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Județele Caras-Severn, Hunedoara, 

Bistrița-Năsă ud si Satu Mare au încheiat -I 1

Obiective majore în marea întrecere 
ce se desfășoară în întreaga fără

PRODUC77A F/Z/CA

ÎNSĂMlNȚAREA PORUMBULUI
Telegrame adresate C. C, al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în telegrame adresate COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, PER
SONAL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, președintele Republicii, comitetele județene de partid Caraș-Severin, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Satu Mare raportează minarea insămînțării porumbului pentru consum în ogor propriu pe suprafețele planificate. Redăm trase din aceste telegrame :

Județul Caraș-Severin
Vă încredințăm, mult stimate tovarășe secretar ge

neral, că - desprinzînd învățămintele cuvenite din ex
periența anilor trecuți - am acordat cea mai mare 
atenție calității insămînțărilor, respectării stricte a nor
melor tehnologice, ceea ce ne indreptățește să afir
măm că există toate condițiile pentru a realiza și chiar 
depăși substanțial producția de porumb boabe prevă
zută pentru acest an.

Vă informăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că in zilele următoare vom concentra toate forțele ma
teriale și umane de la sate la terminarea însămînțării 
celorlalte culturi aflate in actualitate, și în primul rînd 
a fasolei pentru boabe și a plantelor furajere, precum 
și la întreținerea corespunzătoare a suprafețelor insă- 
mințate în această primăvară.

Oamenii muncii din Caraș-Severin, urmînd insufle- 
țitorul exemplu al gindirii și activității dumneavoastră 
revoluționare, sint hotăriți să ducă la îndeplinire obiec
tivele și sarcinile încredințate pentru a 
t>ina cu noi succese marile evenimente 
acestui an - cea de-a 40-a aniversare 
noastre revoluții și Congresul al Xill-lea 
pentru măreția României socialiste.

de eliberare socială și națională, antifascistă și 
tiimperialistă și Congresul al Xill-lea al Partidului 
munist Român.
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Județul Bistrița-Năsăud
Oamenii muncii din unitățile agricole socialiste - 

mecanizatori; țărani cooperatori, specialiști, in frunte cu 
comuniștii - făcîndu-și un titlu de mindrie din a trans
pune exemplar in viață hotărîrile de partid și de stat, 
prețioasele dumneavoastră indicații, utilizind la maximum 
mijloacele de care dispun, organizind mai bine munca, 
vă raportează că au terminat insămințarea porumbului 
boabe pe întreaga suprafață planificată in condiții ca
litative superioare. Au fost totodată depuse eforturi 
susținute pentru încheierea semănatului Ia celelalte 
culturi din această campanie.

Hotăriți să întimpinăm cu rezultate de prestigiu cele 
două mari evenimente ale anului, a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și Congresul al Xill-lea al partidului, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sîntem ferm hotăriți de a face totul ca 
in anul acesta să obținem rezultate superioare în toate 
sectoarele agriculturii, aducîndu-ne astfel o contribuție 
mai mare la înflorirea meleagurilor Bistriței și Năsăudu- 
lui, la propășirea și progresul patriei noastre, Republica 
Socialistă România.
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Din întreaga țară primim vești îmbucurătoare despre succesele obținute de oamenii muncii din fabrici și uzine, de pe șantiere și ogoare, din institute de cercetare științifică, din toate domeniile de activitate, succese dedicate zilei de 1 Mai, zi pe care poporul nostru o va sărbători sub semnul mărețelor evenimente politice ale acestui an - a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al Xlll-Iea al partidului. Se desprind cu toată claritatea din aceste știri abnegația, hotărîrea și răspunderea cu care oamenii muncii, strins upiți în jurul partidului, al secretarului său generH- tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează pentru înf&Vwirea exemplară, la toți indicatorii cantitativi și calitcrtivi, a planului pe acest an.In bătălia pentru înfăptuirea sarcinilor complexe din acest al patrulea an al cincinalului se situează obiectivele importante stabilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, între care realizarea planului la producția 
fizică, la înalt nivel calitativ și cu consumuri materiale 
cit mai reduse, constituie/o prioritate majoră, sublinia
tă din nou la recenta șgdință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.'R. Există, desigur, un șir de întreprinderi care și-au jfăcut un titlu de cinste din a-și realiza sarcinile de! plan cu consumuri materiale și energetice mereu măi scăzute, concomitent cu ridicarea performanțelor țiehnice ale produselor. In primul, trimestru,din :.pceștj(p,>.o serie de,.unițăți djn .economie s-au situat în fruntea întrecerii tocmai prin rezultatele lor remarcabileîobținute în realizarea, deopotrivă, a sarcinilor cantitațive și calitative, potrivit angajamentelor asumate. Ast’fel, întreprinderea „Oțelinox" din Tîrgoviște, Întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din București, întreprinderea chimică - Turda, Combinatul petrochimic pitești, Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea» Combinatul de fibre sintetice — Săvinești ș.a. și-au depășit sarcinile la producția fizică, livrînd suplimentar produse solicitate de economie, în condițiile realizării unor însemnate economii de materii prime și materiale, combustibil și energie.Desigur, în fiecare întreprindere există importante posibilități de reducere-JrArbstanțială a consumurilor materiale. Aceasta este la ora actuală una dintre cele mai importante sarcini economice care trebuie să se situeze în centrul preocupărilor fiecărui colectiv de întreprindere, tuturor organelor și organizațiilor de partid,' centralelor și ministerelor. O atare cerință se impune cu atît mai mult dacă ținem seama că, în anul trecut și în primul trimestru din acest an, într-o serie de unități economice nu au fost respectate normele de consum stabilite, înregistrîndu-se consumuri suplimentare la materii prime, materiale, combustibil și energie. Pornind de la această situație, Comitetul Po
litic Executiv a hotărît, în recenta sg ședință, ca în 
cursul lunii mai să se facă o analiză amănunțită, 
fiecare minister și ramură economică, a modului 
care se realizează normele de consum fixate, a măsu
rilor stabilite pentru încadrarea riguroasă în acesta 
norme. Nu există întreprindere în care să ss poară spune că au fost epuizate resursele de reducere a cheltuielilor materiale, lată de ce, în spiritul sarcinilor 
stabilite Ia recenta ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv, trebuie să se ia toate măsurile și să se asigure 
- prin' acțiuni de reproiectare și modernizare a produ
selor, de reducere a greutății acestora - încadrarea in 
consumurile stabilite prin planul pe anul 1984, pe fie
care produs în parte, și, totodată, să se studieze și să 
se găsească în continuare noi căi și posibilități 
reducere și mai accentuată a acestor consumuri, 
fel incit în toate ramurile economiei naționale și 
toate unitățile de producție să fie pe deplin puse 
valoare marile rezerve care mai există in această 
vință. Cît despre importanța cu totul deosebită a acestei acțiuni, iată o cifră sugestivă : fiecare procent de 
reducere suplimentară a cheltuielilor materiale echi
valează în acest an cu o economie de peste 11 mi
liarde lei. Miliarde ce ppt și trebuie să fie destinate dezvoltării economiei naționale, creșterii bunăstării întregului popor I

constanta : O nouă navă de mare tonaj
Era o dimineață de aprilie 

capricios, friguros. La Șantie
rul naval Constanța însă, se 
muncea la cea mai înaltă 
temperatură. Jeturile apara
telor de sudură mînuite de 
formațiile de lucru conduse 
de maiștrii Vasile Leontin și 
Stancu Ștefancu și zgomotele 
ciocanelor lăcătușilor Olimpiu 
Pogan sau Ion Oprea grăbeau 
conturul decisiv al unui nou 
mineralier de 65 000 tdw.

— E nava pe care o vom 
lansa în cinstea zilei de 
1 Mai — spune cu vădită 
mindrie inginerul Dumitru 
Teodorescu, șeful secției I 
navală. Vă amintiți, tot in 
pragul zilei de 1 Mai, in 1975, 
am lansat, in prezența 
secretarului general al parti
dului, tovarășul ' Nicolae 
Ceaușescu, primul mineralier 
de mare tonaj, „Tomis“, pe 
care l-am construit în para
lel cu docurile uscate. De ± u„u wl» 
atunci -tie-am făcut -o tradiție' de 15 ' ori capacitatea întregii 

flote românești din'19651'Am 
luat ca reper anul 1965 pen
tru că după Congresul al IX- 
lea al partidului a început 
prima fază de modernizare a 
Șantierului naval Constanța.. 
Apoi au urmat vizitele de lu
cru ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din 1970 și din 
1973, cind s-au pus bazele 
dimensiunilor actuale ale ce
lor mai mari șantiere navale 
din țară, la Constanța și

să întimpinăm- flecare mare 
sărbătoare a poporului nos
tru cu o nouă lansare 
sau chiar cu o premieră ab
solută, ințelegind prin aceas
ta primul petrolier de 150 000 
tdw, primul mineralier de 
65 000 tdw, primul derocator 
și prima dragă — utilaje de 
mare capacitate și înaltă teh
nicitate, cărora trebuie să le 
adăugăm, neapărat, uriașele 
porți ale ecluzelor de la Agi-

fi

gea și Cernavodă ale Cana
lului Dunăre-Marea Neagră.

— Să vorbim totuși despre 
nave. Cile lansări au fost din 
1975 și pină în prezent ?

— în total, 25, dar care în
sumează o capacitate de 
1 855 000 tdw, adică aproape

Mangalia, și vizitele din anii 
următori, 
la țărmul 
de fiecare 
întocmai a 
împlinirea

■Așa cum vom raporta și cu- 
prilejul zilei de 1 Mai...,

...Am revenit,' după mteva' 
'zile, printre constructorii de 
nave constănțeni : la ora cind 
citiți aceste rînduri, „Baia de 
Fier“ este a 26-a navă de 
mare tonaj lansată la Șantie
rul naval din Constanța și a 
doua din acest an. încă, o 
dovadă a inaltei răspunderi 
muncitorești cu care acțio
nează navaliștii constănțeni 
pentru înfăptuirea planului și 
a angajamentelor asumate în 
întrecere. (George Mihăescu, 
corespondentul „Scinteii").

Județul Hunedoara
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al partidului,

Transpunind in viață prețioasele orientări și indicații 
pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, ni le-ați trasat privind ob
ținerea in acest an a unor producții record in agricul
tură, vă raportăm că, prin eforturile depuse de țăranii 
cooperatori, mecanizatorii și specialiștii din agricultura 
județului Hunedoara, am încheiat semănatul porumbu
lui. in ogor propriu pe întreaga suprafață planificată. 
De asemenea, au fost terminate in întregime insămin- 
țările la cultura cartofului, sfeclei de zahăr și a plan
telor furajere.

Organele și organizațiile de partid din agricultură, 
preocupate în permanență să dea viață indicațiilor 
dumneavoastră de dezvoltare și modernizare a agricul
turii, acționează cu insistență pentru valorificarea în
tregului fond funciar, cultivarea fiecărei palme de pă
mînt, așa cum este prevăzut în programul unic de creș
tere a producției agricole. De asemenea, dăm o aten
ție specială efectuării lucrărilor pe pajiști și' pășuni' 
pentru a asigura hrana îndestulătoare necesară creș
terii animalelor și sporirii producției de carne, lapte, 
lină.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar 
general, că oamenii muncii din agricultura județului 
Hunedoara, în frunte cu comuniștii, muncesc cu dărui
re revoluționară, animați de puternice sentimente pa
triotice, pentru înfăptuirea noii revoluții agrare, pen
tru obținerea unor producții agricole record, cinstind 
astfel prin fapte demne de muncă marile evenimente 
politice din acest an - a 40-a aniversare a revoluției

Judelui Satu Mare
Oamenii muncii din agricultura județului Satu Mare, 

români, maghiari, germani și de alte naționalități, au 
acum satisfacția de a vă putea raporta că au încheiat 
lucrările de insămînțare a porumbului pentru consum in 
ogor propriu, a soiei, plantelor tehnice, cartofilor și a 
altor culturi, insumînd o suprafață de 105 577 hectare.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general al partidului, că toți locuitorii satelor din jude
țul nostru, in frunte cu comuniștii, intr-o deplină unitate 
de gînd și faptă, sînt ferm hotăriți să înfăptuiască întru 
totul, așa cum ne-ați cerut, prevederile Programului unic 
de creștere a producțiilor vegetale și animale in gospo
dăriile proprii ale membrilor cooperatori și ale produ
cătorilor individuali.

Folosim acest prilej pentru .a. no exprima frică o dată 
sentimentele de aleasă stimă, respect, dragoste și re
cunoștință profundă pentru grija permanentă ce o pur- 
tați agriculturii noastre socialiste, dezvoltării și moderni
zării ei și ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să sporim în continuare efor
turile pentru a ridica activitatea din agricultură la nive
lul cerințelor și exigențelor noii revoluții agrare, pentru 
a obține producții cît mai mari, sigure și stabile, adău
gind astfel noi și prestigioase realizări în salba de 
succese cu care întregul nostru popor intîmpină gloriosul 
jubileu de la 23 August și Congresul al Xill-lea al 
partidului nostru comunist.

*740 DE ANI DE MARI IZB1NZI SER STINDARDUL PARTIDULUI
Pămînturi cîștigate pentru pîine„Cercul de oțel", cu circumferință de 156 de kilometri, s-a născut exact în 9 luni. Nouă milioane metri cubi de pămint au fost dislocați pentru a ridica digul de o sută cincizeci si șase de kilometri, stavilă de netrecut în calea apelor. Lopata, hirlețul n-au avut acces aici. Scre- perele, buldozerele, rulourile compresoare au clădit grăbite și pentru totdeauna brîul de puternic astfel, vărsată măvară, Balta 1 toriu în care se năpusteau cotropitoare șuvoaiele ca niște herghelii nărăvașe. Berzele ori călifarii s-au rotit ani și ani pe aici, mi- rîndu-se că locurile lor tradiționale de cuibărit s-au schimbat atît de mult, în .numai trei anotimpuri.Ofensiva, avînd drept în-

ceput anii ’60, a scos de sub stăpînirea acvatică o vatră de piine de 72 000 de hectare : Insula Mare a 
Brăilei. Amintirea bălții încă-nu s-a risipit total. Ea se îngemănează și se con-

Cum se vede, lucrurile nu se transferă atît de ușor în uitare, deoarece și oamenii au grijă să lașe semnele lor anume pentru memorie. Aici, cu puțin timp înaintea celei de-a patra recolte
Dunării, numără acum patrusprezece cercuri. Patrusprezece40 viguros orinduiri. Și fiecare semn în pădurea din jurul Insu-

cercuri din cele cîte numără trunchiul al noii noastre

A
CULORILE
DIN INIMI

i pămînt la fel de : ca și oțelul. Și cînd Dunărea re- a venit în prin-a mai aflat Brăilei — teri-

Zn Insula Mare a Brăilei, acolo unde oamenii 
scriu o pagină eroică din epopeea marilor recolte

fundă însă cu miresmele de pîine ce se ridică din acest „Bărăgan dintre ape", cu veri toride și ierni la fel de năprasnice. Noul a preluat întotdeauna cîte ceva din vechea vatră care l-a născut. Orșova de azi, de exemplu, a luat în zestrea ei și un fir din tradiția Ada-Kaleh-ului, iar asemenea exemple oferite de acești ani sint nenumărate.

de pîine — era . după diluviul din 1970 — „insularii" au plantat, pentru aducere aminte, plopi și sălcii în jurul „cercului de oțel". Pentru aducere aminte și pentru a sparge hoardele de valuri și sloiuri pe care Dunărea le ridică în fiecare primăvară împotriva digului.Copacii din plantația tî- nără, menită să țină piept

lei trimite la tot atîtea emoționante mărturii despre bătălia care a avut și are loc aici pentru fertilizarea noilor pămînturi.încă se mai împlinea primul cerc din trunchiul fraged, numai sevă, al plopilor abia plantați, cînd „pionierii" din Insulă avansau cu buldozerele în jungla verde, pregătind lanurile să primească sămîn-

ța. Seara, la focurile din jurul barăcilor, auzeai frîn- turi de replici bărbătești :„Azi am îngenuncheat privalul Aurelu...".„Lacul Șerbanu e și el gata să se predea. în cu- rind vom mînca porumb fiert de sub luciul lui"...„începem miine la punctul Săpatu ?...“Pionierii acestei „terra incognita" mai frigeau încă, la focurile de seară, bibanii și crăpuștenii pescuiți în apele neînvinse încă, visînd la foșnetul lanurilor de porumb. Cit de emoționant se repetă istoria ! La focurile de vară, de pe șantierele celor patru decenii de libertate, gîndul a țintit totdeauna spre șarja ori lumina care vor fi, spre ora-
Ilie TĂNĂSACHE 
Cornelia KFR1M corespondentul „Scînteii

E freamăt de pădure și steaguri de lumină, 
îmbărbătați de-un nume, de-a patriei 

chemare, 
în pace minereul se-adună în uzină, 
în ziua de Armindeni cînd cîntecul e floare.

Muncim in demnitate, muncim cu 
îndrăzneală

partidul veșnic tînăr, istorie iscînd, 
semințe germinează la vîrsta ideală 
cînd fapta se așterne cum am purtat-o-n

\ gînd.

Pe-ntinderea cîmpiei își bate griul pulsul, 
culorile din inimi se string precum e iia, 
luînd din copaci floralul și rîurilor cursul, 
cum vremea-și ia urcușul la noi, în

România.
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Vatra de pîine a Insulei Mari a Brăilei 
ganul dintre ape" își merită renumele, 
făuritori de mari recolte, în acest timp 

precedent

na. „Bără-
oamenilor

nu cunoaște odih 
datoritâ hărniciei 
de împliniri socialiste fărăFoto: S. Cristian

r

(Continuare în pag. a V-a)
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ÎIMSĂMÎNȚĂRILE - ÎNCHEIATE ÎN CEL MAI SCURT TIMP!

în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Argeș, lucrările din actuala campanie de primăvară sînt în plină desfășurare Discuțiile avute la direcția agricolă județeană, cit și cu mai multi specialiști din unitățile agricole au evidențiat, ca un aspect general, preocuparea susținută pentru încheierea însămînțărilor intr-un timp cît mai scurt și efectuarea unor lucrări de cea mai bună calitate. Și trebuie precizat că, în condițiile acestei primăveri capricioase, aceste obiective nu sînt simplu de realizat,— Practic, pînă acum, la semănat ne-am strecurat printre „ferestrele" dintre ploi — ne spune Constantin Tamangă, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană. Cu mijloacele mecanice din dotarea stațiunilor de mecanizare ‘ putem realiza o viteză maximă la semănat de 4 000 hectare pe zi. De la începutul campaniei însă, din cauza deselor averse de ploaie, numai în două zile. 16 și 17 aprilie, acest ritm a fost realizat și depășit cu 200 hectare și. respectiv, 300 hectare. Mai avem două zile de lucru pentru a încheia semănatul florii-soarelui și 8 zile pentru a termina însămînța- rea porumbului pe întreaga suprafață planificată — 32 400 hectare — tn sectorul socialist al agriculturii.Am urmărit în mai multe unități agricole din județ cum se acționează pentru grăbirea însămînțărilor și efectuarea celorlalte lucrări de sezon din agricultură.
TIMPUL POATE FI INSTABIL, 

DAR ORGANIZAREA MUNCII TRE
BUIE SA FIE PERMANENT BUNA. Joi și vineri, după ploile de la începutul săptămînii, soarele a apărut din nou. iar vîntul a grăbit în multe locuri zvîntarea terenului. Ca urmare. în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Teiu, Izvoru, Pitești și Miroși, specialiștii au dat semnalul pentru reînceperea activității din cîmp. La C.A.P. Teiu discutăm cu Gabrian Dragomir, inginerul-șef al unității, pe care-1 găsim la primele ore ale dimineții, în cîmp, alături de mecanizatori. „în această campanie nu am putut lucra din plin decit una sau două zile — ne spune inginerul. Nu intram bine cu toate forțele în brazdă, că ploaia ne oprea din nou din lucru. Iar pe terenurile noastre, formate din soluri grele, o. ploaie cît de mică ne ține pe loc două-trei zile. în aceste condiții de vreme instabilă, singura soluție să avansăm cu semănatul și să încheiem 
cît mai repede lucrările este să organizăm temeinic activitatea din cîmp, pentru a putea folosi cît mai Intens fiecare zi, fiecare oră bună de lucru. Soarele și vîntul au zvîntat pămîntul. Am identificat două sole unde putem lucra și am hotărit să reîncepem imediat semănatul".într-adevăr, în acest mod este organizată activitatea.. Cele două formații de mecanizatori uha' pentru pentru a lucra., din plin. La fiecare punct de lucru au fost' aduse' semințe și îngrășăminte chimice pentru o zi întreagă. De asemenea, formațiile de tractoare sînt dotate cu ateliere mobile, aparate de sudură, piese de schimb, astfel că orice defecțiune

Orele bune de lucru în cîmp 
sînt folosite din plineste remediată de mecanici pe loc. Aflăm că imediat ce se va încheia semănatul florii-soarelui, cele trei semănători vor fi modificate pentru însămînțarea porumbului, ceea ce va permite realizarea unei viteze duble față de cea planificată.Și în alte unități din județ — la cooperativele agricole din Negrași, Ungheni, Slobozia, Ștefan cel Mare, Rîca și Filfani — ne-am convins că mecanizatorii și specialiștii știu să ARGEȘ

■4

prețuiască timpul bun de lucru. Ingi- nerul-șef al C.A.P. Negrași, Ion Mihăilă, ne spune : „Pentru a începe mai repede semănatul pe parcelele cu umiditate ridicată, noi am găsit soluția să facem o discuire pentru spargerea crustei. în felul acesta, pămîntul se zvîntă mai repede in profunzime și putem semăna cu o zi. o zi și jumătate mai devreme". Dealtfel, această măsură se aplică cu bune rezultate în toate unitățile agricole din județ. Tot în acest scop, al creării unui front larg de lucru la semănat, toate formațiile care lucrează la pregătirea terenului își desfășoară activitatea în schimburi prelungite, pînă la orele 22—23 noaptea.
ÎNSAMÎNȚARILE — EFECTUATE 

LA UN ÎNALT NIVEL AGROTEH
NIC. Pretutindeni in județ este de remarcat preocuparea deosebită a mecanizatorilor și specialiștilor de a efectua numai lucrări de cea mai bună calitate. „în condițiile acestei, primăveri, cînd in sol avem umidi
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însămînțarea porumbului pe terenurile cooperativei agricole din satul Scăpau, j’udețul Mehedinți Foto : E. Dichiscanu

tate suficientă iar terenul se pregătește ca pentru grădină, este păcat să nu facem lucrări de calitate — remarca tovarășul Constantin Tamangă. în plus, a face acum lucrări de calitate, a realiza densitatea optimă la fiecare cultură și, diferențiat, pe fiecare parcelă reprezintă o modalitate de a compensa întîrzierea însămin- țărilor provocată de timpul nefavorabil. Iată de ce în această privință nu admitem nici o încălcare a nor

melor agrotehnice stabilite". Pe terenurile C.A.P. Ștefan cel Mare ne-am convins de ceea ce înseamnă executarea unor lucrări de calitate. Dincolo de faptul că mecanizatorii cunosc perfect normele tehnice înscrise în foile de lucru, specialiștii asigură printr-un control permanent respectarea lor cu strictețe. La însă- mînțarea porumbului, tractoarele înaintează numai cu viteza întîi, aceasta fiind hotărîtoare pentru realizarea densității stabilite. Apoi, pe fiecare parcelă însămînțată, șeful fermei verifică, prin sondaj, calitatea pregătirii terenului și realizarea densității. Numai după aceasta se face recepția lucrărilor, în fișa de recepție înscriindu-se numele mecanizatorilor care au lucrat la pregătirea terenului, la erbicidat și la semănat.
NICI O CLIPA PIERDUTĂ LA 

ERBICIDAREA GRÎULUI! O lucrare de sezon care nu suportă nici o aminare o constituie acum și erbici- darea cerealelor păioase. La C.A.P. 

