și ve
niturilor dobîndite pe căi ilicite.

în continuare, în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat o informare 
cu privire la vizita oficială de prietenie 
efectuată în România, în perioada 6—9 apri
lie, de tovarășul Jose Eduardo dos Santos, 
președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele Republicii Populare Angola.

Comitetul Politic Executiv a aprobat re
zultatele dialogului la nivel înalt româno- 
angolez, apreciind că el deschide noi per
spective dezvoltării relațiilor dintre țările 
noastre, în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și colaborării internaționale. în 
acest context, s-a subliniat importanța înțe
legerilor convenite în cadrul convorbirilor 
privind intensificarea contactelor și a conlu
crării dintre Partidul Comunist Român și 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, extinderea 
cooperării dintre România și Angola, pe plan 
politic, economic, tehnico-științific și în alte 
domenii de interes comun.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, de 
asemenea, concluziile celor doi președinți cu 
privire la evoluția vieții internaționale, care 
au reafirmat, și cu acest prilej, hotărîrea 
României și Angolei de a conlucra activ pe 
arena mondială, în cadrul O.N.U. și al altor 
organisme internaționale, al Grupului „celor 
77“ și al mișcării țărilor nealiniate, pentru 
a-și aduce o contribuție sporită la promo
varea politicii de pace și dezarmare, de inde
pendență, înțelegere și colaborare între na
țiuni. Aprobînd în unanimitate înțelegerile 
convenite în timpul vizitei, Comitetul Po
litic Executiv a stabilit măsuri pentru trans
punerea lor în viață.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat, de asemenea, despre 
vizita de prietenie pe care a făcut-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în zi
lele de 12—13 aprilie, în Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, la invitația Pre
zidiului Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și a Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv a dat o deose
bită apreciere rezultatelor vizitei, care a 
marcat un nou și important moment în evo
luția ascendentă și rodnică a relațiilor din- 
.tre România și Iugoslavia, dintre Partidul 
Comunist Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia. S-a subliniat cu satisfacție 
că întilnirile și convorbirile dintre tovarășul

Nicolae Ceaușescu și conducătorii de partid 
și de stat ai Iugoslaviei — care s-au înscris 
în cadrul dialogului tradițional la nivel înalt 
— au dat expresie dorinței comune de a dez
volta și mai larg colaborarea și conlucrarea 
dintre țările, partidele și popoarele noastre, 
în opera de construcție socialistă, în soluțio
narea marilor probleme ale vieții interna
ționale.

în acest sens, Comitetul Politic Executiv a 
relevat importanța înțelegerilor convenite în 
cadrul convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mika Șpiliak, pre
ședintele Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, cu privire la amplifi
carea colaborării româno-iugoslave, la creș
terea mai puternică, prin eforturi comune; 
a volumului schimburilor economice și a 
cooperării în producție, îndeosebi în dome
niile energeticii, chimiei, metalurgiei, elec
tronicii, construcției de mașini, precum și în 
alte sectoare de activitate. A fost reliefată 
însemnătatea înțelegerii convenite de cei doi 
președinți privind trecerea la pregătirea 
unui acord-program de lungă durată, care 
să dea o perspectivă largă colaborării și coo
perării economice dintre România și Iugo
slavia. S-a subliniat, de asemenea, interesul 
ambelor părți de a intensifica legăturile pe 
tărîmul științei, culturii, artei și în alte sfere 
de activitate.

Comitetul Politic Executiv a apreciat, în 
același timp, hotărîrea pe care au expri
mat-o, în cursul convorbirilor purtate, secre
tarul general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, tova
rășul Dragoslav Markovici, (de a întări con
lucrarea dintre cele două partide, de a spori 
contactele și schimburile de experiență în 
probleme de interes comun, considerînd că 
aceasta are o deosebită importanță pentru 
dezvoltarea, în general, a relațiilor româno- 
iugoslave, pentru aprofundarea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre România și 
Iugoslavia, în folosul și spre binele popoare
lor noastre, al păcii, destinderii și cooperării 
internaționale.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, 
totodată, cu satisfacție, că schimburile de 
păreri dintre conducătorii României și Iugo
slaviei în probleme actuale ale vieții inter
naționale au reafirmat voința celor două 
țări și partide de a conlucra tot mai activ, 
de a-și aduce întreaga contribuție la redu
cerea încordării existente pe plan mondial 
și reluarea politicii de destindere, la reali
zarea dezarmării, în primul rînd a celei nu
cleare, la transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării, fără arme nu
cleare, la instaurarea unui climat de secu
ritate, înțelegere și cooperare în Europa și 
în lume, la înfăptuirea idealurilor de liber
tate, independență și progres ale tuturor 
popoarelor.

Aprobînd, în unanimitate, rezultatele vizi
tei, Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
suri pentru înfăptuirea, în cele mai bune 
condiții, a înțelegerilor convenite privind 
dezvoltarea multilaterală a relațiilor tradi
ționale româno-iugoslave, a colaborării din
tre țările, partidele și popoarele noastre, 
vecine și prietene.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

Sărbătorită mereu ca un simbol al renașterii naturii, al biruinței primăverii, ziua de 1 Mai și-a adăugat de aproape un secol sensuri noi, mai largi și mai profunde, devenind o zi de cinstire a muncii, a făuritorilor de bunuri, o zi a solidarității și frăției oamenilor muncii de pretutindeni.In acest an în care viața țării este marcată de jubileul a 40 de ani de la victoria glorioasei revoluții de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă și de cel de-al Xlll-lea Congres al partidului, poporul român întîmpină ziua de 1 Mai sub semnul unor aniversări scumpe inimii sale. Căci in acest an în care se împlinesc 95 de ani de la instituționalizarea, în 1889, a zilei de 1 Mai ca Zi a solidarității internaționale a celor ce muncesc - zi sărbătorită chiar în anul următor de clasa noastră muncitoare - aniversăm 45 de ani de la marile manifestații antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939 și patru decenii de la făurirea Frontului Unic Muncitoresc. Deși despărțite pe scara timpului, aceste evenimente sint strîns îngemănate între ele, rămînînd prin vreme ca mărturii ale atașamentului profund al clasei noastre muncitoare față de idealul socialist, ale hotărîrii sale de luptă; ale dîr- zeniei și combativității sale revoluționare. 1 Mai 1939

s-a înscris astfel în istorie ca o măreață zi de luptă revoluționară, de puternică afirmare a spiritului antifascist și antirăzboinic de care era însuflețită, a hotărîrii sale de a sta ferm în primele rînduri ale luptei de apărare a democrației, libertății, unității și independenței patriei grav amenințate de fascism. La 1 Mai 1944, în spiritul unor tradiții de dezvoltare și luptă unitară cu adinei rădăcini în istorie, al voinței de unitate ce animase permanent muncitorimea română, s-a publicat Manifestul prin care se vestea țării încheierea acordului de Front Unic Muncitoresc intre Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat. Acordul perfectat în aprilie 1944 și-a vădit uriașa însemnătate în perioada ce a urmat cînd, în jurul Frontului Unic Muncitoresc, s-a clădit amplul front al forțelor patriotice care a asigurat măreața victorie din August 1944, iar apoi s-au coalizat forțele interesate în înaintarea țării pe calea deschisă de eroicul August de acum patru decenii.
Prezentăm în pagina a lll-a mărturii istorice 

ale luptei clasei noastre muncitoare, condusă 
de partidul comunist, pentru unitate, ale însem
nătății făuririi Frontului Unic Muncitoresc.

_________________________________________________________________

■ Prîntr-o puternică mobilizare
a forțelor din agricultură

SEMĂNATUL PORUMBULUI
URGENT ÎNCHEIAT!

Județul Bihor a încheiat semănatul 
culturilor de primăvară 

TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
de Comitetul județean Bihor al P.C.R. și Consiliul popular județean

Mult" stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Pregătind temeinic și din vreme campania agricolă 
de primăvară, desfășurind o susținută muncă politico- 
educativă in rindul oamenilor, acolo unde se hotărăște 
soarta producției, și punind in centrul preocupărilor, in 
spiritul indicațiilor și orientărilor formulate de dum
neavoastră vizînd obținerea in acest an a unor pro
ducții record în agricultură, buna organizare a mun
cii la nivelul unităților, fermelor și formațiilor de lucru, 
Comitetul județean de partid Bihor, organele și orga
nizațiile de partid de la sate au acționat pentru fo
losirea eficientă a tuturor mijloacelor mecanice, utili
zarea agregatelor complexe, asigurind pregătirea tere
nului in două schimburi, inregistrind astfel ritmuri sus
ținute în actuala campanie de primăvară. Ca urmare, 
oamenii muncii din agricultură - români, maghiari și 
de alte naționalități — vă raportează cu satisfacție că, 
organizindu-și munca in condiții bune, au încheiat as
tăzi lucrările de insămînțare a porumbului pentru con
sum in ogor propriu, a culturii de soia, plantelor de 
nutreț, plantelor tehnice, cartofilor și altor culturi pe 
suprafața de 122 200 hectare.

La culturile din epoca intii avem o răsărire bună, 
ceea ce ne-a permis să trecem cu toate forțele la 
efectuarea lucrărilor de întreținere. In acest sens, 
raportăm,

vă 
tovarășe secretar general, că au fost

“ angajate în acord global culturile prășitoare, fiind an
trenați la aceste lucrări toți membrii cooperatori și alți 
locuitori ai satelor.

Paralel cu aceste lucrări, vă raportăm că acordăm 
atenție deosebită creșterii eficienței activității din zoo
tehnie, acționînd cu răspundere pentru organizarea re
coltării și depozitării furajelor, așa cum ne-ați cerut, 
pentru realizarea efectivelor de animale și creșterea 
producțiilor acestora.

In gospodăriile proprii ale membrilor cooperatori și 
ale producătorilor individuali, locuitorii satelor aplică 
intru totul prevederile programului unic de creștere a 
producției vegetale și animale.

Reinnoindu-vâ și cu acest prilej sentimentele noas
tre de dragoste, stimă și respect, de adincă și nemărgi
nită recunoștință pentru grija permanentă ce o purtați 
agriculturii noastre socialiste, dezvoltării și moderniză
rii ei, toți cei ce muncesc pe ogoarele bihorene, fără 
deosebire de naționalitate, într-o deplină unitate de 
gind și faptă, vă asigură, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, își vor spori în con
tinuare eforturile pentru a ridica la nivelul cerințelor 
etapei pe care o parcurgem eficiența întregii activi
tăți din agricultură, pentru a-și aduce o contribuție 
cit mai substanțială la amplificarea bogatului bilanț 
al succeselor întregului popor in intimpinarea glo
riosului jubileu de la 23 August și celui de-ai 
Congres al partidului.

Xlll-lea

La întreprinderea de mașini grele București se derulează zilnic secvențe de muncă tenace pentru realizarea unor produse de înaltă tehnicitate și de mare importanță pentru economia națională. In fotografia noastră, aspect din secția a lll-a mecanică, unde, intre altele, se execută uriașe roți dințate, necesare industriei cimentului Foto : S. Cristian

Stadiul însămînțării porumbului în județele situate în zona I. Cifrele din grafic reprezintă suprafețele, în procente, însămînțate pînă in seara zilei de 19 aprilie

stimate

• Pînâ la 19 aprilie, această cultură a fost însămînțată pe 47 la sută din 
suprafața prevăzută.

® Exemplul județelor și unităților agricole care au terminat semănatul tre
buie să constituie un îndemn de a se intensifica la maximum lucrările.

® Condițiile pedoclimatice din această primăvară impun ca specialiștii și 
mecanizatorii să dovedească o răspundere sporită pentru respectarea normelor 
tehnice la pregătirea terenului și semănat.Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că, pînă în seara zilei de 19 aprilie, au fost insămînțate peste un milion de hectare cu porumb. reprezentînd 47 la sută din suprafața planificată. In județele Arad, Timiș și Bihor, această lucrare s-a încheiat, iar în județele Tulcea, Constanta. Satu Mare, Bistrița- Năsăud, Caraș-Severin, Mureș, Alba și Hunedoara. realizările la însămin- țări reprezintă 60—90 la sută din prevederi.

Din analiza realizărilor de pină acum la semănatul porumbului rezultă că există decalaje mari între județele învecinate, situate în zone cu condiții pedoclimatice asemănătoare sau cel puțin a- propiate. Bunăoară, în județul Olt a fost însă- mințată 54 la sută din suprafața prevăzută a se cultiva în această primăvară cu porumb. în timp ce în județele vecine — Teleorman și Dolj — suprafața semănată repre

zintă numai 28 și. respectiv. 33 la sută din cea planificată.în scopul creșterii vitezei zilnice de lucru, toate mijloacele mecanice și (forțele de muncă din agricultură trebuie să fie concentrate din zori și pină seara la semănat, iar noaptea să se lucreze cu cît mai multe utilaje la pregătirea terenului. E- sențial este ca, peste tot, să se acorde cea mai mare atenție calității lucrărilor, în mod deosebit este ne

cesar să fie bine pregătit terenul și să se respecte adîncimea de însă- mînțare și densitatea optimă stabilită.Timpul este înaintat și, de aceea, organele și organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole au datoria să acționeze energic pentru intensificarea ritmului la însă- mînțarea porumbului, astfel ca această lucrare să fie urgent încheiată în toate județele. .

J
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Printr-o puternică mobilizare a forțelor din agricultură

SEMĂNATUL PORUMBULUI
-URGENT ÎNCHEIAT!

IALOMIȚA

Unde se lucrează bine -și așa se lucrează 
în multe locuri - insămînțările avanseazăCu forța mecanică de care dispune agricultura județului Ialomița se pot semăna zilnic peste 12 000 hectare cu porumb și soia, ceea ce, raportat la suprafața care a mai rămas de executat, Înseamnă că, în condiții normale de lucru, campania agricolă de primăvară poate fi încheiată în cel mult 4—5 zile. Ampla mobilizare de forțe, mai ales din primele două zile ale săptămînii, cînd s-a putut lucra din plin, răspunderile concrete stabilite și urmărite îndeaproape de conducerile consiliilor agroindustriale și unităților agricole pe fiecare formație, pe fiecare specialist, au avut și au darul să grăbească ritmul însămînțărilor. De aceea, în unele unități agricole din județul Ialomița, la întrebarea „cum stați cu semănatul porumbului ?“ — primim același răspuns : „Ați întîrziat cu întrebarea, noi ne pregătim acum de întreținerea culturilor". La Manasia și in alte 11 cooperative agricole semănatul acestei importante culturi cerealiere se execută pe ultimele hectare. în multe alte unități semănatul .se va încheia in o zi-două bune de lucru.

Oameni care își onorează 
prin fapte 

profesia de agricultorMarți dimineața, cînd a început documentarea noastră in județul Ialomița, era încă timp frumos, dar după-amiază vremea s-a răcit brusc și a început să cearnă o ploaie măruntă pe fondul unui vint tăios, simțit din plin de cei aflați în cîmp, la datorie. în aceste condiții nu tocmai ideale de lucru, dar caracteristice muncii cimpului, la cooperativa agricolă din Coșereni, formația de mecanizatori condusă de Ion Ștefan a semănat 100 hectare, iar formațiile lui Mihai Mocanu și Dumitru Stan- ciu, în două schimburi normale de lucru, adică a cite 10 ore fiecare, au pregătit terenul pe 140 hectare. Mijloacele mecanice, grupate in două sole alăturate, erau dirijate de o specialistă pe cît de harnică, pe atit de pricepută : inginera-șefă a cooperativei, Viorica Andrei. Pentru că stratul de la suprafața solului începuse să prindă umezeală, inginera a luat în primire una din semănătorile de mare randament care se afla aici, tocmai pentru a dovedi celorlalți mecanizatori că semănatul poate continua in condiții de calitate foarte bune, chiar și cu o mașină atit de complexă cum este semănătoarea AS-O. -Fapt este că, marți seara, după ora 21, la Coșereni se semăna și pregătea terenul cu toate mijloacele mecanice repartizate pentru aceste lucrări. Mecanizatorii din schimbul doi, care lucrează noaptea la pregătirea terenului, și-au început activitatea la ora 22, cînd locul ingi- nerei-șefe la coordonarea muncii a fost luat de tehnicianul Dumitru Mă- descu. Aflăm că este ultimul schimb de noapte din această campanie, in- trucît formațiile de la pregătirea te Ion STANC1U corespondentul „Scînteii"

renului au acum im avans de 200 hectare față de cele de la semănat.La I.A.S. Stelnica, din cele 2 620 hectare prevăzute a fi cultivate cu porumb, pină acum au fost însămîn- țate 1 500 hectare. Cei 16 mecanizatori repartizați la această cultură seamănă zilnic între 280 și 300 hectare. Inginerul Ștefan Marin, directorul întreprinderii, omul de care se leagă multe din transformările profunde pe care le-a cunoscut această unitate in ultimii 25 de ani, a ținut să ne vorbească nu atit de faptul că marea majoritate a mecanizatorilor iși depășesc normele zilnice stabilite, cit mai ales de calitatea înaltă a lucrărilor făcute de acești oameni, din care nu puțini sînt cei car.e au venit aici in anii cind a început lupta pentru aducerea la viață a acestor pămînturi de baltă. Iar cei care îi văd acum la lucru pe Gheorghe Elangiu, Constantin Martin, . Ionel Petcu și Constantin Buldozer găsesc și o primă explicație, a recoltelor mari de porumb care s-au obținut în ultimii ani in această unitate.
Cînd aștepți aj’utorul vecinilor, 
deși te-ai putea ajuta singur...Și totuși, nu se poate spune că în județ lucrările de primăvară se desfășoară peste tot in mod corespunzător cîtă vreme, in aceleași condiții de teren și de dotare cu forțe mecanice, există mari discrepanțe între unități. La cooperativa agricolă din Adincata, bunăoară, unde miercuri dimineața mai erau de semănat 350 hectare cu porumb, ritmul zilnic de lucru nu depășea 40 hectare, ceea ce însemna încă 8 zile de semănat. în- tr-o solă unde se pregătea terenul pentru soia, discutăm cu inginerul- șef al cooperativei, Aurelian Nico- laescu, asupra posibilităților de a spori ■acest ritm. Dumnealui se arată însă sceptic în această privință, invocînd slaba dotare a secției cu utilaje pentru pregătirea terenului. Privim in jur și dintr-o dată numărăm 10 discuri, la care inginerul mai adaugă alte trei, plus 3 combinatoare, din care pe unul l-am găsit și l-am lăsat tot în curtea secției, cu tractor cu tot. Cu asemenea forțe s-ar putea pregăti zilnic cel puțin 200 de hectare, bineînțeles lucrindu-se in schimburi prelungite și chiar noaptea, așa cum se procedează acum in multe unități agricole. în cursul zilei de marți, cu aceste mijloace s-au pregătit pentru semănat doar 80 hectare, astfel incit, din lipsa frontului de lucru, la semănatul porumbului nu s-a putut acționa decit tot cu două mașini. De ce nu se lucrează și noaptea la pregătirea terenului nu am putut afla de la inginerul-șef al cooperativei. Dar ne-am lămurit după ce am ajuns la Manasia, unde președinta cooperativei agricole, Va- silica Pascu, îi instruia pe cei cinci mecanizatori care, de joi, au mers în sprijinul celor din Adincata. Așa cum au făcut și anul trecut, ca dealtfel în fiecare mare campanie agricolă din ultimii ani. Este normal 

și drept să-ți ajuți vecinii atunci cînd ei au nevoie de ajutorul tău. Dar întrebăm noi : ce fel de gospodar este acela care așteaptă să vină alții să-i rezolve ceea ce putea și trebuia să facă cu forțe proprii ? Pentru că in cazul de față nu este vorba de acel sprijin absolut' necesar in anumite condiții intre unitățile agricple, ci pur și simplu de scoaterea din impas a unei cooperative agricole care nu a fost în măsură să-și execute lucrările' agricole pentru că nu și-a organizat in mod corespunzător activitatea.
Consiliile populare comunale

— mai puternic implicate 
în desfășurarea campanieiLa întrebarea : „Cum sprijină concret primăria comunală munca in agricultură in această perioadă de virf ?“■ am primit in unele locuri răspunsul : „De trecut, au trecut mulți, dar de. rămas am1 rămas doar cei pe care îi vedeți". Este un răspuns care reflectă de fapt aportul adevărat al unor cadre de la consiliile populare comunale la bunul mers al muncii în cîmp. Nu în puține cazuri aceste cadre s-au transformat intr-un fel de inspectori itinerant! în cîmp. Vin, văd sau ascultă ce li se spune și apoi se fac că dau indicații și pleacă. Marți, in zona agricolă Urziceni — Fierbinți — Maia — Adincata — Coșereni, in cîmp, la locul de muncă, am găsit foarte puține din cadrele care constituiau altădată și ar trebui să constituie și acum comandamentele comunale pentru agricultură. Prezenți la datorie erau doar specialiștii, organizatorii de partid din consiliile agroindustriale și activiștii comitetului județean. Și cum aceștia erau mai puțini decit punctele de lucru, multe formații munceau nesupravegheate. iar în cazul celei de la C.A.P. 

