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19 unități economice 
din județul VasluiHotărîți să întîmpine cu noi și remarcabile fapte de muncă ziua de 1 Mai, glorioasa aniversare ‘ de la 23 August și cel de-al. XIII-lea Congres al partidului, colectivele din 19 unități economice din județul Vaslui și-au îndeplinit înainte de termen planul la producția- marfă industrială pe primele patru luni. Pînă la sfîrșitul lunii aprilie ateste harnice colective muncitorești — între care se numără cele de la întreprinderea mecanică din Vaslui, întreprinderea de ulei din Bîrlad și întreprinderea „Moldotex“-Huși — vor realiza și livra peste prevederi economiei naționale produse in valoare de 18 milioane lei. (Petru Nccula, corespondentul „Scînteii").

17 unități economice 
din județul lașiDesfășurind larg întrecerea socialistă in cinstea zilei, de 1 Mai și a marilor .evenimente politice din acest an — împli- nirea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistă și Congresul al XIII- lea al partidului — colectivele de oameni ai muncii din 17 unități economice din județul Iași au îndeplinit înainte de termen planul la producția-marfă pe primele patru luni ale a- nului. Avansul de timp cîști- gat oferă acestor unități posibilitatea de ă realiza pînă la 1 Mai o producție peste prevederi în valoare de 65 milioane lei. (Manole Corcaci, corespondentul „Scînteii").

11 unități industriale 
din județul BotoșaniUn număr de 11 unkăți industriale din județul, au raportat cinilor marfă anului, derile lana", și întreprinderea de țesături tip in „Integrata" și-au onorat și contractele la export pe perioada respectivă. în cinstea zilei de 1 Mai, cele 11 colective muncitorești s-au angajat să realizeze și să livreze suplimentar produse în valoare de a- proape 80 milioane lei, 6 parte importantă din destinată pieței 

vestri Ailenei, „Scînteii").

Boțoșani îndeplinirea sarde plan la producția- pe primele 4 luni ale Intre acestea, întreprinde fire sintetice „Me- întreprinderea mecanică

acestea fiind externe. (Sil- coresporidentul
CLUJ : Economii de 

materii prime și energie Oamenii muncii din unitățile economice ale județului Cluj 'au depășit planul produc- ției-marfă, în perioada care a trecut de la începutul anului și pînă acum, cu 190 milioane lei. Totodată, în această perioadă s-au economisit, ca urmare a modernizării și introducerii unor tehnologii noi, repro- iectării-unor produse și extinderii inițiativelor muncitorești, 767 tone metal, 8 055 MWh energie electrică și 2 460 tone combustibil convențional. (Marin Oprea, corespondentul „Scin- teii“).'
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în anul 40 al libertății noastre,
în întîmpinarea zilei de 1 MaiSuccese importanteîn îndeplinirea planuluisi a angajamentelor

Prin telegrame adresate C.C. al

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Județele Alba, Mureș și Tulcea
au anunțat încheierea însămînțării

porumbului și a altor culturi
de primăvară

Extrase din telegrame in pagina a ll~a a ziarului

riguros gospodărit, nici un kilogram
consumat peste normele stabilite !

la întreprinderea
„Autobuzul"
din Capitală

In permanență, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, situează în fața oamenilor muncii din întreprinderi,, ca unul din obiectivele prioritare de înfăptuirea căruia depinde realizarea în bune condiții, cu o eficiență economică superioară a sarcinilor de plan, reducerea tot mai accentuată a 
consumurilor materiale. Pornind de la importanța cu totul deosebită a acestei sarcini, recent, Comitetul Politic Executiv 
□I C.C. al P.C.R. a examinat raportul cu 
privire la îndeplinirea normelor de con
sum pe anul 1983, stabilind măsurile ne
cesare pentru încadrarea riguroasă in 
normele de consum stabilite, pentru re
ducerea mai substanțială a tuturor con
sumurilor materiale. In acest sens, s-a 
cerut tuturor organelor și organizațiilor 
de partid, consiliilor oamenilor muncii din

întreprinderi și centrale, conducerilor 
nisterelor să ia toate măsurile menite să 
asigure — prin acțiuni de reproiectare ți 
modernizare a produselor, de reducere a 
greutății acestora - încadrarea în consu
murile prevăzute prin planul pe 1984 și, 
totodată, să studieze ți să găsească noi 
căi ți posibilități de reducere ți mai ac
centuată a acestor consumuri, punindu-se 
pe deplin in valoare rezervele care există 
in această privință.Ne-am propus,- în cadrul unor investigații intr-o importantă întreprindere constructoare de mașini, să relevăm — în spiritul măsurilor hotărîte de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. - ce acțiuni concrete sînt necesare pentru economisirea metalului, principala resursă materială a producției,

sale, între-

■ 8 I
tei

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, pe Datuk Mohamed Zahir Bin Haji Ismail, președintele Camerei Reprezentanților din Malayezia, care a efectuat. în fruntea unei delegații, o vizită în țara noastră, la invitația Marii Adunări Naționale.Șeful delegației a adresat tovarășului Nicolae. Ceaușescu calde mulțumiri pentru întrevederea acordată, pentru, posibilitatea de a vizita România și a transmis, din partea suveranului Malayeziei. Sultan Haji Ahmad Shah Ibni Al Marhum Sultan Abu Bakar, și a primului ministru Dato Seri dr. Mahathir Mohamad, cele mai bune urări de sănătate și fericire, de prosperitate și progres poporului român. Totodată, președintele Camerei Reprezentanților a dat o înaltă apreciere progreselor deosebite înregistrate de țara noastră în industrie, agricultură, în toate domeniile de activitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis suveranului

Malayeziei și primului ministru un salut prietenesc, iar poporului, ma- layezian urări de progres și bunăstare.în cadrul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, a fost exprimată satisfacția față de evoluția pozitivă a relațiilor ro- mâno-malayeziene, evidențiindu-se marile posibilități existente pentru amplificarea colaborării pe multiple planuri, în folosul ambelor țări si popoare, al cauzei păcii și securității in lume. S-a subliniat contribuția pe care cele două parlamente sînt chemate să o aducă la dezvoltarea raporturilor de prietenie și conlucrare dintre România și Malayezia.Schimbul de păreri în legătură cu unele probleme ale vieții internaționale a reliefat necesitatea de a se face totul pentru oprirea agravării situației mondiale, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, de pace și. colaborare, pentru respectarea independentei și suveranității naționale a tuturor statelor, soluționarea tuturor stărilor de încordare și con-

flict exclusiv pe cale pașnică, prin tratative. S-a relevat că problema fundamentală a zilelor noastre o constituie oprirea cursei Înarmărilor, trecerea la dezarmare și, in primul rind, la dezarmare nucleară, asigurarea unei păci durabile în întreaga lume. S-a apreciat că trebuie intensificate eforturile pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale, pentru întărirea . colaborării și conlucrării țărilor in curs de dezvoltare șl nealiniate, în lupta lor pentru dezvoltare economică și socială de șina stătătoare, independentă. 'A fost pusă în evidență contribuția activă pe care parlamentele și parlamentarii din întreaga lume pot și trebuie să o aducă la dezvoltarea relațiilor, bilaterale, precum și pe arena internațională, in vederea instaurării unui climat de pace, destindere și1 largă colaborare între națiuni.La primire a luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.
PARTIDUL COMUNIST ROMAN

forța conducătoare a luptei

ziei imperialiste, conturîndu-se de la început ca o doctrină politică și o mișcare Socială antidemocratică, ăn- timuncitorească — a încercat să-și croiască drum în viața, politică a tă
rii, Partidul Comunist Komân a tras 
cel dinții semnalul de alarmă și s-a 
ridicat cu hotărire Ia luptă împo
triva fascismului. Cu deosebire după

Rememorăm cu firească mindrle patriotică, în primăvara acestui an jubiliar, momente istorice remarcabile care au premers măreței victorii de la 23 August 1944. între acestea — marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, inițiată, organizată _și Partidul Comunist a evoca lupta înflăcărată dusă de gloriosul nostru partid pentru împlinirea aspirațiilor fundamentale ale poporului. Partidul nostru a dovedit încă o i 
istoria 
tă a 
român : 
tat un alt 
fi servit 
teresele întregii națiuni, cauza apă
rării independenței și suveranității 
României.Continuator al celor mai înalte tradiții de luptă ale poporului nostru. Partidul Comunist Român s-a angajat încă de. la începuturile sale să servească neobosit interesele fundamentale ale clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, ale întregului nostru popor. Tocmai de aceea, atunci cînd fascismul — apărut pe scena politică, a lumii în condițiile agravării contradicțiilor sociale la sfîrșitul primului război mondial, ca o emanație a celor mai reacționare și mai agresive cercuri ale burghe-

: atunci,dată, că în 
zbuciuma- 
poporului 

nu a exis- 
partid 

cu atita abnegație in-
politic care să

externă pentru România constă 
menținerea păcii, pretutindeni și 
toate țările împotriva tuturor agre
sorilor fasciști".Exprimînd interesele majore ale clasei muncitoare, ale maselor largi, Partidul Comunist Român a militat pentru unirea tuturor forțelor democratice și patriotice ale poporului în vederea apărării _____________ independenței și suveranității ță- 
INTIfASCISTE prielnic în starea 
Mda spirit antifas

cistă a poporului 
român, profund atașat idealurilor 1 democrației,dependenței in