Hîrsești se lucra din plin atît la însămințarea porumbului, cît și la er- bicidarea cerealelor păioase. Organizarea activității este exemplară. Formațiile de erbicidare sint dotate cu cisternă pentru aducerea apei, pompe, iar cooperatori special instruiți fac jalonarea lanului pentru împrăș- tierea uniformă a erbicidelor.Dealtfel, pe lingă intensificarea însămînțârii porumbului, in toate unitățile agricole se acordă maximă atenție erbicidării cerealelor păioase. Pînă vineri seara, din cele 50 900 hectare cu grîu și 10 320 hectare cu orz au fost erbicidate circa 8 000 hectare. Cu echipamentele de erbicidare de care dispun unitățile agricole, a- ceastă lucrare s-ar putea încheia în trei zile pe întreaga suprafață cultivată cu cereale păioase. Dar, din cauza umidității ridicate a solului, în unele zone nu se poate intra cu mijloacele mecanice în lanurile de grîu. Ca atare, au fost pregătite două avioane pentru erbicidarea aeriană. Ele au fost repartizate în consiliile agroindustriale Slobozia și Stolnici, cu problemele cele mai grele, și pot realiza zilnic cite 1 200—1 300 hectare.Am înfățișat doar cîteva secvențe de lucru care dovedesc cu prisosință că lucrătorii ogoarelor argeșene — mecanizatori, cooperatori și specialiști — sînt deciși ca, prin folosirea din plin a timpului bun de lucru și a mijloacelor mecanice, să încheie cît mai grabnic însămînțările de primăvară și celelalte lucrări de sezon, spre a pune baze solide producțiilor record din acest an.
P. AUREL 
Gh. CÎRSTEA corespondentul „Scînteii"

Semănatul porumbului 
se desfășoară pe un

JPînă vineri seara, în județul Teleorman au fost însămînțate cu diferite culturi de primăvară 110 250 hectare, ceea ce reprezintă 42 la sută din suprafața planificată. Semănatul sfeclei de zahăr s-a încheiat, iar floarea-soarelui se însămînțează pe ultimele 3 000 hectare. Importante forțe umane și mecanice sint concentrate acum la semănatul porumbului, cultura cu cea mai mare pondere în județ. Ca urmare a măsurilor întreprinse în toate unitățile agricole pentru folosirea agregatelor complexe la semănat pe întreaga durată a zilei, din zori și pînă se înnoptează, și organizarea schimbului doi la pregătirea terenului, vitezele zilnice de lucru sînt în creștere.Am urmărit în mai multe unități agricole modul în care se acționează în vederea recuperării restanțelor la semănat determinate de timpul nefavorabil. în consiliul agroindustrial Furculești se lucrează din plin la însămînțarea porumbului. „Folosim 25 semănători SPC-8 și realizăm viteze zilnice de 16—20 hectare pe fiecare utilaj — ne spune președintele consiliului agroindustrial, Gheorghe Ionescu. în acest scop, în toate unitățile agricole se folosește fiecare oră bună de lu- De asemenea, la pregătirea terenului sînt folosite 25 tractoare în schimbul doi și 40 de tractoare în schimburi prelungite, astfel îneît să avem asigurat permanent un front de lucru pentru semănători. Prin- tr-o bună organizare a muncii, ne-am propus să însămînțăm în perioada următoare 500 hectare cu porumb pe zi“.Cele relatate sînt confirmate de faptele constatate în unitățile 'agricole din consiliu. La cooperativa a

cru.

gricolă din Furculești, pe o solă a fermei nr. 3, lucrau mecanizatorii Florea Barbu, Petre Măgureanu, Ion Luțu și Ilie Bujoreanu. Pămîntul bine pregătit permite executarea unei lucrări de foarte bună calitate. Aici se află și președintele cooperativei, inginerul Petre Boboc, și inginerul- șef al consiliului agroindustrial, IonTELEORMAN
Milanovici. Cei doi specialiști verifică adîncimea de semănat, densitatea. „în această solă, unde planta premergătoare a fost griul, vom obține cel puțin 10 000 kg porumb boabe la hectar — ne spune președintele cooperativei. Folosim pentru prima dată hibridul „Fundulea 380“, asigurînd o densitate de 80 000 boabe germinabile la hectar". Remarcăm aici preocuparea pentru găsirea unor soluții care să grăbească ritmul de lucru ; pentru ca alimentarea semănătorilor să se facă cit mai rapid, echipele de cooperatori aflate la capătul solei pregătesc din timp îngrășămintele chimice în să- culeți care au exact capacitatea fertilizatoarelor. în acest fel, timpul afectat acestei operațiuni se reduce de cinci ori.
Exigență sporită față 
de calitatea lucrărilor

MUREȘ
în județul Mureș, porumbul a fost însămînțat pînă în seara de 20 aprilie pe 42 250 hectare, ceea ce reprezintă 75 la sută din suprafața prevăzută. în ultimele zile s-au înregistrat viteze de lucru la semănat cuprinse între 3 800 și 5 000 hectare, în consiliile agroindustriale Iernut, Luduș, Sărmașu, Band și Tîrgu Mureș, semănatul acestei culturi se desfășoară pe ultimele suprafețe.Concomitent cu preocuparea pentru creșterea vitezei de lucru Ia semănat. mecanizatorii și specialiștiimanifestă o exigență deosebită față de calitatea lucrărilor. Aceasta se poate constata și în unitățile din consiliul agroindustrial Tirnăveni, unde însămințarea porumbului pe cele 3 764 hectare este avansată. Era ora 8 și la cooperativa agricolă Cornești se însămînța de zor. Ne oprim la marginea unei parcele de 56 hectare, unde cu două mașini se însățnin- ța porumb în cultură intensivă. Ogorul arăta ca un strat de grădină. „Grăbirea* lucrărilor nu se face în detrimentul calității" — ne asigură,., Mțhai, Neagoș,, ingip.erul-șef al „con- - siliului. agroinduȘțriaURemarcăm fân- ' "., tuf 'Că/ îh‘ cabihei‘fe -'tt;actoarelor,'^âî'ăli:. ‘ _ _______ .>'-'-turimecanizatori,' se afla '•cite44-calitatea ■'Ti'i un'cooperator care, cu fața spre: se^'-~'mănntului < ................. ............'................ 1

Gheorghe GIURGIU f corespondentul „Scînteii"
nttvoie ■ pentru a răsări.\ ^fh'eînțelfe/ăceeaȘi gtîjă față de ~ crărilpr, îndeosebi a se-—i- -----•..-‘‘«‘‘“iww*. s4~jhâhifestă și în unită- manatura. urmarea rotirea discurilor ' țiie agricole din Cimpia Transilva- mei și din/ nordul județului.de la brăzdare. „Cînd unul din discuri patinează — ne spunea unul din cooperatori — e semn că sămîn- ța nu mai este încorporată în sol și,

front largSe grăbesc, fără a neglija însă calitatea lucrărilor, și mecanizatorii de la C.A.P. Dracea, unitate recunoscută pentru producțiile mari de porumb obținute în ultimii ani. Sub directa conducere a inginerului-șef al cooperativei, Paul Miloș, și a șefului fermei nr. 2, Paraschiv Vișan, mecanizatorii Ion Roșu și Ion Opri- ca seamănă porumb pe un teren mă- runțit și pregătit grădinărește. „Ne-am angajat să obținem în acest an o recoltă medie de cel puțin un vagon de porumb boabe pe fiecare din cele 874 hectare cultivate cu porumb — ne spune inginerul-șef al cooperativei. Dispunem în acest scop de toate condițiile. însămîn- țăm în teren arat din toamnă pe care gerurile l-au mărunțit bine. Ploile au întîrziat lucrările de primăvară, dar au asigurat umiditatea optimă în sol“. însămînțarea rumbului se desfășoară în ritm tens și în cooperativele agricole Urluiu și Ulm ani.Am insistat asupra acestor pecte pentru a sublinia că unde există preocupare și spirit de răspundere, unde munca este bine organizată, rezultatele nu pot fi de- cît bune.

po- in- dinas- acolo
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scînteii"

ca atare, defecțiunea trebuie înlăturată". împreună cu Iosif Florea, președintele consiliului agroindustrial, inginerul-șef se oprește pe una din solele semănate cu porumb de mecanizatorul Csiki loan. Cei doi controlează pe unul din rînduri adinci- mea la care sămînța a fost pusă în brazdă, distanță dintre boabe. Repetă operația și pe alte rinduri. Constatarea: densitatea e bună, de 91000 boabe germinabile la hectar.Cu aceeași răspundere față de calitatea lucrărilor se muncește și agricole Tirnăveni, lîmbău, Deleni și altele.în coopera aveleCrăiești, Jjîiu'uău, uewiu și aiieie. „Pregătirea patului germinativ se face diferențiat, în funcție de starea arăturii, expunerea solului și existența buruienilor" —.ne spune Călin Oprea, ingineful-ișef al cooperativei agricole Tirnăveni! într-adevăr, aici, ca și în cooperativele agricole Mica Deaj, Cuș- telnic, acolo unde nu era necesar se proceda la! o pregătire superficială a solului. în> acest fel s-a reușit păstrarea în ;cît. mai mare măsură a apei în soL de care, în condițiile a- cestei^primăveri, sămînța are o mare

AUTONOMIA ENERGETICĂ ÎN SECTOARELE ZOOTEHNICE - unul din obiectivele principale ale programului de folosire a surselor neconvenționale,au bazinele de fermentare și_ gazo- metrele făcute din ciment, este — ne spun i început și noi am Pierdeam gazul. O ne-am chinuit cu unul din bazine, anume cu cel din ciment, fiindcă cel alăturat este din tablă metalică, pînă i-am dat de capăt. Gazul este gaz și-și face loc pe oriunde există porozități, oricît de fine ar fi. Am găsit o soluție simplă și eficientă. Am căptușit bazinul în interior cu smoală diluată in motorină. în cinci straturi, pînă s-a format o pojghiță perfect impermeabilă. De atunci nu mai avem probleme".■ Să ne imaginăm o asemenea insta-

Fostul grădinar al cooperativei a- gricole din Bărăștii de Vede, județul Olt, Gheorghe Constantinescu, acum pensionar, ne spunea că a muncit pe spetite la instalația pe care ne-o prezintă. Dar, lucru care se vede după zîmbetul de mulțumire, nu-i pare rău deloc. Are omul apă caldă atunci cînd dorește, gaze la bucătărie, și chiar îi prisosesc, mai ales în timpul,verii.în grădina casei lui, pe un spațiu care nu depășește 10 mp, a construit în pămînt două bazine, lipite unul de altul, pentru producerea biogazului. Alături, ridicată pe 
o schelă simplă, .are o instalație pentru captarea energiei solare. Bazinele pentru producerea biogazului au o capacitate de 18 mc. Instalația de captare a energiei solare este compusă dintr-un captator care are 18 elemenți ș'i o suprafață de 6 mp, un bazin de alimentare a captatorului și un alt bazin de 280 litri pentru înmagaziriarea apei încălzite. Și, ceea ce este demn de reținut, ambele instalații au fost făcute integral în gospodărie IAvantajele sînt certe. Instalația de producere a biogazului, cum spuneam, îi asigură la o singură încărcare a instalației cu biomasă, mai ales în lunile calde ale anului, din vară-toamnă, pentru o perioadă de trei luni de zile, cantitatea de corn- ■ bustibil pe care o conțin 12 butelii de aragaz. Evident, nimeni nu consumă 12 butelii în trei luni. Apa încălzită prin panourile solare ajunge la o temperatură de 65—70° Celsius în zilele însorite și călduroase, și la 40—45° Celsius in perioadele mai friguroase, dar cu zile senine și soare.Fiul său, Valeriu Constantinescu, subinginer la * Autobaza 4 Pitești, coautor, cu un rol esențial în conceperea și executarea acestor instalații, care dealtfel a realizat și la întreprinderea unde lucrează o instalație de captare a energiei solare de mai mare capacitate și mai perfecționată decit aceea de acasă, a probat biogazul și pe mașina personală, Dacia 1 300. Dar lipsa posibilităților de a comprima biogazul intr-un recipient de dimensiuni mici nu-1 face, deocamdată, utilizabil.îi întrebăm pe cei doi autori și beneficiari ai instalațiilor amintite despre randamentul instalației de biogaz, căci față de rezultatele obținute de captatorul solar am înțeles că există o satisfacție deplină, întrebarea izvorăște dlntr-o discuție avută chiar in acea zi la consiliul popular județean, unde ni se vorbise de unele dificultăți întimpinate în ce privește randarrientul instalațiilor de producere a biogazului ce 

„Da, așa interlocutorii. La avut necazuri, l vară întreagă

lație, desigur de proporții mai mari, la sectorul zootehnic al unei unități ’ ' . Gazele obținute pot aveamultiple întrebuințări. La încălzirea maternităților, a creșelor de tineret și chiar a adăposturilor, dar și pentru încălzirea apei menajere necesare preparării furajelor, curățirii și dezinfecției animalelor, spălării bidoanelor. Desigur, folosirea acestor instalații, atît a celor de producere a biogazului, a energiei în miez de pe măsură riență, vor nice care să lății o eficiență sporită și un randament ridicat și în perioadele reci.Iată de ce, pe baza indicațiilor date de conducerea partidului, personal de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ccaușescu, privind găsirea do soluții și metode practice pentru economisirea severă’ a energiei și combustibililor, Comitetul județean Olt al P.C.R. a stabilit un ansamblu de măsuri pentru extinderea Ia scara întregului județ a instalațiilor de folosire a surselor neconvenționale de energie.Este de remarcat faptul că, prin grija comitetului județean de partid, extinderea folosirii surselor neconvenționale de energie în județul Olt este concepută într-o viziune largă, ca o acțiune bine organizată, ce se realizează pe baza unor pro-

cit și a celor de captare solare, este mai dificilă iarnă. Dar fără îndoială, ce se va acumula expe- fi găsite și soluții teh- asigure acestor insta-

grame concrete. Astfel, un program prioritar îl constituie construirea unui mare număr de instalații de producere a biogazului în toate unitățile agricole care au ferme zootehnice și în unele unități ale economiei comunale. Anul acesta, într-o primă etapă, este prevăzut să se construiască pînă la sfîrșitul acestei luni 54 de asemenea instalații, 40 în cooperativele agricole, iar celelalte în unități ale economiei comunale, în felul acesta, numărul total al instalațiilor de producere a biogazului din județ va ajunge la 70. Lucrările de execuție sînt în plină desfășurare la 50 de instalații, din care 10 au fost puse în funcțiune. După cum
In acest an, în județul Olt vor fi amenajate 

și puse in funcțiune un mare număr de instalații 
de biogaz și de captare a energiei solare

cerințele și posibilitățile unitate sau alta. Astfel,

arătam, avantajele producerii și folosirii biogazului sînt multiple. Ne vom referi însă la un indicator care le cuprinde in mod sintetic pe toate. Prin realizarea și punerea în funcțiune a celor 54 de instalații se pot economisi 2 210 tone de combustibil convențional, de care unitățile respective au nevoie pentru desfășurarea proceselor de producție.Se cuvine detaliat modul judicios în care a fost concepută realizarea acestei acțiuni. Au fost proiectate mai multe modele de instalații, a- vînd capacități diferite, care să satisfacă dintr-o există instalații de 20 pînă la 50 mc pentru unități economice și de 4—5 mc pentru gospodăriile populației. Pentru a ușura construcția și a se înregistra ritmuri ridicate de lucru la montajul instalațiilor, toate părțile lor componente sint realizate din prefabricate. Cu realizarea Ia termenele stabilite a instalațiilor a fost însărcinat Trustul județean de construcții.Un obiectiv important al acestui program îl reprezintă- construirea de microinstalații de producere a biogazului în gospodăriile populației de la sate. în prezent, există numai 20 asemenea instalații la sate. Pînă la sfîrșitul acestui an însă s-a prevăzut să se construiască cel puțin cite o instalație in fiecare comună, care să constituie un model pentru 

cetățeni, urmînd ca anul viitor să se amenajeze cite 20—30 de instalații în fiecare comună. Se prevede construirea de instalații pentru o singură familie, dar și amenajarea unor instalații de care să se folosească două și chiar trei familii. Problema care trebuie rezolvată pentru înfăptuirea acestui program la gospodăriile populației o constituie asigurarea unor materiale și, îndeosebi, a cimentului.în același mod organizat, pe baza unui program de măsuri concrete se acționează pe scară largă și pentru folosirea energiei solare. înființate mai mult cu titlu experimental, cele 7—8 instalații de captare a e- nergiei solare existente în unele unități ale Trustului județean al I.A.S. și-au dovedit înalta lor eficiență, impunîndu-se ca o necesitate practică. De aici, și dimensiunile mari ale programului județean, care prevede ca numai în acest an să fie construite 60 de captatoare solare pentru încălzirea apei. în a- cest scop, pentru fermele zootehnice și, în general, pentru unitățile a- gricole a fost proiectat un tip de instalație cu 15 module, care asigură un randament ridicat în funcționare. Vara apa este încălzită la peste 80° Celsius, iar în lunile aprilie — octombrie la 45—50° Celsius, întrucît întreprinderile din țară producătoare de panouri solare, din cauza solicitărilor mari, nu pot asigura necesarul de panouri pentru realizarea programului județean, a fost organizată o cooperare în producerea de panouri solare între unitățile economiei comunale din județ cu întreprinderea „Electroapa- rataj" din Alexandria.în ansamblul măsurilor stabilite de comitetul județean de partid pentru extinderea folosirii surselor de energie neconvenționale trebuie amintite și cele privind utilizarea energiei eoliene. în acest scop, sînt în fază de proiectare 3—4 tipuri de instalații eoliene, prin montarea cărora în diferite unități, agricole sau industriale, se va asigura energia electrică pentru iluminatul de noapte și pentru scoaterea apei din puțuri.între gospodăria lui Gheorghe Constantinescu din Bărăștii de Vede și dimensiunile programului județean privind trecerea la utilizarea pe scară largă a surselor neconvenționale de energie există, păs- trînd desigur proporțiile, o anumită legătură. Ea reprezintă imaginea in mic a ceea ce se poate realiza multiplicat de mii de ori la scara întregului județ.
Aurel PAPAD1UC

Rezultatul competenței și răspunderii in muncă:

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT 
-realizată exemplar, la înaîfi 

parametri calitativi„S-a trecut la o reorganizare totală a fluxurilor tehnologice. Cine nu a văzut întreprinderea de doi- trei ani nu o mai recunoaște !“ A- ceste cuvinte aparțin tovarășului Nicolae Popescu, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Electronica" din București. Ele sintetizează de fapt conținutul unei vaste acțiuni de modernizare a producției declanșate de întregul colectiv de oameni ai muncii de aici la îndemnurile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Intr-un moment cînd în fața colectivului nostru se aflau probleme mai dificile, complexe — ne spune secretarul comitetului de partid — la 7 august 1982. tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a făcut o vizită de lucru în întreprinderea noastră. în spiritul indicațiilor date cu acest prilej, am stabilit programe ample de măsuri pentru soluționarea problemelor cu care ne confruntăm, între altele, specialiști din compartimentul cercetare-proiectare au fost puternic mobilizați în acțiunea de înnoire a produselor și a tehnologiilor de fabricație.' Drept rezultat, în anul 1984 toate produsele aflate în fabricație sînt sută Ia sută noi și modernizate. Acționind astfel, avem satisfacția de a raporta îndeplinirea sarcinilor de export pe primul trimestru al anului.Ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, în vederea creșterii competitivității produselor la export, a preocupat în cel mai înalt grad colectivul întreprinderii, puternicul compartiment de ingineri și tehnicieni ce lucrează în cercetare și proiectare. S-au omologat noi serii de televizoare echipate cu șa- siuri ce prezintă consumuri mai reduse de energie electrică. Măsurătorile efectuate asupra parametrilor electrici au demonstrat că aparatul se încadrează — deși are rezerve mari ce stau în, atenția specialiștilor — în prescripțiile standardelor și normelor tehnice în vigoare atît din țară, cit și din R.F.G., Anglia, S.U.A., Olanda etc.— Cine nu posedă asemenea a- testări ale performanțelor tehnice trebuie să-și vindă produsele cel puțin la o clasă de preț mai scăzută — ne spunea Ioniță Sabin, șeful serviciului export-import-cooperare al întreprinderii.Despre televizorul staționar, cu consum redus de energie, aflat în fabricație din anul trecut, am aflat amănunte de la inginerul Radu Pițigoi :— Noul șasiu de televizor staționar alb-negru a apărut pornind de la necesitatea reducerii substanțiale a 

consumului de energie electrică în exploatare și a consumului de materii prime și materiale în fabricație, atît a celor brute, cît și a componentelor electronice. Șasiul este destinat să echipeze televizoare cu tub cinescop avind diagonala ecra-. nului cuprinsă între 44 și 65 cm. Prin schimbarea selectorului de canale și a unor circuite specifice se modifică normele de televiziune pe care funcționează televizorul, putîndu-se fabrica aparate pentru orice normă de televiziune utilizată acum în lume.Comparativ cu televizoarele fabricate în urmă cu opt ani, cu un consum mediu de 170 W pe oră, actualul televizor consumă cu 21 la sută mai puțină energie
La întreprinderea 

„Electronica** din București
electrică. Chiar și față de televizorul cu circuite integrate, e- conomia este de circa 7 la sută față de consumul normat. A- ceasta înseamnă pe ansamblul țării o economie de 192 000 MWh pe an.în timp ce pe planșetele proiec- tanților apar noi produse, noi modernizări, să vedem cum se acționează, pe liniile de fabricație.Secția 24, secție în care se montează radioreceptoare, selectoare de canale și bobinaje. Pe benzile de montaj prind contur radioreceptoarele „Ultrason" — exportate in R. S. Cehoslovacă, și „Nostalgic" — contractate pentru Olanda, cu un design după moda retro. Șeful secției, Constantin Chiru, ține să ne spună :— La scurt timp după vizita in întreprinderea noastră a tovarășului Nicolae Ceaușescu, am trecut la modernizarea liniei de fabricație a selectoarelor de canale pentru televizoare. Plantarea-tunderea,’ agrafarea și sudura se realizează cu dispozitive speciale, realizate prin autoutilare și care sînt la nivelul tehnicii mondiale. De asemenea, reglajele, de mare acuratețe, făcute după ultimele cerințe ale tehnicii avansate, le e- fectuăm prin semnal vobulat. Tot prin autoutilare s-a finalizat, în 1983, linia de montaj pentru radioreceptorul „Ultrason".Privim in jur : la fiecare punct de lucru există schema de montaj a operației ce trebuie executată, instrucțiuni de lucru, performanțele tehnice și calitative ce urmează a fi obținute. Au apărut standuri de probă, SDV-uri, tot mai complexe.

— Producția pentru export este urmărită zilnic — ne spune Eugen Dumitrescu, secretarul comitetului de partid din secție. Ședința operativă a comisiei de export din cadrul întreprinderii, care analizează modul cum au fost înfăptuite grafipele de producție, șe ține zilnic. La rîndul nostru, am hotărit ca la sfîrșitul schimbului să prelucrăm cu colectivul de la fiecare bandă de montaj raportul de calitate. în acest cadru, evidențiem pe cei care fac lucrări de bună calitate, dar în același timp sîntem intransigenți cu cei care încalcă disciplina tehnologică.De bună seamă, înnoirea și modernizarea continuă a produselor, extin- derea mecanizării și automatizării, organizarea superioară a muncii și a producției, creșterea gradului de perfecționare profesională și întărirea spiritului de ordine și disciplină au creat premisele pentru o activitate' de export tot mai intensă.— Desigur, nu poți face producție pentru export fără contracte, aprecia directorul comercial, Carmen Arusoae. Numai că termenele de livrare influențează deseori cererea. înainte, între semnarea contractului și livrarea produsului treceau foarte multe luni. Acum, de regulă, acest termen nu depășește 3—4 luni de zile. Acest răspuns prompt la solicitările partenerilor externi ni se pare elementul calitativ nou în activitatea noastră. Exportăm în prezent peste 80 la sută din valoarea producției-marfă a întreprinderii în țări precum R.P. Chineză, R. S. Cehoslovacă, R.P. Polonă, Anglia, Olanda etc. și, după cum avem contracte asigurate, în curînd vom deveni o întreprindere cu producție destinată exclusiv exportului. Sîntem în măsură să răspundem Ia orice solicitări atît în ce privește forma de prezentare — în care scop ne-am închegat un bun colectiv de design — cît și în ce privește schema electrică, în care scop am dezvoltat activitățile colectivelor care execută mostre și prototipuri. Practicăm și vom extinde, la cerere, forma de comercializare a unor seturi de produse, constituite din piese și subansam- ble, pe care partenerii noștri le montează în țara lor.întregul colectiv al întreprinderii este hotărit să obțină rezultate și mai bune în activitatea de export din a- cest an. în prezent, se lucrează la o nouă familie de televizoare cu tastatură senzorială, la noi tipuri de radiocasetofoane și combine muzicale. Evident, aceasta va avea efecte pozitive în creșterea eficienței economice a întreprinderii, în realizarea, la înalți parametri de calitate, a sarcinilor de export.
Virgil GHEORGHIȚĂ
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Manifestările revoluționare și patriotice prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 1 Mai 1939 reprezintă o dovadă a maturității 
clasei muncitoare, a posibilităților de care dispunea atunci 
poporul român, forțele sale revoluționare și progresiste de a 
organiza cu succes lupta împotriva războiului și fascismului.

NICOLAE CEAUȘESCU •
1

Partidul Comunist Român
— forța care a mobilizat 

la luptă unită clasa muncitoare

București, 1 Mai 1939

locul lunii martie 1939, dezmembrarea Cehoslovaciei. Trupele lui Hitler ajunseseră la granițele de nord ale țării și, concomitent, presiunile naziste în vederea subordonării economice și politice a României se accentuau necontenit.
In aceste împrejurări grave, Partidul Comunist Român și-a intensificat eforturile, punînd în lumină marile primejdii ce amenințau libertatea și integritatea teritorială a patriei, chemind la realizarea unei largi coaliții a forțelor democratice și antifasciste din țară menite să alcătuiască

Nicolae Ceaușeseu, 
neînfricat erou revoluționar

In continuitatea firească a acestei atitudini, partidul comunist a hotărît să imprime manifestărilor de 1 Mai 1939 un puternic caracter,de contestare a regimului dictatorial, de luptă antifascistă și antirăzboinică, de hotărîtă afirmare a voinței poporului român de a se împotrivi oricărei agresiuni, oricărei încercări de atingere sau știrbire a independenței patriei, a integrității sale teritoriale. Se dejucau astfel intențiile autorităților de a conferi acestor manifestații un caracter oficial, de adeziune față de regimul carlist. In vederea atingerii 

Raport al organelor de siguranță privitor la activitatea desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușeseu în cadrul breslelor
acestui obiectiv, partidul comunist a constituit o Comisie conspirativă pentru pregătirea și organizarea manifestației. In alcătuirea acesteia, partidul a urmărit să asigure împletirea experienței bogate în munca revoluționară a unor cadre de frunte ale partidului — Ilie Pintilie, Nicolae Ceaușeseu, Constantin David — cu elanul, puterea de muncă și dăruirea revoluționară ale unor tineri militanți comuniști.Din perspectiva celor patru decenii și jumătate care s-au adăugat la caierul vremii, prezența tovarășului Nicolae Ceaușeseu în comisia conspirativă ne apare încărcată de 'profunde semnificații, ea reprezentînd o vie ilustrare a încrederii cu care era în- 

I
I

scutul de apărare a unor cuceriri scumpe poporului român, plătite cu grele sacrificii.
„Nori grei se string deasupra țării 

noastre. Existența ei liberă este ame
nințată. Partidul nostru nu va cruța 
nici o sforțare, nici o jertfă pentru 
a strînge laolaltă muncitorimea și a 
porni în fruntea ei la unirea tuturor 
forțelor dornice să apere pacea și in
dependența României" — avertiza partidul comunist prin coloanele organului său central de presă „Scînteia" din 25 noiembrie 1938.Un legămînt reafirmat în manifestul C.C. al P.C.R. din martie 1939 în care se sublinia :

„Trupele de asalt ale Iui Hitler au 
invadat Cehoslovacia și se găsesc la 
granița țării noastre [...]. Partidul Co
munist [...] dă alarma 1 Să fie pregătit 
la luptă întreg poporul român [...] 
P.C.R. declară : comuniștii vor lupta 
cu arma in mînă în primele rjnduri. 
Uniți-vă cu toții intr-un singur front 
puternic contra lui Hitler și aliaților 
săi revizioniști".

conjurat în partid, a prețuirii acordate însușirilor moral-politice ale tînărului militant revoluționar. Prețuire, care iși avea iz- vorul...în. anii mulți. pe mar^țț ;d;^M,UK..pină atunci, deși vîrstâ ii era tinăsă, luptei purtate sub comuniste flamuri, în energia dovedită cu nenumărate prilejuri, în încrederea sa nestrămutată in justețea cauzei căreia i se dăruise, în dirzenia revoluționară ce-1 caracteriza, în marile sale capacități organizatorice. Asemenea însușiri fuseseră probate în activitatea depusă în anii 1933—1934 în conducerea Comitetului

Național Antifascist în cadrul căreia fusese desemnat de partid ca reprezentant al tineretului revoluționar, tînârul militant comunist Nicolae Ceaușeseu — intrat în rin- durile partidului în chiar eroicul an 1933 — aducînd 'o însemnată contribuție la organizarea și mobilizarea tineretului Ia lupta antifascistă, pentru apărarea drepturilor ' și libertăților democratice. în vara lui 1934, din însărcinarea partidului dusese la Craiova, unde se rejudeca procesul conducătorilor luptelor din ianuarie-februarie 1933, moțiuni și liste cu semnături de protest ale muncitorilor din Capitală împotriva înscenării judiciare de aici. Munca depusă in perioada următoare de tînărul militant pentru întărirea și consolidarea organizațiilor revoluționare de tineret din diferite zone ale țării avea să rodească in sporirea numerică a organizațiilor U.T.C., în stringe- rea legăturilor acestora cu masele de tineri, in antrenarea unor largi categorii ale tineretului în lupta antifascistă. Toate acestea ii aduseseră, in rapoartele organelor represive care îl urmăreau statornic, calificativul de „membru activ și bun propagandist comunist și antifascist". O elocventă expresie a dîrzeniei revoluționare care îl caracteriza a fost conturată în perioada procesului de la Brașov (mai-iunie 1936), care fusese înscenat unui grup de tineri comuniști și antifasciști în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușeseu, proces transformat, prin curajul și hotărîrea sa de luptă, prin maturitatea gîndirii sale politice, într-o tribună de la înălțimea căreia au răsunat chemările partidului comunist la acțiune antifascistă fermă, la unirea tuturor celor cărora le erau scumpe prezentul și viitorul patriei, libertatea și integritatea țării. Tovarășul Nicolae Ceaușeseu avea să -treacă apoi pilduitor marele examen al anilor de temniță lâ care fusese condamnat, cînd abia împlinise 18 ani, închisorile oțelindu-i voința, călindu-1 pentru noi și aspre bătălii revoluționare. Iar marea demonstrație de la 1 Mai 1939 avea ; să fie una dintre acestea.

Strălucită victorie a unității 
de acțiune muncitorească

Activitatea comisiei desemnate de partid toți cei care își iubeau țara și nu voiau pentru pregătirea demonștrației,;. intensa -' ’- — ■ •-—•'■■'Pențru Pțegătirea^. demonstrației,; intensa ,să. o vadă robită, ori ;.sfîșiată. într-o „conți-., ,, rnun’ca -ufe'^sW^ificațiildr ” -noi pe care, datorită împrejurărilor politice concrete, le îmbrăca ziua de 1 Mai 1939 aveau să-și vădească roadele în participarea amplă și entuziastă a muncitorimii la aceste manifestații, în spiritul combativ și dirzenia revoluționară imprimate manifestărilor revoluționare de acum 45 de ani. Documentele epocii sînt grăitoare în a reliefa că numărul impresionant al celor care au participat s-a datorat cu deosebire faptului că manifestațiile s-au desfășurat sub semnul unității de acțiune muncitorească. în marile coloane ce s-au înstăpînit atunci pe străzile Capitalei, ale altor orașe ale tării — Cluj. Arad, Reșița, Ploiești, Iași, Galați, Timișoara, Oradea. Constanța, Tg. Mureș etc. — s-au aflat alături, umăr lîngă umăr și inimă lîngă inimă, muncitorii comuniști, socialiști, social-democrați.Muncitorimea unită a demonstrat că este 
o uriașă forță, chemind să i se alăture toate partidele și organizațiile politice, pe

Pentru o Românie liberă 
și independentă

La București, ziua de 1 Mai 1939 a început, așadar, sub semnul unei mari concentrări de energii muncitorești ; din toate cartierele, largi coloane muncitorești se îndreptau spre centrul Capitalei. Deasupra coloanelor fluturau steaguri, se înălțau pancarte. în văzduh răsunau lozinci. La sala „Tomis", devenită neîncăpătoare, mulțimea se revărsa pe străzile din jur. La tribună urcau unul după altul vorbitorii. „Muncitorimea este baza 
păcii atît de dorită astăzi" — spune un orator, adăugind că muncitorimea își va face datoria față de țară, apărînd cu orice preț frontierele amenințate. Organele de siguranță consemnau : „aceste cuvinte au 
fost aplaudate îndelung". Și- s-a întîmplat astfel pentru că aceste cuvinte exprimau chiar gindurile și vrerile lor, ale celor pre- zenți, de a-și face datoria către țară dacă împrejurările urmau să o ceară. Gînduri care erau de fapt ale întregii noastre clase muncitoare, ale întregului popor.Aceleași simțăminte aveau să domine și marea demonstrație ce s-a desfășurat apoi din Piața Romană, prin Calea Victoriei, pînă in Parcul Libertății de azi. Căci și aici, ca dealtfel de-a lungul întregului traseu, s-au făcut auzite aceleași lozinci, emanație a stării de spirit antifasciste ce stă- pînea inimile și mințile muncitorimii : „Jos fascismul !“, „Jos Garda de Fier !“, „Trăiască democrația !“, „Trăiască libertatea !“ Erau subliniate astfel o dată mai mult, așa cum s-a scris chiar în epocă, „cit de adincă este indignarea poporului român împotriva fascismului", voința fermă a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii de a se împotrivi ascensiunii fascismului la putere.

Manifestația antifascistă de la 1 Mai 1939 
adăuga astfel o strălucire nouă tradițiilor 
luptei antifasciste a poporului român, tra
diții în cronica cărora se înscriau la loc de* 1 
seamă eroicele lupte revoluționare din ianuarie-februarie 1933 — cele dinții purtate de proletariatul din Europa după instaurarea hitlerismului la putere în Germania — activitatea Comitetului Național 
Antifascist, marile demonstrații antifasciste 
de la 24 și 31 mai 1936, in cursul cărora pe străzile orașelor țării peste o jumătate de milion de oameni își făcuseră auzit glasul, dînd expresie atașamentului lor nestrămutat față de democrație, urii potriva fascismului.

In viața popoarelor sînt evenimente care au forța să imprime un puternic relief trăsăturilor și coordonatelor fundamentale ale unor clase sociale. în viața națiunii noastre un asemenea eveniment a avut loc în ziua de 1 Mai 1939, ziua in care la București și în alte zeci și zeci de centre ale țării s-au desfășurat impunătoare întruniri și manifestații muncitorești cu un pronunțat caracter antifascist și antirăzboinic, prin care pe cuprinsul întregii țări clasa muncitoare a dat răspuns prin fapte chemărilor la luptă adresate de Partidul Comunist Român. Manifestațiile au demonstrat uriașa forță a proletariatului unit, marile sale resurse de eriergie, capacitatea sa de a angaja și purta/ ample bătălii revoluționare în numele idealurilor supreme ale poporului, înalta răspundere pe care și-o asumase, onorind-o cu fapte de autentic eroism, față de soarta patriei.1 Mai 1939 este înscris in istoria patriei ca o strălucită victorie j politică a partidului nostru comunist. Pentru că partidul a fost forța ce a pregătit și mobilizat la acțiune unită clasa muncitoare, imprimind întrunirilor și demonstrațiilor,,acel caracter impunător și combativ care a impresionat profund pe toți . cei ce au trăit acea zi. Pentru că ale partțdultii corriunist au fost lozincile care au Răsunat în văzduhul acelei zile mărețe, ale sale erau chemările la luptă hotărîtă împotriva dictaturii regale, pentru apărarea democrației, a unității și libertății patriei. Chemări însușite pe de-a-ntregul de clasa noastră muncitoare, de toți oamenii muncii pentru că erau izvorite din înseși, nevoile și nădejdile lor, pentru că răspundeau cu fidelitate năzuințelor lor celor mai profunde.Ziua de 1 Mai 1939 sAa gravat adine în inimi și conștiințe ca o' strălucită ilustrare a patriotismului fierbinte, a spiritului revoluționar ce însuflețea gîndul și fapta militanților partidului i comunist, care, în ciuda primejdiilor pe care le implica adînca ilegalitate în care fuseseră siliți să activeze, au găsit mereu drum spre inima și conștiința oamenilor, ducînd în rîndul muncitorimii chemarea vibrantă a partidului Ia acțiune revoluționară hotărîtă, fermă, neobosită.
Un rol de seamă în pregătirea și des

fășurarea marilor manifestații antifasciste 
și antirăzboinice organizate în urmă cu 45 
de ani în Capitală l-a avut tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. în munca încredințată 
atunci de partid, militantul revoluționar 
de numai 21 de ani avea să dea incă o 
dată măsura înaltelor însușiri revoluțio- 
nar-patriotice ce-1 făcuseră cunoscut și 
prețuit încă de tînăr în mijlocul tovarăși
lor săi: marea putere de muncă, largul 
orizont politic, dirzenia revoluționară, ca
pacitatea de a convinge de justețea cauzei 
partidului comunist și de a mobiliza Ia 
acțiune, forța sa organizatorică.O contribuție remarcabilă la mobilizarea la luptă a tineretului revoluționar, la sporirea combativității revoluționare a clasei muncitoare a adus-o, alături de alți militanți comuniști, tovarășa Elena Ceaușeseu (Petrescu), unul dintre conducătorii comisiilor de reorganizare a Uniunii Tineretului Comunist din sectoarele Capitalei.Te invităm, stimate cititor, să ne reîntoarcem cu mintea și cu inima spre acea zi de luptă și de speranță de acum patru decenii și jumătate, spre eroicul Arminden proletar al anului 1939....Primăvara anului 1939. Pe cerul Europei și al lumii se strîngeau tot mai amenințători norii negri ai războiului, pregătit cu febrilitate de Reichul nazist. La cî- teva luni după Miinchen urmase, la mij

Lozincilor antifasciste li s-au resc la 1 Mai 1939 alte lozinci, nice, izvorite din preocuparea muncitorimii față de norii de primejdie adunați pe cerul patriei, expresie a hotăririi sale de a se 
adinei im-alăturat fi- antirăzboi-

nuitâte- firească cu spiritul lozincilor ce s-au auzit la întruniri și manifestații, ser- 'bările câmpenești din după-arriiaza zilei de 1 Mai 1939 au însemnat o reînnoire a apelului la unitate națională, la înfăptuirea frontului antifascist al poporului, prin lozincile lansate de tineri revoluționari în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușeseu. De aceea, îndreptățită era aprecierea unui document de partid din vara aceluiași an care sublinia :
„întrunirile și demonstrațiile de 