Maia, care semăna porumb într-o parcelă situată în apropierea grădi- dii de legume, calitatea muncii mecanizatorilor lăsa mult de dorit. In- ginerul-șef al cooperativei, tovarășul Gheorghe Bucur (sosit între timp la fața locului), a preluat asupra lui întreaga răspundere pentru abaterile grave pe care le comiteau cei doi mecanizatori de la semănători. Că este primul și principalul vinovat, nu comportă nici un fel de discuție. Dar întrebăm noicum putea el controla munca mecanizatorilor dacă in același timp trebuia să fie prezent atit la punctul de lucru in cauză, cît și la o altă formație care semăna tot porumb într-o solă aflată la a- proape 3 km depărtare ?Desigur, răspunderea pentru executarea lucrărilor agricole revine in primul rind cadrelor de conducere din unitățile agricole, specialiștilor. Dar o mare răspundere pentru întreaga activitate la semănat de pe teritoriul comunei, pentru modul in care specialiștii și cadrele de conducere ■ din unități iși îndeplinesc obligațiile revine consiliilor populare. Primarii, colaboratorii lor trebuie să fie prezenți in cîmp zi de zi, in mijlocul formațiilor de muncă pe care le coordonează, spre a asigura îndeplinirea intocmai a sarcinilor ce le revin, cu deosebire a normelor zilnice stabilite și a calității lucrărilor. Cadrele de la consiliile populare comunale trebuie să ințeleagă cu toată claritatea că actuala campanie de însămînțări constituie un examen al capacității lor de organizare. Examen pe care toate primăriile comunale au obligația să-1 promoveze cu bine.In unitățile agricole din județul Ialomița au fost însămîntate pină în seara zilei de 20 aprilie 111 000 hectare, ceea ce reprezintă 51 la sută din totalul suprafeței prevăzute. Luni au fost insămînțate 12 000 hectare, marți 13100 hectare, miercuri, datorită ploilor, s-au realizat doar 1 200 hectare, iar joi — 500 hectare. Acum, folosind din plin utilajele și timpul de lucru, oamenii muncii din agricultura județului au datoria să încheie in cel mai scurt timp semănatul și să asigure o înaltă calitate a lucrărilor.
Iosif POP 
Mihal ViȘOIU corespondentul „Scînteii”

La C.A.P. Drâgoești, județul Vîlcea, semănatul porumbului este în plina desfășurare
VÎLCEA

Timpul prielnic trebuie folosit 
din plin in toate unitățileîn cele patru zile de cind s-a declanșat semănatul porumbului, in cooperativele agricole din județul Vilcea au fost realizate 4 600 hectare. Trebuie precizat insă faptul că abia in ziua de 17 aprilie a fost atinsă viteza de lucru planificată, pină atunci suprafețele insămințate pe ansamblul județului nedepășind 500 ha. Raidul întreprins in trei din cele opt consilii agroindustriale din județ ne-a oferit posibilitatea de a vedea direct in cimp cum acționează mecanizatorii, specialiștii, ceilalți factori de răspundere pentru buna organizare și desfășurare a lucrărilor.La primăria orașului agroindustrial Drăgășani-nu găsim pe nimeni prin birouri. „întregul nostru activ — avea să ne spună mai tirziu tovarășul Ion Ban, primarul orașului, pe care l-am găsit în mijlocul mecanizatorilor, la punctul Zlătărei — este repartizat pe fermele unităților agricole ce aparțin de oraș, fiecare avind datoria să sprijine și să îndrume permanent activitatea mecanizatorilor, de la pregătirea terenului și pină la incorporarea seminței. Nimeni nu părăsește frontul bătăliei pentru recoltă pină nu se termină semănatul". Nu este vorba despre un caz izolat privind modul în care trebuie să se acționeze in această campanie. în 

mod asemănător și-au organizat activitatea și primăriile comunelor Dră- goeȘti, Ionești, Băbeni, Budești, Prundeni și altele.în unele unități agricole am constatat insă deficiențe în ce privește folosirea corespunzătoare a mașinilor agricole. La cooperativa agricolă Nicolae Bălcescu, bunăoară, s-a acumulat un avans substanțial la pregătirea terenului. In schimb, insămin- țarea porumbului decurge anevoios. Cauza ? Numărul insuficient de semănători. Cu două utilaje de acest fel s-au realizat, în ziua raidului, doar 25 hectare. Or, dacă s-ar menține acest ritm, pentru insămințarea întregii suprafețe destinate porumbului in această cooperativă ar trebui cel puțin 15 zile. în aceeași zi, alte două semănători din secția de mecanizare ce servește cooperativa agricolă vecină, de la Galicea, n-au' fost mișcate din curtea secției. Intervenția promptă a tovarășei Gheorghița Popescu, activist al comitetului județean de partid, a rezolvat, această problemă. Conducerea S.M.A. Băbeni a dispus repartizarea la C.A.P. N. Bălcescu și a celei de-a treia semănători. Este o măsură bună, care ar fi fost și mai eficientă dacă ar fi fost luată la momentul oportun.Deficiențe de ordin organizatoric se fac simțite și Ia C.A.P. Olanu. La unul din punctele de lucru, cinci mecanizatori stăteau pur și simplu in miezul zilei, după ce trăseseră tractoarele la marginea solei. „Am executat o discuire — ne spune mecanizatorul Nicolae Tudora — și așteptăm să vină mașina de erbicidat, pentru că trecem la semănat". Numai că instalația de erbicidat a sosit tirziu, după ora 12. S-au pierdut astfel mai bine de cinci ore bune de lucru, timp in care cu cele două semănători s-ar fi putut cultiva cel puțin 12—15 hectare. .Semnalăm aceste deficiențe în organizarea muncii întrucit sint și alte unități agricole din județul Vîlcea unde semănatul porumbului decurge anevoios, deși condițiile de muncă sînt bune peste tot. iar vremea înaintată impune grăbirea acestei lucrări hotărîtoare pentru obținerea de recolte mari in acest an.

BISTRIȚA-NĂSĂUD

Viteza stabilită a fost 
depășită cinci zile 

consecutivMiercuri, 18 aprilie, a fost a cincea zi consecutiv in care mecanizatorii, cooperatorii, lucrătorii unităților agricole din județul Bis- trița-Năsăud au reușit să depășească viteza stabilită la semănat, reălizind cite 2 000 hectare. Se lucrează repede și bine in toate zonele județului, atit la șes, cit și la deal, unde sint condiții mai grele de teren.în .cadrul cooperativei agricole Nușeni am avut o discuție cu in- ginerul-șef Gheorghe Munteanu, pe sola „Poieni", cu o suprafață de 33 hectare, unde mecanizatorii lucrau cu două discuri și un combinator la pregătirea terenului și cu trei semănători SPC-6 care încorporau in sol sămința de porumb. „După cum se vede — ne-a precizat inginerul — și aici, in virful dealului, facem lucrări de cea mai bună calitate. în maximum trei zile încheiem semănatul porumbului și in ferma de la Beudiu, astfel incit ne mai rămin unele suprafețe pe care le lucrăm cu atelajele. Ceea ce așteptăm acum este o ploaie bună, care ne-ar fi.de mare folos pentru răsărirea plantelor".Spre seară, la cooperativa agricolă Uriu l-am intîlnit pe inginerul-șef Virgil Ignat, care asigurase pină atunci desfășurarea lucrului Ia ferma vegetală Ilișua și pe solele din Hășmaș. „Cel tirziu duminică la amiază vom termina semănatul porumbului pentru boabe pe toate cele 337 hectare planificate, precum și pe alte 40 hectare destinate porumbului pentru siloz — ne spune inginerul. Sfecla , de zahăr a răsărit bine și de azi am început lucrările de combatere a dăunătorilor". Ce am remarcat și Ia Uriu este ritmul foarte bun de lucru, deoarece de-a lungul a șapte.zile consecutiv, cu trei semănători, au fost semănate cite 34 ha.-Pe ansamblul județului; din cele 38 640 hectare prevăzute a se cultiva în această primăvară, 32 400 hectare au primit sămința pină in seara zilei de 19 aprilie. Agricultorii din județ sint hotărîți să încheie semănatul in citeva zile.
Gheorghe CRIȘANcorespondentul „Scînteii"

resurselor 
materiale

Un obiectiv prioritar în siderurgie:
METALUL DIN HALDE - NElNTlRZIAT 

REINTRODUS ÎN CIRCUITUL PRODUCTIV!
în procesele tehnologice ale siderurgiei, o parte din materia utilă se pierde, inerent, în marile furnale și oțelării. Bunăoară, in timpul transformării fontei și a fierului vechi în oțel, o parte din metal este antrenat In zguri. Zguri care, după elaborarea șarjei, sînt evacuate din cuptoare sau convertizoare și sînt trimise la haldă. Iată de ce recuperarea meta

lului din zgurile de oțelărie formea
ză obiectul unui program complex de cercetare și investiții.

Un zăcămînt 
de mari valori materiale

Ce cantitate de metal conțin zgu
rile de oțelărie care rezultă an de an din procesul de elaborare a metalului 1 Iată ce am aflat din discuția purtată pe această temă cu ing. 
Panait Teoreanu, director adjunct tehnic de la IPROMET — București :— Cantitatea de metal antrenată și modul de „prindere" a metalului în zgurile de oțelărie depind de procesul tehnic utilizat. în oțelăriile electrice, de exemplu, „zgura conține îndeosebi stropi, scoarțe, incluziuni de metal, care se separă magnetic după o primă concasare in mori cu bile. Zgura de la convertizoare și cuptoare Martin necesită prelucrări mai îndelungate, în încă două trepte de sfărîmare și separare magnetică, în scopul extragerii unei Cantități cît mai mari din metalul conținut. La producția actuală de oțel se poate 
aprecia că anual rezultă circa 1,6 mi
lioane tone zguri de oțelărie, din care 
se pot obține circa 400 000 de tone 
de minereu de fier ce poate fi utilizat, ca atare sau după o aglomera
re, în furnale și circa 100 000 de tone 
material feros ce se poate reintroduce în cuptoarele din oțelării la fel ca fierul vechi. Restul — circa 1 milion de tone — îl reprezintă zgurile deferizate care pot primi alte 

destinații utile economiei, îndeosebi ca materiale de construcție.
Procesul tehnologic de prelucrare 

a zgurilor este foarte simplu. Liniile tehnologice pentru oțelării electrice, cum sînt cele de la unitățile metalurgice din Tîrgoviște, Cîmpia Tur- zii, Oțelul Roșu, Călărași, precum și cele de la unitățile de mașini și utilaje grele de la București, Cluj- Napoca și Iași necesită numai treapta I de sfărîmare și recuperare. Pentru combinatele de la Galați, Hunedoara, Reșița și în viitor și la Călărași este nevoie și de treptele II și III de prelucrare.
Care este eficiența economică 7 în instalațiile proiectate de IPROMET, 

costul de fabricație al minereului de 
fier obținut din zguri este de 6—8 
ori mai redus decît al celui extras și 
preparat la întreprinderea minieră 
Hunedoara. Dacă facem comparația cu importul, cifra care reprezintă 
costul de fabricație din zguri de oțe
lărie a minereului de fier, exprima
tă în Iei, este cam aceeași cu cea a 
tonei de minereu importat, expri
mată însă în... dolari ! Deci minereul de fier obținut din zguri de oțelărie revine de circa 15 ori mai 
ieftin și nu cheltuim nici valută.Facem rapid un calcul : numai pu- nînd în valoare minereul de fier conținut în zgurile de oțelărie rezultate într-un an la cele trei mari combinate de Ia Galați, Hunedoara și Reșița se pot economisi fonduri valu
tare de circa 15—16 milioane dolari. Fără a mai socoti și valoarea materialului feros și a zgurii deferizate — un important material de construcție.
Cît sînt de costisitoare 

tergiversarea 
și insuficienta coordonareDacă zgura de oțelărie este atît de valoroasă, cit se prelucrează la ora 

actuală ? Surprinzător, foarte puțin, extrem de puțin 1 Pe o singură linie tehnologică cu trei trepte de prelucrare, construită cu forțe proprii și cu separatoare magnetice aflate în combinat, la Hunedoara s-au produs anul trecut circa 3 200 tone de minereu de fier și 4 000 tone material feros. Ce experiență s-a desprins din funcționarea unei linii de prelucrare a zgurilor de oțelărie 7 Iată ce am aflat de la ing. Alexandru Dragotă, directorul uzinei de recuperare și refolosire a metalului de la combinatul siderurgic hunedorean : „Pentru a spori eficiența instalației, am făcut mai mult decît prevedea proiectul. Astfel, înainte de măcinare realizăm și o separare distinctă a resturilor de cărămizi bazice și de cărămizi silicoaluminoase, fabricate din materii prime valoroase. Resturile de cărămizi silicoaluminoase le trimitem la producătorii de asemenea cărămizi pentru a le reintroduce în procesul de fabricație, iar resturile de cărămizi bazice le măcinăm într-o instalație realizată de noi și le predăm oțelăriilor pentru a le folosi la ștamparea jgheaburilor de curgere a oțelului. Anul trecut am recuperat aproape 4 000 de tone de asemenea resturi. în acest an vom «urca» recuperările de cărămizi la cel puțin 10 800 tone". Idei, soluții care trebuie avute în vedere în toate combinatele: siderurgice.De asemenea, trebuie menționat că la combinatele siderurgice din Reșița și Galați, la întreprinderea de mașini grele București și la Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca există zdrobitoare de zgură, deci treapta I de prelucrare.De ce s-a făcut atît de puțin pentru reciclarea zgurilor de oțelărie 7 Iată două puncte de vedere :Inginerul Panait Teoreanu : „In mod normal, trebuia să experimen
tăm o asemenea instalație la un 

singur combinat și apoi, observînd 
cum funcționează, să extindem pro
cedeul in toate oțelăriile. Dar cerința de metal a fost mare, iar în lume se realizează asemenea instalații care nu ridică probleme. Deci am putut trece la proiectarea și execuția simultană a instalațiilor, care vor fi realizate și puse în funcțiune aproape toate in acest an. Documentația este asigurată pentru toate obiectivele prevăzute în plan".Inginerul Emeric Kuglay, director în Ministerul Industriei Metalurgice : 
„Am avut sarcina să realizăm aceste 
instalații cu forțe proprii ale indus
triei românești. Au fost probleme cu realizarea oțelurilor nemagnetice, prelucrarea pieselor turnate — de care s-a ocupat metalurgia — și cu fabricația din aceste piese a separatoarelor electromagnetice — sarci
nă ce a revenit întreprinderii „Elec- 
troputere" din Craiova. A durat mai mult, dar acum întreprinderea cra- ioveană a și realizat primele două separatoare pe care le-a trimis la Hunedoara. Urmează ca în cel mult două luni să ajungă la Hunedoara încă două asemenea subansamble cu care vom constitui o linie tehnologică pentru a vedea cum funcționează. Dacă totul merge bine, în continuare vor fi respectate termenele de punere în funcțiune a tuturor celorlalte instalații din siderurgie".

Nota redacției, care nu scrie pentru prima dată despre acest subiect : situația realizării instalațiilor de prelucrare a zgurilor de oțelărie nu tre
buie judecată numai în raport cu 
termenele actuale, prevăzute în pla
nul pe acest an. Dacă s-ar fi respectat termenele inițiale, atunci ar fi intrat în funcțiune mai întîi instalația de la Hunedoara, care ar fi putut fi experimentată în liniște de cercetători și proiectanți, după care s-ar fi generalizat în toată siderurgia. Adevărul este că, presați de 

alte sarcini considerate a fi mai urgente,. specialiștii de la I.C.E.M. au întîrziat elaborarea oțelului nemagnetic, cei de la combinatul din Hunedoara s-au apucat și ei de același lucru, ocupîndu-se și de prelucrarea pieselor turnate, dar nu cu prea mult entuziasm, iar „Electro- putere" Craiova, cînd a primit piesele prelucrate, a avut greutăți cu procurarea unor materiale. Și, ori- cît ar părea de ciudat, mari întîr- zieri au fost generate și de transportul pieselor prelucrate de la Hunedoara la Craiova și retur, după fabricarea subansamblelor.
Probleme 

care trebuie urgent 
soluționate„Problemele" fabricării instalațiilor de prelucrare a zgurii de oțelărie nu au fost încă toate rezolvate. Chiar dacă din punct de vedere al construcțiilor instalațiile de la Hunedoara, Galați și Reșița se află într-un stadiu avansat, asupra fabricării separatoarelor electromagnetice planează însă destule incertitudini. Corespondentul „Scînteii" pentru județul Dolj, 

Nicolae Băbălău, ne-a informat că întreprinderea „Electroputere" din Craiova va termina al treilea separator electromagnetic in luna aprilie. Se depun eforturi pentru a se fabrica și ceilalți trei separatori pentru Hunedoara, în funcție și de sosirea de semifabricate de la beneficiar. Cît privește ceilalți șapte separatori pentru alte unități siderurgice, totul depinde de sosirea pieselor prelucrate de la... metalurgie. Or, aici e problema : sarcina elaborării oțelului nemagnetic a fost „pasată" la întreprinderea metalurgică din Aiud, unde există multă

bunăvoință, dar încercările de pină acum nu au dat rezultate. Se experimentează în continuare... Pină una, alta zgurile de oțelărie continuă să se adune în halde.Cît privește faptul că pînă acum nu au fost realizate instalațiile de prelucrare a zgurii de oțelărie in treapta I la combinatele din Tîrgoviște, Cîmpia Turzii și Oțelul Roșu nu există nici o scuză care să poată rezista. Esențial este acum ca cel puțin termenele prevăzute să fie respectate.
A rămas, practic, nerezolvată pro

blema valorificării zgurii deferizate, 
care rezultă după extragerea mine
reului de fier. După o perioadă de 6—12 luni necesară să treacă pentru stabilizarea chimică și fizică, zgura deferizată devine un excelent material de construcție cu multiple utilizări — de la balast sau material de drenare pentru drumuri și pînă la material pentru cărămizi tip b.c.a. Dar, pa
radoxal, nu s-a stabilit nici o cola
borare concretă cu eventualii consu
matori. O bună experiență în această privință există însă în județul Caraș-Severin, unde, la inițiativa organelor locale, au fost valorificate 

CÎTEVA CONCLUZII
1. Zgura de oțelărie este un valoros material refolosibil, din a cărei 

prelucrare se obțin o serie de materii prime deosebit de utile ; îndeosebi 
minereul de fier poate contribui la reducerea efortului valutar al țării.2. Actualele termene pentru punerea în funcțiune a instalațiilor de 
recuperare a zgurilor de oțelărie trebuie riguros respectate. Pentru aceasta, cercetătorii de la I.C.E.M. și specialiștii din ministerul de resort trebuie să vegheze îndeaproape la elaborarea cantităților necesare de oțel nemagnetic pentru fabricarea separatorilor electromagnetici, iar întreprinderea „Electroputere" din Craiova să depună eforturi pentru finalizarea realizării acestora în termen util.

3. în sfirșit, este necesară soluționarea neîntîrziată și efectivă, sub 
aspect tehnic, economic și comercial, a valorificării zgurii deferizate.