și păcii, potrivnic prin însăși omenia sa. tradițională rasiste. Alături care se afirma mai combativă forță a luptei antifasciste, au luat împotriva Germaniei nefaste a de frunte tualității, ca : Nicolae Titulescu, Nicolae Iorga, Grigore Iunian, Virgil Madgearu, Dem. Dobrescu, Nicolae Lupu, Grigore Filipescu și mulți alții.O efectivă stare de spirit antifascistă și antirăzboinică se putea ușor constata și în rîndul altor pături și categorii sociale, ceea ce oferea Partidului Comunist Român posibilitatea să aprecieze într-unul dintre documentele sale că : „Fascismul nu 
este popular in România și nu are 
rădăcini în masele populare". Foarte atent la ceea ce se petrecea însă pe plan internațional, la jocul periculos pe care-1 practicau forțele întunecate ale fascismului, partidul nostru avertiza că antifascismul românesc, afirmat multiplu în luptele /zilnice 
„nu micșorează pericolul fascist", pentru că „fascismul poate încerca 
să vină la putere prin lovitură de 
stat, silindu-se pe urmă să-și lăr
gească baza de masă".Preocupîndu-se continuu de mobilizarea maselor largi în lupta antifascistă, ■ partidul a creat, sprijinit, 
influențat sau îndrumat direct un 
mare număr de organizații legale 
sau semilegale, democratice, antifasciste de masă printre care : Comitetul Național Antifascist, Comitetul Antirăzboinic, Liga Muncii, Blocul Democratic, Frontul Studențesc Democrat, Frontul Plugarilor, Uniunea oamenilor muncii maghiari din România (M.A.D.O.S.Z.), Comitetele pentru apărarea antifasciștilor. Frontul Feminin, Uniunea Democratică. Uniunea Patrioților, Apărarea Patriotică ș.a.Un merit deosebit al partidului co- ■ munist este acela că s-a orientat și 
a acționat cu fermitate pentru uni
rea — într-un larg front 
antifascist — a tuturor 
litante ale națiunii, la ruia trebuiau să stea acțiune muncitorească, unor acorduri de front lelalte partide ale clasei 
„Să nu căutăm ce ne ...... 
ceea ce ne apropie. In momentul de 
față punctele comune sînt cele mai 
importante și nu deosebirile. Comu
niști, social-democrați, național-țără- 
niști, țărăniști-radicali sau oricare 
ar fi denumirea organizațiilor sînt 
deopotrivă /amenințați, amenințat

1933. cînd instaurarea hitlerismului la putere în Germania a încurajat și favorizat și activitatea grupărilor fasciste din România, comuniștii și-au intensificat activitatea pentru a dezvălui maselor adevăratul chip al fascismului, editind sute de publicații cu toate condițiile aspre ale ilegalității în care fusese silit să activeze. „Fascismul va însemna nu nu
mai singe și foame în țară. Fascis
mul înseamnă război. Războiul este 
modul de existență al fascismului... 
Fascismul amenință existența micilor 
state, a micilor neamuri. Fascismul 
amenință existența și independența 
țării" — avertiza vibrant un manifest difuzat de P.C.R. în mase. Comuniștii români subliniau insistent, de asemenea, că „singura politică

terorii și barbariei de clasa muncitoare, ca principala și ceaatitudine fermă expansiunii agresive a hitleriste, a activității Gărzii de Fier cei mai reprezentanți ai intelec- numeroși oameni politicipînă la numai 43,5 tone, în principal din cauza unor derogări tehnologice și a rebuturilor. O atare repetat și in trimestrul.total, la consumul de ______ ______obținut economii de 75 tone, în timp ce la laminate finite pline din oțel s-a înregistrat o depășire de 40 de tone, iar la laminate cu prelucrare avansată — de 24,8 tone. Nici coeficientul planificat de utilizare a metalului — de 89,7 la sută — nu a fost respectat anul trecut, realizîn- du-se doar 85,9 la sută. După cum, în primul trimestru al acestui an, deși coeficientul planificat de utilizare a metalului a fost de 94,4 la sută — nu s-a obținut decît 84,9 la sută.
Cum răspunde sectorul 

de proiectare constructivă și 
tehnologică sarcinii de re
ducere a consumului de me
tal ? Să părăsim domeniul cifrelor care, după cum se observă, demonstrează că la întreprinderea „Autobuzul" se impun măsuri hotărîte pen-

tru reducerea consumului de metal, și să punem în evidență, împreună cu specialiștii din întreprindere, experiența dobîndită în anumite sectoare de activitate ce se cuvine ge-
Prin natura activității 

prinderea „Autobuzul" din Capitală Se numără printre consumatorii importanți de metal. în mod firesc, utilizarea rațională, gospodărească a acestei resurse trebuie să se situeze, alături de ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, în centrul preocupărilor colectivului.
Ce demonstrează analiza 

normelor de consum ? Pen!xu a aprecia cit mai obiectiv modul in care s-a acționat atît anul trecuț, cit și in primul trimestru din acest an în vederea încadrării în normele de consum și chiar a reducerii consumului specific de metal sub nivelul acestor norme, să analizăm cîteva date concrete. Pe .ansamblul întreprinderii, situația consumului de metal este contradictorie. Anul trecut, acțiunile întreprinse în scopul perfecționării constructive a unor repere și ansamble, îmbunătățirii anumitor tehnologii, reintroducerii în circuitul economic a materialelor re- folosibile au avut drept efect economisirea a 214,8 tone de metal- Economie care însă s-a diminuat serios.

situație s-a I 1984 : pe metal s-au
(Continuare in pag. a Il-a)

Pasiunea pentru nou dimensiune

ț

Aspect de la întreprinderea „Autobuzul" din CapitalâFoto : S. Cristian

MUREȘ : Producții 
suplimentare 

prin creșterea 
productivității muncii In județul Mureș, preocuparea stăruitoare pentru sporirea producției industriale și adaptarea structurii sale la noile cerințe ale dezvoltării economice s-a materializat, în perioada care a trecut din acest an, in realizarea unei producții-marfă suplimentare în valoare de 103 milioane lei. între altele, au fost livrate peste plan economiei naționale produse de mecanică fină în valoare de 8 milioane lei, 5 296 

tone îngrășăminte chimice, 1,3 milioane cărămizi și blocuri ceramice, confecții textile în valoare de 34,2 milioane lei, importante cantități de cherestea, prefabricate din beton armat, amoniac de sinteză și produse ale industriei electronice și electrotehnice. De remarcat că întregul spor de producție a fost obținut prin creșterea productivității muncii. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

a spiritului revoluționarMarile evenimente pe care le !n- tîmpină în acest an întregul nostru popor — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- tiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al partidului — dau anului 1984 o semnificație deosebită în istoria poporului nostru, aceea a unui bilanț de mărețe realizări și, in a- celași timp, a unei perspective luminoase a viitorului patriei noastre. Mergem cu pași siguri pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintăm spre comunism. Și întocmai ca in cazul ascensiunii unui munte, la care cînd se întrezăresc culmile cele mai înalte. atunci și efortul și avîntul devin mai mari, tot așa și în cazul străbaterii unor etape mai deosebite în mersul nostru înainte spre comunism este necesar ca efortul fiecăruia dintre noi să fie mai important. Pentru făurirea unei societăți noi este nevoie de oameni noi. capabili de un efort mai mare, de abnegație, care să pună mult suflet în tot ce înfăptuiesc, care să nu se mulțumească să rămină la poalele muntelui, ori să se oprească undeva la mijlocul drumului, ci să aspire la culmi tot mai inalte. Pentru făurirea unei noi societăți este, așadar, nevoie de spi
rit revoluționar.Secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înx cuvîntarea la Consfătuirea de la Mangalia, din vara anului trecut, a caracterizat calitățile esențiale ale spiritului revoluționar. Una dintre

aceste calități este tot ce este nou.nou, omul de care are nevoie societatea noastră nu se poate limita, nu trebuie să se limiteze să aplice niște tipicuri învățate în școală și care au dat cîndva rezultate bune. Un rezultat care a fost bun ieri în anumite condiții ale științei și tehnicii nu mai este tot atît de bun astăzi, iar mîine s-ar putea să fie,

permeabilitatea la într-adevăr. omul

Acad. Radu VOINEA

pe bună dreptate, considerat necorespunzător. Desigur, nu este vorba aci să nesocotim experiența trecutului. Ea este deosebit de utilă, dar trebuie întotdeauna preluată critic.Pe de altă parte, noțiunea de nou trebuie înțeleasă în adevăratul ei sens. Prin „nou" nu se înțelege ceva care. nu seamănă cu ceea ce există în prezent. Prin „nou" ceva care marchează un de ceea ce există, de mașină sau o instalație o productivitate mai realizează produse de o perioară sau care conduce la o e- ficiență economică mai bună. Este, de aceea, necesar ca acela care dorește să realizeze ceva cu adevărat nou să fie în. primul rînd competent. să cunoască bine mașinile, utilajele și .instalațiile existente, să înțeleagă perfect de ce au fost con-

se înțelege progres față exemplu o tehnică de mare, care calitate su-

struite așa cum sînt ele în prezent și să aprecieze obiectiv, corect, a- vantajele și dezavantajele lor, să-și dea bine seama de modul cum influențează procesul de producție di- feriții parametri : turația motorului, dimensiunile diferitelor elemente competente ale agregatului, sistemul de ungere, sistemul de răcire etc. Altfel, se poate ajunge la soluții așa- zise „noi", care nu numai că nu marchează un progres, dar pînă la urmă sint inferioare din punct de vedere tehnic celor existente. Așa, de xemplu, este de la sine dacă turația unei mașini ză. productivitatea ei se numai că uzura mașinii nu de două ori, ci cu mult mai mult și in scurt timp „noua" mașină va deveni inutilizabilă din cauza uzurii a- vansate. Desigur, nu trebuie înțeles de aci că turația unei mașini nu poate fi dublată, dar aceasta implică un nou sistem de ungere și multe alte măsuri suplimentare. Pe scurt, cel Ce dorește să înnoiască un produs, o mașină, trebuie să înțeleagă mai. întîi foarte bine de ce produsul existent a fost conceput și e- xecutat așa cum îl vedem astăzi, de ce, de exemplu, motorul are turația pe care o are, pentru că este de la sine înțeles că dacă ar fi fost posibilă o turație mai mare, constructorul ar fi realizat-o mai mare, fiind și el interesat în realizarea unei instalații cu productivitate mai mare.M-am referit mai sus la un e-

e- înțeles că se dublea- va dubla, va crește

(Continuare în pag. a IlI-a)

popular 
forțelor mi- temelia că- unitatea da închegarea unic cu ce- muncitoare. 
desparte, ci