1 Mai, pregătite de partid sub semnul 
mobilizării clasei muncitoare pentru 
apărarea țării, împotriva fascismului 
extern și intern, în conlucrare strînsă 
cu muncitorii social-democrați, au 
constituit o victorie de prestigiu ob
ținută de P.C.R. pe linia făuririi uni
tății de acțiune a clasei muncitoare 
împotriva ofensivei patronale, fascis
mului și pericolului de război

opune agresiunii statelor fasciste și revizioniste, ilustrare a voinței sale dq pace. „Vrem România liberă și independentă !“, „Vrem respectarea granițelor !“, „Jos hitle- rismul !“. „Trăiască integritatea teritorială a României !“ — clamate din mii de piepturi, înscrise pe placarde erau sentimentele adînci ale unui întreg popor, care nu
Realizările prezentului socialist

■ înaltă cinstire luptei revoluționare
pentru libertatea patrieiIn perioada de istorie nouă în august 1944, clasa noastră și-a asumat înalte răspunderi pentru înaintarea țării pe drumul înnoirilor demo.- cratice, al transformărilor revoluționare. Clasa noastră muncitoare a fost marele erou al bătăliei pentru refacerea economiei naționale grav lovite de războiul și jaful hitlerist. în lupta cu greutățile, ce păreau atunci unora insurmontabile, clasa muncitoare a făcut dovada marilor sale resurse de abnegație și dăruire, refăcînd poduri, reconstruind uzine și fabrici, sporind necontenit producția, cîștigînd, într-o aprigă competiție cu timpul, bătălia pentru reconstrucția economică a țării. Clasa muncitoare a .purtat și ciștigat concomitent o altă grea bătălie — pentru cucerirea puterii politice, înscriind în paginile cronicii acelor ani noi exemple de eroism, neînfricare. atașament fierbinte față de politica partidului nostru comunist.Desigur și pentru clasa noastră muncitoare, ca dealtfel pentru întregul popor, din toți acești 40 de ani, cei mai rodnici, ce! mai bogați in împliniri sînt anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, datorită 'direcțiilor noi imprimate o- perei de industrializare a țării : larga deschidere către ramurile de vîrf purtătoare ale progresului tehnic, orientarea hotărîtă spre factorii calitativi ai creșterii economice, conectarea tuturor județelor țării la pulsul unei vieți industriale efervescente, valorificarea superioară a resurselor materiale ale patriei. Urmare nemijlocită a consecvenței cu care a fost înfăptuită politica de industrializare socialistă, au crescut puternic rîndurile clasei muncitoare, s-au produs adinei mutații în nivelul pregătirii 

inaugurată muncitoare

dorea războiul șl care era ferm hotărît să-și apere ceea ce înaintașii înfăptuiseră cu prețul unor grele jertfe : unitatea țării, 
independența sa națională.Măreția acelei zile de neuitat a fost amplificată de depunerea unei coroane de flori la Mormîntui Eroului Necunoscut din Parcul Libertății — moment cu valoare de legămînt : acela de a fi mereu la înălțimea gindului. șl. faptei înaintașilor.Marile resurse de dîrzenie revoluționară ■ale murjcițprjmîj. nttașțrje, urftișa sa putere de lpb.tă,/sentimentele șale' de fierbinte patriotism,. .ilușlrațe' la 1 Mal 1939, au impresionat puternic opinia publică a țării, ară- tind. așa cum scria un ziar al vremii, că 

„armata muncii este în permanență armata 
țării". Un viu ecou au avut manifestațiile muncitorești din România dincolo de fruntariile țării, fiind apreciate ca unele dintre cele mai mari manifestări antifasciste muncitorești pe plan internațional din perioada postmiincheneză. Foruri internaționale, organizații și oameni politici au înțeles limpede mesajul acestor demonstrații : poporul român nu are nimic comun cu fascismul, respingîndu-1 ca pe un corp străin firii sale, felului său de a fi, a gîndi și a simți, este ferm hotărît să se împotrivească oricărei agresiuni, oricăror încercări de știrbire a independenței patriei. Elogiind atitudinea muncitorimii române, presa internațională a scris despre drapelul de luptă antifascistă ridicat de clasa muncitoare din țara noastră.Energia revoluționară, înalta răspundere a muncitorimii române față de prezentul și viitorul patriei aveau să-și afle o strălucită ilustrare și în perioada care a urmat. Muncitorimea a fost forța socială cea mai dîrză a rezistenței antihitleriste în anii cei mai grei ai istoriei noastre contemporane, înscriind, sub conducerea partidului, nenumărate pagini de eroism în bătălia pentru înlăturarea regimului antonescian. pentru lovirea mașinii de război hitleriste.In zilele glorioasei revoluții din August 1944, de la a cărei declanșare vom sărbători în acest an împlinirea a patru decenii, muncitorimea s-a aflat în primele rînduri ale încleștării cu trupele hitleriste, contribuind activ și susținut la măreața biruință a poporului, angajat cu devotament în urmarea cu hotărîre a cuvîntului partidului.

profesionale și fn conștiința muncitorimii, învestită cu înalta misiune de forță conducătoare a societății noastre, clasa muncitoare își îndeplinește această îndatorire cu exemplară răspundere, prin contribuția adusă la sporirea susținută a forțelor de producție, prin gospodărirea cu înaltă eficiență a avuției naționale, prin dinamizarea energiilor națiunii sub impulsul exemplului său înaintat de muncă și viață.Toate aceste profunde ■ transformări sînt legate în conștiința clasei muncitoare, a întregului nostru popor, de numele-și activitatea impresionantă, clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușeseu. Revoluționarul patriot care, intrînd în rîndurile clasei muncitoare cu mai bine de cinci decenii în firmă, a militat cu neistovită energie, cu neabătută consecvență, așa cum s-a întîm- plat și la 1 Mai 1939, pentru afirmarea puternică a spiritului de luptă, pentru unitatea clasei muncitoare, a întregului popor. Conducătorul politic care este ctitorul noii, istorii a României, a epocii^ celei mai bogate în împliniri din întreaga noastră existență, strategul înaintării neabătute a României spre piscurile civilizației socialiste și comuniste,„ Urmîndu-i exemplul, înfâptuindu-i îndemnurile vom înălța patria socialistă pe noi culmi de frumusețe și prosperitate, cinstind așa cum se cuvine lupta eroică, revoluționară a înaintașilor, intre care și pe cei care, la 1 Mai 1939, au scris o luminoasă pagină de curaj muncitoresc, de memorabile acțiuni împotriva războiului, pentru unitate, pentru păstrarea independenței și integrității țării, de fierbinte dragoste de patrie.Pagină realizată de
Silviu ACHIM
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Receptivitatea față de cerințele practicii
sociale - sursa vitalității leninismuluiSe împlinesc astăzi 114 ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin — prilej pentru comuniștii și oamenii muncii din tara noastră, că și din celelalte țări socialiste, pentru întreaga omenire progresistă de a evoca personalitatea marelui teoretician și strateg revoluționar, de a cărui creație și activitate sînt indisolubil legate asemenea victorii strălucite, cum ar fi apariția și consolidarea partidului politic al clasei muncitoare, înfăptuirea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, crearea statului sovietic, elaborarea liniilor directoare ale programului de edificare a construcției socialiste în țara vecină și prietenă. După cum se ștje, Lenin a trăit și și-a desfășurat activitatea revoluționară la cumDăna dintre două veacuri, cînd schimbările determinate în viața economico-so- cială de intrarea capitalismului în stadiul său imperialist au ridicat în fața teoriei marxiste, a mișcării muncitorești numeroase probleme noi. In noua etapă a evoluției societății capitaliste, Lenin a studiat, pe baza concepției materialismului dialectic, realitățile Rusiei, ca și caracteristicile și tendințele de dezvoltare ale țărilor capitaliste avansate, a sintetizat experiența de luptă a proletariatului și a îmbogățit astfel tezaurul comunismului științific cu o serie de teze de mare însemnătate, cum ar fi cele privind ’ posibilitatea ,victoriei revoluției socialiste inclusiv într-o singură’ țară, relația dintre factorii obiectivi și subiectivi ai victoriei revoluției socialiste, principiile* organizatorice ale partidului de tip nou, înfăptuirea politicii de alianțe, esența statului capitalist și a celui socialist etc.Rezultatele remarcabile dobîndite de popoarele Uniunii Sovietice în toate domeniile construcției socialiste în cele peste șase decenii și jumătate care au trecut de ia victoria Marii' Revoluții Socialiste din Octombrie au validat marea forță transformatoare a teoriei leniniste.Unul din meritele istorice ale lui Lenin este de a fi înțeles că ceea ce asigură teoriei revoluționare caracterul viu, forța sa transformatoare sînt permanenta aderență la realită

țile în continuă prefacere, generali
zarea permanentă a datelor și con
cluziilor științei și practicii sociale. Partizan al ideii căreia el. însuși i-a dat o formă sintetică, anume că „ge- ’ neralul există în și prin particular". Lenin a avertizat statornic că a separa aceste două categorii, a impune supremația unei laturi asupra celeilalte înseamnă a aduce imense prejudicii concepției despre lume a clasei muncitoare, activității practice revoluționare. Tocmai pornind de la legitățile generale, de la acele teze fundamentale care fac parte din fondul teoretic peren al socialismului științific, dar studiind aprofundat în lumina acestora procesele și fenomenele noi, caracteristicile etapei istorice în care a trăit și și-a desfășurat activitatea, Lenin a putut să îmbogățească marxismul cu noi teze și aprecieri, să imprime activității revoluționare realism și clarviziune. Dealtfel, Lenin a consacrat una din lucrările sale principale, „St'îngis- nii.il — boală a.copilăriei „camunis-... niului", tocmai .’'ăny'liZei^reiațiȘi' dia.-, lectică și compl'e'xe dintre general și particular, preveniri#'fee milîtanțif comuniști atît asupra tendințelor de a subestima însușirea principiilor fundamentale ale socialismului științific și de a aluneca astfel intr-un practicism îngust, înrudit cu oportunismul, cit și a pericolului de a aplica mecanic, fără a cerceta temeinic împrejurările concrete ale luptei re

„PATRIE ROMÂNĂ, TARĂ DE EROI“
MANIFESTĂRI CONSACRATE ÎMPLINIRII A 35 DE ANI DE LA CREAREA 

PRIMELOR DETAȘAMENTE DE PIONIERI DIN ȚARA NOASTRĂ
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împlinirea a 35 de ani de 
la crearea primelor deta
șamente de pionieri din 
țara noastră este marcată 
printr-o intensă activitate 
in cadrul unităților și de
tașamentelor de pionieri de 
la sate și orașe, prin 
ple acțiuni 
cative și 
tice puse sub semnul 
ritului revoluționar cu 
întregul nostru popor 
timptpă cea de-a 40-a 
versare a revoluției de 
berare socială și naționa
lă, antifascistă și antiim- 
perialistă de la 23 August 
1944 și cel de-al XlII-lea 

Congres al P.C.R. In toate 
unitățile de pionieri sînt 
organizate și se desfășoară 
activități pentru cunoaște
rea politicii partidului Și 
statului nostru, a operei Și 
activității revoluționare a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru formarea 
și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a copiilor și tine
retului patriei, prin însuși
rea valorilor morale și spi
rituale ale societății noas
tre, pentru dezvoltarea dra
gostei față de istoria și cui-

cinema 
O Acțiunea Zuzuc : SCALA (11 03 721
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. FAVO
RIT (45 31 70) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Ilustrate cu flori de cîmp : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.,
G Probleme personale : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
® Secretul lui Bachus ; EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, ARTA (21 31 86) — 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) — 15,30; 
17,30; 19,30.
G Prea cald pentru luna mal: POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Vreau să știu de ce am aripi : 
COSMOS (27 54 95) — 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30. TOMIS (21 49 46) — 9;
11,15; 13.30: 15,45: 18: 20.
© Nea Mărin miliardar : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17: 19.
© Pescărușul speranței : CENTRAL

voluționare, tezele generale ale marxismului. Credincios spiritului critic, dialectic al teoriei marxiste, Lenin a respins, adesea vehement, tendințele de Închistare și osificare a marxismului, neșovăind să reconsidere și să corecteze teze sau puncte de vedere clasice,, chiar dacă ele fuseseră elaborate de Marx și Engels, in momentul în care aceste teze se dovedeau depășite, nepotrivite pentru noile condiții istorice sau împrejurările naționale specifice. Aceeași atitudine a avut-o dealtfel marele conducător al proletariatului sovietici și față de propriile lui teze pe care le confruntă mereu cu schimbările din practica socială, fără a pregeta să le reconsidere sau chiar să renunțe la ele ațunci cînd acest lucru se impunea. Lenin a subliniat în repetate rînduri că „marxismul a
114 ani 
de la 

nașterea 

lui
V. I. Lenin

tura națională, a respectu
lui și prețuirii realizărilor 
obținute prin activitatea e- 
roică a întregului popor în 
anii' glorioși ai socialismu
lui, cu deosebire în perioa
da care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R. 
In acest scop, in toate uni
tățile și detașamentele de 
pionieri se desfășoară ac
țiunile „Patrie română, 
țară de eroi" și. „Tot înain
te", întilniri cu activiști de 
partid și de stat, rfiunci- 
tori fruntași, oameni de 
știință și cultură. Totoda
tă, organizațiile de pio
nieri au inițiat ample ac
țiuni de muncă patriotică 
pentru gospodărirea și în
frumusețarea localităților, 
a școlilor, parcurilor, în a- 
gricultură. Au loc, de ase
menea, numeroase activi
tăți sportive și cultuml-ar- 
tistice cu concursul nume
roaselor formații pionie
rești ale școlilor din ora
șele și satele patriei, spec
tacole de omagiere a luptei 
înaintașilor, a realizărilor 
eroice ale poporului în 
anii socialismului, a parti
dului și a secretarului său. 
general.

fice tării noastre, a particularităților actualei etape in care se găsește România, partidul nostru a deschis orizonturi noi, cutezătoare operei de construcție . socialistă, a demonstrat fidelitatea profundă față de spiritul socialismului științific. înscrisă în analele construcției socialiste drept epoca cea mai dinamică, cu înfăptuiri remarcabile în toate domeniile de activitate, atît în economie și știință, cit și în viața socială, în participarea maselor la conducere, in dezvoltarea multilaterală a națiunii noastre socialiste, perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. atestă rolul propulsor al spiritului creator, revoluționar imprimat de partidul nostru în întreaga societate. Poporul nostru asociază victoriile dobîndite in acești ani în dezvoltarea impetuoasă a țării de

vasta activitate teoretică și practică desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, personalitate remarcabilă a vieții politice internaționale. Vi- ■ zionar de mare cutezanță revoluționară, secretarul general al partidului are rolul hotărîtor în fundâmentarea cailor de dezvoltare a patriei noastre — la baza căreia a așezat temeinic efortul propriu al întregii națiuni — în elucidarea proceselor caracteristice ale contemporaneității, în elaborarea și promovarea într-o armonioasă legătură a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Pornind de la teza socialismului științific cu privire la rolul hotări- tor pe care îl are in construirea noii orinduiri crearea unei puternice baze tehnico-materiale, partidul concentrează eforturile întregului popor spre dezvoltarea forțelor de producție pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, spre făurirea unei industrii moderne, de înalt randament. în același timp, consecvent concepției marxiste, potrivit căreia noua societate trebuie să se caracterizeze și printr-un nivel superior de organizare, printr-un adine democratism, partidul acționează statornic pentru perfecționarea noului mecanism. economico-financiar. . promovarea largă a principiilor ăutocon- ducerii muncitorești și autogesti'uhii economice, îmbunătățirea formelor de organizare și conducere a vieții social-economice, participarea activă a maselor la procesul de dezbatere, adoptare și transpunere în viață a hotărîrilor.O deosebită atent.ie acordă partidul în etapa actuală făuririi conștiinței noi, socialiste, dezvoltării spiritului

■■ ■ f. • ' * “r ' ' • ' ' ' ■ • ■ 'Aspect din spectacolul artistic al pionierilor din municipiul Petroșani, județul Hunedoara
G Competiția : COTROCENI (49 48 48) 
— 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
G Domnișoara Noorie : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
0 Program de vacanță : FAVORIT — 
9; COSMOS — 9,30; FLOREASCA — 9; 
MIORIȚA — 9.

teatre
G Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Comedie de modă veche — 
10; Ploșnița — 15; Iubirile de-o viață
— 20; (sala ,,Ion Vasilescu“, 12 27 45):
Cavoul de familie — 10,30; 19,30; (sala 
Batiștei): Gimnastică sentimentală
— 19.
© Opera Rorhână (13 18 57): Motanul 
încălțat — 11; Don Quijote — 18.
G Teatrul de operetă (14 80 11): Vila 
cu iluzii — 10,30; O noapte la Vene
ția — 19.
G Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Gustul parvenirii — 10,30; Labyrin- 
tul — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) :■ O zi de odihnă — 10,30; 
O Iunie pe scenă — 19.
G Teatrul Mic (14 70 81): Un pahar 
cu sifon — 11; Doi pe un balansoar
— 19.
G Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Șoa
reci de apă — 11; Necunoscuta șl 
funcționarul — 19,30. 

revoluționar, formării unor puternice convingeri comuniste, cultivării atașamentului față de valorile orin- duirii noastre, hotăririi de a lupta pentru învingerea oricăror greutăți — toate acestea reprezentind trăsături definitorii ale profilului moral al omului nou, condiții dintre cele mai importante ale amplificării succeselor în opera de construcție socialistă.Ideile socialismului științific referitoare la raportul dialectic dintre sarcinile naționale și cele interna-’ ționale se reflectă concludent in orientările promovate consecvent de partidul și statul nostrq în domeniul politicii externe, în eforturile statornice pe care le fac pentru apărarea păcii, pentru dezvoltarea colaborării și cooperării internaționale.în condițiile în care viața internațională este confruntată cu o serie de fenomene complexe, ca intensificarea cursei înarmărilor, accentuarea decalajelor economice dintre state, o importanță majoră capătă pentru succesul luptei revoluționare înfăptuirea unei judicioase politici de alianțe — aspect asupra căruia Lenin a insistat cu deosebire — prin atragerea în frontul larg al păcii și progresului a tuturor forțelor antiirn- perialiste. Existența unor obiective majore comune trebuie să constituie un îndemn pentru marxiști de a milita pentru unitatea acestui larg evantai de forțe, în vederea soluționării problemelor stringente ale lumii contemporane. Un teren dintre ' cele mai largi pentru realizarea de acțiuni unite îl constituie lupta pentru pace, împotriva cursei înarmării, în special a celei nucleare, care amenință in momentul de față dreptul fundamental al omului — dreptul la viață, pune sub semnul întrebării însuși destinul civilizației umane pe Pămînt.Țara noastră dezvoltă puternic raporturile cu toate țările socialiste și, în acest cadru, acordă o atenție deosebită prieteniei și colaborării cu țările vecine, îndeosebi cu Uniunea Sovietică. Concomitent, România atribuie o mare însemnătate și dezvoltă larg relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate și promovează în continuare; in .lumina principiilor coexistenței pașnice, relații cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială.în spiritul bogatelor sale tradiții, partidul nostru dezvoltă activ colaborarea și solidaritatea cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-democrate, cu toate forțele politice progresiste și democratice, antiimperialiste, pe baza respectului independenței fiecărui partid, a dreptului său de a-și elabora de sine stătător linia politică, corespunză/or condițiilor con- cret-istorice în care iși desfășoară1 activitatea.

pus numai piatra unghiulară a ace
lei științe pe care socialiștii trebuie 
s-o dezvolte mai departe în toate do
meniile, dacă nu vor să rămină in 
urma vieții", repetînd îndemnul stă
ruitor de „a cerceta, a studia, a des
coperi, a intui, a sesiza particulari
tățile naționale, specificul național 
al metodelor concrete".Această _ generoasă idee leninistă este cu atît mai actuală în epoca noastră de mari prefaceri sociale; cînd diversitatea reprezintă elementul caracteristic al vieții economico- sociale, cerința esențială de care trebuie să țină seama în activitatea lor forțele revoluționare. în lumina acestor realități, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia necesitatea ca 
„activitatea fiecărui partid să se 
bazeze pe studierea aprofundată, în 
spiritul teoriei științifice a lui Marx, 
Engels, Lenin, a realităților concre
te din fiecare (ară, a particularități
lor specifice ale fiecărui popor și 
etape istorice. Numai astfel un partid 
poate deveni cu adevărat exponen
tul clasei muncitoare din rindul că
reia s-a ridicat, al poporului în mij
locul căruia acționează, numai astfel . 
el- poate asigura înfăptuirea cu suc
ces a sarcinilor revoluției și con
stricției socialiste".In spiritul acestei orientări a acționat.-Și acționează Partidul ^CprppT ~ hist Român, deosebit de concludentă fiind in acest sens perioada ultimilor 20 de ani. Preluînd în mod creator principiile generale ale socialismului științific, dezvoltîndu-le în lumina noilor cerințe ale epocii contemporane, studiind experiența celorlalte țâri socialiste, aplicînd principiile generale pe baza analizei necontenite, atente și receptive a realităților istorice concrete, speci

(14 12 24) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Gară pentru doi : UNION (13 49 04)
— 10: 13; 16; 19.
© Mexicul în flăcări : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19, MELODIA 
(12 06 88) — 9: 12; 16; 19.
G Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia : FLOREASCA (33 29 71)
— 11 ; 13; 15,30; 17,45; 20.
0 Moartea vine la decolare : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30: 17,30; 19,30.
G Prințesa Păun : MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Torpilorii : PROGRESUL (23 94 10)
— 16: 18; 20.
0 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. 
® Strada Hanovra: STUDIO (59 53 15)
— 10: 12; 14; 16; 18; 20.
G Războiul lui Murphy : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
G Cascadorul Hooper : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 12; 15,30: 19.
© F^bra 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.
G Campionul : MODERN (23 71 01) — 
9; 12; 16; 19.