Comeliu CARLAN
Sabin CERBU, corespondentul „Scînteii'

importante cantități de zgură de oțelărie de la Combinatul siderurgic Reșița. O experiență care merită studiată și extinsă și în alte județe.Intrarea în funcțiune a instalațiilor la care ne-am referit nu înseamnă insă decît recircularea materialelor conținute în zgurile de oțelărie ce se obțin în mod curent. De-a lungul anilor s-au adunat în halde impresionante cantități de zguri de oțelărie. Desigur, recuperarea metalului și a altor materiale din haldele de zguri de oțelărie este mai costisitoare, necesită eforturi mai mari, iar randamentul de extracție este mai redus. Dar chiar dacă minereul de fier obținut pe această cale ar fi să coste tot atit de mult ca acel extras din minele de la Ghelar și Teliuc, ceea ce este puțin probabil, el va fi oricum mai avantajos din punct de vedere economic pentru că nu va trebui să cheltuim valută pentru a-1 aduce de peste mări și țări. Este o problemă care merită de pe acum să i se acorde toată atenția din partea conducerii Ministerului Industriei Metalurgice, a cercetătorilor, proiectanților, a tuturor specialiștilor care lucrează în siderurgie.

fi.de
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 DE ANI DE LA FĂURIREA FRONTULUI UNIC MUNCITORESCideal fundamental, realitate definitoriea istoriei elasei noastre muncitoare
„Intrînd în arena luptelor sociale împotriva regimului burghezo-moșie- 

resc, clasa muncitoare a simțit încă de la început nevoia de a-și stringe rîndu- 
rile și de a acționa unită pentru împlinirea misiunii istorice ce-i revenea în 
crearea noului destin al poporului român. Aspirația spre unitate s-a afirmat 
cu deosebită tărie în special în momentele grele ale luptei revoluționare, în 
perioadele de înfruntare deschisă cu clasele exploatatoare, pentru salvgarda
rea libertăților și drepturilor vitale ale celor ce muncesc, pentru interesele 
supreme ale națiunii".

NICOLAE CEAUȘESCU

Idee-făclie luminind prin vreme
Cuvintele rostite de secretarul general al ■partidului dau relief unui 

adevăr de esență al istoriei clasei noastre muncitoare, parte integrantă a 
istoriei unice și unitare a poporului român. Anume acela că încă din 
zorii afirmării clasei noastre muncitoare in arena social-politică a țării 
militanții săi cei mai înaintați au văzut în unitatea rindurilor proletare 
un nesecat izvor de tărie, o sursă de sporire a capacității sale de a iz- 
bîndi în lupta de emancipare politică, economică și culturală, de edifi
care a unei orînduiri mai bune și mai drepte. O asemenea superioară 
înțelegere a importanței unității își avea rădăcinile în chiar tezaurul de. 
învățăminte ale istoriei poporului român din ființa căruia muncitorimea 
făcea parte organică, în cadrul căruia unitatea se constituise demult

drept un bun de mare preț. Lupta pentru înfăptuirea unității mișcării 
noastre muncitorești cu tradiții ce-și au începuturile în chiar începuturile 
clasei noastre muncitoare își relevă înaltele semnificații în această pri
măvară, în care se împlinesc patru decenii de la făurirea Frontului Unic 
Muncitoresc — moment important pe calea realizării unității politice, or
ganizatorice și ideologice a clasei noastre muncitoare, a coalizării forțe
lor patriotice ale țării în lupta pentru eliberarea României de sub domi
nația fascistă.

Paginile publicațiilor muncitorești, documentele îngălbenite de vreme 
păstrate in arhive stau mărturie acestor adevăruri. Dintre ele am ales 
cîteva ilustrative pentru consecvența idealului unității in întreaga deve
nire istorică a clasei noastre muncitoare.

București, toamna anului 1944. Sub semnul Frontului Unic Muncitoresc - ample demonstrații pentru guvern revoluționar''democratic
1858. „ADUNINDU-NE Șl CHIBZUIND ÎM

PREUNĂ". „Lucrătorii tipografi, adunîndu-se și chibzuind împreună despre mijloacele de a se adăposti în viitor de relele care amenință toate clasele lucrătoare prin lipsa mijloacelor pecuniare (...) au găsit de cuviință a fonda o casă comună sub denumirea : Casa de prevedere a lucrătorilor tipografi".Din Actul de creare, la București, a 
Societății muncitorilor tipografi, 1858

organizată din România se va Întruni într-un congres spre a fixa o nouă "linie mișcării sale (...) Să mergem la congres, să întindem o mină frățească muncitorimii din vechea Românie și să-i spunem bărbătește și cu toată sinceritatea: Fraților (...) Să ne cunoaștem unii pe alții, să 
ne unim organizațiile. Să le facem puternice și viabile și să luptăm cu puteri comune (...) pentru făurirea unei societăți noi și mai frumoase".

„Vilăgossăg" („Lumina"), Brașov,
4 mai 1921

1872. „SUB UN SINGUR STINDARD". „Uniți Intr-un adevărat scop de înaintarea și îmbunătățirea soartei, cea mai mare parte a lucrătorilor tipografi au găsit de cuviință de a ne grupa sub un stindard care să reprezinte, de acum și 
in viitor, unirea și înfrățirea tuturor lucrătorilor pentru ca astfel să putem dărîma răul și injustiția ce de multă vreme bintuie clasa lucrătorilor". Ziarul „Uvrierul", 10 Iulie 1872

1926. „CU CEA MAI MARE ENERGIE SA SE 
ORGANIZEZE ACȚIUNI UNITE ALE MUNCITORI
LOR". „Partidul Comunist trebuie să ducă- o 
campanie pentru unitatea sindicală in rindurile maselor înseși legînd această campanie de interesele zilnice ale muncitorilor și ajutînd prin toate mijloacele formarea de comitete de unitate muncitorească în fabrici și ateliere. In același timp să se organizeze neapărat, cu cea mai mare energie, acțiuni comune ale muncitorilor din diferite organizații".

1891. „ORGANIZAREA - CEL DINȚII PAS SPRE 
IZBINDA MUNCITORILOR". „Cel dinții pas de făcut pentru mintuirea muncitorilor e de a se 
organiza și uni în același gind, alcătuind parti
dul muncitorilor".

„Lupta de clasă", iunie 1926
Ziarul „Munca", 24 noiembrie 1891

1905. „UNIT, PROLETARIATUL VA DUCE CU 
MAI MULT FOLOS LUPTA PENTRU ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA STĂRII SALE". „Luptele, însă, fiind coliziuni de forțe, proletariatul nu le va putea da cu succes decît devenind el însuși o forță, și el poate deveni o forță numai solidarizîndu-se și organizindu-se. Unit, solidar, proletariatul in
dustrial din România va putea, chiar în stadiul actual, duce cu mai mult folos luptele pentru îmbunătățirea stărei sale".

1933. „LARGI COMITETE DE ACȚIUNE UNITĂ". „Experiența luptelor din februarie a arătat în mod evident că condiția preliminară pentru o mișcare de masă, a avîntului ei și a entuziasmului în luptă este realizarea frontului unic de 
luptă al muncitorilor in întreprinderi, iar condiția fundamentală pentru asigurarea acestei mișcări de masă și a conducerii ei este formarea comitetelor largi de acțiune, alese de către mase".

capitalismului - iată cea mai formidabilă garanție de succes a Frontului popular antifascist în lupta pentru zdrobirea fascismului".Din Scrisoarea C.C. al P.C.R. către 
Comitetul Executiv al P.S.D., noiembrie 1935
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1941. „UNIȚI ÎMPOTRIVA FASCISMULUI - DUȘ
MANUL COMUN". „Comuniștii trebuie să lucreze la crearea frontului unic al clasei muncitoare în întreprinderi, cu muncitorii social-democrați, național-țărăniști și fără partid. Insă în același timp trebuie realizat frontul unic și cu partidul social-democrat, cu conducătorii săi centrali și locali, împotriva fascismului, dușmanul comun".Din Platforma-program a C.C. al 

P.C.R., 6 septembrie 1941
1942. „SA FĂURIM FRONTUL* PATRIOTIC AN

TIHITLERIST". „Comuniștii trebuie să continue, cu o perseverență și mai mare, realizarea fron
tului unic cu toți muncitorii social-democrați, na
țional-țărăniști și fără de partid... Pe baza frontului unic de jos în întreprinderi, comuniștii trebuie să realizeze frontul unic cu social-demo- crații, pe scară locală, regională și națională.Bazîndu-se pe frontul unic muncitoresc și pe mișcarea de masă patriotică, în cartiere, orașe și sate, comuniștii muncesc din răsputeri pentru 
formarea frontului patriotic cu reprezentanții tuturor partidelor, organizațiilor, grupurilor și personalităților antihitleriste".Din Rezoluția C.C. al P.C.R., 1 ianuarie 1942

Vibrant îndemn la
Aspirația spre unitate a muncitorimii s-a vădit în purtarea în comun 

a nenumărate acțiuni de luptă pentru apărarea intereselor zilnice, ca și 
în lupta împotriva ascensiunii fasciste, pentru apărarea independenței și 
integrității teritoriale a patriei. Ne oprim în rîndurile de față — repro
duse după „Scînteia" ilegală — doar asupra a trei asemenea momente : eroicele lupte revoluționare ale muncitorimii noastre din IANUARIE- FEBRUARIE 1933, manifestațiile de la 31 MAI 1936 si MAREA DEMONSTRAȚIE ANTIFASCISTĂ ȘI ANTIRĂZBOINICĂ DE LA 1 MAI 1939, 
la a cărei pregătire și desfășurare un rol hotărâtor a revenit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. In cursul acestor momente memorabile din istoria 
partidului, a eroicei noastre clase muncitoare s-a realizat efectiv uni
tatea de acțiune a muncitorimii, iar aceasta le-a conferit o amploare și 
intensitate deosebite.

„România muncitoare", 8 mai 1905
1914. „UNITATEA - ESENȚA CHIAR A MIȘCĂ

RII MUNCITOARE". „Pentru clasa muncitoare, 
cuvîntul de (...) unitate nu este o vorbă vană, 
ci esența chiar a mișcării muncitoare. Unitatea clasei muncitoare nu este o unitate fizică, ci una ideală, una care reiese din scopul comun și din acțiunea urmărită în comun".

„Viitorul social", mai 1914
1919. „UN SINGUR PARTID PROLETAR". „Partidul Socialist din România face apel la toate forțele proletare și socialiste (...) pentru unificarea lor, formînd un singur bloc socialist, 

un singur partid proletar care să ducă înainte lupta clasei muncitoare din noua Românie spre realizarea idealului ei socialist... România nouă de astăzi tfebuie să devină România socialistă de mîine".
Din Declarația Partidului Socialist 
și Comisiei Generale a Sindicalelor 
din România, 13 februarie 1919

1921. „SĂ LUPTĂM CU PUTERI COMUNE". „Peste citeva zile, muncitorimea conștientă și

Din Rezoluția Plenarei lărgite a C.C. 
al P.C.R., 13 iulie 1933

„APROPIEREA SI ÎNȚELEGEREA INTRE GRU
PĂRILE MUNCITOREȘTI SINT POSIBILE". „Participarea laolaltă și in perfectă armonie a tuturor elementelor muncitorești — un front unic în încăperea sălilor noastre de întrunire — arată că apropierea și înțelegerea între grupările muncitorești sînt posibile".

„Lumea nouă", organ central al P.S.D., noiembrie 1933
1935. „UN SINGUR PROGRAM, O SINGURĂ 

STRATEGIE", „lată de ce socotim noi, ca o necesitate vitală, în aceste vremuri cînd problema instaurării fascismului se pune tot mai insistent și la noi, reconstrucția neîntîrziată a partidului 
unic : o singură organizație, un singur program, 
un singur comandament, o singură strategie".Din Rezoluția Plenarei C.C. al Parti

dului Socialist Unitar, 8—9 iunie 1935
„UNITATEA PROLETARĂ - GARANȚIA DE 

SUCCES A FRONTULUI POPULAR ANTIFAS
CIST". „Unitatea este cel mai scump bun al muncitorimii... Unitatea proletară : unitate sin
dicală, unitate de acțiune și unitate politică, 
unitate reală, totală a întregului proletariat, ca o singură acțiune de clasă, o singură organizație profesională centrală, un singur partid po
litic unit sub steagul luptei de clasă împotriva

1943. „CLASA MUNCITOARE - FORȚA MO
TRICE PENTRU UNIREA ENERGIILOR NAȚIONA
LE". „Această politică independentă muncitorească cere azi ca clasa muncitoare să fie forța 
motrică a luptei pentru unirea tuturor forțelor 
naționale in Frontul patriotic antihitlerist (...). Vă propunem să vă uniți cu noi și cu celelalte organizații antihitleriste la luptă pentru cîștiga- rea conducerii partidului național-țărănesc și na- țional-liberal pentru ultima noastră platformă de luptă propusă acestor partide".Din Scrisoarea C.C. al P.C.R. către 

C.C. al P.S.D., noiembrie 1943
1944. „MUNCITORIMEA UNITA CHEAMĂ ÎN

TREGUL POPOR LA LUPTĂ". „Muncitorimea își 
strînge astăzi rîndurile în Front Unic, la noi ca pretutindeni. In ziua de 1 Mai, ziua ei de luptă și de speranță, muncitorimea organizată, unită, de la comuniști pînă la social-democrați, cheamă întreaga clasă muncitoare, pe toți muncitorii organizați și neorganizați, întreg poporul român, toate clasele și păturile sociale, toate partidele și organizațiile indiferent de culoarea politică, credință religioasă și apartenență socială, la luptă hotărîtă pentru :Pace imediată.Răsturnarea Guvernului Antonescu, formarea unui guvern național, din reprezentanții tuturor foițelor antihitleriste. Izgonirea armatelor hitle- riste din țară... Pentru o Românie liberă, democratică și independentă I"Din Manifestul lansat de Frontul Unic 

Muncitoresc la 1 Mai 1944

„UN MODEL MINUNAT DE 
COMBATIVITATE". „într-un sin
gur avînt, ca un singur om, muncitorii hotărîră să nu mai piardă nici o clipă și să înceapă lupta. Cei 2 000 de muncitori care formau întregul schimb declarară grevă și ocupară atelierele... Sirena atelierelor începu să șuere. Vibrațiile glasului său de metal, avîntate deasupra capetelor împresurătorilor, năvăliră în cartierul Grant, în fabricile din acest cartier, în locuințele muncitorilor, răscoliră toată populația muncitorească din împrejurimile atelierelor. Muncitorii înțeleseră semnalul de alarmă, înțeleseră chemarea la luptă a ceferiștilor. Răspunsul nu întirzie să vină. 
Hotărît și măreț, așa cum proleta
riatul își manifestă solidaritatea sa 
de luptă. Valuri, valuri se năpustiră masele de muncitori, . femei și copii ai muncitorilor spre ateliere...Muncitorii asediați în ateliere simțeau puterea și avîntul lor de luptă, crescînd cu fiecare sută, cu fiecare mie de tovarăși de-ai lor ce se adăuga masei de afară. (...)

Un uragan de însuflețire, o voință de luptă fără seamăn electriza masele".
„Scînteia", 15—28 februarie 1933

„MARI DEMONSTRAȚII SUB 
LOZINCILE FRONTULUI UNIC 
ȘI ALE FRONTULUI POPULAR". „La Beiuș, Timișoara, Galați, ma
sele conduse de muncitori, în frun
te cu partidul nostru, au impus 
placardele cu lozincile frontului 
popular și ale frontului unic. însă cel mai mare succes partidul nostru l-a repurtat în Capitala țării.Miile de manifestanți din Capitală au defilat cu pumnul strîns în fața tribunei din Piața Romană... Mii și mii de muncitori au auzit cuvîntul partidului în întrunirile din B-dul Tache Ionescu, in fața Universității și Parcului Carol, contra fascismului, războiului, pentru pîine, muncă, pace și libertate. Partidul nostru a imprimat caracterul ofensiv al demonstrației din 31 mai..."

„Scînteia", 1 iulie 1936

unitate
„SALVAREA TĂRII — PRIN 

ACȚIUNEA UNITA A MUNCITO
RIMII". „Din piepturile a 20 000 de demonstranți răsună : „Jos fascismul ! Jos garda de fier ! Jos regimul de dictatură regală ! Pace — Piine — Pămînt — Libertate !...“.Cei 20 000 de demonstranți nu se lasă intimidați, ei urmează pe muncitorii comuniști și social-de- mocrați. Masele continuau să strige cu entuziasm : „Vrem România liberă și independentă ! Jos fascismul ! Jos agresorul hitlerist ! Vrem amnistie pentru deținuții antifasciști 1 Arestarea fasciștilor 1“ Și asta în fața palatului regal !...Demonstrația de masă din -București și adunările din provincie-au dovedit cît de adîncă este indignarea poporului contra fascismului... Această demonstrație a fost o bună trecere în revistă o forțelor muncitorești, meșteșugărești, ale femeilor și tineretului contra fascismului...înainte ! Comuniști și muncitori 
social-democrați, realizați și întăriți 
frontul unic ! Munciți pentru con
centrarea tuturor forțelor demo
cratice și sincer patriotice într-un 
front larg combativ împotriva dușmanului fascist din afară, a agen- ților hitleriști din țară(...).De munca voastră comună, tovarăși, de energia voastră, de fidelitatea voastră față de clasa muncitoare, față de poporul român depinde succesul acestei lupte mărețe de salvare a țării".

„Scînteia", 1 iunie 1939.
Datoria de a sta mereu 

în fruntea luptei
Făurirea Frontului Unic Muncitoresc a sporit forța politico.-orga- nizatorică a clasei noastre muncitoare, a potențat capacitatea sa de acțiune revoluționară. Tocmai de aceea vestea acordului de front unic a fost primită cu imensă satisfacție în toate citadelele muncitorești. Dădea astfel expresie unei stări de spirit generale ziarul „Bu

letinul Capitalei", editat de organizația Ilfov a P.C.R., care scria la 7 iunie 1944 :
„Cu mare bucurie luăm cu

noștință de primul pas făcut pe 
drumul unirii forțelor antifasciste 
prin crearea Frontului unic munci
toresc, care unește întreaga mun
citorime organizată, de la comu
niști pînă la social-democrați (...) 
l’rin poziția ce o ocupă în cadrul 
statului și al poporului, prin forța 
ei reală și potențială, clasa munci
toare unită are datoria să fie în

fruntea luptei (...) de doborîre a re
gimului antonescian, pentru pace și 
bunăstare".Expresie a simțămintelor vii de unitate nutrite de muncitorimea română, la scurtă vreme după încheierea acordului de front unic, în principalele intreprinderi bucu- reștene și în marile centre muncitorești ale țării, s-au constituit comitete de front unic și comitete patriotice. S-au creat asemenea comitete la Atelierele C.F.R. „Gri- vița“, „Malaxa", „Lemaître", S.T.B., „Vulcan", „Gagel", „Ford română", Uzinele electrice din București, precum și în întreprinderi din Ploiești, Cîmpina, Galați, Brăila, Timișoara, Brașov etc. Ele au desfășurat o susținută activitate politică și organizatorică, chemind muncitorimea la împotrivire fermă față de planurile dictaturii an- tonesciene, la sabotarea mașinii de război hitleriste. Astfel, comitetul patriotic de la uzinele „Malaxa" chema într-un manifest lansat la 25 mai 1944 pe toți cei ce lucrau aici să se ridice la luptă pentru „doborîrea guvernului anto
nescian, ieșirea imediată din războ
iul antisovietic, pentru instaurarea 
unui guvern de front național al 
poporului român. (...) A sunat ulti
mul ceas pentru lupta hotăritoare — avertiza manifestul. Uniți-vă cu 
toții fără nici o deosebire și impu- 
neți cererile voastre juste ! Opu-

neți-vă evacuării uzinei de către 
nemți ! (...). Intrați în frontul na
țional de luptă al poporului 
român !“în numeroase întreprinderi, muncitorii cei mai hotăriți au constituit formațiuni patriotice de luptă.Făurirea Frontului Unic Muncitoresc a avut o însemnătate deosebită pentru ralierea forțelor patriotice, antihitleriste pe o platformă comună de luptă, constituind nucleul celei mai ample coaliții de forțe politice din istoria de pînă atunci a țării, prin care s-a realizat practic unitatea de luptă a întregului popor român în ceasurile de grea cumpănă din vara anului 1944. Iar aceasta a reprezentat temelia victoriei glorioasei revoluții de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă.Se deschidea în istoria țării în august 1944 un făgaș nou, pe care poporul român avea să pășească hotărit să asigure împlinirea aspirațiilor sale fundamentale de dreptate și libertate, de progres și bunăstare, de unitate și independență națională.O etapă în care unitatea de acțiune muncitorească avea să se dovedească un factor fundamental: in opera de reconstrucție economică a țârii, de reînnoire și transformare democratică, de înaintare a României spre viitorul său socialist.