Prof. univ. dr. Gh. I. IONITA
(Continuare in pag. a III-a)
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Printr-o puternică concentrare a forțelor umane și mijloacelor mecanice

ÎNSĂMlNTĂRILE- URGENT TERMINATE!
Județele Alba, Mureș și Tulcea 

au încheiat semănatul porumbului 
și al altor culturi de primăvară

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Alte județe au raportat, duminică, 22 aprilie, Încheierea lnsămintării porumbului și altor culturi de primăvară. în telegramele adresate cu acest prilej COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU de către comitetele județene departid Alba, Mureș și Tulcea se spune :

Județul Alba
Acționlnd cu hotârire fermă pentru a răspunde 

prin fapte îndemnului dumneavoastră de a obține 
in acest an producții agricole record, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de partid, oamenii 
muncii din agricultura județului Alba înregistrează 
însemnate succese in executarea in perioada optimă 
și la un ridicat nivel calitativ a lucrărilor agricole 
de primăvară. Prin măsurile adoptate in direcția 
organizării temeinice a muncii și creșterii răspunde
rii in efectuarea lucrărilor, utilizarea eficientă a 
tractoarelor și utilajelor, vă raportăm acum, in pra
gul zilei de 1 Mai, mult stimate tovarășe secretar 
general, că in cursul zilei de 22 aprilie 1984 am 
încheiat insămînțarea porumbului boabe în ogor 
propriu in sectorul socialist, precum și a celorlalte 
culturi.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din agricul
tura județului Alba vor depune toate eforturile pen
tru realizarea exemplară a programului de dezvol
tare și modernizare a agriculturii și pentru obține
rea unor producții agricole recnrd in acest an, pen
tru a intimpina cea de-a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națională și Con
gresul al Xlll-lea al partidului cu rezultate de sea
mă, contribuind astfel, alături de întregul popor, la 
continua înflorire socialistă a scumpei noastre pa
trii.

Județul Mureș
Vă informăm, stimate tovarășe secretar general 

Nicolae Ceaușescu, că, prin organizarea mai bună 
a muncii și folosirea fiecărui ceas bun de lucru, in 
județul Mureș au fost insămînțate în epoca opti
mă sfecla de zahăr, inul, ovăzul, mazărea, cartofii 
și celelalte culturi din epoca intîi, iar azi, 22 apri
lie, s-a încheiat și semănatul culturilor la porumb 
boabe și soia pe întreaga suprafață planificată. In 
prezent, se desfășoară în ritm susținut plantarea le

gumelor de cimp, semănatul porumbului siloz, lu
crările din pomicultură, erbicidarea cerealelor pă- 
ioase, aplicarea tratamentelor împotriva bolilor și 
dăunătorilor.

Vă asigurăm, mult stimate șl iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii 
ogoarelor mureșene iși consacră întreaga pricepere 
și hărnicie înfăptuirii sarcinilor care le revin în 
acest an, intimpinind astfel, alături de întregul nos
tru popor, cea de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și anti- 
imperialistă și Congresul al Xlll-lea al partidului cu 
noi și însemnate realizări în sporirea producțiilor 
agricole și înfăptuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare.

Județul Tulcea
. Puternic însuflețiți de orientările și sarcinile tra

sate de dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, privind obținerea in acest 
an a unor producții agricole record, oamenii mun
cii de pe ogoarele județului Tulcea, in frunte cu 
comuniștii, au acționat cu răspundere pentru efec
tuarea la un nivel superior a lucrărilor agricole din 
campania de primăvară. Folosind cu eficiență spo
rită mijloacele mecanice din dotare, vă raportăm 
că am încheiat insămințarea porumbului pentru 
consum in ogor propriu, a culturii de soia, a plan
telor tehnice, a cartofilor și a celorlalte culturi de 
primăvară.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu, că, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de partid, oa
menii muncii din județul Tulcea vor acționa cu 
fermitate pentru realizarea in acest an a unor pro
ducții sporite, intimpinind cea de-a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și Congresul al Xlll-lea 
al partidului cu rezultate deosebite in toate do
meniile de activitate.

Stadiul însămînțării porumbului
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Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii șl Industriei Alimentare, pină in seara zilei de 22 aprilie au fost insămințate 1 359 500 hectare cu porumb, reprezentind 62 la sută din suprafața planificată. Așa cum rezultă din harta de mai sus, in zece județe s-a încheiat semănatul acestei culturi. Este necesar ca și în unitățile agricole din celelalte județe să se acționeze energic, cu toate forțele, in vederea încheierii grabnice a însămînțării porumbului

Pînă duminică seara, in unitățile agricole din județul Dolj au fost Insămințate 139 017 hectare cu culturi de primăvară — 49 la sută din suprafața prevăzută. Cooperativele agricole Ghidici, Călărași și Desa, precum și I.A.S. Sadova au încheiat primele semănatul porumbului. Dar la această dată mai sînt de însămințat 7 943 hectare cu floarea- soarelui, 48 921 hectare cu porumb și 24 647 hectare cu soia și fasole. Analizînd stadiul însămînțărilor, comandamentul județean a stabilit noi măsuri pentru intensificarea ritmului de lucru. Membrii biroului comitetului județean de partid și ceilalți activiști de partid care sînt prezenți in unități, Împreună cu specialiștii, controlează starea fiecărei parcele, stabilesc pe loc suprafețele ce pot fi insămințate. Am urmărit la fața locului, în citeva zone ale județului, modul in care se acționează pentru grăbirea însămînțărilor.
UNII PRĂȘESC CULTU

RILE, ALȚII INSĂMÎN- 
ȚEAZA DE ZOR. Datorită avansului obținut prin realizarea unor viteze superioare de lucru, consiliul agroindustrial Poiana Mare se situează pe primul loc în județ la semănat. Dar și în acest consiliu agroindustrial suprafețele insămințate reprezintă numai 64 Ia sută din prevederi. Ca urmare a modului diferit in care s-a muncit și particularităților terenului, sînt diferențe între unități în ce privește realizările la semănat. La C.A.P. Ghldici, bunăoară, in- sâmînțarea culturilor de primăvară a început la 16 martie și s-a încheiat la 16 aprilie. Aici, toate semănăturile au răsărit, plantele sînt viguroase și au condiții bune de dezvoltare, iar în urma controlului efectuat de specialiști rezultă că, după răsărire, densitatea este cea stabilită. Am făcu,t această mențiune tocmai1 pentru a combate prejudecata unora potrivit căreia, atunci cînd se însămînțează devreme, ar exista riscul să nu răsară culturile. „Cum ați reușit ca la această dată să terminați prima prașilă la sfecla de zahăr, în timp ce vecinii în- sămințează încă ?“ — l-am Întrebat pe inginerul-șef al a- cestei unități, Constantin Tache. „Explicația e simplă — ne-a spus el. Și la noi a plouat"aproape ’in-fiecare zi șt cu toate acestea am lucrat zilnic; Ne-a ajutat în bună nliăsură terenul, pentru că la. 2l*-3 ore după ploaie se poate lpsămința, dar cel mai mult aceasta s-a datorat faptului că mecanizatorii au lucrat adesea de la 5 dimineața pină la apusul soarelui". Intr-adevăr, datele din carnetul inginerului-șef, notate cu minuțiozitate, pe zile și ore, confirmă că mecanizatorii de Ta C.A.P. Ghidici s-au confruntat cu destule

greutăți. Au fost zile în care s-au lucrat 14 ore, dar și altele cu ploi și chiar lapoviță, in care s-a însămințat 3—4 ore, sau chiar mai puțin. Dar, așa cum am arătat mai sus, și în aceste condiții nu. s-a făcut rabat la calitate.Prima măsură stabilită de consiliul agroindustrial Poiana Mare după încheierea însămînțării în această unitate a fost redistribuirea mașinilor în cooperativele unde lucrările sînt intirziate. Bunăoară, la. C.A.P. „Viață nouă" a fost trimisă o formație compusă din patru discuri, două combinatoare, și trei

pierd ore prețioase" — ne spune tovarășul Marin Sandi, inginerul-șef al oonsiliului agroindustrial Poiana Mare.
ORELE BINE FOLOSITE 

ACUM SE MĂSOARĂ ÎN 
PRODUCȚII MARI LA 
TOAMNA. O analiză a stadiului lucrărilor efectuate la sfîrșitul săptăminii trecute consemna inegalități in realizarea vitezei zilnice de lucru în diferite zone ale județului. Dacă în consiliul agroindustrial Poiana Mare suprafețele însămînțate erau aproape de cele planificate, în consiliul agroindustrial

le se poate lucra mal mult. Mai sînt „ferestre" de timp între ploi insuficient folosite din cauză că nu se încearcă întotdeauna, pină în momentul în care pămîntul arată că se poate lucra, că nu se manifestă’ suficientă mobilitate în alegerea parcelelor mai zvintate". Printr-o mai bună organizare a muncii și gruparea semănătorilor pe solele zvîntate, în unitățile agricole din consiliul a- groindustrial Bechet s-au însămințat duminică 320 hectare cu porumb, soia și floa- rea-soarelui, suprafață care se apropie de cea stabilită.
DOLJ: Organizarea temeinică

a muncii este mai necesară 
ca oricind

La C.A.P. Desa, județul Dolj, se însămînțează ultimele suprafețe cu porumb
semănători cu atelier mobil, iar la C.A.P. Seaca de Cîmp — trei semănători și trei agregate de pregătit. Ne oprim pe una din solele a- cestei din urmă cooperative, unde lucrau la însămînțări mecanizatorii de la C.A.P. Ghidici. „Calitatea semănăturii se apreciază în primul rind după densitate", ne spune Nicolae Adrian, șeful, secției de mecanizare, în timp ce făcea cîteva sondaje în urma semănătorilor. La unitatea vecină. C.A.P. Desa. mecanizatorii însămin- țau ultimele.:, hectare cu po-ga formație a fost deplasată lă C.A.P. „Timpuri noi". „Chiar și atunci cînd timpul este nefavorabil, ziua de muncă este așa cum o fac oamenii : «plină» dacă fiecare oră în care semănă- torile pot lucra este folosită la maximum sau, dimpotrivă, dacă din cauza unor defecțiuni de organizare se