Evocînd strălucita personalitate a lui V.I. Lenin, prețuindu-i opera și activitatea, poporul nostru consideră că cel mai înalt omagiu pe care îl poate aduce memoriei marelui gîn- ditor și conducător revoluționar este . consacrarea tuturor eforturilor sale înfăptuirii sarcinilor actuale ale ope- sEpijîiie c0lis,tr,țtcție socialistă; :a. prb- gramului de înflorire multilatefală a României socialiste, aceasta, consti- tuindu-se într-o contribuție concretă la afirmarea prestigiului socialismului în lume, la sublinierea perenității ideilor, a tezelor socialismului științific, în a cărui fundamentare Lenin a avut o contribuție importantă.
Paul DOBRESCU

G Teatrul de comedie (16 64 60): Doi 
tineri din Verona (amînat din l.IV.)
— 10,30; Măseaua de minte — 15,30; 
Pachetul cu acțiuni — 19,30.
G Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru): Mița în sac — 10,30; Mi
zerie și noblețe — 19,30; (sala Stu
dio) : Acești îngeri triști — 19.
G Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Pălăria florentină — 10;
Serenadă tîrzie — 19,30; (sala Giu
lești, 18 04 85): Omul care a văzut
moartea — 19>
G Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78): Doctore, sînt 
al dv. — 16; Belmondo al II-lea — 
19,30; (sala Victoria, 50 58 65): Fru
mosul din pădurea zăpăcită — 19,30.
G Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00): Fata moșului cea harnică
— 10,30; Concert de muzică popu
lară românească — 19.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
între caftan și smoking — 11: Tru
baduri și purim-șpileri — 18,30.
G Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 
10,30; Spectacol de muzică rock și 
poezie — 18.
G Teatrul „Țăndărică- (15 23 77): 
Aventurile lui Plum-Plum — 11; în
cotro, căluțule? — 17.
© Circul București (10 41 95): Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 10; 16; 19,30.
G Estrada Armatei (13 60 64): Veselia 
are cuvîntul — 16,30; 19,30.

Ritmuri vii, tinerești 
în creația dedicată tineretuluiAproape două sute de partituri au. fost expediate pe adresa principalului organizator al Concursu

lui cintecului politic pentru tineret, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist. Reprezentanți ai forului amintit, alături de compozitori, critici, poeți (desemnați din partea Radioteleviziunii române, C.C.E.S. și Uniunii compozitorilor— de asemenea organizatori) — au ales, după audiții, discuții, acele piese care să întrunească datele inspirației cu cele ale meșteșugului componistic, ale conținutului tematic și capacității de penetrare în rindul tinerilor ascultători. Pentru că, aflată la a V-a ediție, această competiție a lansat de-a lungul anilor cîntece pe care formațiile de gen ale tinerilor, în special — ansambluri corale, orchestre și soliști de muzică ușoară, grupuri vocale— și le-au însușit, le-au introdus în repertoriul permanent, le-au prezentat pe scenele de concert, în spectacole de muzică și poezie, în- tr-un cuvînt, le-au dat girul popularității. Altfel spus, prin seriozitatea împlinirii fiecărei ediții, in special prin recentul succes, și-a dovedit cu prisosință rolul, utilitatea, importanța misiunii de-a oferi tinerilor de toate vîrstele, de toată categoriile de pregătire profesională compoziții cu un profund caracter revoluționar, creații de substanță, de valoare, inspirate cîntece politice de rezonanță, de mare vibrație. Și, dacă răsfoim repertoriul concertelor de la sala Radioteleviziunii, in primul rînd cel coral — prezentat de corul Filarmonicii din Cluj-Napoca (dirijor Florentin Mihăescu), de corul de cameră al Conservatorului „George Enescu" din Iași, „Cantores Amicitiae" (dirijor N. Gîscă), de corul mixt și corul de cameră „Preludiu" ale Ansamblului artistic al U.T.C. (pregătite de Voicu Enăchescu), toate acompaniate de orchestra simfonică a Radioteleviziunii române sub bagheta lui Paul Popescu, apoi cel de muzică ușoară desfășurat de orchestra de estradă a Radioteleviziunii condusă de Sile Dinicu; de cunoscuți soliști și formații vocal-instrumentale — de
Problematica actualității 

în oglinda spectacolului teatral
•I "r>-''orN .-'.A A i.'.i ■’. ' ■ ' . • I. \ >în Brașov, oraș cu un rol susținut in dezvoltarea economico-socia-i lă a-țării, puternic centru universitar. o tradiție spirituală străveche este continuată în anii noștri prin impresionante mărturii ale vitalității creației, prin energice inițiative . culturale. Teatrul dramaticj țdin Brașov — ca loc al unei. eje^,ii livâte trăiti patriotice, morale, - ca’L ii 'tribună de dezbatere publică a pro-' ii blemelbr majore ale oamenilor-muncii, deține, în acest sens, un rol important. La rindul său. Festiva

lul dc teatru „Contemporan ’84", desfășurat în cadrul cuprinzător al Festivalului național „Cîntarea României" și ajuns in această primăvară Ia ediția a șasea, reprezintă un așteptat eveniment cultural, un apreciat prilej de cunoaștere a unui număr important de opere dramatice, de stabilire a unui contact generos cu arta bogată în virtuți modelatoare a unor colective teatrale din întreaga țară. Anul acesta, locuitorii Brașovului au putut urmări în continuarea piesei „Politica" de Th. Mănescu (jucată de colectivul din localitate), partea a doua a acestei scrieri, „Trestia gînditoare", precum și spectacolul după „Niște țărani" de Dinu Săraru (ambele în transfigurarea actorilor de la Teatrul Mic). Naționalul de la Iași le-a dat posibilitatea de a cunoaște „Rugăciune pentru un disc-jockey", remarcabilă piesă de actualitate a lui D.R. Popescu. Afișul a mai inclus și „Viață particulară" de C. Cubleșan — in interpretarea secției române a teatrului din Satu Mare și „Plautus și fanfaronii" de I.D. Sîrbu, pusă în scenă de teatrul din Bacău. în chip firesc pentru o manifestare teatrală națională și cu atît mai mult pentru una ce se desfășoară intr-un oraș în care trăiesc alături de români și germani și maghiari — manifestarea de la Brașov a numărat printre invitați și două dintre teatrele, ce se adresează în primul rînd "acestor ’ naționalități conlocuitoare. Teatrul german din Timișoara a propus atenției, intr-un spectacol de ținută, piesa lui Dumitru Solomon „Soldatul și filozoful". O prezentă excelentă a fost și cea a Teatrului maghiar de stat din Timișoara, care a recomandat- atenției, în fpremieră absolută, un text interesant, „După pauză începe războiul" de Oldrich Danek, într-o montare încununată pe bună dren- tâte — ex-aequo cu „Trestia gînditoare" de la Teatrul Mic — cu premiul pentru cel mai bun spectacol.Ca și în alte rînduri, zilele de festival au fost șl unele de „colocviu", de fructuoase dezbateri profesionale prilejuind firești schimburi de opinii și importante cristalizări programatice — extrem de necesare pentru situarea teatrului la înălțimea misiunii sale modelatoare. Pe de altă parte însă, tradiția intîlnirii artiștilor cu amatorii, a vizitării unor obiective economice și sociale pare să fi fost, de data aceasta, uitată — deși Brașovul, oraș de impetuoasă înflorire a spiritului novator, a- flat în primele rînduri ale revoluției tehnico-științifice, este atît de propice unui schimb de . experiență între producătorii bunurilor materiale și creatorii valorilor spirituale. După cum considerăm că eficiența educativă remarcabilă a festivalului ar fi fost potențată (și to'todată dublată și de un mai bun randament economic) dacă spectacolele programate în orașul de la poalele Timpei ar fi fost prezentate și în alte orașe ale județului.
★Există festivaluri care, precedate de o activitate de selecție riguroasă și metodică, reușesc să recomande atenției doar realizări de vîrf. Altele au calitatea de a lua mai fidel temperatura vieții artistice medii, obișnuite. Dacă festivalul de la Brașov a debutat mai aproape . de primul model, ediția ultimă este 

monstrația este convingătoare. în fața sutelor de spectatori s-a împlinit, parcă, un film plin de culoare, de ritm, despre tinerețe, răspundere, despre sentimentele profunde pe care tineretul le nutrește față de partid, față de conducătorul său : „E patria un cintec, o inimă . ce bate, / Slăvind partidul țării și-al său conducător / Partidul este pacea și-a noastră libertate / Sub flamura de purpur și steagul tricolor". („Partidul vremii noi" de Gh. Bazavan și Viorel Cozma) ; „Străbuna vatră forțe noi ne cere, / Spre împliniri deschidem porți de avînt l Și co-
Concursul cintecului politic 

pentru tineret

munistul crez ne dă putere / De-a înflori al nostru drag pămînt" (se afirmă in’ corul „în partid încrezători" de Iovan Miclea și Ion Socol). Cum poate fi caracterizat tineretul României socialiste ? îndrăzneț, gata oricînd pentru a răspunde la apelul partidului, al țării (cum rostesc versurile corului „Așa e tineretul" de Aurel Giroveanu șiM. Block), plin de elan, dar și romantic, visător. Tineretul, adică studenții, care poartă în inimile lor poemul muncii, al dragostei pentru țară, care prin știința lor clădesc o lume a păcii, al patriei destin („Noi, studenții României" de Dan Beizadea și Radu Felix), tinerii — oameni ai muncii pe ogoare, în fabrici, în uzine, pe mari platforme industriale, care în anii acestei glorioase ere zidesc mărețe edificii („Tineretul comunist" deN. Bădulescu și N. Constantinescu), tinerii care în vatra Daciei străbune (cum sună și cintecul semnat de Iovan Miclea și Emilian Marcu) inalță la temelia țării evul nou. al noii Românii. Drumul tineretului înseamnă drumul României, înseamnă cîntecul păcii („Pace vrem" de Octav Ciutac și Liviu Cernă- ianu), înseamnă „Cunună de soare,

mai apropiată de cel de-al doilea. Idealul programării celor mai proeminente realizări scenice axate pe texte ale dramaturgiei originale și străine din ultimul deceniu nu a fost atins decît în parte. Teatre care aveau ceva de spus (de adus) . în ' acest sens nu . și-au manifestat dorința de participare. Altele, așteptate; iCU/Mttefcgș. țiu și-au onorat ’3 promisiunea de a veni. Alături de montări de ținută cu piese substanțiale s-âu strecurat și texte improvizate, spectacole plate și chiar unele cariate de lipsă, de gust, măsură și artisticitate. Și poate tocmai prin faptul că nu a oferit atenției doar culmi, că a adoptat generos — prea generos ! — montări mai puțin realizate, întîlnirea teatrală de la Brașov a constituit o oglindă ce merită să fie atent cercetată, a repertoriului actual, a relației teatrelor cu dramaturgia contemporană. a stadiului artei spectacolelor. Spectacolele de ținută au confirmat existenta unor condeie dramatur- gice românești certe și au relevat diversitatea Orientărilor tematice și stilistice. Așa, de pildă, aspirația de a surprinde procesuali ta tea r dialectică a exis-
însemnări despre manifes
tarea teatrală „Contempo

ran ’84“ de la Brașov

tentei social-polltice, de a fixa o vibrație atitudinală și emoțională în raport cu solicitările politicului și de a sublinia tăria idealului politic comunist. Așa. de pildă — confirmare a vocației etice binecunoscute a dramaturgiei noastre — preocuparea de a face în chiar toposul (real și simbolic) al șantierului radiografia mai exactă, nuanțată, a unor opțiuni, a rădăcinilor lor obiective și consecințelor lor sufletești. Alături de meditația etică, de teatrul de dezbatere politică. de teatrul de idei s-a putut remarca o altă tendință a dramaturgiei actuale : propensia spre parabola filozofică, spre adincirea problematicii omeniei, a imperativului conservării autenticității gîn- dirii. asumării responsabilității — în situațiile limită ale istoriei, teme cu puternic caracter universal. Alegerile justificate au stat alături de unele mai puțin întemeiate. Un dramaturg notoriu și prețuit, I.D. Sîrbu. a fost prezent în festival cu „Plautus și fanfaronii", mai mult fragmente de eseu literar (dramatizat), decît o piesă bine construită, un text ce aluneca amețitor de pe suprafața multor idei importante.Să reținem adevărul simplu că valoarea spectacolelor a fost în acord sensibil cu valoarea textelor. Unele dintre montări (rezultînd dintr-o susținută, tenace colaborare cu ațitorii), certe reușite, au depus o caldă mărturie pentru valoarea artei teatrale românești. Distincțiile festivalului au relevat astfel ținuta tinerei regii de teatru românesc (să ne gîndim la Magdalena Klein încununată cu premiul de regie, ori la Silviu Purcărete și Florin Fătulescu, semnatari ai unor spectacole, laureate). Spectacolele laureate au pus în evidentă înalta profesionalitate și fantezia scenografilor, care au făcut din munca lor un autentic act teatral. Dar, fără îndoială, ceea ce s-a grevat cel mai puternic în inima spectatorilor a fost talentul și marea disponibilitate a unor actori precum timișoreanul Sinka Karoly, ori ieșeanul Dionisie Vitcu, ori brașovenii Virginia Ita Marcu și Maia Indrieș — încununați cu premii, marea expresivitate a unor interpreți ca Nicolae Pomoie, Jean Lorin Florescu ori Doina Deleanu, recompensați cu diplome. Au existat însă și spectacole modeste sau 

nestinsă lumină și dîraă chemare / Spre inima lumii pe-ntregul Pămînt", înseamnă cuviosul1 partidului și al conducăj»rului| său — „Mai tari noi sintem decit granitul / Cu braț și gînd temerar i Oriunde urmăm partidul / Și-al 'nostru falnic stegar" („Către culmi de frumusețe" de $t. Andronic și Nicușor Constantin eseu).Douăzeci și trei de ceruri, cu sau fără acompaniament. ,prin efortul și strădania, prin profesionalismul abordării partiturilor de către formațiile amintite mai sus, s-au propus spre audiție in) această ultimă etapă1 de concert. 23 de partituri, dintre, care fără îndoială' piesele sempate de /Vasile V. Va- 
silache („Ceftușescu, brigadierii" cu inspiratele versuri ale lui George Țărnea), Valențiu Grigorescu („Ti
nerețe, le iubjm“>, Cristian Al. Petrescu („CSrijteic" după poezia lui Nichita Stănqscu), Radu Șerban 
(„Iată drurmiîl" și „Prezenți ori- cftid" pe veirsurile lui Gh. Vîlcu), A. Giroveanîu („Așa e tineretul", versuri de M. Block), Anton Do- 
garu („Cintii tinerețea noastră", versuri D. iPopescu Chiselet) vor deveni fără îndoială șlagăre. Așa cum dintre piesete de muzică ușoa-, ră s-au detașat compozițiile lui Ion Cristindiu (care la acest festival- concurș a fost o remarcabilă prezență) — „Cîntă ' tinerețe" (versuri M. Block), „Pentru pacea lumii" (în expresiva interpretare a cvintetului „Luchiarf4), de asemenea 
„Să păstrăm pățmîntul teafăr" de Marcel Dragomir, pe versuri de Lucian Avramdscu, „Prezenți Ia toate" de Mihai i Elekeș etc.A fost intr-adevăr o sărbătoare a cintecului tineresc,' a tinereții — gind, faptă, apgajament, a muzicii tinere în adevăratul sens al cu- vintului. A fost,; această ediție a cintecului politic 'pentru tineret, un inspirat „poem" desfășurat in armoniile muzicii corale, în ritmurile muzicii ușoare, care a cintat plaiurile Carpaților și sufletul românesc și profundele sentimente de dragoste față de partid, de conducătorul țării.

Smaranda OȚEANU

chiar lipsite de elementare valori artistice care au încercat fără succes să umple minusurile literaturii abordate. !Categorie, în aceste cazuri nu ne-am aflht în fața unor opțiuni de calitate. în plus, noutățile ț absolute au fost puține — ceea ce atrage 1 atenția asupra unei ; insuficiențe) 1fructificări * a fondului >de )t'pieSe, noi existente, a textelor create de-a lungul ultimului dedeniu, a numeroaselor creații dramatice editate cu generozitate în' anii din urmă — care, împreună, vorbesc de o înflorire fără precedent a dramaturgiei în anii socialismului.Este greu de contestat că generațiile mai tinere de creatori teatrali. (diferit de cele precedente), s-au apropiat cu multă receptivitate de piesa originală. Dar tot atît de greu este de contestat că există încă o distanță apreciabilă între valoarea dramaturgiei originale și spectacolele cu piesa originală, mai rar adevărate „evenimente".Colocviul a impus totodată și constatarea că există încă o evidentă distanță intre orizontul spiritual al oamenilor muncii și programul de educație ce revine artei, așa cum s-a configurat acesta la Congresul al XII-lea ori, mai aproape, în orientările Consfătuirii de la Mangalia, pe de o parte, și oferta dramaturgilor, aria tematică a pieselor propuse atenției, pe de altă parte. Se lasă încă așteptate textele axate pe probleme majore ale actualității, piesele inspirate de procesul de creație, de transformările revoluționare înfăptuite de poporul nostru. A revenit, astfel, în discuții imperativul eroului model, subli- niindu-se pe bună dreptate că prezența lui trebuie asociată zugrăvirii. proceselor esențiale ale devenirii conștiinței, ale realităților contemporane cu adevărat eroice, ale eforturilor dramatice ale oamenilor muncii pentru realizarea unei noi calități a vieții. Lipsesc piesele care să contribuie la creșterea sensibilității oamenilor muncii față de marile repere ale conștiinței naționale — fie că este vorba de lucrări consacrate istoriei mai vechi, fie de unele de stringentă actualitate.. Cum teatrul a fost dintotdea- una o oglindă a timpului, scenele noastre așteaptă de la dramaturgi mai multe imagini sensibile ale marilor transformări petrecute în țara noastră în cei 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- rialistă. Mulți dintre spectatorii brașoveni erau foarte tineri. Festivalul a amintit că dramaturgia actuală nu conține o problematică bine conturată a tineretului, o adîncire corespunzătoare a afirmării și integrării sociale și profesionale, că ea nu reflectă profund și nu contribuie suficient la educarea tinerilor, la edificarea lor morală, la forjarea lor umană. Pe de altă parte, indiferent de vîrsta personajelor se constată nu o dată o insuficientă stăpinire a dialecticii materialist-istorice, a legităților devenirii revoluționare a societății. Stau mărturie în acest sens piesele cu o miză minoră, dar și piesele care se încheie cu facile rezolvări dramatice, cu happy-enduri care nu conving pe nimeni. Or, cum s-a spus și în acest colocviu, optimismul viziunii noastre se bazează pe luciditatea aprofundării realității, pe adincirea legităților obiective. Reproducînd cele mai importante concluzii ale colocviului de la Brașov : o mai bună cunoaștere a vieții, un efort mai energic de selectare a fenomenelor semnificative, de sesizare a mecanismelor și angajărilor umane autentice prin care noul triumfă asupra vechiului în lucrări pe care teatrele noastre și publicul larg le așteaptă.
Natalia STANCU 

_____________________________________ >
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tN ÎNTÎMFINAREA ZILEI DE 1 MAI '

REMARCABILE REALIZĂRI
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

i^FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSEI PATRIEI 
RELATATE DE CORESPONDENȚII „SC1NTEII"

CÂ^MET COT1DHAN

Vizita delegației parlamentare din Malayezia

Panoul fruntașilor pe primul trimestru al anului
Publicăm in continuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale construcții transporturi, din unități agricole, precum și din 
domeniile circulației mărfurilor și prestărilor de servicii.