Unitatea - la temelia manifestațiilor muncitorești de 1 Mai. In imagine - sărbătorirea zilei de 1 Mai 1892 (fotografia din stingă). Marile demonstrații antifasciste de la 31 mai 193â - expresie a forței muncitorimii unite (fotografia din dreapta)

Așezind ideea unității la temelia concepției sale asupra dezvol
tării continue a societății noastre, Partidul Comunist Român a con
ferit cu deosebire in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea 
- prin intreaga sa politică de punere in valoare a marilor energii 
creatoare ale oamenilor muncii, de angajare plenară a acestora 
in opera de construire a unei economii moderne, armonioase, pu
ternice - o nouă expresie, calitativ superioară, unității națiunii 
noastre. Unitatea întregului popor in jurul partidului, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, măreață cucerire revoluționară a 
acestor ani de bogate împliniri (temă la care ne vom referi intr-un număr viitor al ziarului) reprezintă un uriaș izvor de tărie a societății 
noastre, chezășia supremă a mersului continuu înainte al țării, al 
progresului său, al capacității poporului de a clădi o patrie așa cum 
au visat-o cei mai buni fii ai săi, comuniștii, așa cum au gindit-o 
luptătorii pentru unitatea clasei noastre muncitoare, așa cum o pre
figurează documentele partidului, insuflețitoarele idei ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu - o patrie socialistă puternică, unită, 
liberă și suverană, tot mai mindră și demnă.Pagină realizată de Silviu ACHIM
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DIN NOU DESPRE EFICIENȚA
PRACTICII STUDENȚILOR

114 AN! DE LA NAȘTEREA LU! V. I. LENIN
Adunarea festivă din Capitală

Tema anchetei noastre nu reclamă evidențierea de la început a realizărilor obținute la Universitatea din Brașov în domeniul integrării. Și totuși, consemnarea unor asemenea realizări se impune. Mai întii. pentru caracterul lor remarcabil : așa cum „Scînteia" a reliefat. în mai multe rinduri, Brașovul a devenit in ultimul deceniu și jumătate un puternic centru de cercetare și proiectare al tării, datorită, în bună parte, și universității sale ; prin profilul ei larg, prin inițiativele sale curajoase (8 centre de integrare a învățămîntu- lui cu cercetarea, proiectarea și producția funcționează pe platforme industriale, în unități economice și de cercetare), universitatea a constituit un veritabil catalizator al potențialului de creație specific Brașovului. Iată și o cifră concludentă : în 1983, universitarii au realizat din activitatea de integrare suma de 51 milioane lei, dintre care aproape 40 milioane lei revin celor 215 contracte încheiate cu diverse unități economice și de cercetare.Consemnînd asemenea realizări e- economice, nu putem să nu semnalăm și o anumită contradicție între aceste bogate, rodnice relații de colaborare și modul defectuos, formal in care se desfășoară unele programe de practică studențească. Iată, bunăoară, programul de practică pe care zece grupe de studenți din anii II și III de la facultățile de Mecanică și de Tehnologie a construcțiilor de mașini l-au desfășurat intre 23 martie și 20 aprilie, în marile unități ein- dustriale ale .Brașovului. îi vizităm pe studenți la locurile lor de practică. Facem primul popas la întreprinderea „Rulmentul", unde, după cum ne relatează ing. Gheorghe Moașa, șeful serviciului personal, invățămînt, retribuire, grupa de studenți nr. 1210, anul II, Mecanică Fină, se află aici la practică pentru o perioadă de circa 30 de zile. „Ce ne puteți spune despre debutul practicii lor ?“. „Nu prea multe ; e greu să-i urmărești pe fiecare in parte, mai ales că, potrivit programului stabilit, nu vin și nu pleacă odată cu noi. Așadar, depinde mult de ei înșiși, cine vrea să facă treabă face, au toată solicitudinea noastră, dar n-aș putea vorbi cu precizie despre un bilanț ; colocviile finale le desfășoară la ei, nu la noi, dacă ar fi fost la noi m-ar fi chemat și pe mine", însoțiți de prof. Gheorghe Postelni- cu. inspector principal, mergem mai departe, în secția mecano- energetică, unde, potrivit graficului, o subgrupă de studenți desfășoară aici activități practice. „Da — ne confirmă maistrul Nicolae Mălai, șeful atelierului de prelucrări mecanice prin așchiere — aici, la mine, se află de 10 zile 9 studenți și studente. Pe una dintre acestea am văzut-o o singură dată, pe alta niciodată, iar astăzi, băieții n-au venit., nu știu de ce, la mine nu s-au

Institutul politehnic „Troian Vuia" din Timișoara, Studenți într-unul din modernele laboratoare ale Facultății de tehnologie chimică Foto : S. Cristian

Vitalitatea piesei contemporaneAu trecut trei decenii de la scrierea de către’Horia Lovinescu a dramei „Citadela sfărîmată" și 29 de ani de la premiera ei absolută pe scena Naționalului. Mulți dintre spectatori își amintesc probabil acea distribuție „de aur" ce reunea sub bagheta lui Moni Ghe- lerter pe Lucia Sturdza Bulandra, Maria Filotti, Niki Atanasiu, Emil Botta, Marcela Rusu, Ion Finteș- teanu și mulți alții. Lansată strălucit, primită elogios, piesa a intrat în repertoriul permanent al teatrului românesc.Ultima montare a „Citadelei sfărîmate" a avut loc pe scena Teatrului „C. I. Nottara". O opțiune care, pledînd pentru vitalitatea capodoperei scriitorului nu de mult dispărut, ține să omagieze momentul istoric de la 23 August, pe care „Citadela sfărîmată" îl evocă prin destinul și opțiunile personajelor sale.„Este oare «Citadela» astăzi o piesă istorică, o galerie de caractere, o piesă-document, o pagină de viață?" — se întreabă în programul spectacolului de la „Nottara" regizorul Mihai Berechet. Aș zice că spectacolul susține posibila coexistență a acestor înțelegeri, dar pune mai întii un accent vădit pe valoarea de document a textului. Nu este vorba, desigur, de un document cu drept de mărturie exclusivă, ci unul din multele posibile ; un document artistic — cu corolarul său social, ideatic politic, dar aș zice in primul rind psihologic, cu valorile sale de observație însoțite de atitudinea de încredere în devenirea revoluționară a lumii.Astfel, primul tablou al montării de la „Nottara", un „stop cadru" pe lumea „Citadelei sfărîmate" urmat de o însuflețire progresivă a acesteia, marchează (și prin sugestiile de scenografie ale lui Mihai Tofan, și 

învoit. în restul zilelor, fiecare face cam ce crede ; care face o schiță, care citește un curs, care nu, nu. La început, am văzut o dată îndrumătorul, cadru didactic, a venit, ni i-a adus aici și a plecat, dar nu știu să mai fi venit cineva să ne spună limpede cum și ce vor să facă studenții in practică". Și încă un amănunt : in arhiva Serviciului P.I.R., grupa 1210 figurează ca fiind împărțită în trei subgrupe, în vederea trecerii fiecăreia prin trei secții : sculărie, mașini-unelte și mecano- energetică. La data anchetei noastre se consumase mai mult de o treime din programul de practică, dar maistrul Nicolae Mălai nu avea cunoștință de vreo eventuală asemenea schimbare. Știa doar că a primit o subgrupă de studenți... pentru o lună de zile.Cam aceleași date se cunosc și tn secția mașini-unelte. Ing. loan Gro-
Anchetă în centrul 
universitar Brașov

su se ocupă, între multe altele, de practica studenților. Știe că aici a fost repartizată o subgrupă de 10 studenți, dar nu cunoștea nici numele acestora, nici timpul cit vor rămîne aici și nici lucrările efectuate, concret. Știe doar că „ei trec de1 la un grup de mașini la altul, le privesc, le iau seama cum funcționează, dar la ora actuală nu cred să-i mai găsim". în- .tr-adevăr, era ora 13,30 și nici un student nu se mai afla în uzină, deși programul zilnic de practică, teoretic, nu se încheiase.— Mulți dintre studenții facultăților tehnice sînt absolvenți ai liceelor industriale, au lucrat, deci, efectiv la mașini, unii dintre ei chiar in uzinele brașovene sau în alte întreprinderi renumite ; nu credeți că repartizarea lor, acum, doar ca „observatori", fără obiective zilnice concrete, fără un grafic al sarcinilor, care să poată fi urmărit, controlat, corelat și îmbunătățit zi de zi, explică mult din improvizația și din formalismul practicii studenților ?— Avem raporturi bune cu Universitatea, n-aș vrea să le umbresc cu nimic, dar resimțim nevoia ca studenții să vină la noi mai bine organizați — ne-a răspuns ing. Lau- rențiu Anghel, șeful secției de mașini-unelte. Fiecăruia trebuie să i se consemneze cu exactitate cel puțin prezența, ca oricărui muncitor, chiar dacă programul lor zilnic cuprinde numai 6 ore. Ca să le putem repartiza sarcini concrete trebuie, mai întii. să știm pe cine contăm.— Anul trecut au venit la practică studenți tot din anul al II-lea — ne-a relatat, în aceeași ordine de 

prin efecte ținînd de dispoziția în cadru, de plastica scenei respective) — azi — caracterul de „exponat" al acestei lumi.Animate cu dăruire și personalitate, măsură și bun gust de actori, personajele ies dintr-Un panop- ticum al istoriei, dintr-o vitrină a istoriei teatrului românesc și prind viață, o vreme, în fața ochilor noștri. Marcarea perspectivei temporale nu atrage după sine un efect de distanțare. Orice document psihologic,

milii simbolice — atmosfera specifică mediului burghez autohton la sfir- șitul războiului.Revoluția de la 23 August va fi revelatorul situația limită, stărilor reale(percepute mistificat de personaje). Ea va ridica problema lucidității individuale și social-politice, a înțelegerii necesității in istorie, a efortului transformării morale, și actului u-nei opțiuni definitorii.Dincolo de observațiarealistă, Lovinescu instituie
Pe scena Teatrului „C. I. Nottara" 

„CITADELA SFĂRÎMATĂ" 
de Horia LOVINESCU

social conține o bogată substanță etern umană.Dincolo de rama temporală creată, spectacolul merge pe linia tradițională cea mai solidă și sigură. Este fructificată calitatea tabloului social, politic, a „exterioarelor" (generatoare de atmosferă). Se urmărește, totodată, prin actori, adîncirea inferiorităților u- mane, în momentele de criză și răsucire (la această sondare și relevare contribuind și ambianța muzicală configurată de H. Mâ- lineanu, finețea tușeului pianistei Ilinca Dumitrescu, interpreta partiturii muzicale).Lovinescu ne cucerește și cu prilejul montării de la „Nottara" prin pătrunză- toarea și fidela percepție și transcriere dramatică a unui climat specific, prin capacitatea de a schița portrete, contrapunctînd e- fectele satirei cu cele ale perspectivei poetice, romantice. Se reînvie — prin intermediul unei fa-

simboluri și dincolo de situații de viață el schițează conflicte de idei. Aș zice că interesul principal al spectacolului nu stă atît în originalitatea concepției regizorale, cit in echilibrul ei și, mai ales, în transfigurarea rolurilor — actorii, îndrumați, supravegheați de Mihai Berechet reușind să treacă personajele prin propria personalitate, fără a Ie trăda.Toate compozițiile se caracterizează prin măsură, bun gust, ținută artistică, meritînd deci o mențiune. Dorin Moga ori Mircea An- ghelescu se rețin pentru felul în care evită îngroșa- rea, Emil Hossu pentru tonul și atitudinea de sinceritate, căldura care îl apropie de vîrsta personajului și pentru sobrietatea întruchipării șocului dublei orbiri, iar Margareta Pogonat, Valentin Teodosiu, Anca Bejenaru — pentru jocul lor firesc și reținut totodată, dar nuanțat mereu de emoție. Chiar dacă nu

idei, ing. Florin Luca, din compartimentul de perfecționare a cadrelor uzinei — și pentru că, într-adevăr, mulți erau absolvenți de licee industriale, au alcătuit desene de standardizare, de tipizare a produselor, pe care le folosim curent și acum. Unii au lucrat pe mașini foarte pretențioase și au lucrat bine. Din păcate, nu mai este cazul în acest an ; eu cred că și din cauză că programa de practică n-a fost analizată ■și detaliată cum trebuie, spre a ști precis cu ce să începem și unde să ajungem.A doua zi, „întîmplarea" cu „învoitul studenților, nu se știe exact pentru ce și de către cine" avea să se repete și la întreprinderea de autocamioane, unde sînt repartizate in practică mai multe grupe ale Facultății de T.C.M. Pe unii dintre studenți ar fi trebuit, potrivit graficului, să-l găsim chiar aici, la secția de sculărie, secție model, cu 1250 de oameni, cu o dotare și o organizare a muncii exemplare. Trecînd aproape pe la fiecare Ioc de muncă, ing. loan Leancu, șeful secției, ne înfățișează o adevărată micromonografie a fiecăruia dintre cele 5 ateliere componente. „Tocmai de aceea, e păcat că studenții trec pe la noi doar ca trenul prin gară, cum vin. așa se și duc. N-au un program concret nici de timp și nici de muncă. Și asta, întrucît nu există o bună organizare prealabilă, iar acțiunile lor zilnice sînt coordonate insuficient".în sfîrșit, întîlnim și cîțiva studenți, în secția de roți dințate (P42) de la întreprinderea de tractoare. Sînt de la Facultatea de T.C.M., grupele 2 D 34 și 2 D 35. Ing. Vasile Gușu, șeful secției, ne spune că studenții se documentează asupra procesului tehnologic, notează parametrii de funcționare în caietele de practică. „Dar pentru o cunoaștere mai profundă a principiilor tehnologice, n-ar putea participa și la desfășurarea procesului de producție ?" „Nu știu, nu i-am pus- să lucreze și nici ei n-au cerut, dealtfel nici mașini disponibile n-am avea pentru toți" — ne răspunde inginerul Gușu. în schimb — aveau să completeze tinerii — chiar și numai sub raportul documentării, practica ar putea deveni mai bogată, mai instructivă, dacă informațiile consemnate în caiete nu s-ar limita numai la modul de funcționare a mașinilor, ci ar viza întreaga lor alcătuire internă, concepția după care au fost create și sînt utilizate ergonomie într-o secție. Ceea ce presupune ca fiecare program de practică a studenților să l’ie organizat și desfășurat într-o perspectivă inginerească.Sînt doar cîteva opinii și concluzii referitoare la practica studenților 'brașoveni care reclamă din partea organizatorilor atît o pregătire mai serioasă a acestei importante laturi a .învățămîntului. cit și o urmărire și o asistență permanente, zi de zi.
Mihai IORDANESCU

are greutatea și complexitatea unor creatori anteriori ai rolului (comparația cu Ion Finteșteanu pare inevitabilă), Petrjcă Popa este convingător, in configurarea mărginirii și obtuzității lui Grigore Drago- mirescu. Interesantă, originală este fiecare apariție a Margăi Barbu (Adela) ce propune o compoziție îndrăzneață prin linii și culori. Extrem de reușite mi s-au părut, în același sens, al reliefului pe care îl capătă un personaj altădată de coloratură — aparițiile Luciei Mureșan, o Marie- Jeanne cu o anume dramă și cu autentic haz.Un rol de ținută realizează Ion Dichiseanu. Matei al său nu e lipsit de necesara ambiguitate, „Plăs- muitorul de miraje" este și autentic înstrăinat de realitate sub imperiul unor soluții idealiste, și afectat ; și sincer, și cabotin ; și capabil de iubire. și de. lașități ; și fratern, dar și un Cain (sub aspect moral). Ținuta rolului ar crește prin creditarea mai puternică a dramei personajului. Farmecul Emiliei Dobrin Besoiu, țesut inefabil din frumusețe, grație, dar și o anume lejeritate a gestului, din blîndeți și asprimi (ale glasului) ne era cunoscut. A- pariția sa în Irina surprinde totuși prin maturizare, prin originalitatea mijloacelor de expresie.Invitată în spectacol, Irina Răchițeanu dă încă o dată o strălucită dovadă a talentului, măsurii, înaltei sale concepții și conștiințe artistice, într-o creație admirabilă.Document al unor frâ- mîntări ideologice și morale ce au însoțit revoluția de la 23 August 1944, „Citadela sfărîmată" își dovedește azi pe deplin, și prin spectacolul de ținută al Teatrului „Nottara", vitalitatea.
Natalia STANCU

Vineri dupâ-amiază a avut loc In Capitală o adunare festivă consacrată aniversării a 114 ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, întemeietor și conducător al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și al statului sovietic, eminent ginditor marxist, militant de seamă pentru cauza maselor largi muncitoare din Rusia, pentru triumful socialismului și comunismului in lume.La adunare, organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., au participat oameni ai muncii din
Cuvîntarea tovarășului

Ion Ștefânescuîri acest cadru solemn, aducem astăzi un călduros omagiu vieții și activității lui Vladimir Ilici Lenin cu prilejul împlinirii a 114 ani de la nașterea sa ; este omagiul firesc prin care poporul român cinstește memoria întemeietorului și conducătorului Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a celui ce a fost un strălucit gînditor marxist, un luptător remarcabil pentru cauza libertății clasei muncitoare și a popoarelor din fosta Rusie țaristă, un militant de seamă al mișcării muncitorești internaționale. De numele lui Lenin se leagă procesul istoric de împlintare a ideilor socialismului științific în societatea rusă, apariția și consolidarea partidului politic al clasei muncitoare, verificarea practică, in viitoarea revoluției burghezo-democratice din 1905, a forței de mobilizare a maselor de către partid la lupta împotriva regimului opresiv al țarismului, victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și începutul edificării noii orînduiri sociale.în continuare, vorbitorul a spus : întreaga viață a lui Lenin a fost închinată luptei pentru împlinirea idealului libertății clasei muncitoare, al popoarelor din țara sa, pentru triumful ideilor socialismului și comunismului în întreaga lume, proces ce a fost deschis prin victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. S-a inaugurat astfel trecerea societății omenești de la capitalism la socialism, eveniment de importanță deosebită, care a deschis o nouă eră în istoria dezvoltării umanității, con- firmînd in mod strălucit viabilitatea ideilor socialismului științific.Este cunoscut faptul că Lenin a fost un adversar intransigent al spiritului dogmatic, respingînd, adesea vehement, tendințele de închistare, de osificare a marxismului, apărînd forța sa creatoare, vitalitatea și capacitatea acestuia de a înarma conștiința politică a clasei muncitoare, a altor categorii de oameni ai muncii. într-o sinteză elocventă, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta că opera și activitatea lui Lenin „demonstrează în mod strălucit că studiul atent al realității, al etapei respective de dezvoltare a societății, a condițiilor concrete în care activează partidul clasei muncitoare, abordarea în spirit creator a problemelor vieții economice, sociale și politice, elaborarea de sine stătătoare — pe baza aplicării adevărurilor generale la situația specifică — a liniei politice au un rol hotărîtor în asigurarea succesului revoluției și construcției socialiste".Referindu-se la opera întemeietorului și conducătorului partidului și statului sovietic, vorbitorul a arătat : Dezvoltind creator teoria lui Marx, Lenin a fundamentat teza posibilității victoriei revoluției socialiste inclusiv intr-o singură țară și a avut un aport decisiv la transpunerea ei in practică prin organizarea și desfășurarea cu succes, în Rusia, a Revoluției din Octombrie 1917. în condițiile extrem de complexe din primii ani ai revoluției, i-a revenit lui Lenin meritul de a fundamenta calea făuririi societății socialiste pe pămintul Rusiei, de a stabili obiectivele imediate și de perspectivă pentru construirea societății noi. „Numai atunci cînd țara va fi electrificată, cind industria, agricultura și transporturile vor fi așezate pe baza tehnică a marii industrii moderne — spunea V. I. Lenin — numai a- tunci vom învinge definitiv". Concomitent, Lenin a acordat o atenție deosebită învățămîntului, culturii — factori chemați să contribuie la afirmarea și dezvoltarea societății noi, socialiste.V. I. Lenin a făcut dovada preocupării atente pentru ca inițiativa și decizia politică să fie solid fundamentate, să rezulte dintr-o cunoaștere riguroasă a realității. Așa cum rezultă din ampla sa operă, editată integral în România, neignorînd particularul, Lenin s-a străduit în permanență să-1 studieze, să-i înțeleagă adevăratul sens al evoluției, fiind convins că generalul nu poate exista decît în și prin particular. Privită din perspectiva timpului, a istoriei, se poate spune că astăzi a- ceastă latură a gîndirii sale dialectice capătă o forță deosebită. într-o epocă in care diversificarea contextelor istorice concrete se accentuează din ce in ce mai mult, obligind forțele revoluționare să procedeze la analize proprii, la găsirea de soluții originale, ca o condiție esențială a succesului luptei pentru transformarea societății, pentru edificarea noii orînduiri.Este ceea ce secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat în repetate rinduri, și anume necesitatea ca fiecare partid să-și bazeze activitatea pe studierea aprofundată, în spiritul teoriei științifice a lui Marx. Engels, Lenin, a realităților concrete din fiecare țară, a particularităților specifice ale fiecărui popor și fiecărei etape istorice. Numai în felul acesta partidul poate deveni exponentul clasei muncitoare din rîn- dul căreia s-a ridicat, al poporului în mijlocul căruia acționează ; numai astfel se poate asigura înfăptuirea cu succes a sarcinilor revoluției și construcției socialiste in țara respectivă.
tv