Bechet s-a atins abia jumătate din prevederi, iar unitățile agricole din consiliul agroindustrial vecin — Dă- buleni — un sfert. Rămîneri în urmă se înregistrau și în consiliile agroindustriale Bra- tovoești, Segarcea, Perișor, Moțăței, Filiași și altele. Se putea realiza mai mult și în aceste consilii 7 La această întrebare ne-a răspuns tovarășul Tudor Butoi, președintele consiliului agroindustrial Perișor, unde am ajuns la orele după-amiezii pe o ploaie măruntă. Cele două ■formații .de semănători și combir.atdarele gu ?țr$se la capătul locului. Mecanizatorii alimentau.. tractoarele și re- ■vizuiau semănătorile. în așteptarea unei noi „ferestre" de lucru. „Așa am semănat peste 4 500 de hectare — o tleime din suprafața prevăzută. ne-a spus el. Cu cele 65 de semănători putem in- sămînța zilnic 1 000 de hectare. Trebuie să arăt însă că și în condiții nefavorabi-

MOBILITATE IN LUA
REA DECIZIILOR, OPE
RATIVITATE LA ÎNLĂTU
RAREA DEFECȚIUNILOR. In toate unitățile din consiliul agroindustrial Cîrcea se lucra din plin. Ne-am oprit pe ogoarele C.A.P. Malu Mare la ferma nr. 1, pe un teren în pantă, care a permis zvîntarea rapidă a solului. Era ora 9. După citeva încercări repetate, șeful fermei, Dumitru Cioroia- nu, a decis intrarea în brazdă a celor două semănători. Terenul bine pregătit din ziua precedentă permitea înaintarea in ritm normal a; tractoarelor conduse de me-; canizatorii Ștefan Roșea și: Ion Stan. „Mai devreme nu s-a putut începe, ne-a spus șeful fermei. Dacă lucrăm întins și reglăm viteza de înaintare in funcție de condițiile terenului, pînă seara putem să recuperăm' ce n-am făcut de dimineață". Forțele mecanice erau concentrate la ferma nr. 2, unde

erau suprafețe mari zvîntate. Formația compusă din trei semănători și trei discuri, condusă de inginerul-șef . al cooperativei. Dumitru Diaco- nu, pregătea terenul și însă- mința porumbul. Alături de formația de lucru se afla atelierul mobil al S.M.A. Cîrcea, ai cărui mecanici interveniseră de dimineață la remedierea unor defecțiuni. „Cind și cînd, trebuie să mai reparăm cite o mașină — ne spunea inginerul-șef al S.M.A., Ion Ungureanu. Astăzi de dimineață, de exemplu, am înlocuit un disc rupt la un agregat pentru pregătirea terenului și am schimbat cordoanele de etanșei- zare la camera de presiune a unei semănători. Totul der pinde de operativitatea cu care se acționează la depanare, dar și de revizuirea cu cea mai mare atenție a mașinilor înainte de a intra in brazdă, pentru a sesiza la timp defecțiunile, astfel incit .remedierile să fie făcute pe cît posibil numai în afara timpului de lucru". Este posibil să se procedeze așa întrucît la S.M.A. Circea activitatea de depanare este bine organizată.Unitățile agricole din consiliul agroindustrial Cîrcea au însămințat 50 la sută din suprafața prevăzută. Cu toate că din cauza umidității in zonele din Lunca Jiului se înaintează cu viteză moderată, in ultimele zile, cu cele 33 de semănători s-au realizat, în medie, cite 400 hectare zilnic. „Sînt posibilități să depășim această viteză — ne spune tovarășul Marin Mihăilescu, președintele consiliului agroindustrial. Condiția este să ne organizăm mai bine munca. Una dintre măsuri este încheierea în cel mai. scurt timp a însămînță- rii florii-soarelui, cultură răspîndită pe sumedenie de parcele, care blochează multe semănători, urmînd ca tractoarele să fie repartizate imediat la soia. i Odată cu aceasta vom deplasa 15 semănători și 14 agregate pentru pregătirea terenului de la cooperativele agricole Malu Mare și Coșoveni, care sînt mai avansate, pe terenurile din luncă ale C.A.P. Livezi și Glod".După cum am putut constata, in județul Dolj mecanizatorii și specialiștii depun eforturi susținute pentru a grăbi ritmul însămînțărilor și. concomitent, pentru a realiza lucrările în condițiile de calitate prevăzute de tehnologiei- O atenție" deosebită trebuie însă acordată în continuare organizării temeinice -a muncii. Timpul s-a -îmbunătățit, iar solul se zvîntă repede. Pentru încheierea -grabnică a însămînțărilor este necesar ca. peste tot, tractoarele să fie folosite din plin ziua și noaptea.
Lucian C1UBOTARU 
Nicolae BĂBALĂU corespondentul „Scînteil" 
Foto : Eugen Dichiseanu

botoșani: într-o zi au fost semănate 7600 hectareIn județul Botoșani, sîmbătă s-a încheiat insămînțarea florii-soarelui, inului pentru fibră, legumelor de cimp și plantarea cartofilor. Lucrările continuă acurft la porumb, soia și fasole. Comandamentul județean pentru agricultură stabilise ca ziua de duminică să fie o „zi-record" atît Ia pregătirea patului germinativ, cit și la semănat. Cum s-a acționat în acest scop ?Abia se iveau zorile cînd, împreună cu inginerul Ion Fodor, directorul S.M.A. Albești, am ajuns .po tarlaua „Izvoare" a C.A.P. Călărași, unde, așa cum se stabilise, in ziua precedentă, urma să se încheie pregătirea terenului și să se treacă la insămînțarea porumbului. In locul mecanizatorilor din schimbul de noapte (plecați să predea tractoarele celuilalt schimb, de zi, tn apropierea satului Libertatea), l-am găsit pe Ion Martiniuc, inginerul-șef al

unității, care împreună cu primarul comunei îndrumau pe cei șase mecanizatori care lucrau la semănat. „Timpul frumos ne-a dat posibilitate să începem semănatul chiar mal devreme decit ora la care ne așteptam. Așa că, pină seara, realizăm pe puțin cite 18—19 hectare cu fiecare semănătoare". Interesîndu-ne de stadiul însămînțării porumbului, inginerul-șef al cooperativei agricole ne-a răspuns : „Deseară sperăm să ajungem la. 340 hectare, din cele aproape 800 hectare planificate. Aceasta ar însemna ca cel tîrziu joi să încheiem semănatul culturilor de primăvară pe toate suprafețele". Ne-am deplasat apoi pe tarlalele celorlalte unități ale consiliului agroindustrial Albești. La Santa- Mare, Răuseni, Todireni, Rînghilești, Pleșani ș.a., unde, alături de mecanizatori, cooperatori și specialiști,

am Intilnit In cimp pe toți cei repartizați de la comune și județ, timpul bun de lucru era folosit la maximum. Seara, Petru Humelnicu, președintele consiliului agroindustrial, ne-a spus că viteza planificată la semănat a fost depășită cu aproape 87 hectare, în timp ce semănătorile se aflau încă in brazdă, Datele furnizate de direcția agricolă județeană reliefau că s-a muncit intens, și în consiliile agroindustriale Săveni, Coțușca, Sulița, Ha- vîrna, Trușești, precum și tn întreprinderile agricole de stat. Pe ansamblul județului, duminică 'au fost semănate peste 7 600 hectare, din care aproape 6 000 hectare cu porumb, ritmul zilnic stabilit fiind depășit cu circa 200 hectare. Pe fondul acestor rezultate bune în ansamblu continuă însă să se semnaleze o serie de neajunsuri. In unele

unități din consiliile agroindustriale Frumușica, Șendriceni. și Dingeni nu s-a organizat încă schimbul de noapte Ia pregătirea terenului, decalajul între această lucrare și semănat reprezentind o suprafață mai mică față de cea planificată pentru o zi de lucru. In alte unități, inclusiv din consiliile agroindustriale fruntașe (Ripiceni, Dragalina, Săveni etc.), atelierele mobile nu însoțesc formațiile de lucru, ceea ce dtjce la pierderi de timp în situațiile cînd apar, defecțiuni accidentale. înlăturarea acestor neajunsuri și menținerea ritmului de lucru la nivelul celui realizat duminică ar face posibil ca insămințarea cu porumb a celor 43 978 hectare, cite mai rămăseseră de semănat 'luni dimineața, să se încheie în cel mult 5—6 zile.
Silvestri AILENEIcorespondentul „Scînteil"

Metalul - riguros gospodărit, nici un kilogram 
consumat peste normele stabilite!