Ca urmare a rezultatelor obținute in perioada 1 ianuarie — 31 martie 1984 șl a punctajului general, stabilit potrivit indicatorilor prevă- 
zuți in criteriile de organizare a întrecerii, la sfirșitul lunii martie “), 
pe primele locuri se"situează :

Locul II : întreprinderea avicolă de stat Buftea, cu 746 puncte.Locul III : întreprinderea avico- stat Brașov, cu 487 puncte.
DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
CONSTRUCTII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE

lă de
în 

DE

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de ex

ploatare a rețelelor și instalațiilor 
energetice și de distribuție a ener
giei electrice și termice Timișoara, 
eu 643,9 puncte. <Unitatea s-a încadrat în repartițiile de energie electrică și în prevederile de plan privind reducerea consumului propriu tehnologic ; a depășit cu 40,7 la sută sarcina de plan la producția netă' și la productivitatea muncii în activitatea de construcții-montaj ; cheltuielile totale realizate au fost mai mici decît cele prevăzute în buget cu 0,3 la sută, iar costurile maxime la 1 000 lei producție de constructii- montaj au fost mai mici decît cele planificate cu 10,2 lă’ sută."Locul II : întreprinderea de exploatare a rețelelor și instalațiilor energetice și de distfibutie a energiei electrice și termice Suceava, cu 601,8 puncte. ■Locul III : întreprinderea de exploatare a rețelelor și instalațiilor energetice și de distribuție a energiei electrice și termice Pitești, cu 549,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE
Locul I : întreprinderea de pro

duse cărbunoase Slatina, cu 727,7 
puncte. , sPrincipalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 3,8 la sută la producția. fizică, 17,9 la sută la producția netă. 8,3 la sută la produc- ția-marfă vîndută și încasată, 19,6 la sută la productivitatea muncii ; depășiri însemnate de plan au fost obținute la beneficiicheltuielile totale și materiale realizate la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate. ,Locul II : întreprinderea^ „Răsăritul" Brașov, cu 589 puncte'.Locul III : întreprinderea1 „Refractar" Aleșd. județul Bihor, cu 573 puncte. ț

ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR / 

DE MAȘINI DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE 
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : Întreprinderea „Turbo- 
mecanica" București, ciț 1091,7 

■puncte. 7 , /I Principalii indicatori; de plan !fost depășiți cu>.’; 10,1-,.-iții sută laj (producția fizică;. 14,'9 lă sută "la- producția netă, 14,7 la sută lă productivitatea muncii ; depășirii însemnate de plan au fost obținute la export, producția-marfă vîndută și încasată și la beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost:mai mici decît cele normate cu 19,1 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 14,3 la sută.-Locul II : întreprinderea ele construcții aeronautice GhimbaV. județul Brașov, cu 882,5 puncte.Locul III : întreprinderea de avioane Bacău, cu 559,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE, 
MECANICA FINĂ ȘI SCULE, 

ECHIPAMENT SPECIAL
Locul I : întreprinderea „Indus

tria tehnico-medicală" București, 
cu 898,7 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 18,3 la sută la producția fizică, 25,8 la sută la producția netă, 32,2 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 29,4 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plaft au mai fost obținute' la export și beneficii ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 3,1 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 5,3 la sută.Locul II : întreprinderea de a- parate și utilaje pentru cercetare București, cu 895,4 puncte.Locul III : întreprinderea nr. 2 Brașov, cu 736,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, 

COSMETICE, COLORANȚI 
ȘI LACURI

Locul I : întreprinderea de me
dicamente București, cu 702,6 
puncte.

ducție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,5 la sută, iar cele materiale cu 3,6 la sută.Locul II : întreprinderea chimică Craiova, cu 539,3 puncte.Locul III : întreprinderea de produse cosmetice „Miraj" București, cu 470,7 puncte.
ÎN INDUSTRIA 

CELULOZEI ȘI IIÎRTIEI
Locul I : întreprinderea de hîr- 

tie cretată și carton ondulat 
„Ghimbav", județul Brașov, cu 
678,4 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 0,4 la sută laproducția netă și productivitatea muncii, 0,2 la sută la producția- marfă vîndută și încasată, 0,7 la sută la beneficii ; depășiri de plan s-au mai obținut la export și investiții ; unitatea s-a încadrat în prevederile de plan privind cheltuielile totale la 1 000 lei produc

ție-marfă și a realizat un consum de energie electrică și combustibili», mai mic decît cel normat eu 1,8 la sută.Locul II : Combinatul de celuloză și hîrtie Suceava, cu 495,2 puncte.Locul III : întreprinderea de hîrtie și cartoane „Comuna din Paris", Piatra Neamț, cu 243,9 puncte.
ÎN INDUSTRIA TRICOTAJELOR

Locul I : întreprinderea de tri
cotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, cu 663,8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 24,8 la sută laproducția fizică, 2,9 la sută la producția netă, 10 la sută la export, 3,1 la sută la productivitatea muncii, 5,5 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decit cele normate cu 2,5 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 6 la sută.Locul II : întreprinderea de tricotaje Brașov, cu 355,6 puncte.Locul III : întreprinderea de tricotaje „Zimbrul" Suceava, cu 229,5 puncte.
ÎN INDUSTRIA VINULUI, BERII, 

SPIRTULUI, AMIDONULUI, 
APELOR MINERALE .

ȘI TUTUNULUI
Locul I : întreprinderea de țiga

rete București, cu 928,5 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 25 la sută la pro- ductia-marfă .vindută și încasată și la beneficii, 16,2 la sută la export, 7,3 la sută la livrările de mărfuri la fondul pieței ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decit cele normate cu 9,7 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 15,8 la sută.Locul II : întreprinderea de vinuri și șampanie „Zarea" București, cu 725 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,2 la sută la producția fizică, 4,1 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 9,7 la sută la producția netă, 7,9 la sută la productivitatea muncii, 6 la sută la livrările de mărfuri la fondul -pieței ; depășiri de plan au mai fost, obținute la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei pro-
*) Indicatorii privind producția 

netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și benefi
ciile sînt calculați pe două luni.

ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL

Locul I : întreprinderea avicolă 
de stat Bacău, cu 875 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 23,7 la sută la producția și livrările de carne la .fondul de stat. 4,9 la sută la efectivele de păsări la sfirșitul perioadei, 5,7 la sută la beneficii ; depășiri de plan au mai fost obținute la producția și livrările de ouă la fondul de stat.

Locul I : întreprinderea de mon- 
taj-reparatii centrale termice Bucu
rești — Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini — cu 716,3 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 14,5 la sută la producția netă de constructii-montaj, 14,1 la sută la numărul de locuințe date în folosință și la producția de construcții-montaj terminată ; depășiri însemnate de plan au fost obținute la productivitatea muncii și la beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție de construcții-montaj au fost mai mici decît cele planificate cu 3,9 la sută; consumurile realizate de ciment, metal, combustibili și carburanți au fost mai mici decît cele normate.Locul II : Trustul de construcții pentru economia forestieră și materiale de construcții Brașov, cu710.3 puncte.Locul III : întreprinderea de construcții căi ferate Brașov, cu 608,3 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I i întreprinderea de ex

ploatare portuară Constanta — Mi
nisterul Industriei Metalurgice — cu
694.8 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 13,9 la sută la producția netă. 27,7 la sută la venituri brute. 19 la sută la productivitatea muncii. 2,9 la sută la volumul activității ; depășiri de plan au mai fost obținute la beneficii.Locul II : întreprinderea de exploatare portuară Constanta — Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor — cu 458,6 puncte.Locul III : întreprinderea de a- viație utilitară București — Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor — cu 270,3 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea de ali

mentație publică Rm. Vîlcea, cu
290.3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 5,7 la sută ladesfaceri de mărfuri cu amănuntul, 5,2 la sută la producția proprie, 7 la sută la volumul desfacerilor de mărfuri pe un lucrător;. cheltuielile de circulație Ia / 1 000,lei,,<j.^șj:acere au vfoș,t mai.-rniej^t - decît cele planificate cu ă„7 la sută, ceea ce a condus la realizarea unui beneficiu mai mare decît cel planificat.Locul II : întreprinderea de alimentație publică Drobeta Tr. Severin, cu 285 puncte.Locul III : întreprinderea de a- limentație publică Oradea, cu 245,4 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea de ho

teluri și restaurante Mangalia, cu
537.3 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 29,1 la sută la prestările de servicii pentru populație. 16,4 la sută la desfacerile de alimentație publică. 22,8 la sută la beneficii, .17,3 la sută la încasări medii pe un lucrător și la .coeficientul de utilizare a capacității de cazare ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 9,3 la sută.Locul II : întreprinderea de hoteluri și restaurante Eforie Nord, cu 403,4 puncte.Locul III : Oficiul Național de Turism „Carpați" Brașov, cu 355,7 puncte.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI 

ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con

strucții, reparații, administrare lo- 
cativă „Foișor" București, cu 869,1 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 12 la sută la producția de construcții-montaj, 17 la sută la încasări din activitatea de producție și prestări de servicii. 14 la sută la volumul lucrărilor de întreținere. reparații curente și prestări în construcții, 18 la sută la prestări servicii pentru populație, 26 la sută Ia beneficii ; cheltuielile materiale la 1 000 lei producție- prestații au fost mai mici decît cele normate cu 24,4 la sută, iar consumurile de materii prime, materiale, energie electrică și combustibili au fost mai mici decît cele normate cu 40 la sută.Locul II : întreprinderea de construcții. reparații, administrare lo- cativă Colentina — București, cu614.8 puncte.Locul III : întreprinderea de administrarea clădirilor București, cu 609,6 puncte. (Agerpres)

■ Colectivele de oameni ai muncii din industria orașului Luduș în- tîmpină cu rezultate deosebite aniversarea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialis- tă și Congresul al Xlll-lea al partidului. Prin aplicarea pe scară largă a lucrului în acord global și măsurile luate pentru creșterea productivității muncii, ei au îndeplinit, înainte de termen, planul producției marfă pe primele patru luni ale acestui an. Pînă la sfîrși- tul lunii aprilie, industria orașului Luduș va livra economiei naționale produse necesare în valoare de peste 46 milioane lei.■ In cinstea zilei de 1 Mai, oamenii muncii din cadrul Antreprizei de construcții hidroenergetice Olt Superior - Rîmnicu Vîlcea, au grăbit începerea lucrărilor de execuție la o nouă hidrocentrală în punctul Voila. Ea va avea o putere instalată de 14,2 MW.
B Oamenii muncii de la Exploatarea minieră Vatra Dornei depun eforturi susținute pentru a asigura economiei naționale cantități sporite de substanțe minerale utile. In cinstea zilei de .1 Mai, prin mai buna organizare a muncii, devansarea lucrărilor de pregătire și folosirea cu indici sporiți a capacităților, ei au obținut mai bine de 6 000 tone minereu peste prevederile planului.
B Economia de energie electrică realizată în județul Vrancea, de la începutul acestui an pină in prezent, a ajuns la 3 500 MWh, ceea I ce asigură consumul general al ju

dețului timp de două zile. Ponderea economiilor o dețin unitățile industriale, ca urmare a preocupărilor pentru mai buna folosire a capacităților de producție și perfecționarea proceselor tehnologice.
B Și în județul lași se realizează un vast program de construcții de locuințe. Astfel, în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului și pînă în prezent, au fost construite peste 70 000 apartamente.
HI Meșteșugarii din județul Bis- Irița-Năsăud au spus un bun venit primăverii printr-un impresionant buchet de noi modele de confecții, tricotaje, articole de sport, covoare, țesături, broderii, artizanat, toate adecvate sezonului, pe care l-au reunit într-o amplă expoziție deschisă la Bistrița. Celor prezenți li s-a oferit posibilitatea nu numai să le admire, dar să le și cumpere sau să-și comande pe loc articolele dorite.
H Stațiunea de cercetare și producție pomicolă din Cluj-Napoca a livrat, în această primăvară, unităților agricole și gospodăriilor populației din județul Cluj, peste 150 000 puieți de pomi și arbuști fructiferi produși în pepinierele proprii, cei mai mulți fiind soiuri de mare productivitate, create de specialiștii acestei unități în ultimii ani.
B Lingă municipiul Alexandria, cu contribuția oamenilor muncii din mai multe unități economice din localitate, se amenajează o nouă zonă de agrement care cuprinde, între altele, un ștrand, terenuri de sport, plajă și o popicărie.

Ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, a avut, sîmbătă, o întrevedere cu delegația parlamentară din Malayezia, condusă de Datuk Mohamed Zahir Bin Haji Ismail, președintele Camerei Reprezentanților, aflată în vizită în țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.Au fost discutate aspecte ale lărgirii și diversificării pe mai departe a relațiilor bilaterale în diferite domenii de activitate, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și securității. S-a efectuat, de ase

menea, un schimb de păreri în legătură cu probleme ale vieții internaționale.în aceeași zi, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Vasile Pungan, a avut o întrevedere cu delegația parlamentară malayeziană.Au fost abordate aspecte ale relațiilor economice româno-malayezie- ne, precum și posibilitățile dezvoltării și diversificării acestora, a cooperării dintre firme malayeziene și întreprinderi românești. (Agerpres)
tv

Programul 1
8.30 Să rezolvăm împreună. Consulta

ții pentru elevii clasei a VIII-a
9,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10,00 Muzica pentru toți
10.30 Viața satului (parțial color)
11,45 Lumea copiilor
12.30 Telefilmoteca de ghiozdan : „Ara- 

bela". Episodul 8 (color)
13,00 Album duminical (parțial color)
16,40 Film documentar. „Ulianov la Sa

mara"
17,00 Telesport. Fotbal : Petrolul — Cor- 

vinul Hunedoara
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,15 Cîntarea României
20,00 Telecinemateca. Ciclul Dosarele 

ecranului. „Livada cu meri". Pre
mieră TV.

21,20 Farmecul operetei
21.50 Telejurnal (parțial color)

Programul 2
9,00 Din marea carte a patriei. Patru

zeci de trepte ale evului contem
poran

9,30 Bucuriile muzicii
10,00 Din țările socialiste
10.30 Muzica 7... nimic mal simplu !
11.35 Film serial : „Un August in flă

cări"
12.30 Scena și ecranul
13.15 Mic dicționar de operă șl balet
14.30 O viață pentru o idee
15,00 Noi și copiii noștri
15.55 Teatru TV. „Acoperișul"
16.35 Desene animate
17,00 Serata muzicală TV.
18.30 Orizont cultural
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Pecețile timpului — reportaj
20,00 Seară de operă românească 
21,00 România pitorească
21.50 Telejurnal

LUNI, 23 APRILIE
20,00 Telejurnal (parțial color). © Sub 

semnul angajării patriotice revolu
ționare, Zilei muncii — faptele de 
muncă ale țării !

20.20 Actualitatea în economie
20,40 A patriei cinstire
20.50 Dulce copilărie — reportaj
21,00 Film românesc în serial (color). 

„Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte". Ultima parte.

21.45 La zi în 600 de secunde
21.55 Tezaur folcloric (color)
22.20 Telejurnal (parțial color)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 22 aprilie, ora 21 — 25 apri
lie, ora 21. In țară: Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi în nordul și estul țării și 
izolate in celelalte regiuni. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
ra aerului in creștere ușoară. Valorile

minime din cursul nopții vor fi cuprin
se între minus 1 și plus 9 grade, iar 
cele maxime între 12 și 22 grade. în pri
mele nopți, izolat, se va produce bru
mă. In București : Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul temporar noros, favo
rabil ploii. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperatura aerului va 
avea valori minime, în cursul nopților, 
cuprinse între 4 șl 7 grade, iar cele ma
xime, în timpul zilei, între 17 șl 20 
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

Știri sportive
RUGBI. Echipa reprezentativă a României joacă astăzi ultimul ei meci din actuala ediție a „Cupei F.I.R.A." cu echipa similară, a Italiei. Partida este programată în orașul italian Aquila.Antrenorul Valeriu Irimescu va alinia următoarea formație : Codoi — Aldea, Lungu, Capmare, Fuicu — Alexandru, Paraschiv — Rădulescu, Borș, Murariu — Dumitru, Constantin — Pașcu, Munteanu, Bucan. Jucători de rezervă : Podărescu, Cso- ma, Moț, Coman, Dumitraș, Mar- ghescu, Caragea.Meciul va fi arbitrat de W. D. Bevan (Țara Galilor).
FOTBAL : Ieri, la stadionul „23 August" din Capitală a avut loc partida Dinamo — C.S. Tîrgoviște, din etapa a XXIX-a.

Echipa campioană a României b învins, cu scorul de 3—0 prin golurile înscrise de Dragnea, Mulțescu și Al. Nicolae.Dinamo totalizează astfel 37 puncte din 26 partide (3 jocuri restante), si- tuindu-se pe locul secund în clasamentul general.Celelalte meciuri ale etapei a XXIJf-a se desfășoară astăzi, de la ora 17 : liderul clasamentului, Steaua (38 puncte — un joc restant) va evolua la Rîmnicu Vîlcea, întîlnind echipa locală Chimia ; de asemenea, în deplasare vor juca Universitatea Craiova (34 p.) — la Oradea, cu F.C. Bihor, Sportul studențesc (34 p.)— la Bacău, cu S.C. Bacău, și F.C. Argeș (33 p.) — la Galați, cu Dunărea. Celelalte partide : F.C. Olt — Jiul, Politehnica Iași — F.C. Baia Mare, Petrolul — Corvinul și Rapid— A.S.A., acesta fiind singurul meci divizionar A care este programat azi în București (stadionul Steaua).
(Urmare din pag. I)șui nou ori noul sat care 
vor fi, spre recoltele mai mari ce se vor naște ! Prezentul a trăit și trăiește necontenit, în timpul nostru, cu faptele lui, pe spațiile viitorului și poate că această putere de prefigurare poartă numele de romantism revoluționar.I-am cunoscut pe acești . temerari romantici ai Insulei.- Nedespărțiți de cizmele •ion de cauciuc. Nedespărțițfc s-dS'-^elerinele de ploaie —> aversele: se abat din senin aici, cu trăsnete și nori prăbușiți peste pămînt. I-am cunoscut și în încleștarea cu apa, cu pădurea care nu voia să-și mute gindul de supraviețuire în altă parte. Și tocmai credința în ce va fi în Insulă stîrnea un imens respect pentru acești oameni. Din această încredere in rostul înalt al confruntării cu natura potrivnică, cu noroaiele, cu necunoscutul — Insula a inaugurat una din cele mai temerare bătălii pentru noi pămînturi productive — s-au născut fermele care poartă azi nume sugestive pentru trecutul acestor locuri : Pelicanul, Lebăda, Pescăruș, Boboc, Salcia, Plopul, Rogoz...Cum afirmam mai înainte, la viitoarele recolte se gîndeau, visau toți acei care, in aâești patruzeci de ani cîți au trecut de la istoricul act de la 23 August 1944, au dat nenumărate asemenea bătălii. Pentru că, să nu se uite : timpul nostru, de edificare socialistă, a consacrat desfășurarea unor acțiuni de anvergură pentru mărirea suprafețelor cu recolte bogate. A fost bătălia pentru pămîn- turile fertile din Balta Ia- lomiței. A fost bătălia pentru pămînturile din Valea Carasu ori fostele nisipuri zburătoare din zona Sado- va-Corabia. A fost bătălia pentru miile de hectare din lunca Prutului, a Șiretului. începe bătălia pentru zecile și zecile de mii de hectare ale Deltei Dunării. Terenuri smulse de sub predestinarea puhoaielor, de sub „ocrotirea" paparudelor, a „sfintelor".Asprimea acestor fruntări a mers mină mină cu visul romantic temerarilor : comuniști necomuniști trimiși partid să îmbogățească

con- in al Și de
#_____ ... _ cunoi pămînturi fertile harta patriei. Și așa cum s-au desfășurat ostilitățile cu natura îndărătnică în fostele imperii acvatice din Balta Borcei ori Greaca, și în Insula Mare a Brăilei ^nu poți spune niciodată că

© OTELURI SUPERI
OARE PRIN TEHNOLO
GII ELECTROMAGNETI
CE. Specialiștii apreciază că în curind jumătate din producția mondială de oțel se va realiza cu ajutorul instalațiilor de turnare continuă. Siderurgiștii din numeroase țări caută să perfecționeze acest proces tehnologic. Compania suedeză „ASfiA" și Cea japoneză „Kavasaki" au e- laborat o metodă de turnare cu „frînare electromagnetică". în interiorul lingotierei se creează un puternic cimp magnetic îndreptat in direcția șuvoiului de oțel lichid care curge din oala de turnare. Ca urmare, zgura, impuritățile nemetalice și bule

le de gaze, asupra cărora cim- pul magnetic nu acționează, se ridică la suprafața metalului, în centrul lingotierei, de unde sint apoi îndepărtate. Se obține astfel oțel de calitate superioară cu un conținut foarte mic de impurități.
• SISTEM AUTOMAT 

DE CERCETĂRI ECOLO
GICE. în activitatea științifică din silvicultura Uniunii Sovietice a început utilizarea unui sistem automat de cercetări ecologice, bazat pe calculele unui ordinator ce va indica un ansamblu de date, privind temperatura și umiditatea aerului, solului și subsolului, parametrii vintului, ai radiațiilor solare,

nivelul precipitațiilor etc. Acest sistem, pus la puhet de un grup de ingineri de la Centrul din Orientul îndepărtat al Academiei de științe a U.R.S.S., va înlesni studierea dezvoltării pădurilor, stabilirea celor mai a- decvate căi pentru folosirea rațională a zonelor silvicole, pentru refacerea fondului forestier. Primele unități ale sistemului se află deja în funcțiune in taiga.
• PLANETE ÎN JURUL 

STELEI VEGA 2 Satelitul de cercetări științifice „IRAS", la bordul căruia se află un telescop cu raze infraroșii, a transmis date care par să certifice existența în jurul uneia dintre cele mai luminoase stele