PROGRAMUL 1
13.30 Telex
13,35 La sfirșit de săptămină (parțial 

color), tn cuprins : Desene ani
mate — „Cărțile junglei" (II); Me
lodii de pe la noi cu Maria Cor- 
nescu; Șah — prezintă marea 
maestră internațională. Elisabeta 
Polihroniade; Autograf muzical : 

Întreprinderi și instituții ale Capitalei, activiști de partid și de stat, membri de partid cu stagiu in ilegalitate, reprezentanți ai științei, artei și culturii, ai tineretului, ofițeri și militari.în prezidiu au luat loc tovarășii Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Vilcu, președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii unor organizații de

Aniversarea zilei de naștere ă lui V. I. Lenin — se subliniază în cu- vîntare — ne oferă prilejul de a evoca fapte istorice semnificative pentru dezvoltarea relațiilor revoluționare româno-ruse și româno-so- vietice. Presa socialistă din țara noastră a înregistrat, în 1897, una din primele relatări despre activitatea revoluționară a lui V. I. Lenin. Dealtfel, opera sa a început să fie cunoscută de timpuriu în mediile revoluționare românești, primele lucrări fiind traduse incă din 1912.în lupta lor pentru o cauză comună. mișcările muncitorești, revoluționare din România și Rusia adesea au colaborat, s-au ajutat reciproc. La făurirea acestor relații de solidaritate. Lenin a adus o contribuție personală remarcabilă.Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a fost salutată cu entuziasm de clasa muncitoare, de alte forte progresist^ din România. Elocvent este și faptul că detașamente de revoluționari români au luptat cu arma în mină, împreună cu Armata Roșie, pentru apărarea puterii sovietice. încă de la făurirea sa. Partidul Comunist Român și-a făcut o datorie de conștiință din a apăra Uniunea Sovietică și a acționat consecvent pentru stabilirea unor relații de prietenie și bună vecinătate între cele două țări, această atitudine fiind împărtășită și de alte cercuri ale opiniei publice din țara noastră.Realizînd cu succes revoluția de eliberare so’cială și națională, antifascistă și antiimperialistă începută in august 1944, sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul i nostru a întors armele împotriva Germaniei naziste și a aliaților ei, alăturîndu-și întreg potențialul său militar și economic la efortul coaliției națiunilor unite. Luptind umăr la umăr cu ostașii- sovietici, ostașii români au adus o prețioasă contribuție la înfrîngerea Germaniei hi- tleriste. în focul acestei lupte gă- sindu-și o nouă consacrare prietenia dintre poporul- român și popoarele Uniunii Sovietice.- Anii socialismului au ridicat pe trepte superioare relațiile de prietenie între partidele, țările și popoarele noastre. Ele își găsesc reflectarea , in Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Rorhâniă și Uniunea Sovietică. în Declarația privind dezvoltarea continuă a colaborării și prieteniei frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. dintre România și Uniunea Sovietică. semnată la cel mai înalt nivel. La acestea s-au adăugat Programul de dezvoltare pe termen lung a colaborării pe multiple planuri între România și U.R.S.S., amplificarea continuă a cooperării româno-sovie- tice atît in domeniul relațiilor economice, cit și în cel politic și cultural-științific.La creșterea și diversificarea continuă a relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre o contribuție hotărîtoare au adus și aduc inti lnirile, convorbirile la nivel înalt, în acest cadru se înscrie și recenta intilnire dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Konstantin Usti- * novici Cernenko, secretarul general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice.Dezvoltarea continuă a conlucrării dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice, dintre România și U.R.S.S., întemeiată pe teoria socialismului științific, se bazează pe aplicarea principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești, principii care au menirea de a sluji și în viitor interesele majore ale popoarelor și țărilor noastre. O astfel de colaborare — fructuoasă pentru țările noastre — slujește concomitent cauzei generale a socialismului și păcii în lume. Ex- primînd acest deziderat, secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, menționa recent în telegrama de felicitare transmisă tovarășului Konstantin Cernenko, adresată cu prilejul alegerii in funcția de președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. : „în actualele împrejurări grave ale situației internaționale este mai necesar ca oricînd să întărim continuu colaborarea româno-sovietică în toate domeniile, să dezvoltăm larg conlucrarea cu celelalte țări socialiste în lupta pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rind la dezarmarea nucleară, pentru asigurarea păcii și securității în întreaga lume".Inspirîndu-se din concepția materialismului dialectic și istoric, din tezaurul de idei al celei mai avansate concepții despre lume și viață, analizînd necontenit, atent și recep- ■tiy, realitățile istorice concrete, specifice țării noastre — a spus vorbitorul — Partidul Comunist Român a adoptat și adoptă cele mai potrivite soluții pentru rezolvarea problemelor ridicate de practica revoluției și construcției socialiste, conduce cu
Marina Volca; Tablouri... din via
tă — reportaj; Surpriza muzicală 
a emisiunii; Magnetoscop muzical; 
Armonii... melodii cunoscute in
terpretate la nai de Radu Con
stantin ; Marile momente ale ba
letului; Muppets

16,35 Spiritul creator — izvorul forței 
teoriei revoluționare. 114 ani de la 
nașterea Iui V. I. Lenin. Docu
mentar

16.45 Săptămîna politică
17,00 închiderea programului
18,00 Telejurnal (parțial eolor) • Zilei 

muncii, faptele de muncă ale 
tării 1 

masă și obștești, reprezentanți ai unor întreprinderi și institute de in- vățămînt bucureștene.în prezidiu s-a aflat ambasadorul Uniunii Sovietice la București, E. M. Tiajelnikov.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Nicolae Croitoru, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Activitatea de înflăcărat revoluționar, personalitatea marcantă ale iui Vladimir Ilici Lenin au fost evocate de tovarășul Ion Ștefănes- cu, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
clarviziune clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Este meritul istoric al partidului nostru de a fi asigurat, prin munca eroică a întregului popor, ca România să înregistreze în cele patru decenii de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă succese importante în edificarea unei economii moderne, devenind dintr-o țară preponderent agrară una industrial- agrară, cu o industrie aptă de a rezolva probleme dintre cele mai complexe, cu o agricultură avansată, cu un important potențial tehnico-știin- țific.Toate aceste realizări ■— s-a arătat în cuvîntare — sint rodul muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor. în tot ceea ce am înfăptuit, mai ales în perioada cea mai rodnică a istoriei noastre, aceea pe care a inaugurat-o Congresul al IX-lea al P.C.R., de cînd în fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîtor a fost și este efortul propriu. Un efort angajat, izvorît din sentimente de profund patriotism, care a condus la dezvoltarea și modernizarea continuă a forțelor de producție, la perfecționarea întregii activități economico- sociale. în această privință, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, apreciază cu deplin temei că „Nici o țară din lume, nici un popor nu s-a dezvoltat aș- teptind ajutorul altora, nici o națiune nu se va putea dezvolta aștep- tînd ca alții să facă eforturi pentru ea".Fără îndoială că poporul nostru, concretizînd prin fapte eroice de muncă hotărîrile Congresului al XII- lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, va asigura ca pină la sfirșitul anului 1985 România să depășească stadiul de țară in curs de dezvoltare, ajungînd un stat socialist cu dezvoltare economică medie, cu un nivel de trai material și spiritual în continuă creștere. In suita acestor ani, anul 1984 se va înscrie, în perspectiva Congresului al XIII-lea al partidului, ca o nouă etapă a unor succese remarcabile în dezvoltarea economico-socială a patriei noastre.încrederea cu care privim viitorul de prosperitate al națiunii noastre, socialiste își are temeiul. în capacitatea creatoare a poporului, in unitatea sa indestructibilă in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — autorul unei impresionante opere teoretice. constituită într-o remarcabilă contribuție la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste. exemplu strălucit de militant revoluționar, care și-a consacrat întreaga viață cauzei fericirii poporului său, triumfului socialismului și păcii în întreaga lume.în continuare, vorbitorul a subliniat : în actualele condiții internaționale, caracterizate prin creșterea pericolului izbucnirii unei noi conflagrații mondiale, care ar avea ca urmare distrugerea omului însuși, a culturii și civilizației sale, se impun mai mult ca oricind măsuri pentru soluționarea constructivă a problemelor ce frămintă omenirea și, în primul rind, măsuri pentru retragerea și distrugerea rachetelor cu rază medie de acțiune din Europa, pentru restabilirea atmosferei de încredere și reducere treptată a încordării. pentru dezvoltarea înțelegerii, a cooperării între state, pentru salvgardarea păcii.„Omenirea — apreciază secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a lumii contemporane — a ajuns intr-un stadiu cînd nivelul înarmărilor, îndeosebi arsenalul nuclear, pune in pericol însăși civilizația, existența societății omenești. De
Seară de filme laAmbasadorul Uniunii Sovietice la București, E. M. Tiajelnikov, a organizat vineri o seară de filme cu prilejul . împlinirii a 114 ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin.Au fost vizionate filme documentare consacrate vieții și operei lui V. I. Lenin, realizărilor poporului sovietic în construirea comunismului.Au participat tovarășii Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Vasile Vîlcu, președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., Ion Ștefănescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Con-

Depunerea unorCu prilejul împlinirii a 114 ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, in Capitală a avut loc, vineri, ceremonia depunerii unor coroane de flori.La Monumentul lui V. I. Lenin au fost depuse coroane de flori din partea Comitetului municipal București al P.C.R., a Consiliului popular municipal și Ambasadei Uniunii Sovietice la București.La solemnitate au luat parte reprezentanți ai Comitetului municipal București al P.C.R., Consiliului popular al Capitalei și Comitetului
19,20 M-am născut in România — emi

siune muzicală
19.30 Teleenclclopedia
20,00 Film serial : „Un August în 

flăcări". O producție a Televiziunii 
române, realizată în Centrul de 
producție cinematografică „Bucu
rești". Scenariul : Eugen Barbu, 
Nicolae Paul Mihail. Regia : Dan 
Pita, Alexandru Tatos. Episodul 4

30.30 Cascadorii risului
21,00 Primăvara ride, cîntă șl dansea

ză 1 (color). Spectacol de varietăți 
cu public

22,00 Telejurnal (parțial color) © Sport
22,15 Romanțe și melodii de neuitat 
23,00 închiderea programului

vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste.După adunarea festivă, pârtiei- panții au vizitat expoziția documentară de fotografii consacrată împlinirii a 114 ani de la nașterea eminentului ginditor și conducător marxist.
★Cu același prilej, în mai multe localități, reședință de județ, au fost organizate expuneri, prezentări de filme artistice și documentare. (Agerpres)

aceea, problema fundamentală a epocii noastre este preintîmpinarea războiului și asigurarea păcii. Mai mult ca oricind trebuie să facem totul pentru a bara calea războiului, pentru a asigura pacea. Nu există țel mai înalt decît dezarmarea, in primul rind dezarmarea nucleară, asigurarea securității fiecărei națiuni, a păcii mondiale".Una din constantele majore ale politicii noastre externe este, s-a relevat în cuvîntare, preocuparea de a intensifica raporturile României pe multiple planuri cu toate țările socialiste, o atenție specială acordindu- se prieteniei și colaborării cu țările vecine, îndeosebi cu Uniunea Sovietică.Odată cu extinderea relațiilor bilaterale cu fiecare țară socialistă. România acordă o atenție deoșebită activității ce se desfășoară în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, acționînd pentru adîncirea colaborării dintre statele membre, pentru perfecționarea formelor de cooperare atît în industrie, cit și in agricultură. Potrivit angajamentelor sale, România colaborează cu statele membre ale Tratatului de la Varșovia, dezvoltă conlucrarea cu ele, avînd ca scop apărarea împotriva unei agresiuni imperialiste.O importanță deosebită acordă țara noastră relațiilor cu țările in curs de dezvoltare, manifestîndu-se ca un factor activ al luptei împotriva imperialismului și colonialismului, pentru o nouă ordine economică și politică internațională, al efortului general de a se clădi o lume nouă, mai bună și mai dreaptă, pe planeta noastră.în spiritul cerințelor coexistenței pașnice, România dezvoltă relații de cooperare și bună înțelegere cu toate statele lumii, fără deosebire de orîn- duire socială.Partidul Comunist Român a desfășurat și desfășoară o intensă activitate internațională, își îndeplinește cu cinste sarcinile ce-i revin ea detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești, al frontului .larg al forțelor revoluționare și democratice din lumea contemporană- In spiritul îndelungatelor- și bogatelor sale tradiții de solidaritate in- ternaționalistă, partidul nostru militează pentru colaborarea cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-demo- crate. cu toate forțele politice progresiste și democratice, antiimperia- liste pe baza respectării independentei fiecărui partid, a dreptului său de a-și elabora de sine stătător linia politică, îh concordanță cu realitatea concret-istorică iți care-și desfășoară activitatea social-politică.Imaginea lumii contemporane, — a spus în încheiere vorbitorul — amplele transformări pe care le-a înregistrat societatea umană, determinate. mai ales, de afirmarea voinței popoarelor de a trăi libere, independente și suverane, de evoluția spre socialism a unora dintre ele. demonstrează în mod convingător viabilitatea istorică a socialismului științific — la a cărui definire, in succesiunea dezvoltării sale, Lenin a avut o importantă contribuție —. capacitatea sa transformatoare, odată pătrunsă în conștiința oamenilor, necesitatea ca și în viitor forțele politice revoluționare să-și aducă o contribuție tot mai activă la îmbogățirea tezaurului gîndirii și practicii revoluționare contemporane.în concordantă cu aceste imperative. în acest an. cînd aniversăm patru decenii de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din august 1944. an in care va avea Ioc . Congresul al XIII-lea al partidului, oamenii muncii din patria noastră, întregul popor acționează și vor acționa cu fermitate pentru înfăptuirea sarcinilor dezvoltării economico-so- ciale, pentru realizarea neabătută a Programului partidului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de inaintare a României spre comunism.
Ambasada U.R.S.S.silfului Culturii și Educației Socialiste. Ilie Ceaușescu, adjunct al ministrului apărării naționale, secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, Mihai Nicolae și Stan Soare, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R.. Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilbr externe, activiști de partid și de stat, membri ai conducerii Asociației de prietenie româno-soVietică. reprezentanți ai altor instituții centrale și organizații de masă și obștești, generali și ofițeri, ziariști. (Agerpres)
coroane de floride partid al sectorului 1 București, membri ai conducerii Asociației de prietenie româno-sovietică. activiști de partid și de stat, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ofițeri superiori, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucu- reștehe.Au luat parte E. M. Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, membri ai ambasadei.Un grup de pionieri a depus jerbe de flori. (Agerpres)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI A apărut, în limbile maghiară și germană, broșura

REMARCABILE REALIZĂRI
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

Panoul fruntașilor pe primul trimestru al anuluicontinuare, rezultatele fruntașe de oameni ai obținute în întrecerea socialistă muncii din întreprinderi indus-Prezentăm, în de alte colective triale, transporturi, din domeniul circulației mărfurilor și al prestărilor de servicii.Pe baza rezultatelor obținute pe primele trei luni ale anului și a punctajului general, stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii, Ia 31 martie *), pe primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 

ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
Certej, județul Hunedoara, cu 1 294 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cuc 30 la sută la producția fizică, 5,9 la sută la ducția marfă vindută si încasată. 47 la sută la volumul de pregătiri miniere și productivitatea muncii, 38,6 la sută la volumul de deschideri miniere ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă și beneficii ; consumurile de materiale de bază au fost mai mici decit cele normate cu 10,2 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 20,3 la sută.Locul II : Exploatarea minieră Băiuț. județul Maramureș, cu 1 121,2 puncte.Locul III :Deva

pro-

Exploatarea minieră cu 1 014,6 puncte.
ÎN

PE

DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 
BAZA DE HIDROCARBURI

Locul I : întreprinderea clectro- 
centrale Galați cu 468,2 puncte.Principalii indicatori de plan fost depășiți cu : 14,8 la sutăproducția de energie electrică bornele generatoarelor și la graficul de putere la dispoziția sistemului energetic național ; unitatea s-a încadrat in prevederile de plan privind productivitatea muncii și a redus consumul de combustibil convențional pentru producerea energiei electrice și termice ; cheltuielile realizate au fost mai mici decit cele prevăzute in buget cu 0,3 la sută.Locul II : întreprinderea electrocentral e Timișoara cu 457,1 puncte.Locul III : întreprinderea elec- trocentrale Iași cu 341,4 puncte.