(Urmare din pag. I)neralizată, precum șt principalele probleme care se ridică în acest domeniu.— Anul acesta, sarcinile de reducere a consumului de metal sînt mai severe decit oricind — ne spune tovarășul Gheorghe Stănlcă, inginer- șef cu pregătirea fabricației. Practic. trebuie să economisim aproape 3 000 de tone de metal, iar pină acum nu am reușit să fundamentăm măsuri de reducere a consumului decit pentru aproape un sfert din această cantitate.— Și considerați că 750 de tone de metal constituie reducerea maximă ce se poate obține ?— Nu se poate răspunde tranșant prin da sau nu. Dar pentru că sin- tem comuniști și apreciem importanța deosebită și deplina temeinicie 
a indicațiilor pe care ni le-a dat tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului, în această privință trebuie să spunem fără ezitare 
Că rezervele de economisire a meta
lului sînt incă mari. Este necesar 
însă să acționăm unitar, noi, cei din 
întreprindere, și alte unități colabo
ratoare pentru a le pune pe deplin 
In valoare.— Vă rugăm să concretizați !— Avem în fabricație de mai mulțî ani unele produse — cum sînt autoutilitarele TV-12 și TV-14, sau autobuzele și troleibuzele derivate din licența MAN — la care, an de an, am operat reduceri de consumuri, acțio- nînd atît asupra părții constructive, 

cît și asupra celei tehnologice, așa Intît rezervele de economisire au fost, în bună măsură, valorificate. Dar și la aceste produse se mai pot face economii de metal dacă se acționează mai hotărît, în sensul pro
movării unor materiale mai ușoare, 
dar cu aceleași caracteristici tehnice, pe care însă furnizorii trebuie să le asigure. Cit privește produsele mai nou introduse în fabricație avem, într-adevăr, un cîmp larg de acțiune.Specialiștii întreprinderii se dovedesc a fi oameni cu spirit creator, de inițiativă. Bunăoară, am notat dintre recentele lor idei tehnice care au și prins viață reproiectarea constructivă a ușilor batante de la autobuz, prin care greutatea acestor suban- samble' s-a redus cu 63 kg. De asemenea, reanaiizarea concepției constructive și tehnologice a chesonului articulației autovehiculelor și troleibuzelor articulate a dus la o economie de 140 kg pe produs. După cum, prin reproiectarea constructivă in sensul echilibrării încărcăturii pe punți la troleibuze, motorul principal de tracțiune a fost reamplasat, rezultînd, concomitent cu o creștere a fiabilității punților, și o economia de 145 kg de cablu de cupru pe un troleibuz.Am reținut aceste exemple, întrucît ele ilustrează pregnant că gindi- 
rea tehnică poate propune oricind 
soluții valoroase, chiar dacă produsele se fabrică de mai multă vreme. Deci, specialiștii întreprinderii nu trebuie să spună niciodată că au analizat atit de mult un produs, pe 

care il fabrică de mai multă vreme, incit nu ar mai fi nimic de făcut. Dealtfel, toți specialiștii cu ■ care am stat de vorbă sint unanim de acord că s-a făcut încă prea puțin pentru înfăptuirea sarcinii trasate de conducerea partidului privind 
extinderea modulizării, tipizării și 
normalizării subansamblelor și pieselor. Desigur, aceasta ar presupune inițial un efort mai mare de concepție, dar ulterior ar avea efecte deosebit de favorabile nu numai pe planul consumurilor materiale, ci și asupra creșterii productivității muncii.O dificultate reală în materializarea unor asemenea idei valoroase constă in capacitatea insuficientă a sectoarelor de proiectare constructivă și tehnologică. Inginerul-șef cu pregătirea fabricației aprecia că, pentru a face față acestui volum de muncă de concepție, sînt necesari încă cel puțin 15 specialiști. Cum iși argumentează această solicitare 7 In prezent, aproape toate forțele da concepție sînt concentrate asupra onorării cu promptitudine și la un nivel calitativ corespunzător a unor cerințe constructive șl tehnologice ale partenerilor externi. In aceste condiții, rezolvarea unor probleme de, reducere a consumurilor materiale a trecut în planul al doilea al preocupărilor.Dar chiar și avtnd suficiente forțe in compartimentele amintite, o serie de soluții nu s-ar putea materializa întrucît capacitatea secto
rului de soulărie, atît in ca privește 

proiectarea, cît și execuția, a rămas 
in urmă față de dezvoltarea și 
cerințele tot mai complexe ale producției. Din cauza unei insuficiente -pregătiri a fabricației, în sensul neasigurării, anumitor SDV-uri, se practică așa-numitele tehnologii ocolitoare, cu productivitate scăzută și consumuri materiale și energetice ridicate. De pildă, deși prin ștanțare suporții de arc de la remorca 2 R BB s-ar putea obține simplu și economicos, această operație se execută prin tăiere cu flacăra oxiacetileni- că, cu randament scăzut și consumuri suplimentare de acetilenă și metal. In schimb, un alt exemplu, de astă dată pozitiv, întărește ideea eficienței superioare ce poate fi obținută prin dezvoltarea sculăriei : înlocuirea turnării cu ambutisare la cald a suportului motor-față al autobuzului — soluție elaborată in întreprindere ți aplicată cu succes — determină reducerea de cinci ori a costurilor acestei operații, in care intră și o economie de 4,7 tone de metal pe an. Există multe asemenea idei valoroase a căror aplicare este limitată de posibilitățile reduse ale sculăriei.

Disciplina tehnologica - 
esențială pentru obținerea 
economiilor de metal scon> 
tate. Cum Prind viață, tn sectoarele de producție, soluțiile de economisire a .metalului stabilite de spe

cialiști? Pentru cel care nu a mai fost in întreprindere in ultimii doi-trei ani, trecerea prin secțiile de producție reprezintă o surpriză plăcută sub aspectul gospodăririi metalului. Fiecare rest de tablă, fiecare capăt de bară sau de țeava sînt depozitate separat și reutilizate la fabricarea altor repere mai mici. Practic, s-au găsit posibilități pentru a se executa 
din resturi tehnologice 382 de repe
re, ceea ce aduce anual o economie 
de 141 tone de metal. Iar acțiunea continuă. Tocmai in scopul valorificării intr-o proporție cit mai mare a metalului, in întreprindere a fost organizată debitarea centralizată a 
țevilor rectangulare, care a adus o economie de cel puțin 50 tone de metal, pe lingă o productivitate sporită și folosirea mai eficientă a utilajelor de debitare.Iată însă că in primul trimestru al anului, din cauza aprovizionării cu alte materiale decit cele prevăzute in documentația tehnică, s-a recurs la derogări tehnologice care au determinat un consum suplimentar de 5,6 tone de metal. Explicația : furnizorii nu au asigurat fabricarea materialelor la tipodimensiunile necesare producției In unitatea bucu- reșteană. Nu este mai puțin adevărat că și rebuturile au însumat 8,7 tone de metal, care numai în parte pot fi puse pe seama unor defecte ascunse de fabricație ale materialelor, Iar o importantă cantitate de metal se Irosește datorită unor greșeli de execuție — stopate prompt de controlul tehnic de calitate.

Unitățile colaboratoare — 
implicate direct in acțiunea 
de diminuare a greutății au
tovehiculelor. Ar Putea £i autobuzele și troleibuzele mai ușoare ? — îl întrebăm pe inginerul Florea 
Fișic, șeful atelierului proiectare.

— Fără îndoială că da ! Să mă 
refer la un exemplu concret : iii construcția structurii caroseriei se folosește țeavă rectangulară OL 37; 
dacă metalurgiștii ar fabrica țeavă 
rectangulară OL 52, fiecare auto
vehicul ar fi cu 10—12 Ia sută mai 
ușor, iar noi am economisi intr-un an cel puțin 100 de tone de metal. Desigur, asimilarea acestei țevi pune probleme metalurgiei, care trebuie să-și adapteze in mod corespunzător tehnologiile de fabricație. Dar. noi nu sintem singurul beneficiar. pentru că asemenea efecte pozitive le-ar avea fabricarea noului tip de țeavă și la producția de vagoane.Am notat și alte solicitări la adre
sa unor unități furnizoare care, o- norate, s-ar solda cu importante e- conomii de metal :

— Realizarea de către Combinatul 
siderurgic — Galați a rulourilor de 
tablă pentru caroserii de 0,8 mm de 
calitate corespunzătoare. Producătorul a demonstrat că poate fabrica tablă bună pe care, dealtfel, o livrează in mod curent la export. In lipsa acestui material, la întreprin

CÎTEVA• Măsurile stabilite pină acum la Întreprinderea „Autobuzul" București pentru reducerea consumului de metal nu asigură Încadrarea in normele de consum planificate. De aceea, in spiritul măsurilor stabilite la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., se 
impun o investigare largă a rezervelor existente, stimularea creativității 
tehnice si spiritului gospodăresc ale întregului colectiv de muncitori și 
specialiști pentru adoptarea de noi soluții de economisire a metalului.• Pe plan organizatoric intern se dovedește necesară efectuarea, împreună cu centrala și ministerul de resort, a unei analize judicioase a 
capacității sectoarelor de concepție constructivă și tehnologică și a scu
lăriei, pornindu-se de la sarcinile ce revin întreprinderii atit în ce privește Înnoirea, diversificarea și ridicarea nivelului calitativ al producției, cit și in legătură cu sporirea eficienței economice prin reducerea cheltuielilor materiale și creșterea productivității muncii.

• Principalele unități furnizoare și colaboratoare să-și aducă o con
tribuție mult sporită Ia acțiunea de economisire a metalului, de reducere 
a greutății autovehiculelor.

Comellu CĂRLAN

derea „Autobuzul" se folosește tablă de 1 mm. Economia posibilă — 90 tone de metal pe an.— întrucît soluția importului pe devize libere nu trebuie promovată în continuare, se impune asimila
rea fabricației in țară a unor table 
subțiri pentru caroserii cu lățimi 
piuă la 2 200 mm. Utilizindu-se table de lățimi mai mici, care trebuie sudate, se înregistrează consumuri mai mari de metal.