O

de pe bolta cerească — Vega — a unui sistem planetar. Masa acestei stele ■ este de două ori mai mare decit a Soarelui, iar luminozitatea — de 50—60 de ori mai puternică. Diametrul a- cestui ipotetic sistem planetar ar fi de aproape două ori mai mare decît cel al sistemului nostru. Dacă Vega are planete, există pe ele și viață ? Răspunsul astronomilor este : puțin probabil, penttu că virsta stelei este de „numai" citeva sute de milioane de ani, în timp ce. virsta sistemului solar atinge circa 4,6 miliarde ani.

ai ajuns la punctul terminus al bătăliei. Fosta baltă își trimite necontenit, în prima linie, forțele potrivnice. Ai terminat cu apele din incintă, vin viiturile din primăvară, cînd digul trebuie apărat cu ghiarele și cu dinții, cum a fost apărat in 1970, in 1975. Ciș- tigi bătălia pentru defrișare, trebuie imediat mutat frontul la destufizare. Ofensivă neîntreruptă apoi pentru desțelenire^ Pentru ■sutele și'-jsuteleP'țcfe^kilo- nietri de canale de evacuare a apei. Pentru marea, uriașa acțiune de irigare a întregii incinte. Epopeea irigării zecilor de mii de hectare smulse apelor a început îndată după Congresul al IX-lea al partidului și s-a finalizat în acest an jubiliar, cînd
i .

gozului, la Țacău sau Sin- gerul, recoltele care să mulțumească au venit greu, după ce au fost puse la încercare răbdarea, efortul, încrederea oamenilor în reușită. în 1966, de exemplu, în punctele Noroaiele și Lunguiețele s-au recoltat mai mult... buruieni : 600 kilograme porumb boabe la hectar.Era întîia recoltă !Balta nu depusese ar-

e greu deloc să ne imaginăm cite neliniști au bîn- tuit în anul acela somnul mecanizatorilor, al specialiștilor de la punctul Pațiu. Se vor înroși ori albaștri plantele, așa cum se mai întîmpla in unele locuri, în Insulă ? Cum vor lega ? Ce producții vom scoate ?întrebări care au aflat un răspuns exact in toamnă. Pentru că așa e pămîntul: răspunsurile lui decisive

— Insula produce anual circa 15 kilograme de cereale pentru fiecare locuitor al țării. Șlepurile cară de aici, în fiecare toamnă, în jur de 355 000 tone de cereale și plante tehnice, în următorii ani trebuie să ajungem la 450 000 tone pe an. Cresc acum în Insulă 78 000 oi, de la care se obțin peste 270 tone lînă, 4 700 hectolitri lapte. In anii ce yin.țrebjiie să ajungem,la 200 000 capete ovine, de' IriSula diP.^t'ițitțtO, dă miere ■ teren de albine. 10 000 tone de 10 534 paie pentru industria de celuloză, produce furaje, carne etc.Sigur, „glosele" pe marginea ghidurilor turistice despre fosta Baltă au fascinația lor : „Paradisul pescarilor amatori" ; „o lume de păsări" ; „toamna zugrăvește în toate culorile și nuanțele nesfîrșita întindere oglindită în ochiurile de apă calmă și adîn- că“. Etc., etc... Dar nu mai puțin fascinantă este a- ceastă operă a anilor noștri, operă creată de om, <ivită din necesitate.
Necesitatea piinii.Așa cum necesitatea lu

minii, de exemplu, a înlocuit pitoreștile Cazane ale Dunării cu lacul de acumulare, nu mai puțin maiestuos, al Hidrocentralei de la Porțile de Fier... Așa cum imperativele epocii pe care o străbatem au ridicat la rangul de necesitate uriașul program național de irigare a 5—6 milioane de hectare, program născut din gîndirea revoluționară a secretarului general al partidului. Și tot din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu se investește acum, pentru dezvoltarea activităților din Insulă, aproape jumătate de miliard de lei. Direcțiile de acțiune ale prezentei ofensive: îmbunătățirea lucrărilor hidroameliorative, desăvirșirea rețelei de drumuri, construcții sociale, noi depozite, sectoare de chimizare etc.Vatră de pîine a Insulei Mari a Brăilei nu cunoaște odihna. Dacă la focurile lor de seară pionierii visau ziua cînd vor coace porumbul pe lanurile din... lacuri și iezere, temerarii de azi muncesc cu gîndul la cele 450 de mii de tone de cereale pe care Insula trebuie neapărat să le producă în următorii ani. Și-i sigur, știind destoinicia acestor oameni, că nu se vor adăuga multe cercuri de vîrstă la tînăra pădure ce înconjoară fostul pămînt de sub ape, pentru ca această năzuință să devină realitate.

._____ „„ ------- ț „----------- —- - -------- anii ee.yjn trejjpiemele.' în lanurile abia școa- sînt date la vremea recol- gem, la 200 000 cape se'*>d’er.ș5jly.țțtp^, A' Varianta • optimi v ■vatice atingeau pîhă la trei 5 000 metri pătrați '*•' ' - '■*’ '' t'‘ experimental a datkilograme porumb boabe calculat la un hectar. ~ voia să zică acest răspuns al pămîntului din Insulă ? Voia să spună că se poate. Că destinul pionierilor nu-i altul decît acela de a îndrăzni. Că se poate face
metri. Competiție pierdută din start pentru firul firav de porumb. Luată de la capăt „acțiunea celor patru D“ : defrișare, desțelenire, destufizare, drenaje. Scoși rizomii de stuf din adînc. Lăsați în bătaia soarelui de foc pînă ce dogoarea îi

Ce

Pămînturi cîștigate pentru pîine
sărbătorim patru decenii de viață nouă.Un om care a consacrat Insulei o bună parte din viața sa și a ieșit la pensie de pe aceste pămînturi — este vorba despre fostul șef de fermă Eugen Oprea — he-a arătat în urmă cu ani o originală „panoplie" cu amintiri : rizomi de stuf carbonizați. O vină neagră, prelungă, răsucită neașteptat — așa arată o rădăcină de nufăr. Cîndva, din varga de seve își trăgeau puterea clopoțeii de apă, podoabele mirifice ale bălții. Conglomerate inedite, concen- trind în ele înseși imaginea metaforică a vieții, a genezei : fragmente din plaurii care, în timp, nășteau noi pămînturi. Și lîngă toate aceste tulburătoare mărturii, citeva mănunchiuri de griu, ’nalt „cit trestia". Smulse din prima recoltă, din această „poartă de aur a Bărăganului". „De ce, «poartă de aur» ?“ am întrebat atunci. „Pentru că, după mine, Insula e mai presus de orice. Adică, greu i se poate afla un concurent pe măsură. Deși pămintul e îndărătnic, nu ne-a vrut. Noi insă l-am vrut mai mult și a fost după voia noastră".Remarca despre îndărătnicia pămîntului nu-i doar o meșteșugită întoarcere de frază. Dealtfel, „insularii", în primul rind, știu bine asta. Știu și cei care au bătut cu pasul, în toate anotimpurile și nu numai la vremea culesului, acest fost pămînt de sub ape. La Riș- nețele ori Babalecu, la Grindu Mare ori Falca Ro-

storcea de vlagă. Tocați apoi metodic cu polidiscu- rile și dați din nou pămîn- tului, ca îngrășămînt. Muncă eroică, de mecanizator, sub soarele torid. Muncă fără odihnă, îneît fiecare și-a dat seama că, de fapt, închiderea „cercului de oțel" — digul de incintă — a fost doar începutul. Greul abia începea. Să ne întoarcem însă la Noroaiele și Lunguiețele în a zecea toamnă de la întîia recoltă: bilanțul porumbului : 10 000 kilograme, în medie, la hectar, pe întreaga suprafață.Era anul cînd plopii și sălciile din tînăra plantație ce înconjoară digul împlineau primul inel al virstei lor. Cînd copacii aceștia au mai adăugat cîteva cercuri, am poposit într-o vară și ' apoi din nou, în toamna aceluiași an, la punctul Pațiu. Loc transformat ad- hoc într-o autentică micro- stațiune de cercetare. In primăvara aceea se semă- naseră aici nu mai puțin de cinci soiuri de porumb. In diferite epoci. La diferite adincimi și densități. (Oameni pasionați de agricultura ca la carte, „palpau" cu răbdare rodnicia pămin- tului. Simțul lor căuta să detecteze eventuale împotriviri, răbdarea lor se măsura cu anotimpurile, nu cu orele ori zilele). Fiecare variantă 5 000 total, trați lupa ființă vie, căreia îi înregistrezi toate mișcările. Nu ne
___ de cultură avea de metri pătrați. In 25 000 de metri pă- aflați permanent sub microscopului. Ca o

agricultură intensivă adu- cînd în sprijin știința agricolă. Adică tehnologiile moderne și uriașa pasiune a oamenilor pentru pămînt. Aici, mai mult ca oriunde— tocmai pentru că duritatea confruntării nu-ți lasă nici o clipă de respiro— proba de foc la care sînt supuși „insularii" este dragostea pentru meseria de agricultor. Pe cei fără dragoste de meseria asta, pă- mintul i-a arătat prin recoltele sale firave, în numai două anotimpuri.împreună cu doi oameni ai Insulei — Boris Ispir și 
Ionel Mușat — stăruim pe îndelete asupra unei hărți a acestei vetre de piine. Fermele delimitate geometric, colorate diferit. Marcate arterele de circulație, canalele de irigații, de desecări. Așadar, pe o lungime de 60 kilometri, mereu cu Dunărea în coastă, se întinde această moșie a celor 1 100 de mecanizatori, 500 de ciobani, 200 muncitori permanenți, 70 de șoferi, 120 marinari — căpitani, nostromi, piloți, șefi de echipaje — ingineri, contabili, magazineri, șefi de depozite, de cantine... într-un cuvint — colectivul celei mai puternice întreprinderi agricole de stat din țară, cu 56 ferme vegetale, 9 ferme zootehnice, cu sectoare proprii de utilaj terasier, de reparații și fabricații, de aprovizionare, desfacere, transporturi. O uriașă uzină de piine, cu activitate continuă în toate anotimpurile.Boris Ispir argumentează riguros :

® NOI TIPURI DE 
VACCINURI. Organizația Mondială a Sănătății a lansat un program de realizare și livrare a unor noi vaccinuri pe care le va pune la dispoziția tuturor statelor lumii. Progresele realizate în ultimii ani în biotehnologie, și in special in genetică, permit aprecierea că se poate trece la producerea unor vaccinuri mai eficiente, mai sigure și mai puțin costisitoare decit cele utilizate în prezent — și, în același timp, cu un spectru de acțiune mai larg.

„în ciuda eforturilor considerabile desfășurate in ultimele decenii in domeniul protejării sănătății, bolile infecțioase, în primul rînd cele provocate de viruși, paraziți sau bacterii, afectează încă milioane de persoane" — subliniază O.M.S.
© PIROMETRE PER

FECȚIONATE. Specialiștii de la Uzina de aparate de măsurat din Magdeburg (R. D. Germană) au realizat 10 tipuri diferite de pirometre manuale pentru măsurarea temperaturii — între minus 50 și plus 2 000 de grade Celsius — fără contact direct. Cu ajutorul acestor pirometre pot fi măsurate de la distantă temperaturile obiectelor, prin

captarea radiației în infraroșu pe care o emit. Radiațiile captate sint fixate pe plăci fotografice sensibile la infraroșu, iar cu ajutorul unor celule fo- toelectrice este stabilită intensitatea acestor radiații, care este redată în valori de temperatură. Pirometrele speciale pentru temperaturi înalte sint destinate industriilor metalurgică, chimică și altor ramuri cu procese termice. Pirometrele pot fi utilizate și ca aparatură de control pentru a determina pierderile de energie din cuptoare sau diferite instalații industriale.
© SOARELE SI IRI

GAȚIILE. în Egipt a fost

elaborat un proiect de stație de pompare pentru irigații care funcționează cu energie solară. Colectorul stației este alcătuit din mii de tuburi din sticlă. Jumătate din fiecare tub este acqperită cu un strat subțire de aluminiu, astfel îneît. așezate unele lingă altele și orientate cu partea neacoperită de aluminiu spre Soare, se constituie intr-o puternică oglindă. în interiorul tuburilor circulă freon : oglinzile concentrează radiațiile solare asupra freonului, acesta se evaporă, iar vaporii pun în mișcare o turbină care, la rîndul ei, acționează pompa de apă. Vaporii de freon sînt apoi condensați într-un congelator, după care sint reintroduși in circuit.



so

o. 6-,

£

F'hjlo J
h o» ’■0,0'7,.:■o oKa c â o J

a £. <.W> • .O’.O.O.

O°J o -'î

la®
f;;: o
.o a a
•O®- j

S o,ol

ăMF V' M ®
ras "O" : oaBo. tf; ț? o d 'o, o oW'l

9

RELATĂRI Șl COMENTARII ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ
Bogata activitate internaționala a României socialiste, a tovarășului Nicolae Ceaușescu își găsește o largă reflectare în paginile presei din diferite țări, care pun în lumină inițiativele, politica externă românească de pace, dezarmare, destindere, colaborare și înțelegere internațională.Sint reliefate vibrantele chemări, propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu - promotor neobosit .al aspirațiilor de pace și progres ale popoarelor - pentru oprirea cursului periculos al înarmărilor, în primul rînd al înarmărilor nucleare; oprirea instalării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe continentul european, retragerea ș’i distrugerea celor existente, pentru edificarea unui climat de încredere și securitate, pentru prevenirea și încetarea conflictelor militare, eliminarea stărilor de tensiune, a oricăror probleme litigioase. Este subliniată în mod deosebit activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată dezvoltării colaborării și solidarității cu toate popoarele pentru triumful idealurilor de libertate, independență și progres, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

înalte aprecieri pentru demersurile președintelui
României in vederea opririi amplasării 

noilor rachete in Europa

~A MOSCOVA

Reuniune a conducătorilor
BELGRAD

Dezbateri cu privire la politica internă
și externă a R.S.F. Iugoslavia

Expunerea prezentată de Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului RiS.F.I.M. Șpiliak a spus : „Cursa înarmărilor și recurgerea tot mai frecventă la forță, extinderea conflictelor armate, adîncirea' focarelor de criză și și a crizei din relațiile economice internaționale amenință tot mai mult lumea șl riscă să evolueze intr-un conflict general. Paralel cu aceasta, popoarele din ■ întreaga lume se pronunță pentru negocieri și înțelegere, pentru o cale care duce la întărirea libertății, independenței, a emancipării social-economice.In ultimul , timp se remarcă anu* mite semne de trezire. Ele demonstrează . că nu s-au prăbușit toate speranțele, că eforturile constructive îndelungate ale marii majorități a comunității internaționale au anumite rezujtate in oprirea cursei înarmărilor și începerea negocierilor".După ce a subliniat importanța deosebită, în actuala situație internațională, a politicii de nealiniere, vprbitorul a relevat : „Țările nealiniate și celelalte forțe democratice și progresiste .au o mare răspundere și trebuie să se opună ferm încercărilor care au ca scop menținerea relațiilor inechitabile în lume, menținerea și extinderea zonelor de influență și dominație și realizarea altor țeluri care amenință pacea și securitatea în lume. Este necesar ca toți factorii internaționali să'colaboreze în realizarea unei cotituri în situația internațională. Lumea așteaptă ca marile puteri, cărora le revine o răspundere deosebită, in Ioc de confruntare, să înceapă să negocieze în. vederea opririi cursei înarmărilor și începerii dezarmare, pentru ca internațională să se spre soluționarea reală lor probleme și crize".

membre ale C.Â.E.R.MOSCOVA 21 (Agerpres). — Moscova s-au încheiat lucrăriledinței a 16-a a Consfătuirii conducătorilor organelor de stat pentru problemele muncii din țările membre ale-C.A.E.R. Delegația română a fost condusă de tovarășul Maxim Ber- ghianu, ministrul muncii.A fost efectuat un schimb de experiență în legătură cu măsurile întreprinse în țările membre ale C.A.E.R. în domeniul muncii și asigurărilor sociale. Au fost examinate- și adoptate materialele elaborate de grupele de lucru în domenii de interes comun.S-au examinat raportul consfătuirii privind activitatea desfășurată anul 1983 și planul de lucru perspectivă.

BELGRAD 21 (Agerpres). — în expunerea prezentată in adunarea R.S.F. Iugoslavia pe marginea raportului Prezidiului R.S.F.I. cu privire la politica internă . și externă a Iugoslaviei, Mika Șpiliak, președintele Prezidiului R.S.F.I., a relevat succesele obținute anul trecut în condiții economice foarte complexe, mențio- nînd, în primul rînd, creșterea exporturilor și realizarea excedentului in balanța de plăți — transmite Taniug. El s-a pronuhțat pentru înlăturarea mai fermă a vechilor practici, și atitudini care îngreunează înfăptuirea politicii de stabilizare economică, a recomandat, o nouă repartiție a venitului național în avantajul producției și a cerut să se acționeze pentru menținerea prețurilor la uh nivel real.„Una din sarcinile cele mai importante este să atenuăm și să oprim scăderea. în continuare a nivelului de trai și să creăm condiții pentru ca el să înceapă să crească din nou, în concordanță cu sporirea producției. și a productivității", a declarat M. Șpiliak. El a adăugat că trebuie preîntîmpinată cu fermitate practica de realizare a veniturilor cu muncă puțină sau în afara muncii și că trebuie în schimb stimulate munca creatoare, inovațiile, iar activitatea de cercetare științifică să fie orientată mai mult spre necesitățile economiei.Au fost subliniate posibilitățile largi pentru ocuparea forței de muncă pe care le oferă agricultura și mica industrie.Amintind că actuala perioadă din viața internațională este complexă și dificilă, manifestindu-se în cel mai flagrant mod politica de forță și diverse forme de dominație străină,

schimburile de păreri. înțelegerile economice și comerciale, căutarea de acorduri concrete, precum cele dintre români și iugoslavi, care au lărgit perspectivele cooperării bilaterale. sint de natură să atenueze tensiunile dintre Est și Vest.Cotidianul elvețian „DER BUND" publică un comentariu în care, informînd despre convorbirile româno-iugoslave la nivel înalt, subliniază relațiile foarte bune dintre România \ și Iugoslavia.între cele două state vecine au loc cu constanță consultări la cel mai înalt nivel — arată ziarul.Sub titlul „Bucureștiul și. Haga 
se pronunță pentru reluarea nego
cierilor dintre S.U.A. și U.R.S.S.", cotidianul italian „L’UNITA" scrie : Președintele României,Nicolae Ceaușescu, cu prilejul primirii ministrului de externe olandez, a subliniat necesitatea reluării negocierilor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite. Președintele Ceaușescu a propus să se intensifice eforturile pentru blocarea programului N.A.T.O. de amplasare în Europa occidentală a rachetelor nucleare americane, pentru renunțarea de către U.R.S.S. la propriile contramăsuri, printre care instalarea rachetelor nucleare in R.D.G. și Cehoslovacia.Președintele Nicolae Ceaușescu și ministrul afacerilor externe al Olandei au chemat la reluarea tratativelor sovieto-americane in problema rachetelor nucleare —- scrie si agenția ASSOCIATED PRESS într-o relatare consacrată primirii de către șeful statului român a ministrului olandez. Președintele Nicolae Ceaușescu a cerut intensificarea eforturilor pentru oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune în unele țări vest-europene, arată agenția A.P. De asemenea, președintele Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat pentru renunțarea de către sovietici la a- plicarea contramăsurilor anunțate, care includ staționarea de rachete nucleare în R;D. Germană și Cehoslovacia, ca răspuns la programul N.A.T.O.

fundamentale ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru, subliniind că aceasta se în
cadrează „într-o realitate cultivată 
și afirmată prin valorile promovate, 
dar și prin asocierea fericită cn 
personalitatea unui conducător po
litic de excepție, președintele 
Nicolae Ceaușescu".Sînt relevate, totodată, rile și principiile de bază liticii externe a României te, acțiunile consecvente apărarea vieții, a dreptului suprem al omului la existență liberă și demnă, la adăpost de coșmarul războaielor, nenumăratele inițiative în această direcție, „expresie a dra
gostei față de om, dar și a unei 
mari responsabilități față de vii
tor".Se subliniază că poporul român a fost animat întotdeauna de sentimente de prietenie față de alte popoare, sentimente care se regăsesc in promovarea de către România a unei politici de pace și cooperare cu toate statele, îndreptată spre realizarea unei lumi mai bune și mai drepte.TELEVIZIUNEA EGIPTEANA a prezentat realizările înregistrate de poporul nostru de cînd în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, evidențiindu-se largul prestigiu internațional al României socialiste. în cadrul emisiunii s-a subliniat că relațiile de prietenie și cooperare ro- mâno-egiptene au cunoscut un curs mereu ascendent, temelia lor trainică fiind legăturile de strinsă prietenie. încredere și stimă reciprocă statornicite la cel mai înalt nivel.Sub titlul „Ceaușescu la Belgrad 
cere salvarea dialogului", cotidianul italian „IL POPOLO" publică un comentariu în care se arată că vizita șefului statului R.S.F. Iugoslavia se înscrie drul tradiționalelor întîlniri vel înalt româno-iugoslave. ta vizită, apreciază ziarul, contribui la instaurarea unui climat mai senin între popoarele Europei,

orientă- ale po- socialis- pentru in de
Situația din Liban
La Beirut continuă procesul 

de dezangajare 
a forțelor rivaleBEIRUT 21 (Agerpres). — La Beirut a continuat, simbătă, procesul de dezangajare a forțelor libaneze rivale pe diferite fronturi din capitală și din regiunea muntoasă învecinată orașului, s-ă anunțat într-un comunicat al Comitetului militar cvadri- partit. care grupează reprezentanți ai forțelor fidele președintelui Libanului, Amin Gema'yel, și delegați ai milițiilor druze, șiite și creștine, informează agenția France Presse.Potrivit comunicatului, desfășurarea de observatori și dezangajarea forțelor au avut loc fără incidente. Comitetul militar a precizat, totodată. că, începînd de miercuri seara, se înregistrează o situație generală de calm în Liban, ca urmare a încetării globale a focului.