ÎN DOMENIUL
PROSPECȚIUNILOR

ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE

Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ma
ramureș cu 515,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,2 la sută la volumul lucrărilor geologice. 6,1 la sută la volumul fizic la forajul cu sondeze, li,2 1$ sută la volumul fizic la lucrările miniere. 5 la sută la viteza medie de lucru la forajul cu sondeze, 4,9 la sută la volumul producției normate pe o persoană ; consumurile de materii prime, materiale, energie electrică și corn- bustibili au fost mai mici decît cele normate.Locul II : întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Cluj cu 513 puncte.Locul III : întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Oltenia cu 508,2 puncte.

sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 1,7 la sută.Locul II : întreprinderea de conductori electrici emailați Zalău cu 586,1 puncte.Locul III : întreprinderea „Elec- trobanat“-Timișoara cu 563,8 puncte.

normate cu 1,3 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 8,2 la sută.Locul II : întreprinderea de piele. încălțăminte și marochinărie „13 Decembrie“-Sibiu cu 677,5 puncte.Locul III : întreprinderea de încălțăminte „Ardeleana“-Alba Iulia cu 669,6 puncte.
ÎN INDUSTRIA 

ULEIULUI, ZAHĂRULUI 
ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE

IN INDUSTRIA CHIMICA - 
SUBRAMURA RAFINĂRII 

ȘI PETROCHIMIE

Locul I : Combinatul petrochimic 
Pitești cu 580,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,1 la sută la producția marfă vîndută și încasată, 13,9 la sută Ia producția netă, 14,1 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost realizate la export ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție marfă au fost

Locul I : întreprinderea pentru 
industrializarea sfeclei de zahăr 
Bod, județul Brașov, cu 913,1 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 37 la sută la producția fizică, 18 la sută la producția netă și la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția marfă vindută și încasată ; unitatea s-a încadrat in prevederile de plan privind beneficiile și livrările la fondul pieței și cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei producție marfă.Locul II : întreprinderea de produse zaharoase Brașov cu 609 puncte.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligra
fică „Arta grafică" București cu 
498,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 5,3 la sută la producția netă, 2,9 la sută la producția marfă vindută și încasată, 8,2 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute Ia producția fizică și beneficii ; cheltuielile totale realizate la l 000 lei producție marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 2.2 la sută, iar cele materiale cu 0,2 la sută.Locul grafică puncte.Locul grafică cu 418,5

II : Întreprinderea poli- „Crișana“-Oradea cu 472,7III : Întreprinderea poli- ..13 Decembrie“-București puncte.
ÎN DOMENIUL 

TRANSPORTURILOR 
FEROVIARE — 

DEPOURI DE CALE FERATA

mai mici decît cele planificate cu1.9 la sută, iar cele materiale cu 1,8 la sută.
ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ — 
SUBRAMURA FIBRE ȘI FIRE 
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE

ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 
MAȘINI AGRICOLE, 

AUTOCAMIOANE, 
TURISME, RULMENȚI 

ȘI ORGANE DE ASAMBLARE

Locul I : Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești, județul Neamț, 
cu 533 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1.1 la sută la producția marfă vindută și încasată, 0.8 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția netă, export și beneficii ; consumurile de energie electrică și combustibili au fost mai mici decit cele normate cu 4 la sută, iar cele de materii prime și materiale cu 0,4 la sută.Locul II : întreprinderea filatura de fire „Melana" Botoșani 363,1 puncte. cu

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la plenara Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
21 — 22 martie 1984

Editura politică

Primiri la primul ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, vineri, succesiv, in vizită de prezentare. pe ambasadorii la București ai Republicii Socialiste Cehoslovace —
Jan Papp, și Republicii Populare Democrate Coreene — Zo lang Guk.Cu acest prilej au avut loc convorbiri care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.

TELEGRAMĂGuvernu- România, primit oPrimul ministru al Iui Republicii. Socialiste Constantin Dăscălescu, a telegramă din partea primului ministru al Greciei, Andreas Papandreu, prin care ii adresează vii mulțumiri
CronicaCu prilejul celei dc-a 52-a aniversări a creării Armatei Populare Coreene, la Ambasada R.P.D. Coreene la București a avut loc, vineri, o conferință de presă. Atașatul militar aero și naval, locotenent-colonel Li Zăng Kil. a vorbit despre semnificația evenimentului sărbătorit, despre eforturile depuse de poporul coreean pentru împlinirea năzuinței sale de reunificare pașnică, liberă și independentă a țării. Vorbitorul a relevat dezvoltarea continuă pe care o cunosc relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, popoarele și țările noastre, la care un rol hotărîtor îl au înțelegerile convenite în cadrul convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și to-

(Agerpres)
pentru urările transmise cu ocazia Zilei naționale și iși exprimă convingerea că aprofundarea relațiilor bilaterale servește celor două popoare. consolidării păcii, stabilității și cooperării în Balcani și in lume.
varășul Kim Ir Sen. El a exprimat, totodată, mulțumiri Partidului Comunist Român, porului acordat coreean. român cauzei guvernului și po- pentru drepte a sprijinul poporului

★au avut loc con- ai Minis-La Timișoara vorbiri între reprezentanți ferului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Socialistă România și Ministerului Agriculturii și Alimentației din Republica Populară Ungară.La încheierea convorbirilor a fost semnat protocolul de colaborare teh- nico-științifică și economică pe anul 1984 intre ministerele de resort din cele două țări. (Agerpres)
Suplimentarea unor trenuri de călători

Cu prilejul celei de a V-a aniversări a semnării Tratatului 

de prietenie și cooperare Intre Republica Socialistă România

și Republica Populară Mozambic

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic
MAPUTOCu prilejul celei de-a V-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie și cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mozambic, vă adresez sincere felicitări, un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări.în spiritul principiilor și prevederilor Tratatului de prietenie și cooperare, semnat la 21 aprilie 1979, relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul FRELIMO, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mozambic au cunoscut o dezvoltare multilaterală.în prezent, in concordanță cu înțelegerile la care am ajuns împreună la Maputo, cu prilejul vizitei oficiale pe care am realizat-o anul trecut, este necesar să se acționeze pentru dinamizarea și amplificarea colaborării româno-mozambicane in construcția vieții noi, în ridicarea bunăstării popoarelor noastre și, totodată, să fie intensificată conlucrarea în lupta contra politicii imperialiste de forță și dominație, pentru pace și independență națională, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, și in primul rind Ia dezarmare nucleară, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului mozambican prieten pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Locul I : Depoul Craiova cu 219,6 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,7 la sută la volumul de transport, 4,4 la sută la productivitatea muncii, 2,4 la sută Ia greutatea medie brută a trenului de marfă, 4,7 la sută la utilizarea mijloacelor de transport ; cheltuielile totale realizate au fost mai mici decît cele planificate cu 3,4 la sută.Locul II : Depoul Galați cu 241,2 puncte.Locul III : Depoul Satu-Mare cu 222,6 puncte.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA

Gheorghe cu 238,4indicatoricu : 8 la de plan sută la au
11-8.8 de.

Locul I : întreprinderea mecani
că Bacău cu 306.9 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,2 la sută la producția fizică, 4.3 la sută la producția netă ; depășiri de plan au mai fost obținute la export, producția marfă vindută și încasată și la productivitatea muncii ; consumurile de energie electrică și combustibili au fost mai mici decit cele normate cu 5 la sută.Locul II : întreprinderea de supape și bolțuri Topoloveni, județul Argeș, cu 269,9 puncte.Locul III : întreprinderea mecanică fină Sinaia cu 256,5 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI 
SI UTILAJE ELECTRICE. 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : Combinatul de prelu
crarea lemnului Oradea cu 591,8 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 7,5 la sută laproducția netă, 1,2 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția fizică, export, producția marfă vindută și încasată, livrări de mărfuri la fondul pieței și beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 1,8 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 3,2 la sută.Locul II : întreprinderea dfe produse lemn-mobilă București cu 581,6 puncte.

Locul I : întreprinderea comer
țului cu ridicata mărfuri alimen
tare Sfintu 
puncte.Principalii fost depășițivrările de mărfuri cu ridicata, la sută la volumul livrărilor mărfuri pe un lucrător ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 9,5 la sută.Locul II : întreprinderea comerțului cu ridicata mărfuri metalo- chimice Baia-Mare cu 174,8 puncte.Locul III : întreprinderea comerțului cu ridicata mărfuri textile- încălțăminte Cluj-Napoca cu 169,5 puncte.

în vederea preluării numărului sporit de călători cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 Mai, Departamentul căilor ferate din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor a repus in circulație pentru zilele de 27, 28, 29. 30 aprilie și 2—3 mai următoarele trenuri : trenul accelerat 195/196 pe distanța București Nord — Craiova și retur; trenurile accelerat 592/593/594 pe distanța București Nord — Suceava și retur ; trenurile de persoane 5 295/5 296 pe distanța Ploiești Sud — Mărășești- Siret și retur; trenul accelerat 591 pe distanța București — Suceava în zilele de 26—30 aprilie și 2 mai. De asemenea, în zilele de 27—30 aprilie și 2 mai vor circula, suplimentar, trenurile de persoane 1 295/1 296 pe distanța București Nord — Roșiori și retur și 1 297/1 298 pe distanța București Nord — Pitești și retur. Trenul accelerat 642/643, pe distanța Iași — Brașov și retur, va circula în zilele de 28—30 aprilie și 2—4 mai, iar perechea lui, 614/641, do Ia Brașov la Iași, in zilele de 27—30 aprilie si 2—3 mai. Trenurile accelerat 654/651 și 652/653, Galați — Iași și retur, vor circula în zilele de 29—30 aprilie și 2—3 mai. în această perioadă vor circula, permanent, si trenurile accelerat 748/745 și 747/746 pe distanța Galați — Timișoara și retur. Trenul accelerat 891, pe distanța București — Constanta, cu plecarea la ora 7,55 și sosirea în Constanța la 11,25, va circula incepind din 26 aprilie pină la 2 iunie, iar 830, cu plecarea din Constanța, vor circula incepind din 27 aprilie pină Ia 2 iunie. Trenul

de persoane 8 205/8 206, pe distanța Buzău — Constanța și retur, va fi repus in circulație de la 25 aprilie pină la 5 mai, iar trenurile de persoane 8 204/8 201 și 8 202/8 203, pe distanța Brașov — Mangalia și retur, de la 25 aprilie, zilnic, pină la 6 mai. Trenurile accelerat 666/865 și 866/665, pe distanța Iași — Constanta și retur, din 28 aprilie pină in 7 mai, inclusiv. De la București la Brașov va circula suplimentar trenul 35, partea a doua, cu plecarea la ora 13,20 din București in zilele de 29, 30 aprilie și 2 mai. La înapoiere, in aceleași zile, circulă trenul 36, partea a doua, de la Brașov la București, cu plecarea la ora 17,00.Mai circulă, de la București la Predeal, trenurile de persoane 3 005 și 3 018, la înapoiere, în zilele de 30 a- prilie și 1 și 2 mai, 328/325 de la Simeria la Cluj-Napoca, în perioada 27 aprilie — 4 mai și de la Cluj-Napoca la Simeria, trenul accelerat nr. 326/327. in perioada de la 28 aprilie la 5 mai.în zilele de 29 aprilie și 1 și 2 mai, pe distanța București — Snagov vor circula trenurile de persoane 7 281 și 7 282.De asemenea, un număr de 60 de trenuri în circulație au fost suplimentate cu 1 pină la 3 vagoane în perioada 21 aprilie — 7 mai, ceea ce sporește capacitatea de transport a trenurilor de călători cu aproximativ 10 la sută.Trenurile suplimentare au mersul publicat în broșura „Mersul trenurilor" eu asterisc simbolizind punerea în circulație cu ordin special.(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul mozambican sărbătorește cu satisfacție a V-a aniversare a semnării Tratatului de prietenie și cooperare dintre Republica Populară Mozambic și Republica Socialistă România.Rod al relațiilor tradiționale de prietenie, cooperare și solidaritate Inter- naționalistă dintre ambele noastre partide și popoare, aniversarea pe care o sărbătorim astăzi atestă, in mod grăitor, angajamentul și devotamentul exemplar ale statelor noastre pe calea progresului social, economic, cultural, tehnico-științific al popoarelor noastre.De aceea, astăzi înregistrăm cu mîndrie succesele obținute în diferitele domenii ale cooperării dintre Republica Populară Mozambic și Republica Socialistă România. Aceste succese sint rezultatul aplicării corecte a tratatului nostru de prietenie și cooperare, instrument valoros care orientează materializarea practică a principiilor marxism-leninismului, după care se călăuzesc Partidul FRELIMO și Partidul Comunist Român.Sărbătorind această dată ne simțim stimulați de hotărirea Republicii Socialiste România de a intensifica și dezvolta cooperarea noastră bilaterală. Această hotărire a poporului român, reafirmată incă o dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în timpul recentei vizite oficiale realizate in țara noastră, se bucură de aprecierea și admirația poporului nostru.Cu acest prilej, ne manifestăm angajamentul nostru de a lupta, în continuare, împreună, împotriva politicii imperialiste de dominație, pentru pace și dezarmare, împotriva cursei înarmărilor nucleare, pentru stabilirea securității intre națiuni.Sîntem convinși că tratatul nostru, parte integrantă a luptei popoarelor, pentru pace și pentru o nouă ordine economică justă, va menține totdeauna vie și tot mai trainică hotărirea noastră de a construi socialismul, fericirea și bunăstarea ambelor noastre popoare.în numele poporului mozambican, al Partidului FRELIMO și al Guvernului Republicii Populare Mozambic și in numele meu personal transmit poporului român, partidului comunist, guvernului român, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai călduroase felicitări pentru succesele obținute în materializarea Tratatului de prietenie și cooperare.în încheiere, vă exprim dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, urările noastre sincere de multă sănătate și viață îndelungată, precum și urări de tot mai mari și noi succese pentru poporul frate român.Cu înaltă considerație.Lupta continuă.
SAMORA MOISES MACHEL

Mareșal al Republicii, 
Președintele Partidului FRELIMO, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

ÎN TRANSPORTUL LOCAL

r a

Locul I : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești cu 631,5 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,5 la sută la producția fizică, 10,1 la sută la producția marfă vindută și încasată, 7,8 la sută la export ; depășiri importante de plan au fost obținute ■ la beneficii : consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 2,1 la

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea mun
cii, costurile de producție si be
neficiile sint calculați pe două 
luni.

Locul I ; întreprinderea de piele 
și încălțăminte „Progresul“-Bucu- 
t ești cu 824,3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8 la sută la producția fizică, 6 la sută la producția netă și productivitatea muncii, 4.6 la sută la producția marfă vindută și încasată, 10,8 Ia sută la beneficii ; depășiri de plan au mai livrările de pieței ; consu- prime și mate- mici decit cele
fost obținute la mărfuri la fondul murile de materii riale au fost mai

Locul I : întreprinderea județea
nă de transport local 
1176 puncte.Principalii indicatori fost depășiți cu : 31 la ducția netă în activitatea de transport, 30 la sută la venituri brute, 41 la sută la productivitatea muncii, 29 la sută Ia numărul de călători transportați, 14 la sută la prestări servicii pentru populație ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei venituri brute au fost mai mici decît cele planificate cu 3 la sută, iar consumurile de energie electrică și carburanți au fost mai mici decît cele normate cu 25 la sută.Locul II : întreprinderea județeană de transport local Bacău cu 1 014 puncte.Locul III : întreprinderea județeană de transport local Argeș cu 1 012 puncte.

Ialomița cude plan au sută la pro-

Timpul prohabil pentru intervalul 31 
aprilie, ora 21 — 24 aprilie, ora 21. Tn 
țară : Vremea va fi rece la ineeputul 
intervalului, dar se va încălzi treptat 
în decursul său. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi slabe in nordul și estul 
tării, unde și vintul va prezenta inten
sificări ’temporare. Temperaturile ma
xime vor fi cuprinse ziua între 10 șl 
20 de grade, mai ridicate în Oltenia, 
iar minimele, noaptea, vor fi intre mi
nus 2 și plus 8 grade. In primele nopți, 
izolat se va produce brumă, in Bucu
rești : Vremea va fi răcoroasă la în
ceput, apoi se va încălzi ușor. Cerul 
va fi variabil. Vintul va sufla slab pină 
la moderat. Valorile termice vor urca 
ziua pină la 18—20 de grade 
cobori 
(Liana 
viciu).

și vor 
noaptea pină la 3—5 grade. 
Cazacioc, meteorolog de ser-

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 20 APRILIE 1984EXTRAGEREA I : 69 74 11 53 13 32 59 43EXTRAGEREA a Il-a : 7 38 683 24 14 25 26.

Știri sportive
Duminică, în Capitală,

Deschiderea etapei de vară 
a „Daciadei"Duminică dimineața, incepind de la ora 10. pe stadionul „Tineretului" din Capitală. in organizarea consiliului municipal pentru educație fizică și sport, se va desfășura o amplă manifestare prilejuită de deschiderea oficială in București a etapei de vară a „Daciadei".După defilarea participanților vor urma reprize de gimnastică sportivă și ritmică modernă, demonstrații de lupte, scrimă, judo, box, atletism, ciclism, cu participarea unor sportivi fruntași din cluburile bucureștene, precum și prezentări de aeromodele și rachetomodele. Vor fi organizate, de asemenea, un cros de masă deschis tuturor categoriilor de virstă, precum și meciuri de volei, baschet, handbal, rugbi, simultane de șah, concursuri de tir.

Sub lozinca-program „Unitate, muncă, vigilență", pe care a adop- tat-o la dobîndirea independenței, din momentul în care pășea pe calea dezvoltării libere, de sine stătătoare, poporul mozambican. condus de Frontul de Eliberare din Mozambic (FRELIMO), a depus și depune eforturi susținute pentru împlinirea aspirațiilor sale fundamentale de progres și bunăstare. Deși confruntat in continuare cu o serie de dificultăți. în cea mai mare parte consecință a celor a- proape cinci secole de exploatare și opresiune străină, cu efectele îndelungatei secete ce a lovit țara in ultima vreme, guvernul Mozambi- cului este hotărît să îndeplinească prevederile planului economic pe perioada 1981—1990. care conține măsuri de edificare a unei industrii naționale, menite să valorifice potențialul de zăcăminte de cărbune, bauxită, fier, cositor, aur, uraniu, azbest, sare și diamante, aflate în subsolul țării. La aceste resurse trebuie adăugată existenta unui însemnat potențial energetic, în domeniul agriculturii șe desfășoară "un amplu proces de cooperativizare.Poporul român, care și-a manifestat în mod activ și consecvent, solidaritatea cu lupta poporului mozambican pentru libertate, acor- dindu-i un larg sprijin politic, diplomatic și material, urmărește cu interes și caldă simpatie eforturi

le sale consacrate consolidării independenței naționale, progresului economic și social.Raporturile de prietenie și colaborare dintre România și Mozambic cunosc un curs mereu ascendent. O contribuție de cea mai mare însemnătate la amplificarea și adîncirea acestor relații au a- vut-o întilnirile și convorbirile de la București și de pe pămintul a- frican dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Samora Moises Machel, ințelegerile, acordurile, alte documente semnate cu aceste prilejuri.în acest sens, se cuvine relevată însemnătatea Tratatului de prietenie și cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mozambic. de la a cărui semnare se împlinesc cinci ani ; stabilind o serie de măsuri pentru intensificarea conlucrării pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, precum și în alte sectoare importante penttu accelerarea progresului economico- social al celor două țări, el reprezintă un cadru fertil pentru amplificarea ansamblului relațiilor româno-mozambicane. Fără îndoială, aceasta răspunde pe deplin intereselor celor două popoare, aspirațiilor lor de propășire economică și socială, înscriindu-se, totodată, ca un valoros aport la cauza progresului și păcii in lume.
DE LA C. E. C.
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cinema

SCALA (11 03 72)
’ 18: 20. FAVO-

13,30; 15,45; 18;
9; 11,15; 

18; 20, GLORIA (47 46 75) 
-----  18; 20,15.

cimp : VIC
II,15; 13,30;

© Acțiunea Zuzuc
— 9; 11,15; 13,30; 15,45 
RIT (45 31 70) — 11,15;
20, CULTURAL (83 50 13) 
13.30; 15,45. ",
— 9; 11,15; 13,30; 15,45;
• Ilustrate cu flori de
TORIA (16 28 79) — 9;
15,45; 18; 20.
© Probleme personale 
NOI (15 6110) — 9; 11; 
17,45; 20.
© Secretul Iui 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.
• 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. 
© 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) 
17,30; 19,30.
• Prea cald pentru luna mai; POPU
LAR (35 15 17) _ncn
@ Vreau să știu de ce am aripi 
COSMOS (27 54 95) 
17,30 '* “
11.15, ................................
© Nea Marin miliardar : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.

I TIMPURI 
13,13; 15,30;

15,30;

15,30; 17,30; 19,30.

11,30; 13,30; 15,30;
19,30. TOMIS (21 49 46) — 9; 

13,30; 15,45; 18; 20.

© Pescărușul speranței : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11.15; 13,30: 15,45: 18: 29. 
© Gară pentru doi : UNION (13 49 04)
— 10; 13; 16; 19.
© Mexicul în flăcări : GIULEȘTÎ 
(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 Ia decolare : 'VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19.30.
© Prințesa Păun : MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 17.30; 19.30.
© Torpilorii : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
© Program de desene animate — 9; 
11; 13, Chemarea străbunilor — 15; 
17,15; 19.30: DOINA (16 35 38).
© 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.
© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20. 
Q 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.
© 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.