— Toată aparatura electrică din 
componența autobuzelor ar trebui 
reproiectată constructiv în scopul 
reducerii greutății. Corespunzător, s-ar putea revizui constructiv și reperele de rezistență din componența autovehiculelor.— La troleibuze ar fi Importantă 
urgentarea asimilării de către 
I.C.P.E. a comenzii electronice tiris- 
torizate pentru troleibuze, care ar urma, să înlocuiască actualul sistem clasic, cu qonsum mare de metal. Un avantaj important și pentru beneficiari : reducerea cu 30 la sută 
a consumului de energie electrică in exploatare.

CONCLUZII
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DB 1 MAI

REMARCABILE REALIZĂRI
In Întrecerea socialistă

Panoul fruntașilor pe primul trimestru al anului
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia

listă, pe primele trei luni din acest an, de către' colective fruntașe de 
oameni ai muncii din întreprinderi industriale, transporturi, prestări 
de servicii, precum și din centrale industriale.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii, socialiste, la sfirșitul 
lunii martie *) pe primele locuri se situează :lunii martie *) pe primele locuri

au la la
ÎN INDUSTRIA 

METALELOR NEFEROASE 
ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
mină Oradea cu 528,7 puncte.Principalii indicatori de plan fost depășiți cu : 3,1 la sută producția fizică, 15,1 la sutăproducția-marfă vîndută și încasată, 2,4 la sută la productivitatea muncii, 7,5 la sută la beneficii ; unitatea a realizat un nivel mai scăzut al cheltuielilor totale și materiale Ia 1 000 lei producție marfă decît cel planificat.Locul II’: întreprinderea de aluminiu Slatina cu 293,3 puncte.
IN INDUSTRIA ARTICOLELOR 

CASNICE, STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea de por
țelan Alba Iulia cu 675,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 2,8 la sută la producția fizică și la export, 4,8 Ia sută la producția netă, 2,4 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, vitatea neficii, mărfuri rile de au fost mate cu 15,4 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 1,8 la sută.Locul II : întreprinderea de sticlărie de menaj Gherla, județul Cluj, cu 672,1 puncte.Locul III: întreprinderea „FAIMAR" — Baia Mare cu 569,8 puncte.

3,2 la sută la producti- muncii, 6,2 la sută la be- 18,2 la sută la la fondul pieței ; materii prime și mai mici decît livrări de consumu- materiale cele nor-

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII
Locul I : 

Iași cu 520,4Principalii fost depășiți cu : 22,1 la sută la volumul de transport, 36,1 la sută la productivitatea muncii, 3 la sută la vagoane intrate-ieșite, 7,7 la sută la utilizarea mijloacelor de transport ; staționarea vagoanelor de marfă în tranzit cu manevră a fost mai mică cu 12 la sută, iar la încărcare-descărcare cu. 12,8 la sută ; consumurile de energie electrică și combustibili au fost mai mici decît cele normate. cu 27,9, la sută.

DE CALE FERATA 
Stația de cale ferată 
puncte.indicatori de plan au

Locul II : Stația de cale ferată
’Rîvl O/-I ■' OII *153 3Locul III : Stfțiă"’!<ii?;îcaîe feratăBirlad cu 463.3 puncte.Curtici cu 428,6 puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI 
— OFICII JUDEȚENE

Locul I : Oficiul județean de 1 
rism Brăila cu 396,7 puncte.Principalii indicatori de plan fost depășiți cu : 6 la sută desfaceri în alimentația publică, la sută la încasări valutare, 4,1 sută la beneficii, 5 la sută la încasări medii pe un lucrător ; cheltuielile de circulație la 1 000 lei desfacere au fost mai mici decît cele planificate cu 6,8 la sută.Locul II : Oficiul județean de turism Prahova cu 355,9 puncte.Locul III : Oficiul județean de turism Covasna cu 194,1 puncte.

tn-au la 28 la

IN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea jude

țeană pentru recuperarea și valori
ficarea materialelor refolosibile Co- 
vasna cu 402 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 19,5 la sută Ia volumul total al materialelor refolosibile colectate, 38,9 la sută la volumul de achiziții de materii prime de origine animală colectat ; volumul fizic al materialelor refolosibile colectate a fost depășit la oțel, fontă, alamă, bronz, plumb, aluminiu, anvelope ; cheltuielile de circulație au fost mai mici decît cele planificate cu 33,2 Ia sută.

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

tv
15,00 Telex
15,05 In intîmplnarea zilei de 1 Mal. 

Constelații pe Dunăre. Reportaj la 
întreprinderea „Electrocentrale" 
din Drobeta-Turnu Severin, unita
te distinsă cu Ordinul Muncii cla
sa I și la șantierul hidrocentralei 
Porțile de Fler II

15.20 Clubul tineretului. O tribună de 
afirmare creatoare a tinerilor : 
Festivalul national „Cintarea 
României"

15,35 Amfiteatru studențesc
16,05 Agrozootehnla pe înțelesul tutu

ror. îndrumări tehnice pentru lu
crătorii din agricultură

18.20 Desene animate
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) 0 Sub 

semnul angajării politice revolu
ționare, ' Zilei muncii — faptele de 
muncă ale țării I

cinema
@ Acțiunea Zuzuc : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30 ; 11,30; 13,30; 13,45; 
18 : 20, VOLGA (79 71 26)' — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20.
0 Gala filmului sovietic. „Noi cei din 
jaz" : STUDIO (59 53 15) — 19.
O Ringul : DACIA (50 35 94) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 13 : 20, DRUMUL 
SĂRII (31 23 13) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30. 
0 Vreau să. știu de ce am aripi : 
LIRA (31 71 71) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30, 
COTROCENI (49 48 48) — 15 ; 17,15 ; 
19,30.
0 Secretul lui Bachus : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30, PACEA 
(60 30 85) — 15 ; 17,15 ; 19,30.

întreprinderea jude- recuperarea și valo- materialelor refolosibileLocul II : țeană pentru rificarea Ialomița cu 383 puncte.Locul III : întreprinderea județeană pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile Hunedoara cu 351 puncte.
ÎN COOPERAȚIA 

MEȘTEȘUGĂREASCĂ
Locul I : Uniunea județeană

cooperativelor meșteșugărești Dolj 
cu 557 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 21,3 la sută la producția-marfă și prestările de servicii în unități fizice, 9,6 la sută la producția netă, 21 la sută la beneficii, 3,3 la sută la export ;

cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă și prestări de servicii au fost mai mici decît cele planificate cu 2 la sută, iar cele materiale cu 3,5 la sută.Locul II : Uniunea județeană a

PARTIDUL COMUNIST ROMAN 
— forța conducătoare a luptei 
antifasciste a poporului nostru

Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 8,5 la sută la producția netă, 28,8 la sută la produc- ția-marfă vîndută și încasată, 12,2 la sută la productivitatea muncii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export și beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 3,6 la sută, iar cele materiale cu 7 la sută ; consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 7,9 la sută, iar cele de energie electrică și combustibili cu 10 la sută.Locul II : Centrala industrială de utilaj petrolier Ploiești, cu 212,8 puncte.
INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE, 

ELECTROTEHNICA 
ȘI ELECTRONICA

Locul I : Centrala industrială 
echipament special București, 
624,8 puncte.Principalii indicatori de plan __fost depășiți cu : 6 la sută la producția fizică, producția netă și export, ‘ 13,2 la sută la producția- marfă vîndută și încasată, 7,5 la sută la productivitatea muncii, 20 la sută la beneficii ; cheltuielile materiale la 1 000 lei producție- marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 2,2 la sută, iar consumurile de materii prime și materiale au fost mai mici decît cele normate cu 5,2 la sută.Locul II : Centrala industrială de echipamente automatizări puncte.Locul III : de mașini și tria ușoară puncte.

de 
cuau

de telecomunicații și București, cu 249,4Centrala industrială utilaje pentru indus- București, cu 156,8
INDUSTRIA CHIMICA

Locul I : Centrala de utilaje și 
piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 902,1 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 17,2 la sută la producția fizică, 5,3 la sută la producția netă, 12,2 la sută la export, 6,4 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 4,9 la sută la productivitatea muncii, 31 la sută la beneficii și la livrările de mărfuri la fondul pieței ; consumurile energie electrică și combustibili fost mai mici decît cele normate 4,8 la sută.Locul II : Centrala industrială__metale neferoase și rare București, cu 134,9 puncte.

de au cude
ECONOMIA FORESTIERA 

ȘI MATERIALE 
DE CONSTRUCȚII

,„1: Centrala materialelor,
CPT U^cte. -. .... - \ de construcții București, cu 243,8Locul TH : Uniunea județeană. 1C(e.â cooperativelor meșteșugărește^ ... . , ' .Neamț. cu 389,2 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Centrala sării și neme- 
taliferelor București, cu 518,3 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 4,1 la sută, la producția fizică, 10,4 la sută la producția netă, 3,6 la sută la producția-marfă vîndută și încasată, 20,8 la sută la volumul de pregătiri miniere, 4,2 la sută la productivitatea muncii ; cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 3,4 la sută, iar cele materiale cu 2,3 la sută.Locul II : Combinatul minier Ploiești cu 473,7 puncte.

INDUSTRIA METALURGICĂ
Locul I : Centrala industrială de 

produse refractare Brașov, cu 466,9 
puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,6 la sută la producția fizică, 7,7 la sută la producția netă, 2,7 la sută la producția-marfă ' vîndută și încasată, 7,1 la sută la productivitatea muncii, 13,7 la sută la beneficii ; cheltuielile materiale la 1 000 lei produc- ție-marfă au fost mai mici decît cele planificate cu 1,1 la sută, iar consumurile de energie electrică și combustibili au fost mai mici decît cele normate cu 2,5 la sută.