★Președintele Partidului Socialist Progresist din Liban, Walid Joum- blatt, va face o vizită lă Paris, începind din 25 aprilie. Un purtător de cuvînt oficial din capitala Franței a anunțat că W. Joumblatt va fi primit de președintele Franței, Franpois Mitterrand.

trebuie să-1 aibă masele largi populare, popoarele lumii. în concepția revoluționară a președintelui Nicolae Ceaușescu, rolul popoarelor este cu mult mai important astăzi, cînd viața și supraviețuirea lor sînt puse direct sub semnul întrebării.Referindu-se la poziția țării noastre privind situația creată în Europa prin amplasarea de noi rachete nucleare, în articol se spune : ,în toate cuvintările sale, președintele Nicolae. Ceaușescu subliniază că situația prezentă nu trebuie să fie acceptată în mod fatal. Pe deplin convins că este încă timp pentru stoparea actualului curs al evenimentelor, președintele României a lansat un apel la mobilizarea întregii opinii publice, la unirea tuturor forțelor iubitoare de pace în vederea opririi instalării de noi rachete, retragerii și distrugerii celor existente, pentru eliminarea pericolului nuclear din Europa.
„Politica de pace a României, 

rolul președintelui Nicolae 
Ceaușescu" este titlul articolului publicat de cotidianul de limbă bengaleză „SAMACHAR" din Bangladesh. încă din 1975, președintele Nicolae Ceaușescu a adresat un apel tuturor popoarelor, statelor .participante la Conferința pentru' securitate și cooperare în Europa pentru înlăturarea oricăror forme de amenințare cu forța, pentru depășirea pericolului pe. care ,î.l p.re- zintă cursa înarmărilor nucleare. Președintele României a evidențiat pericolele grave cu care este confruntată omenirea și necesitatea ca forțele iubitoare de pace din fiecare țară europeană să-și unească imediat acțiunile pentru salvarea păcii mondiale.

„Ceaușescu direcționează căile de 
înfăptuire a progresului mondial" — sub acest titlu ziarul „JORNAL DE BRASILIA" prezintă pe larg concepția, aprecierile și propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind soluționarea problemelor majore ce frămîntă omenirea. Sînt evidențiate aprecierile șefului statului român cu privire la contradicțiile fundamentale ale epocii contemporane, necesitatea opririi cursei înarmărilor și trecerii neîn- tîrziate la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară. Sînt subliniate, totodată, propunerile României și contribuția ei activă la sesiunile Adunării Generale a O.N.U., la sesiunile extraordinare ale acestui for internațional consacrate dezarmării.Ziarul expune concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea instaurării unei noi ordini economice internaționale și propunerile formulate de țara noastră în cadrul UNCTAD. Sînt puse în evidență aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind necesitatea sporirii rolului O.N.U. în viața internațională, în soluționarea tuturor problemelor cu care este confruntată omenirea, în conformitate cu interesele naționale și aspirațiile majore ale popoarelor lumii;

Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, propunerile românești în problema dezarmării sint amplu prezentate de revista lunară de limbă japoneză „SOCIALISM". Publicația înfățișează pozițiile exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în marile probleme ale lumii contemporane, evidențiindu-se realismul și caracterul lor constructiv. Este subliniată în mod deosebit a- precierea privind situația gravă din Europa, datorată acumulării pe a- cest continent a celei mai mari părți a armamentelor nucleare, cit și a armamentelor clasice, precum și existenței celor două blocuri militare. amplasarea noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe continentul european și dezvoltarea celor existente sporind gradul de insecuritate și pericolul unui război nuclear. Sînt redate, de a- semenea, propunerile României privind oprirea amplasării, de noi rachete nucleare americane și a a- plicării contramăsurilor anunțate de Uniunea Sovietică, trecerea la reluarea tratativelor sovieto-ameri- cane în vederea ajungerii la un acord corespunzător.Punînd în lumină orientările de bază ale ■ politicii externe românești, revista japoneză arată că, în politica sa internațională. România pornește de la necesitatea dezvoltării colaborării cu toate statele. fără deosebire de orînduire 60- cială. Se relevă că la baza politicii sale externe România pune cu fermitate respectarea neabătută în relațiile dintre state a principiilor deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, țara noastră acționînd cu toată hotă- rirea pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru desființarea blocurilor militare, pentru soluționarea tuturor problemelor dintre state numai pe calea negocierilor, dezvoltarea colaborării între toate țările lumii și asigurarea păcii. Este prezentată politica României de dezvoltare a relațiilor cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele.
„Ceaușescu, România, Pace" este titlul articolului publicat de ziarul „CAPITAL NEWS" din Bangladesh, care prezintă pe larg politica externă a României dedicată păcii și dezarmării, inițiativele de largă rezonanță internațională ale țării noastre, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în favoarea creării unui climat mondial de înțelegere și colaborare, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.România socialistă — se arată în articol — acționează pe toate căile pentru stoparea cursei înarmărilor și eliminarea tensiunii. Ea acordă o importanță deosebită rolului și responsabilităților ce revin factorilor de decizie, șefilor de stat și de guvern. în același timp, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, evidențiază rolul deosebit pe care

român în 
în cala ni- Aceas- poate

„Cu consecvență, in sprijinul cauzei
independenței popoarelor"

procesului de comunitatea poată orienta a numeroase------------------
Efecte ale crizei economice mondiale j 

în țările occidentaleLISABONA 21 (Agerpres) — In Portugalia există în prezent înregistrați oficial aproximativ 500 000 de șomeri, ceea ce reprezintă 10,8 Ia sută din totalul populației active a acestei țări, s-a anunțat la Lisabona.I •WASHINGTON 21 (Agerpres) - ' Deficitele bugetare „absolut nesănătoase" ale S.U.A. și altor țări oc- ■ cideptale determină creșterea do- binzilor, frînind . comerțul mondial și periclitînd redresarea economică internațională, a apreciat reprezentantul prezidențial special american pentru negocieri comerciale, William Brock, într-un interviu acordat publicației „The Brookings Review". Potrivit agenției Associated Press, Brock, este de părere că nu politica economică niponă, ci condițiile economice din S.U.A. au generat cel puțin 50 la sută din deficitul comercial american anual, de 21,7 miliarde dolari.ț înregistrat în schimburile cu japonia. In opinia'sa) dacă nu se vă acționa cu fermitate pentru reducerea deficitelor bugetare, se va înregistra, o nouă creștere a dobînzilor, creîndu-se perspectiva unor dificul-• tăti eLonomice mari în viitor.

PARIS 21 (Agerpres) — Un bilanț asupra situației pe plan economic și social la sfîrșitul primului trimestru al acestui an, dat publicității la Paris și reluat de agenția France Presse, arată că deficitul, comerțului exterior al Franței a atins 12,8 miliarde franci, iar cel al balanței de. plăți — 15 miliarde,, franci. în a- ceeași perioadă, rata inflației a fost de 2 la sută.Numărul șomerilor înregistrați o- ficial la sfîițitul lunii martie era de 2 244 000, sută din Franței.
In sprijinul soluționării 

pe cale politică 
a problemelor 

Americii CentraleCARACAS 21 tr-o declarație ministrul venezuelean externe, Isidoro Morales, a precizat că „Grupul de la Contadora" îndeplinește o misiune de bunăvoință destinată căutării unei soluții viabile pentru realizarea păcii în America Centrală. Pacea în regiune, a evidențiat el, poate fi realizată prin voința politică și colaborarea tuturor țărilor din această zonă.

ceea ce reprezintă 11,4 totalul populației active la 
aROMA 21 (Agerpres). — Pentru. _ . ________ atreia lună consecutiv, balanța de plăți a Italiei a fost in martie deficitară, s-a anunțat oficial la Roma, potrivit agenției ANSA. Astfel, potrivit datelor provizorii publicate de Banca Italiei, deficitul balanței de plăți a foșt în martie de 1 952 miliarde lire (1,22 miliarde dolari).MADRID 21 (Agerpres) — Deficitul bugetar al Spaniei a fost anul trecut de 9 - - - -zentînd 5,9 la sută din produsul național brut al țării, Madrid.

Președintele subliniază că nat întotdeauna și s-a pronunțat ferm pentru lichidarea politicii de apartheid . din Africa de Sud — scrie agenția CHINA NOUĂ într-o relatare consacrată interviului a- cordat de secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii, agenției ANGOP. De a- semenea, este subliniat faptul că România acordă sprijin S.W.A.P.O., luptei poporului namibian pentru independență. Arătînd că România a sprijinit activ țările din prima linie din Africa australă — între care și Angola — în lupta împotriva actelor agresive ale Africii de Sud, agenția evidențiază, totodată, sprijinul pentru rezoluțiile O.N.U. cu privire la accesul Namibiei la independență, apre- ciereș șefului statului român că ele reprezintă un factor important și creează posibilitatea soluționării prin mijloace pașnice a problemei independenței Namibiei.Președintele Nicolae Ceaușescu 
a relevat, totodată, că înțelegerile realizate între Angola și Africa de Sud cu privire ' pelor Africii de riul angolez și acțiuni agresive tor important rea independenței și suveranității Angolei, pentru trecerea la dezvoltarea economico-socială și la realizarea obiectivelor de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a poporului, relatează „China Nouă".La rîndul său, POSTUL DE RADIO CONAKRY a difuzat pasaje ample din interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, evidențiind, în mod deosebit, sprijinul acordat de România luptei de eliberare a popoarelor, pentru întărirea independenței statelor recent eliberate, . subliniindu-se, în acest cadru, solidaritatea cu lupta poporului namibian, condus de S.W.A.P.O., pentru . obținerea independenței Namibiei. Reliefînd poziția țării noastre, a șefului statului român de condamnare a politicii de apartheid, postul de radio a pus la rîndul său în lumină sprijinul României pentru rezoluțiile O.N.U. cu privire la Namibia. România s-a pronunțat întotdeauna pentru încetarea acțiunilor a- gresive ale Africii de Sud împotriva celorlalte țări din Africa australă, pentru respectarea necondiționată a independenței și suveranității acestor state —.s-a relevat în cursul emisiunii.Tematica abordată în interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu agenției ANGOP a fost

Nicolae Ceaușescu România a condam- prezentată, de asemenea, de PRESA și POSTUL DE RADIO DIN MOZAMBIC. Ziarul „NOTI- CIAS" pune în evidență în special aprecierile șefului statului nostru privind situația din Africa australă, sprijinul pentru .lupta popoarelor angolez și namibian.POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE DIN ZIMBABWE au reliefat -la rîndul lor.ajutorul acordat de poporul român țărilor în curs de dezvoltare în lupta lor pentru consolidarea independenței politice și economice. De o atenție specială s-au bucurat sublinierile președintelui Nicolae Ceaușescu privind gravitatea situației internaționale actuale și necesitatea întăririi solidarității între țările în curs de dezvoltare.Pe de altă parte, într-un amplu comentariu, postul de radio național Zimbabwean a înfățișat poziția principială și constantă a țării noastre de condamnare a politicii de discriminare rasială practicate de regimul de la Pretoria, de sprijinire a eforturilor pe care comunitatea • internațională, în primul rînd Organizație Unității Africane, le depune pentrtt abolirea sistemului de apartheid.Informînd despre primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a ministrului afacerilor externe al Republicii Cipru, agenția CHINA NOUĂ evidențiază aprecierea șefului statului român potrivit căreia trebuie să se facă totul pentru reglementarea tuturor problemelor din insulă exclusiv pe cale politică, prin negocieri directe între cele două comunități, care să conducă la asigurarea unității, integrității și independenței Ciprului, a statutului său de țară nealiniată, la conviețuirea pașnică dintre ciprioții greci și ciprioții turci.Informînd despre primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a delegației parlamentare austriece conduse de președintele Consiliului Național, agenția A.P.A. subliniază aprecierea, făcută în cadrul convorbirilor, că trebuie făcut totul pentru oprirea agravării situației, pentru reluarea și consolidarea politicii de destindere, securitate și pace, pentru înfăptuirea dezarmării. .Trebuie — se arată in agenției austriece — să prindă eforturi comune opri amplasarea de noi nucleare cu rază medie ne pe continentul nostru, buie retrase toate armele nucleare din Europa.
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al tării, în pace, indepen- întelegere cu toate statele

la retragerea tru- Sud de pe terito- încetarea oricăror constituie un fac- pentru consolida-

(Agerpres). — Tn- făcută la Caracas, al relațiilor
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„Dimensiunea umanistă a unei politici
de profundă responsabilitate față de viitor"

miliarde dolari, repre-

40 360

*

A

*

: Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic casa scTmtftt

rachete „Cruisc" ce 
transferate din 

bază de pe te-

France Presse, Ia baza N.A.T.O. 
de la Comiso au fost instalate 16 
din cele 112 
urmează să fie
S.U.A. la această 
ritoriul Italici.

O demonstrație 
anunțată 
A.F.P.

„Nicolae Ceaușescu — președin
tele Republicii Socialiste România" își intitulează revista indiană de politică externă „SOCIALOOK" grupajul în care sînt evidențiate marile realizări înregistrate de România socialistă de-a lungul perioadei în care conducerea partidului și statului a fost încredințată tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiind relevată contribuția sa esențială la fundamentarea și promovarea căilor și soluțiilor pentru asigurarea progresului mul-

tilateral 
dență și 
și popoarele lumii. Pe bună drep
tate — subliniază revista — po
porul român și prietenii lui de pe 
toate continentele numesc această 
perioadă „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
ceea ce nu este o simplă metaforă, 
ci expresia unei certe și viguroase 
realități.

„Dimensiunea umanistă a poli
ticii românești" — sub acest titlu ziarul venezuelean „EL UNIVERSAL" pune in evidență trăsăturile

african, în fruntea unei delegații a acestei organizații.

OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR
aÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII

j
R.F.G.: Marșurile de primăvară sub semnul luptei 

împotriva amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune

relatarea se între- pentru a rachete de acțiu- tre-

MANIFESTAȚIE PENTRU DREP
TURI DEMOCRATICE ÎN COREEA 
DE SUD. Citeva mii de studenți de la Universitatea Yeunse din Seul au luat parte la o manifestație pentru drepturi democratice în Coreea de Sud. Poliția a intervenit, lan- sind bombe cu gaze lacrimogene împotriva manifestanților. Demonstrații asemănătoare au avut loc la universitățile Hanyang, Seungyounkwan, Seugang. Partici- panții au cerut abolirea sistemului suspendării cursurilor, acordarea

de drepturi democratice tuturor cetățenilor, relevă agenția A.C.T.C.
DECLARAȚIILE SECRETARU

LUI GENERAL AL A.N.C. Congresul Național African (A.N.C.) își va intensifica lupta împotriva regimului de apartheid din Republica Sud-Africană, a declarat la Addis Abeba, în cadrul unei conferințe de presă, Alfred Nzo, secretar general ăi A.N.C., care, în prezent, întreprinde un turneu în mai multe state de pe continentul

NOI ACȚIUNI ÎN CHILE PEN
TRU REVENIREA LA UN GU
VERN CIVIL. Comandamentul național al oamenilor muncii din Chile (C.N.T.) a lansat un apel la organizarea, la 1 mai, a unei mari demonstrații în favoarea democratizării vieții politice interne și pentru îmbunătățirea condițiilor da muncă și de viață — transmite a- genția France Presse. „Chemăm oamenii muncii de la orașe și sate, întregul popor chilian să transforme 1 Mai într-o nouă demonstrație a capacității noastre reale de mobilizare, în perspectiva unor noi acțiuni pentru revenirea țării la un guvern civil și o viață politică parlamentară, democratică" — se spune în apelul C.N.T.

CAPRICIILE VREMII. Timpul 
nefavorabil continuă să afecteze în 
această primăvară întinse regiuni 
ale Statelor Unite. In cursul zilelor 
de vineri și simbătă, furtuni vio
lente s-au abătut asupra unor mari 
zone ale teritoriului american, 
aducînd zăpadă în unele state de 
pe coasta vestică și ploi însoțite de 
pint puternic în sud-vestul țării și 
în Vestul mijlociu. In statul Colo
rado, stratul de zăpadă a depășit 
pe aloiuri o jumătate de metru. 
In alte zone ale 
ploilor continue, 
inundații, care au 
materiale. Și, ca 
acestei primăveri 
neri, in localitatea texană Del Rio 
s-a înregistrat o temperatură re
cord, de 41 grade Celsius.

cerințe primordiale ale vieții internaționale
S.U.A. : Demonstrații 

pentru dezarmare și pase . WASHINGTON 21 (Agerpres) — ț în diferite localități din S.U.A. au ' avut loc. demonstrații de protest împotriva cursei înarmărilor nucleare, pentru' dezarmare, pentru pace. între aceste acțiuni se numără cele organizate la Livermore, in California, in fața laboratorului „Lawrence", 'implicat in cercetări cu caracter militar, similare s-au desfășurat ton, in statul Connecticut, tul Michigan, precum și poligonului de experiențe ! re subterane din statul

BONN 21 (Agerpres). - In cadrul marșurilor de primăvară pentru pace, în R.F. Germania s-au desfășurat numeroase acțiuni de l protest împotriva amplasării rache- ’ telor americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul vest-german. In apropiere de Bremen, începînd de joi, sute de demonstranți au blocat căile de acces spre baza militară americană din zonă. Poliția a intervenit în mai multe rînduri, pentru a dispersa manifestanții. Potrivit datelor oficiale, 7 persoane au fost rănite, iar pînă vineri 160 au fost arestate.intre acțiunile care au reținut a- tenția agențiilor de presă se numără și marșul inițiat, vineri, de a- proximativ 3 000 de persoane, pe un traseu de 100 kilometri, între

Muenster și Dortmund. Marșul urmează să ia sfîrșit, luni, la Dortmund printr-o mare demonstrație. De asemenea, în jurul bazei aeriene a N.A.T.O. de la Geilen- kirschen a fost instituită, începind de joi, o „blocadă pașnică", la care participă sute de demonstranți. Totodată, la cartierul general din Stuttgart al forțelor S.U.A. din Europa occidentală continuă acțiunea începută joi de militanții vest-ger- mani pentru pace.Potrivit Comitetului național de coordonare, sint prevăzute peste|200 de acțiuni de luptă pentru pace, împotriva amplasării de noi rachete nucleare în Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente, la care vor participa aproximativ un milion de oameni.
ITALIA: Manifestație antinucleară Ia Comise

ROMA 21 (Agerpres) — Mai 
multe sute de tineri italieni au 
participat la o demonstrație orga
nizată la Comiso împotriva ampla
sării la această bază din Sicilia 
de rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune de tip 

Cruise".
După cum menționează agenția

Acțiuni la Groin stain fața nuclea- Nevadâ. Potrivit agenției Associated Press, poliția americană a operat zeci de arestări în rîndul demonstranților.Preocupate de consecințele instalării rachetelor nucleare MX în statele americane vecine Wyoming și Nebraska — acțiune prevăzută să înceapă în 1989 — oficialitățile statului Colorado au cerut oprirea sau cel puțin ami- narea acestei amplasări, relatează agențiile A.P. și U.P.I. în declarația dată publicității de oficiul guvernatorului statului Colorado, Richard Lamm, se arată că forțele aeriene ale S.U.A au „refuzat să asculte sau să ia în considerare preocupările locuitorilor din a- cest' stat sau să organizeze audieri publice în Colorado asupra efectelor rachetelor MX".

**

Expoziție de grafică 
antirăzboinică

VIENA 21 (Agerpres). — In trei 
săli din capitala 
chis expoziții de 
nică, organizate 
menii de cultură 
meroăsele 
lupta 
pace, 
cleare.

Austriei s-au des- 
grafică antirăzboi- 
de asociația „Oa- 
pentru pace". Nu- 

lucrări expyse reflectă 
poporului austriac pentru 
împotriva înarmărilor

Caravană a păcii 
Hokkaido — TokioTOKIO 21 (Agerpres) — Partizanii păcii niponi continuă acțiunile de protest împotriva planurilor Pentagonului de a amplasa rachete nucleare Tomahawk la bordul navelor americane staționate în porturile nipone. „Nu, rachetelor de croazieră" — sub această deviză a pornit o caravană a păcii din insula Hokkaido spre Tokio. O caravană similară a pornit spre capitală și din sud, din insula Okinawa.

similară a fost 
Palermo, relevă

Participanții la demonstrația care a avut loc recent la New York poartă macheta unei rachete „Cruise", rachetă destinată a fi instalată în Europa. Pe machetă sînt scrise avertismente asupra pericolului pe care il reprezintă desfășurarea acestor arme pentru pacea în întreaga lume
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