Bucu-

9; 
a

Campionul : MODERN (23 71 01) — 
12; 16; 19.
Competiția : COTROCENI (49 40 48) 
11; 13; 15; 17,15; 19,30.
Domnișoara Noorie : VOLGA 

9; 11,15; 13.30: 15.45; 18:
e
(79 71 26) ,
2U. MIORIȚA (14 27 14) — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Program de vacanță : FAVORIT — 
9; COSMOS — 9,30; FLOREASCA — 9; 
MIORIȚA — 9.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Titanic vals — 15; Iubirile 
de-o viață — 20; (sala „Ion Vasiles- 
cu", 12 27 45) : Cavoul de familie — 
15,30; 19.30; (sala Batiștei) : Gimnas
tica sentimentală 
® Filarmonica 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor : Cristian 
Solist : Dan Atanasiu — 19. 
© Opera Română (13 18 57)
— 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Vin- 
zătorul de păsări — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 15; Labyrintul — 
19; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
O lume pe scenă — 19.

— 19.
..George Enescu" 

Concert 
Mandeal.

Carmen

Foarte Mic

de comedie

Doi pe un

(14 09 05) :

(ÎS 64 60) : 
Turnul de

® Teatrul Mic (14 70 81) : 
balansoar — 19.
© Teatrul
Miriiala — 17; 19,30.
© Teatrul
Măseaua de minte — 16; 
fildeș — 19,30.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 17,30;
(sala Studio) : Cinci romane de amor
— 13,30.
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19.30; 
(sala Ciulești, 18 04 85) : Cocoșelul 
neascultător — 15; Milionarul sărac
— 19.
© Teatrul satiric-muzîcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
Il-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert în... haz major
— 19.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Efros Saga — 18,30.
© Teatrul, „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Snoave cu măști — 14; Nota zero la 
purtare — 18.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 10.
@ Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 16; 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Joia dulce — 19.

FOTBAL. Astăzi, de la ora 17, Ia stadionul „23 August" din Capitală se va juca meciul Dinamo — C.S. Tîrgoviște din etapa a XXIX-a a diviziei A. Celelalte meciuri ale etapei vor avea loc duminică.
RUGBI. în turneul internațional de juniori, organizat de Federația'inter- națională de rugbi, competiție ce se desfășoară in aceste zile la Varșovia, selecționata României a învins cu scorul de 17—0 (0—0) reprezentativa Iugoslaviei.
GIMNASTICA. într-un recent interviu, Olga Bicerova (U.R.S.S.), campioană mondială in 1981, a declarat că „in prezent, Întrecerea pentru întiietatea mondială in gimnastica feminină se duce intre sportivele din România, R.P. Chineză, S.U.A., R.D. Germană și U.R.S.S., iar la unele aparate au șanse și gimnastele din Bulgaria, Cehoslovacia, Japonia și Cuba".„La individual, a continuat Bicerova, consider că. în afara gimnastelor sovietice, cele mai mari șanse le au sportivele românce Lavi- nia Agache și Ecaterina Szabo, precum și Maxi Gnauck (R.D. Germană)".
SĂRITURI DE LA TRAMBULINA, în ultima zi a campionatelor internaționale ale României pentru sărituri în apă (juniori), de la Sibiu, sportivul român Ion Petrache a terminat învingător in proba de trambulină — 3 m, cu 438,45 puncte. Pe locurile următoare s-au situat A. Kvotcinski (U.R.S.S.) — 419.95 puncte, și N. Aleksandrov (Bulgaria) — 415,30 puncte.în proba feminină de platformă, victoria a revenit Cristinei Szakacs (România) — 326 puncte.I

Asigurarea servirii în cele mai bune condiții a populației constituie unul din obiectivele principale ale activității întregului personal al Casei de Economii și Consemna- țiuni. Printre măsurile luate pentru realizarea acestui obiectiv se numără și înființarea de unități și puncte de servire C.E.C. in multe unități economice și instituții pentru asigurarea servirii oamenilor muncii chiar la locul lor de muncă.în afara efectuării operațiilor de depuneri și restituiri curente, lucrătorii acestor unități și puncte de servire C.E.C. realizează in principal cerințele sutelor de mii de depunători care doresc să economisească permanent, lună de 
lună, pe bază de consimțămint 
scris prin virament. Această formă modernă de economisire prezintă numeroase avantaje pentru depunători, printre care menționăm scutirea de a se mai deplasa de fiecare dată la unitățile C.E.C., pentru efectuarea de depuneri, a- cestea efectuindu-se la locul de muncă al depunătorului ; se asigură o continuitate și regularitate in acțiunea individuală de economisire ; depunătorul beneficiază de toate drepturile și avantajele generale ale economisirii la C.E.C., cit și de cele specifice instrumentului de economisire folosit. Cei aproape 400 000 de oameni ai muncii care economisesc lunar pe bază de consimțămint scris prin virament — și numărul acestora este in continuă creștere — s-au convins din plin de avantajele a- cestei forme moderne de economisire la C.E.C.Depunătorilor care nu folosesc încă această formă de economisire, Casa de Economii și Consemna- țiuni le recomandă să se adreseze ghișeelor sau punctelor de servire

C.E.C. din unitatea in care lucrează ori, in lipsa acestora, direct serviciilor financiare, prin care să solicite depunerea lunară sau chenzinală a sumei pe care o doresc din retribuția personală, precum și instrumentul de economisire pe care să fie depuse sumele respective.
★Pe depunătorii care economisesc pe instrumentele de economii la care se acordă cîștiguri, Casa de Economii și Consemnațiuni ii informează că tragerile la sorți pentru acordarea cîștigurilor la unele librete de economii pentru trimestrul I 1984, precum și la obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri pentru luna aprilie a. c. vor avea loc astfel :— vineri, 27 aprilie, ora 16,30, in sala Casei de cultură din sir. Zalomit nr. 6 din Capitală, tragerile la sorți pentru acordarea cîștigurilor la libretele de economii cu dobindă și cîștiguri in autoturisme emise de unitățile C.E.C. din municipiul București, precum și la libretele de economii pentru construirea de locuințe, cu ciștiguri in materiale de construcție și pentru turism ;— luni, 30 aprilie, ora 12,30. în sala Casei de cultură din str. Zalomit nr, 6 din Capitală, tragerile la sorți pentru acordarea cîștigurilor la libretele de economii cu do- bîndă și ciștiguri in autoturisme emise de unitățile C.E.C. din țară, precum și la obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri pentru luna aprilie a.c.La aceste trageri la sorți, Casa de Economii și Consemnațiuni acordă numeroase ciștiguri în bani, excursii organizate prin O.N.T. și autoturisme „Dacia 1 300“.Casa de Economii și Consemnațiuni invită pe cei interesați să ia parte la lucrările de efectuare a tragerilor la sorți.



moscova . ȘEDINȚA FESTIVĂSchimb de mesaje la nivel înalt COMUNICATUL
româno-ruandezKIGALI 20 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele ~ România, au lului-maior președintele calde salutări de sănătate și fericire, prosperitate poporului ruandez prieten.Președintele Habyarimana Juvenal a mulțumit pentru mesaj și a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu înalta sa considerație, împreună cu un cald salut de prietenie și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului

Republicii Socialiste fost transmise genera- Habyarimana Juvenal, Republicii Ruandeze, și cele mai bune urări de pace și
român urări de pace, prosperitate și noi succese.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către președintele Republicii Ruandeze a lui Mircea Andrei, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Kigali.Președintele Habyarimana a avut o convorbire cu ambasadorul român, în cadrul căreia au fost relevate cu satisfacție cursul ascendent al relațiilor dintre cele două țări, dorința comună de dezvoltare a cooperării și raporturilor româno-ruandeze pe multiple planuri.

consacrată celei de-a 114-a aniversări a zilei de naștere 
a lui Vladimir Ilici LeninMOSCOVA 20 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 114-a aniversări a a lui Vladimir Ilici i congreselor din loc, vineri, o șe- prezidiul căreia se Cernenko, secretar al P.C.U.S., pre-

zilei de naștere ; Lenin, în Sala Kremlin a avut dință festivă, în aflau Konstantin general al C.C. ședințele Prezidiului Sovietului Su-

prem al U.R.S.S., alțl conducători de partid șiDespre a vorbit supleant al C.C. al P.C.U.S., totodată, succesele obținute de poporul sovietic în îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al XXVI-lea al partidului.
de stat sovietici, semnificația evenimentului Vladimir Dolghih, membru al _Biroului Politic, secretar care a relevat,

pentru rezolvarea problemei alimentare"

î

participante la Tratatul de la Varșoviaaprilie 1984, la
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DEZARMĂRII, PENTRU PACE

'î

j
R. F. GERMANIA : Au început tradiționalele marșuri ț 

de primăvară pentru pace țBONN 20 (Agerpres). - In R.F, Germania au început tradiționalele marșuri de primăvară pentru pace, transmite agenția U.P.I. Se prevede l ca în cadrul manifestărilor să aibă loc sute de demonstrații împotriva j cursei înarmărilor, în primul rînd nucleare, pentru pace și înțelegere tre popoare. După cum a anunțat Comitetul național de coordonare, acțiunile antirăzboinice vor participa aproape un milion de persoane.
MAREA BR8TANIE : Ample manifestări 

împotriva rachetelor nucleare

îmi

|O I 
I
I
I

LONDRA 20 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la amplele manifestări ce 
au avut loc în ultimele zile în 

. Marea Britanie împotriva rachete- 
ț lor nucleare, Joan Ruddock, pre- 
< ședința mișcării „Campania pentru 
* dezarmare nucleară" din această
ț țară, a relevat că ele au exprimat 

neliniștea populației in legătură cu 
eventualitatea 
război nuclear.

izbucnirii unui

ț
ț
ț
I
Li la Bruxelles, hotărîrea partizanilor ’ păcii din Belgia de a face totul pentru a împiedica staționarea celor

BELGIA Protest față 
pregătitoare20 (Agerpres). —BRUXELLES . _ .Un purtător de cuvînt al Mișcării pentru pace belgiene a reafirmat,

î 
ț

ț

48 de rachete „Cruise" pe teri-

Un răspuns pozitiv din partea țărilor N.A.T.O. la aceste propuneri ar reprezenta o manifestare concretă a interesului lor pentru asigurarea unor relații constructive, exprimat în Declarația de la Bruxelles din 9 decembrie 1983.Totodată, la ședință statele participante au reafirmat că sînt gata să examineze cu atenție, în spirit constructiv, propunerile altor țări îndreptate spre diminuarea și înlăturarea pericolului unui război nuclear, oprirea cursei înarmărilor, realizarea dezarmării și întărirea securității internaționale. să efectueze schimburi de păreri asupra unor astfel de propuneri cu toate statele interesate.Examinînd situația la negocierile de Ia Viena privind reducerea forțelor armate și armamentelor în Europa centrală, participanții la ședință au reamintit noul mod de abordare propus de statele socialiste direct participante la negocieri, potrivit căruia absența unei evaluări identice a nivelului actual al trupelor nu ar trebui să împiedice ajungerea la o înțelegere cu privire la reducerea acestor trupe. Prin luarea în considerare a acestei abordări și prin eforturile tuturor parti- cipanților la negocieri se poate și trebuie să se ajungă, fără noi amî- nări, la un acord pentru reducerea substanțială a forțelor armate și armamentelor în Europa centrală. Realizarea în actualele condiții a unui acord la aceste negocieri ar avea o însemnătate deosebită pentru situația din Europa, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare.Considerînd crearea de zone denu- clearizate ca un pas important în direcția eliberării Europei de arma nucleară și a întăririi încrederii, par- ticipanții la ședință au reafirmat poziția consecventă a statelor lor in favoarea creării de astfel de zone in Balcani. In nordul Europei_și în alte părți activ acestLa vingerea că la Conferința dezarmare de la Geneva pot fi realizate înțelegeri importante pentru securitatea internațională, dacă toți participanții la conferință vor acționa hotărât în această direcție.5. — O atenție deosebită a fost acordată la ședință lucrărilor Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa. S-a exprimat satisfacția că deschiderea conferinței, la a cărei convocare statele participante la Tratatul de la Varșovia și-au adus o Însemnată contribuție, a avut loc la un nivel politic punzător importanței pe care această conferință.S-a relevat, de asemenea, prima sesiune a Conferinței Stockholm s-a făcut un schimb de păreri în legătură cu fondul problemelor pe care le are de rezolvat conferința și au fost prezentate o serie de propuneri și inițiative. Acum este important ca toți participanții să depună eforturi pentru aprofundarea înțelegerii reciproce, pentru negocieri pe probleme concrete în scopul obținerii de rezultate efective. Pentru ca aceste negocieri să fie cît mai productive este necesar să se manifeste voință politică și . receptivitate reciprocă.Statele reprezentate la ședință consideră că la conferință trebuie să fie elaborate măsuri de încredere și securitate, complementare între ele, care să răspundă cerințelor stringente ale situației actuale în Europa, să ducă la diminuarea pericolului de război, la evitarea unei militare. Ele vor acționa și negocierile din cadrul de la Stockholm pentru unor asemenea măsuri.Ele se pronunță, de asemenea, pentru ca de îndată ce se vor încheia lucrările privind măsurile de încredere și securitate, conferința să treacă, fără nici un fel de amînare, în conformitate cu prevederile documentului final al reuniunii de la Madrid, lă examinarea de măsuri de dezarmare în Europa.6. — Participanții la ședință au reafirmat hotărîrea statelor lor de a acționa neabătut pentru lichidarea focarelor de încordare și a conflictelor militare și preîntîmpinarea apariției altora noi, pentru reglementarea tuturor conflictelor dintre state pe cale pașnică, prin tratative. A fost exprimată din nou solidaritatea cu popoarele care luptă pentru libertate, > independentă și progres social, pentru dezvoltare economică. împotriva politicii imperialiste de agresiune, a colonialismului și rasismului.
★Ședința Comitetului miniștrilor a- facerilor externe s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere tovărășească și dorință de a contribui la o schimbare radicală a cursului politicii internaționale.Următoarea ședință a Comitetului miniștrilor afacerilor telor participante la Varșovia va brie 1984 la

In zilele de 19—20Budapesta, a avut loc ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia de prietenie, colaborare și asistență mutuală.La ședință au participat : Petăr Mladenov, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Bulgaria, Bohuslav Chnoupek, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, Oskar Fischer, ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate Germane. Stefan Olszowski, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Polone, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe România, afacerilor ________ ________Populare Ungare, Andrei Gromîko, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., ministrul afacerilor externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.1. — Miniștrii au examinat in mod aprofundat probleme legate de situația din Europa, în contextul mai larg al situației internaționale.S-a constatat că aprecierile și concluziile privind cursul îngrijorător al evenimentelor. Declarația 5 ianuarie mună de 1983, sînt evoluția i Starea de gravă ca urmare a începerii amplasării rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune în unele țări ale N.A.T.O., care a deschis o nouă fază, deosebit de periculoasă, a cursei înarmărilor nucleare pe continentul european. Aceasta a determinat Uniunea Sovietică să adopte o serie de măsuri de răspuns. Negocierile privind armele nucleare în Europa au fost întrerupte.în urma acestei escaladări a cursei înarmărilor, împotriva căreia se pronunță cu consecvență statele participante la Tratatul de la Varșovia. a crescut In mod deosebit pericolul unui război nuclear, cu toate consecințele catastrofale ale unui asemenea război pentru omenire, pentru însăși viața pe planeta noastră. Se aduc daune serioase securității europene, a fost încrederea în relațiileProvoacă îngrijorare. Iul pe care îl prezintă concepțiile ce pun în discuție frontierele existente intre statele euro-> pene, sistemul social al acestora, alte realități teritorial-politice statornicite în Europa. Introducerea unor limitări discriminatorii In relațiile e- conomice, încercările de amestec in treburile interne ale statelor complică, de asemenea, relațiile internaționale.Evoluția tot mai periculoasă a evenimentelor pe continentul european și în întreaga lume sporește îngrijorarea în rîndul celor mai largi cercuri ale opiniei publice, ceea ce își găsește expresia în acțiuni și mișcări antirăzboinice de 'masă, precum și în rîndul oamenilor politici, al oamenilor de știință, al medicilor. Toate aceste forțe cer încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, dezvoltarea colaborării între state în interesul păcii și stabilității, reluarea politicii de destindere a încordării internaționale. împotriva politicii de confruntare, de intensificare a cursei înarmărilor și pentru oprirea acestei curse se pronunță și oameni din diverse țări.Popoarele Europei șl ale lumi se pronunță împotriva imperialiste, cer ca relațiile dintre state să se întemeieze pe respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, rierecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, inviolabilității frontierelor, integrității teritoriale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și a celorlalte principii fundamentale ale relațiilor dintre state.2. — La ședință a fost subliniată convingerea statelor participante la Tratatul de la Varșovia că îmbunătățirea climatului internațional, revenirea la destindere reclamă dezvoltarea dialogului între state în problemele fundamentale ale menținerii 'și consolidării păcii; un dialog serios, pe bază de egalitate, pătruns de spiritul responsabilității.în acest sens,, participanțil Ia ședință au exprimat ferma lor convingere că nu există probleme care să nu poată, fi rezolvate pe calea tratativelor dacă se dă dovadă de abordare constructivă și de voință politică pentru obținerea de rezultate pozitive, dacă se ține seama pe deplin de interesele vitale ale popoarelor, de interesele păcii și securității internaționale. Acest adevăr este confirmat de viața internațională.Statele reprezentate la ședință sînt gata să poarte astfel de negocieri în toate problemele de interes comun ale asigurării păcii în Europa. Aceste negocieri trebuie să aibă ajungerea la înțelegeri, principiul egalității și egale.Așa cum au declarat rînduri, statele participante la Tratatul de la Varșovia nu tind spre obținerea supremației militare și nu vor admite supremația militară asupra lor ; ele se pronunță cu hotărîre pentru asigurarea echilibrului de forțe la niveluri tot mai scăzute.3. — Statele participante la Tratatul de la Varșovia pornesc de la faptul că locul cel mai important în

dialogul politic actual trebuie să-1 ocupe problemele înlăturării . pericolului unui război nuclear, găsitea de căi practice pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, îndeosebi la dezarmarea nucleară.Considerînd că actuala evoluție a evenimentelor internaționale nu este ireversibilă, ele subliniază că problema reducerii armamentelor nucleare în Europa, atît cu rază medie de acțiune, cit și tactice, pină la eliminarea lor completă, poate fi soluționată prin negocieri constructive și eficiente.în condițiile actuale, cerința arzătoare pentru pace și securitate în Europa o constituie oprirea acumulării de noi mijloace nucleare pe continent. în legătură cu aceasta, statele reprezentate la ședință se pronunță cu insistență pentru oprirea amplasării rachetelor nucleare a- mericane cu rază medie de acțiune în Europa occidentală și declară că, dacă vor fi luate aceste măsuri care să ducă la retragerea rachetelor deja amplasate, simultan se va acționa pentru anularea măsurilor de răspuns. Aceasta va crea baza pentru reluarea negocierilor în vederea realizării de acorduri corespunzătoare pentru eliberarea Europei de armele nucleare, atît cu rază medie de acțiune, cît și tactice. Nu trebuie pierdută nici o posibilitate, nici o șansă pentru întoarcerea la calea tratativelor.Totodată, participanțil la ședință au relevat marea răspundere ce revine statelor pe teritoriul cărora s-a început amplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune, sau se are în vedere amplasarea unor a- semenea rachete, pentru soarta propriilor lor popoare și a tuturor popoarelor europene, pentru pacea în Europa și în lume. Este necesar ca în primul rînd aceste state să adopte neîntîrziat măsuri care să asigure o- prirea amplasării pe teritoriul lor a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune și retragerea celor existente.Deoarece acumularea de arme nucleare în Europa afectează-Interesele vitale și existența tuturor popoarelor europene, ședință tarit ca ționeze turarea clear și zarea oprit cursul spre războiul nuclear în Europa și la aceasta trebuie să-și aducă contribuția — într-o formă sau alta — toate statele europene.în acest sens, statele participante la.-Tratatul de la Varșovia adresează statelor membre ale N.A.T.O. un apel insistent la conlucrare In vederea opririi amplasării noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune șl retragerii celor deja amplasate, a realizării unor măsuri efective de dezarmare nucleară in Europa.4. — Pornind de la premisa că oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, constituie problema fundamentală a zilelor noastre, statele reprezentate la ședință își reafirmă voința lor constantă de a purta negocieri pe toate problemele actuale privind limitarea cursei înarmărilor și reducerea armamentelor.In acest context, participanțil Ia ședință consideră necesar să reafirme propunerea, prezentată în Declarația politică de la Praga din 5 ianuarie 1983, de a se încheia un Tratat privind nefolosirea. reciprocă a forței militare și menținerea de relații pașnice între statele participante la Tratatul de la Varșovia și statele membre ale Tratatului Atlanticului de Nord. Ei reamintesc, de asemenea, propunerile lor adresate recent statelor membre ale N.A.T.O. pentru organizarea de negocieri directe privind eliberarea Europei de arma chimică, precum și înghețarea și reducerea cheltuielilor militare.Statele reprezentate la ședință sînt gata să treacă la consultări preliminare cu țările membre ale N.A.T.O. în legătură cu pregătirea și organizarea negocierilor în toate aceste probleme. Ele așteaptă din partea statelor membre ale N.A.T.O. reăcții pozitive, cît mai curînd posibil, la aceste propuneri.Ele subliniază, totodată, necesitatea stringentă ca acele state nucleare care nu au făcut încă acest lucru să-și asume angajamentul de a nu folosi primele arma nucleară. Ele se pronunță pentru trecerea cît mai curînd la examinarea concretă și Ia soluționarea unor asemenea probleme importante cum sînt : interzicerea totală și generală a experiențelor cu arma nucleară; înghețarea cantitativă și calitativă a armamentelor nucleare ; interzicerea militarizării spațiului cosmic, a folosirii forței în Cosmos și din Cosmos în direcția Pămîntului ; interzicerea și lichidarea armei chimice la scară mondială. Toate propunerile și inițiativele statelor participante la Tratatul de la Varșovia pe aceste teme, făcute în comun sau individual, ră- mîn în vigoare.