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI

Locul I : Centrul Național al In
dustriei Aeronautice Române Bucu
rești, cu 697,5 puncte.

20.20 Actualitatea In economie. Cu toa
te forțele, cu răspundere revolu
ționară la înfăptuirea programelor 
prioritare In economie! @ Recu
perare, recondiționare, refolosire

20,35 Tribuna experienței. Muncă poll- 
tlco-educativă : inițiative, eficientă

20,55 Teatru TV : „Suferințele unul om 
fericit" (color). Scenariu TV de 
Constantin Banu. Premieră TV. 
Interpretează : Traian Stănescu, 
Silvia Popovicl, Ion Besoiu, Ion 

• Marinescu, Gh. Cozorici, Radu Be- 
llgan, Adela Mărculescu, ștefan 
Tapalagă, Florin Călinescu, Cora- 
do Negreanu, Petre Lupu Victor 
Moldovan, Mircea Șeptilici, ștefan 
Radof, Mariana Cercel, Marian 
Hudac, Gabriela Popescu, Cristian 
Ștefănescu, Nicolae Gheorghe, Vir
ginia Rogln. Marleta Luca, Dumi
tru Dimitrie, Florin Dobrovlcl, 
Ovidiu Gherasim. Regla artistică: 
Constantin Dinlschiotu

22.20 Telejurnal (partial color)
22,30 închiderea programului

0 Galax : GIULEȘTI (17 55 46) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 : 20.
0 Ilustrate cu flori de clmp : POPU
LAR (35 15 17) — 15,30 ; 17,30 : 19,30. 
0 Imposibila Iubire : MUNCA
(21 50 97) — 15 ; 18,30.
0 Șapte băieți șt o ștrengăriți : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9 ; 11,15;
13,30 ; 15,45 : 18 : 20, MODERN
(23 71 01) — 9 ; 11,13; 13,30; 15,45;
18 ; 20,15.
0 Călăuza Pană albă : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20, FAVORIT (45 31 70) — 9 ; 11,13 : 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, FEROVIAR
(50 51 40) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20.
0 Abba : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15 ; 20.

rincfpâlii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1,1 la sută la producția netă, producția-marfă vîndută și încasată și la livrările de mărfuri la fondul pieței, precum și cu 3,9 Ia sută la beneficii ; centrala a realizat un nivel mai scăzut față de prevederile de plan privind cheltuielile totale și materiale la 
1 000 lei producție-marfă.

INDUSTRIA UȘOARĂ
Locul I : Centrala industriei pie

lăriei, cauciucului si încălțămintei 
București, cu 109,6 puncte.Principalii indicatori de plan au fost depășiți cu : 1 la sută la producția fizică și Ia producția netă, 1,3 la sută la productivitatea muncii, 22,9 la sută la livrări de mărfuri la fondul pieței ; centrala a realizat un nivel mai scăzut decît cel planificat privind cheltuielile totale și materiale la 1 000 lei pro- ducție-marfă ; consumurile de materii prime, materiale, energie electrică și combustibili au fost mai mici decît cele normate cu 3 la sută.Locul II : Centrala industriei tricotajelor București, cu 107,1 puncte.

TRANSPORTURI 
TELECOMUNICAȚII
I : Centrala mecanică de 
rulant, cu 629,2 puncte.

ȘI
Locul 

materialPrincipalii indicatori de plan aufost depășiți cu : 3,9 la sută la producția fizică, 1,6 la sută la produc- tia-marfă vîndută și încasată, 4,9 la sută la beneficii ; depășiri de plan au mai fost obținute la export ; 'consumurile de energie electrică și combustibil au fost mai mici decît cele normate cu 10,8 la sută. (Agerpres)^
Tragere excepțională 

LOTOîn aceste zile continuă vînza- rea biletelor pentru Tragerea excepțională Loto de duminică 29 aprilie 1984. Formula tehnică foarte avantajoasă (șapte extrageri cu un total de 66 numere) oferă participanților șanse multiple de a obține autoturisme „Dacia 1 300“, mari sume de bani și excursii în R. P. Bulgaria. Biletele de 25 lei varianta au drept de cîștiguri la toate extragerile. Se poate juca pe variante simple, variante combinate și combinații „cap de pod", achitate sută la sută sau in cotă de 25 la sută. Simbătă 28 aprilie este ultima zi de participare.
0 Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20.
0 Fantezii desenate : 9 ; 10,45 ; 12,30 ; 
14,15 ; Balada cavalerului Ivanhoe — 
16 ; 18 ; 20 : DOINA (16 35 38).
0 Îndrăgostit la propria dorință : 
UNION (13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20.
0 Prințesa Păun : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
0 Mexicul tn flăcări : AURORA 
(35 04 66) — 9 ; 12 ; 16 ; 19, TOMIS 
(21 49 46) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
0 Avertismentul : PATRIA (11 86 25) 
— 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 
16,30 ; 19,15. GLORIA (47 46 75) — 9 ; 
11,30; 14,15; 17; 19,30, CULTURAL
(83 50 13) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ;• 19.

(Urmare din pag. I)
este poporul in întregime. In mo
mentul de față avem un singur duș
man : fascismul. El este cel mai 
apropiat. Împotriva lui trebuie să ne 
unim" -r subliniau militanții partidului comunist.Rezultat firesc al receptării largi a unor asemenea apeluri, istoria deceniului al IV-lea înscrie realizarea unui șir de acorduri de front popular antifascist între un mare număr de partide și organizații politice cum au fost, de pildă : la București, în octombrie 1934, între Comitetul Național Antifascist, Liga Muncii și Partidul Socialist Unitar ; la Băcia, în septembrie 1935, la București, in noiembrie 1935 și la Țebea la 6 decembrie 1935, între organizațiile Blocul Democratic, Frontul Plugarilor, M.A.D.O.S.Z., Partidul Socialist (C. Popovici).în momentele în care, după Miin- chen și după cotropirea Cehoslovaciei, primejdia înrobirii țării noastre de către Germania hitleristă a devenit deosebit de gravă, lupta antifascistă a poporului român a căpătat noi dimensiuni, cuvîntul de ordine al comuniștilor fiind lucid exprimat : 
„Să nu capitulăm ! Să ne împotri
vim !“, „Comuniștii vor lupta cu 
arma în mină în primele rinduri. 
Uniți-vă cu toții — intr-un singur 
front puternic contra lui Hitler 5> 
aliaților săi revizioniști !". La chemarea și sub conducerea partidului, șuvoiul acțiunilor îndreptate spre apărarea integrității teritoriale, a independentei și suveranității patriei române, a crescut continuu. în istoria tumultuoasă a acelor ani de puternică mobilizare a energiilor națiunii, de angajare a tuturor forțelor patriotice în acțiunea de apărare a demnității țării și poporului român, un moment remarcabil l-a constituit 
marea demonstrație antifascistă și 
antirăzboinică de Ia 1 Mai 1939, desfășurată la București și în alte zeci și zeci de centre ale țării.Din însărcinarea partidului comunist, o contribuție deosebită la pregătirea și desfășurarea acestei mari demonstrații a adus tovarășul Nicolae Ceaușescu. în viitoarea aprigelor bătălii antifasciste din acea perioadă, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de alți militanți ai partidului comunist, tovarășa Elena Petrescu (Ceaușescu) s-a remarcat prin atitudinea fermă revoluționară, prin bogata activitate politico-organizato- rică desfășurată în rîndul muncito

rimii din Capitală. Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în prim-planul organizării și desfășurării demonstrației de la 1 .Mai 1939 poartă în sine semnificația prețuirii deosebite pe. care partidul comunist o acorda meritelor sale personale, discernămîntului său politic, dîrze- niei și intransigentei revoluționare pe care le dovedise in numeroase împrejurări pînă atunci.Pregătirea și desfășurarea marii demonstrații de la 1 Mai 1939 s-a 
bazat pe concepția Frontului Unic Muncitoresc, reușita acțiunii însem- riind încă o dovadă a aspirației spre unitate și solidaritate a clasei muncitoare. 1 Mai 1939 a demonstrat, de asemenea, încă o dată, combativitatea de luptă a clasei muncitoare, coordonatele antifasciste, antirăzboinice ferme pe care s-a situat mereu. Pentru că lozincile sub care s-a demonstrat atît pe străzile Capitalei, cit și în fața Palatului Regal n-au fost altele decît : „Jos fascis
mul !“, „Jos Garda de fler !“, ,,Tră
iască Frontul Popular Antifascist !“, 
„Jos hitlerismul !". „Calea Victoriei 
avea aspectul unui cîmp de manifes
tație revoluționară" — au trebuit să constate autoritățile represive în rapoartele alcătuite în acea zi. S-â putut observa astfel, la 1 Mai 1939, cu toată claritatea, puternicul ecou pe care l-a găsit în conștiința poporului român viguroasa acțiune desfășurată ani în șir de partidul comunist pentru demascarea energică a esenței antipopulare și antinaționale a fascismului, a tuturor agenturilor hitlerismului. Congresul internațional antifascist, pentru pace, întrunit la Paris in zilele de 12—14 mai 1939, caracterizînd cele petrecute în România drept o expresie înaltă a voinței poporului român, de a se opune fascismului, consemna în același sens că „Poporul român se ra
liază la mișcarea antifascistă... Voin
ța sa este de a lupta, în mod real, 
împotriva agresorului și fascismului".O trăsătură esențială desprinsă din desfășurarea marii demonstrații de la 1 Mai 1939 constă în spiritul 
antirăzboinic imprimat, spirit ce rezultă cu toată forța de expresie din lozincile care au fost arborate — 
„Vrem România liberă și indepen
dentă!", „Vrem respectarea granițe
lor!", „Să ținem piept agresorului!", 
„Jos războiul!", „Unire cu toate po
poarele democratice în lupta contra 
războiului!". Un întreg popor își exprima astfel hotărîrea neclintită de a se împotrivi oricărei aventuri războinice menite a pune sub semnul