încheierea lucrărilor congresului internațional de Ia Roma 
„împotriva exterminării prin ioamete"ROMA 20 (Agerpres). — La Roma au luat sfîrșit lucrările congresului internațional „împotriva exterminării prin foamete".în cuvîntul său, președintele Gam- biei, Dawda Kairaba Jawara, a subliniat că este nevoie de o nouă ordine economică mondială pentru rezolvarea problemei alimentare în țările în curs de dezvoltare. Foametea în Africa — a afirmat el — se datorează nu numai catastrofelor naturale, cum ar fi seceta din ultimii ani, dar și „instabilității monetare, deteriorării relațiilor comerciale internaționale, dobînzilor ridicate impuse de țările industrializate".Primul ministru al Italiei, Bettino Craxi, a evidențiat 'interdependența dintre încetarea cursei înarmărilor și soluționarea unor probleme economice stringente.

al Republicii Socialiste Peter Varkonyl, ministrul externe al Republiciițărilor In curs de dezvoltare. El a relevat, după cum arată agenția A.N.S.A., că un proces de dezarmare internațională „ar degaja nu numai importante resurse destinate în prezent armamentelor și cercetărilor militare, dar ar constitui, totodată, un factor de descurajare a conflictelor locale".Fostul secretar general al O.N.U., Kurt Waldheim, a apreciat că securitatea internațională este legată de stabilitatea economică a Sudului. „Astăzi, a arătat el, omenirea se află la o răscruce periculoasă, ca urmare a înrăutățirii situației internaționale și a înghețării • negocierilor Nord-Sud. Pentru a răsturna această tendință, trebuie reluate negocierile în cele mai importante probleme cu care este confruntată omenirea".
cuprinse în politică de la Praga din : 1983 și în Declarația cola Moscova din 28 iunie confirmate pe deplin de situației în ultimul timp, încordare a devenit și mai
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In ultimele zile, la Londra 
alte orașe britanice au avut 
diverse manifestări împotriva peri-, 
colului unui război nuclear. Prin
tre acestea s-a numărat și confe
rința anuală a Comitetului britanic 
pentru pace, în cursul căreia s-a 
condamnat amplasarea de rachete 
nucleare pe continentul european 
și s-a elaborat un program de ac
țiuni pentru pace pentru urmă
toarele luni.

de începerea lucrărilor 
la Fiorennestoriul țării. Totodată, a fost exprimat un protest față de începerea lucrărilor pregătitoare la baza militară de la Fiorennes, din sudul Belgiei, mai înainte ca guvernul de la Bruxelles să adopte o hotă- rire definitivă în această problemă.

în primul rînd ale
FRANȚA:PARIS 20 (Agerpres). — Adunarea Națională Franceză a aprobat declarația de politică generală a guvernului cu 329 voturi pentru. 156 împotrivă și o abținere, transmit agențiile France Presse și Reuter. Acest rezultat, arată agențiile, echivalează

cu un vot de încredere acordat cabinetului Mauroy.în numele grupului parlamentar comunist. Guy Hermler a anunțat decizia P.C.F. de a sprijini, în continuare, guvernul, reînnoind propunerea privind „un dialog constructiv" între partenerii de coaliție.
I

DANEMARCA 
împotriva pericolului

Intensificarea acțiunilor 
unui război atomicCOPENHAGA 20 (Agerpres). — In cadrul manifestărilor pentru pace din această primăvară, organizația națională daneză „Opriți rachetele nucleare" a difuzat în toate localitățile țării manifeste care cheamă la intensificarea ac- < țiunilor partizanilor păcii împotri- ’ va pericolului unui război atomic, în aceste zile, la chemarea orga-

nizației au avut loc ample nifestații antinucleare, care, tic, au cuprins întreaga țară. Tot1- odată, peste 200 de organizații și grupări ale militanților păcii au adresat un mesaj parlamentului în care se cer măsuri concrete pentru oprirea amplasării ‘ în Europa de rachete nucleare.
„ASSOCIATED PRESS"

ma- prac-
MOSCOVA 20 (Agerpres). — După cum transmite agenția T.A.S.S., Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a examinat rezultatele dezvoltării economice a Uniunii Sovietice și îndeplinirii bugetului de stat pe primul trimestru al anului 1984. S-a subliniat că în această perioadă, față de primele trei luni ale anului trecut, producția industrială a crescut cu 4,9 Ia sută comparativ cu 3,8 la sută cit prevedea planul. Productivitatea muncii în industrie a sporit cu 4,6 la sută. Pe seama creșterii productivității muncii s-a realizat 96 la sută din sporul producției industriale.Consiliul de Miniștri a constatat, totodată, că într-o serie de ramuri ale economiei naționale și ale indus-

triei activitatea nu s-a desfășurat la nivelul cuvenit. Nu au fost îndeplinite planul și sarcinile suplimentare la o serie de alte produse.în agricultură, în numeroase regiuni se desfășoară în ritm susținut lucrările agricole de primăvară. în comparație cu primul trimestru al anului trecut, au crescut achizițiile la o serie de produse.Consiliul de Miniștri a stabilit, de asemenea, măsuri în vederea accelerării trecerii agriculturii la o dezvoltare intensivă.Bugetul de stat a primul trimestru în la sută la veniturila capitolul cheltuieli.
fost îndeplinit în proporție de 101,6 și de 98,8 la sută

ORIENTUL MIJLOCIU

zdruncinată dintre state, prin perico- pentru pace.
statele reprezentate la consideră extrem de impor- toate statele Europei să ac- cu consecvență pentru înlă- pericolului unul război nu- să contribuie activ la reali- acestor obiective. Trebuie

ale continentului. Ei- sprijină eforturile care se întreprind în sens.ședință a fost exprimată con- pentru

cores- o arecă la de la

„Trebuie să ne depărtăm de prăpastia 
nucleară”

Intensificarea cursei înarmărilor, trecerea la instalarea noilor rachete 
nucleare, proiectele privind militarizarea Cosmosului, departe de a demo
biliza sau descuraja lupta antirăzboinică a maselor populare — au deter
minat, dimpotrivă, o intensificare și diversificare a acțiunilor. mișcării 
pentru pace. Refuzînd să accepte situația creată ca o fatalitate, în nume
roase țări forțe sociale tot mai largi și tot mai variate, indiferent de con
cepțiile politice și filozofice, se ridică la luptă pentru înlăturarea primej
diei crescînde a unui război nuclear pustiitor, pentru asigurarea păcii. 
In acest sens este semnificativă relatarea agenției americane ASOCIATEI) 
PRESS despre angajarea în mișcarea pentru pace din S.U.A., prin mij
loace și acțiuni specifice, a unor noi

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al Na
țiunilor Unite a adoptat o rezolu
ție care aprobă prelungirea cu încă 
șase luni a mandatului Forței in
terimare a O.N.U. din sudul Libanu
lui (UNIFIL). Această forță cuprin
de 5 700 de militari provenind din 
zece țări și a fost creată în 1978. 
Actualul mandat al UNIFIL va ex
pira la 19 octombrie a.c.

Din surse militare libaneze se arată că „procesul de dezangajare a trupelor se desfășoară conform planului șl etapelor stabilite" de Comitetul militar cvadripartit, reprezentanți al forțelor mentale, ai și șiite. format din guverna- milițiilor creștine, druze de stat

categorii socio-profesionale.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Situația la Beirut și în regiunea muntoasă adiacentă a fost calmă în cursul zilei de vineri. în contextul operațiunilor de desfășurare a celor aproximativ 200 de militari libanezi pe „linia verde" care separă cele două sectoare ale Beirutului, pentru a observa felul în care se respectă încetarea focului. Pentru aceasta, milițiile rivale s-au retras cu cîteva sute de metri de pe amplasamentele ocupate pînă acum, informează agențiile internaționale de presă.

DAMASC 20 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, și șeful statului libanez, Amin Ge- mayel, au convenit, în cursul convorbirilor avute la Damasc, asupra „unei serii de principii pună capăt luptelor din anunțat agenția siriană Sana, citată de agenția■ Press., Cei doi președinți au fost de acord asupra necesității grăbirii procesului de formare a unui guvern libanez de uniune națională, capabil să pună capăt conflictului din Liban, a declarat, . ' ' " _ ... -Presse, un purtător de cuvînt oficial sirian.

menite să Liban", a de presă Associated
>ăt —-potrivit agenției France

întregii politicii confruntări la lucrările Conferinței convenirea

După ce au luptat împotriva variolei, a discriminării și au încercat să reducă foametea în lume, tot mai multe cercuri filantropice americane îmbrățișează acum cauza preîntîmpinării războiului nuclear. Milioane de dolari sînt chel- tuiți pentru diferite programe. Astfel, la Boston este programată o dezbatere cu participarea a cinci specialiști americani și a cinci specialiști sovietici în probleme politice pe tema preîntîmpinării unei confruntări nucleare. De asemenea, se are în vedere zarea unor referendumuri în giunea Oceanului Pacific pentru a se împiedica proliferarea în continuare a armelor nucleare, precum și efectuarea de cercetări privind posibilitatea de a se reduce giganticele arsenale nucleare ale S.U.A. și U.R.S.S. la un nivel minim.Marty Teifel, directorul fundației „CS Fund" din California, care subvenționează grupul antinuclear „Nuclear Free Pacific" (Pacificul — zonă fără arme nucleare), a declarat : „Trebuie să găsim metode 
specifice pentru a ne îndepărta de 
prăpastie, căci sîntem foarte a- 
proape de ea“. Fundația lui Teifel se numără printre sutele de organizații filantropice din S.U.A. dis- ■ punînd de milioane de dolari primiți de la persoane bogate sau corporații — care caută în acest fel să obțină reducerea impozitelor lor. (Legislația americană prevede reduceri de impozite pentru firmele ce afectează fonduri scopuri filantropice — N.R.). fel, organizațiile. filantropice cheltui milioane de dolari cercetare, învățămînt, p„v. conferințe și alte programe. în ultimii ani, filantropii acordă tot mai frecvent subvenții pentru cercetări privind controlul armamentelor, înfăptuirea securității și prevenirea unui război nuclear.Rob Stein, președinte al organizației „Forum Institute", cu sediul la Washington, care urmărește acțiuni filantropice, a afirmat că, dacă pînă la sfîrșitul anilor '70 numai cîteva fundații au efectuat cheltuieli pentru asemenea scopuri, acum numărul celor implicați este foarte mare.Dr. David Hamburg, președinte al Corporației „Carnegie", organi-

organi-re-

unor Ast- pot penttu publicații,

zație filantropică cu sediul Ia New York, a apreciat că fondurile fundației destinate problemelor reducerii înarmărilor s-au triplat în ultimii ani, atingînd aproximativ 12 milioane dolari — și există indicii că această tendință va continua. Corporația „Carnegie" investește anual șase milioane de dolari in studierea căilor de reducere a riscului unui război nuclear, parte din sumă va fi folosită tru finanțarea dezbaterii intre perți americani și sovietici, gramată în'principiu pentru mai.Fundația „Ford", mai mari fundații S.U.A., a anunțat corda subvenții in milioane dolari — _ organizații americane și jumătate pentru organizații din Norvegia, Anglia, R.F.G., Franța, Australiași Japonia — în vederea studierii problemelor privind controlul armamentelor și securitatea în Europa occidentală și în lumea a treia.Printre cauzele care au determinat extinderea acestor acțiuni, Associated Press enumeră decizia președintelui Reagan de a trece la militarizarea spațiului cosmic, lipsa de progrese în negocierile so- vieto-americane privind armamentele, pericolul proliferării armelor nucleare. 1îngrijorarea crescîndă față de e- voluția înarmărilor — arată agenția — are o bază largă. Fundația „George Gund", veland (Ohio), după zile a subvenționat locale, s-a decis recent principalele programe pe problema controlului armamentelor și a securității. Unul din beneficiarii subvențiilor acordate este „Institutul de politică mondială" din New York, care a primit în ultimii doi ani suma de 40 000 dolari. Potrivit președintelui institutului, ■ ideea călăuzitoare a cercetărilor și publicațiilor este că lumea ar fi mal în siguranță dacă „am reduce capacitatea noastră nucleară la un nivel minim" și dacă politica externă americană ar fi transformată Intr-o politică de respectare a independenței și suveranității tuturor țărilor și de colaborare.

O pen- ex- pro- lunacele din

luanda: Angola1 se pronunță pentru o reglementare
justă și durabilă a situației din Africa australă

una din particulare recent că va a- valoare de 3,7 jumătate pentru

din Cle- ce ani de organizații să-și axeze

LUANDA 20 (Agerpres). Angola se pronunță pentru mentare justă și durabilă a din Africa australă, pentru îndeplinirea prevederilor rezoluției 435 a Consiliului de Securitate al O.N.U. cu privire la Namibia, pentru lichidarea sistemului de apartheid din R.S.A. - se spune în rezoluția plenarei C.C. al M.P.L.A. — Partidul Muncii din Angola, desfășurată la Luanda. Documentul reafirmă solidaritatea deplină a poporului angolez cu lupta

— R. P. o regle- situației

dreaptă a poporului

namibian. Poporului(S.W.A.P.O.),țional African (C.N.A.) — din R.S.A. Referitor la problema națnibiană, C.C. al M.P.L.A. — Partidul Muncii arată că Republica Sud-Africană trebuie să înceapă negocieri directe cu S.W.A.P.O., în vederea Încheierii unui acord de încetare a focului, aceasta constituind un prim pas pentru îndeplinirea rezoluției 435 a Consiliului de Securitate.

condus de Organizația din Africa de Sud-Vest șl a Congresului Na-

Apel în favoarea celor opt țări din Sahel
grav afectate(Agerpres). — Pro- de secetă

drept scop bazate pe . securitățiiîn repetate avea loc Berlin. externe ai sta- Tratatul de la în luna noiem-
GENEVA 20gramul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) și Biroul Națiunilor Unite pentru Sahel (B.N.U.S.) au lansat, la Geneva, un apel la sporirea asistenței internaționale în favoarea celor opt țări din Sahel grav afectate de seceta care bîntuie de mai mulți ani în această regiune. Agenția France Presse menționează că apelul urmează după o conferință de presă organizată de cele două organisme la Ouagadougou, capitala Voltei Superioare, în cadrul căreia s-a preconizat punerea în aplicare a unui amplu plan de asistență, în valoare de 2,331 miliarde dolari,

destinat țări în ________ __________ _________țelor spcetei. între altele, s-a precizat că de cea mai mare urgență este procurarea de alimente și mente în vederea reducerii tații infantile, care a atins din: Sahel un nivel ridicat dițiile în care speranța de coborît la 43 de ani. Planul elaborat prevede ca obiective importante forarea a peste 72 000 de puțuri pentru alimentare cu apă in localitățile rurale, precum și un program de combatere a , fenomenului de extindere a deserturilor.

sprijinirii eforturilor acestor direcția atenuării consecin-medica- mortali- în țările în con- viață a

★BUDAPESTA 20 (Agerpres). — La 20 aprilie s-au încheiat la Budapesta lucrările ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.în cadrul ședinței, care s-a desfă-
★șurat într-oreciprocă tovărășească, au fost examinate probleme legate de situația din Europa în contextul mai larg al situației internaționale generale.A fost adoptat un comunicat comun, care se dă publicității.

atmosferă de înțelegere

--- \^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

CIUDAD DE PANAMA: Negocierile-unica modalitate

IN FAVOAREA CONSTITUIRII UNEI ECHIPE UNITARE COREENE 
LA JOCURILE OLIMPICE. Agenția A.C.T.C. informează că președintele 
Comitetului Olimpic al R.P.D. Coreene, intr-o scrisoare trimisă președin
telui Comitetului Olimpic din Coreea de Sud, după ce reamintește atitu
dinea nejustă adoptată de reprezentanții părții sud-coreene la intilnirea 
precedentă de la Panmunjon, propune organizarea unei noi intilniri 
bipartite la 26 aprilie, pentru a discuta despre posibilitatea constituirii 
unei echipe unitare coreene la Jocurile Olimpice.

penhaga, reuniunea Biroului Internaționalei Socialiste, s-a anunțat, potrivit agenției France Presse, la sediul Partidului social-democrat danez. Reuniunea, care va fi axată în principal pe dezbaterea unor probleme economice mondiale și a situației din Africa australă, va fi condusă de președintele Internaționalei Socialiste, Willy Brandt.
de soluționare a situației din America CentralăCIUDAD DE PANAMA 20 (Agerpres). — Escalada militară in America ' Centrală este îngrijorătoare și face necesară Intensificarea eforturilor „Grupului de la Contadora" pentru reglementarea pe cale pașnică a situației din regiune — a relevat președintele Republicii Panama, Jorge Illueca — informează agenția I.P.S.

într-o declarație tăcută cotidianului panamez „Critica", el a menționat că soluționarea crizei revine părților implicate direct in conflict, „Grupul de la Contadora" oferind bunele sale oficii pentru promovarea dialogului.Șeful statului panamez a subliniat că negocierile constituie unica modalitate, de rezolvare a situației din zonă.

LA BELGRAD a fost semnat programul de colaborare culturală dintre România și anii 1984—1986. Iugoslavia pe
AL PARTID.U- 
INDEPENDEN-

PLENARA C.C. 
LUI AFRICAN AL 
TEI — PARTIDUL DE GUVER- 
NĂMÎNT DIN GUINEEA-BISSAU — desfășurată la Bissau, a adoptat proiectul noii Constituții a țării,' care " ' " ' " '

edificarea unei societăți lipsite de orice forme de exploatare, iar pe plan extern — promovarea unei politici antiimperialiste și anticolonialiste. După cum relevă 'agenția T.A.S.S., noua Constituție urmează să fie supusă unui referendum.

PLENARA COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI 
NIST DIN COLUMBIA a ca lucrările celui de-al Congres al partidului să se desfășoare în perioada 7—11 noiembrie, la Bogota.

COMU- hotărît 14-lea

I ■ rii, •' care stipulează participarea | maselor' populare la conducerea și REUNIUNEA BIROULUI IN
TERNAȚIONALEI SOCIALISTE. La 25 și 26 aprilie se va desfășura la Slangerup, în apropiere de Co-

REZERVELE ÎN DEVIZE CON
VERTIBILE ALE ITALIEI au scăzut de la 10.9 miliarde dolari la 9,2 miliarde dolari, în primul trimestru al acestui an, se arată în- tr-un raport al Băncii Italiei dat publicității la Roma.
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