întrebării Integritatea teritorială a țării, independenta și suveranitatea națională a României.Retrospectiva istorică pune în lumină adevărul că, dacă ani în șir, în țara npastră ascensiunea spre putere a organizațiilor fasciste a putut fi stăvilită, dacă la noi excese? le fasciste n-au atins ferocitatea și amploarea din alte zone ale continentului, aceasta nu s-a datorat existenței in România a unui fascism -„mai bun“,: „mai omenos" — așa ceva nefiind niciodată și nicăieri cu putință —, ci stării de spirit hotărîte 
a poporului român, mișcării antifas
ciste, Ia crearea și întărirea căreia 
cuvîntul și fapta partidului comunist 
au avut o contribuție esențială. Și tot așa, prea bine se știe, atunci cînd dictatura fascistă avea să se înstă- pînească și în România, cu sprijinul baionetelor naziste, .marcind cea mai sumbră pagină din istoria țării, glasul lucid al rațiunii și omeniei, al patriotismului fierbinte, al demnității naționale avea să răzbată în întregul spațiu românesc, în pofida tuturor opreliștilor, datorită aceluiași partid comunist, organizatorul șl conducătorul mișcării de rezistență antihitleristă încununată de istoricul triumf de la 23 August 1944 — deschizător de eră nouă în istoria noastră națională.întîmpinind șl cinstind cu deplin respect momentele aniversare pe care le vom marca în acest an jubiliar 1984, oamenii muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, sub conducerea partidului comunist, mai strîns uniți decît ori- cind în jurul tovarășului Nicolae Ceaușescu, acționează cu hotărîre, cu dăruire patriotică, revoluționară pentru înfăptuirea Programului partidului, a tuturor obiectivelor însu- flețitoare ce ne sint trasate în vederea ridicării patriei noastre pe noi culmi de civilizație și progres, în vederea asigurării bunăstării materiale și spirituale a poporului, a întăririi forței și unității întregului popor, a independenței și suveranității României. Acesta este, în fond, cel mai înalt omagiu ce poate fi adus și pe care-1 aducem cu deplin respect șl recunoștință profundă tuturor acelora care, în anii de restriște, n-au. ezitat a cheltui qricîte energii, mer- gind — riu în puține cazuri — pînă la jertfa supremă, pentru ca. pregătind istoricul triumf din August 1944, să determine intrarea țării într-o nouă epocă a dezvoltării sale libere și demne, epoca socialismului victorios pe pămîntul României.

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă tovarășei Milka Planinț, președintele Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, în .legătură cu tragicul accident de la mina Resavița, prin care ii adresează sincere condoleanțe pentru pierderile de vieți omenești, precum și expresia sentimentelor de profundă compasiune pentru familiile celor dispăruți.
Plecarea delegației 

parlamentare 
din MalayeziaDelegația parlamentară malaye- ziană, condusă de Datuk Mohamed Zahir Bin Haji Ismail, președintele Camerei Reprezentanților, care, la' invitația Marii Adunări Naționale, a făcut o .-.vizită în țara noastră, a părăsit, luni, Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopenl, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, de deputați.Au fost prezenți Shanisudin' Abdullah, însărcinat cu afaceri ad- interim al Malayeziei la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 24 

aprilie ora 21, — 27 aprilie ora 21. In 
țară : Vremea se va încălzi ușor in 
prima parte a Intervalului cînd cerul 
va fl variabil,, favorabil averselor Izo
late de ploaie, apoi vremea se va răci 
din nou. Cerul va fl mal mult noros sl 
vor cădea ploi locale în cea mai mare 
parte a țării. La munte, precipitațiile 
vor fl șl sub formă de ninsoare. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu inten
sificări locale în regiunile estice șl la 
munte, predominînd din sectorul nor
dic, în ultimele zile atingînd viteza de 
50—60 metri pe secundă. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse intre 8 și 18 
grade, mal ridicate în prima parte a 
Intervalului, temperaturile minime vor 
fl cuprinse Intre zero șl 101 grade, Izo
lat mal coborîte In estul Transilvaniei. 
In București : Vremea se va Încălzi 
ușor. Cerul va fl temporar noros, vor. 
cădea ploi de scurtă durată. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
tura în creștere la Început, apoi tn scă-, 
dere ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
intre 4 șl 8 grade, iar maximele Intre 
14 șl 18 grade. (Liana Cazacioc, meteo
rolog de serviciu).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează: 
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO 2 
DIN 22 APRILIE 1984EXTRAGEREA I : 59 39 13 12. EXTRAGEREA A II-A: 20 50 30 44.EXTRAGEREA A III-A S 32 10 75 54.

Pasiunea pentru nou
(Urmare din pag. I)xemplu din tehnică, dar situația se înțîlnește și în alte sectoare de activitate. Există astfel scriitori, compozitori sau artiști plastici care consideră că, in domeniul lor, o operă literară, o compoziție muzicală, o pictură sau o sculptură este nouă, originală dacă nu seamănă cu ceea ce s-a mai scris, s-a mai compus, s-a mai pictat, ori sculptat pînă în prezent. Și aci „noul" însemnează înainte de toate un progres față de existent și pentru a realiza noul în literatură și în artă este necesar ca scriitorul, compozitorul, ori artistul să fie competenț-i, să aibă o frumoasă cultură generală, să înțeleagă de ce capodoperele de artă din trecut au fost realizate așa cum ne apar astăzi.Industria noastră este dotată astăzi cu mașini și utilaje la nivelul tehnicii mondiale. Această dotare modernă creează posibilitatea unor mari capacități de producție In toate întreprinderile), care, însă, nu sint întotdeauna folosite integral. Unele mașini și uțilaje se defectează datorită instruirii necorespunzătoare a personalului muncitor, sau lipsei de conștiinciozitate. Există deci și oameni ai muncii, ce-i drept puțini la număr, care nu se ridică întotdeauna la nivelul exigențelor perioadei istorice pe care o parcurgem astăzi. Preocupați adesea de interese personale mărunte, ei uită marile interese ale societății și nu sesizează faptul că bunăstarea personală nu se poate realiza decît în contextul bunăstării întregului popor.Secretarul general al partidului a arătat pe bună dreptate în Consfătuirea de la Mangalia că spiritul revoluționar presupune disciplină, o înaltă conștiință și punerea intereselor societății mai presus de interesele individuale. De aceea, cred că satisfacția datoriei îndeplinite, a lucrului bine făcut sint caracteristice omului nou, producător, proprietar și beneficiar al muncii sale libere.Spiritul revoluționar se făurește în procesul complex al muncii. Educația prin muncă și pentru muncă ră- mine astfel principala formă de făurire a omului nou. Școlii de toate gradele îi revine un rol ; Important in formarea . spiritului revoluționar in rîndurile tineretului. în prezentarea cunoștințelor este important să se arate elevilor și studenților modul cum aceste cunoștințe au evoluat de-a lungul timpului. Evoluția gîndirii umane este deosebit de instructivă, ea arată că nimic nu este fix, nimic nu este perfect, totul este perfectibil și-l convinge pe elev sau pe student că nici stadiul actual al științei- și al tehnicii- nu este ceva fix. care nu poate fi depășit, de- terminîridu-1 să gîndească, să încerce și el să împingă mai departe limitele actuale ale cunoștințelor umane. în același timp, elevii sau stu
0 Avarul : SCALA (11 03 72) — a ;
11.30 ; 14 ; 16,30; 19,15.
0 Trenul : CAPITOL (16 29 17) — 8 ;
10.30 : 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Drumul spre victorie : TIMPURI 
NOI (15 6110) —' 9 ; 11,45 ; 14,30 ;
17.15 ; 20.
0 Pescărușul speranței : CENTRAL 
(14 12 24) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 : 20.
0 Războiul stelelor : GRIVITA
(17 08 58) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 17; 19,30.
0 Salamandra : BUZEȘTI (50 43 58) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
0 Campionul : MELODIA (12 06 88) — 
9 ; 12 ; 16 ; 19.
0 Febra aurului : COSMOS (27 54 95) 
— 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; 17,30 ;
19,30, FLAMURA (85 77 12) — 9 ; 11 ;
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.

Televizoare cu circuite integrate 
pentru toate preferințeledenții. vor afla, din prezentarea ls- torieS-a-ev-oluției gîndirii umane, că s marii pași in istoria științei și a ;! tehnicii- au fost -tăcuți' întotdeauna de oameni cu o serioasă pregătire și cultură și vor trage concluzia necesității studierii aprofundate a- problemelor.Prezentarea axiomatică a unor cursuri. îndeosebi de matematică — cu toate avantajele incontestabile ale unei asemenea metode — poate crea în mintea elevului sau a studentului începător impresia falsă a unei științe încheiate. în care lui nu-1 mai rămîne decît să facă simple aplicații, tot ce este fundamental fiind spus, deci încheiat. Evident, nu pledez împotriva unei asemenea metode. dar cred că o prezentare istorică 

a împrejurărilor în care s-a ajuns la axiomatizarea disciplinei respective ar fi deosebit de instructivă nu numai pentru înțelegerea ei, dar mai ales pentru a deschide tineretului orizonturi mai largi de gîndire și de creație.O greșeală metodică se face tn sens invers : în unele cursuri cu caracter tehnologic ce se predau în licee și — de ce să n-o spunem ? — uneori și în învățămîntul superior tehnic, abundă descriptivismul, con- siderîndu-se că dacă elevul sau studentul cunoaște -cit mai multe tipuri de mașini, va fi mai bine pregătit pentru viață. Important, firește, nu este să cunoască pe de rost aceste mașini pe care, cu siguranță, peste 10—20 de anj nu le vâ mai întîlni, ci să sesizeze exact concepția, gîn- direa tehnică ce a stat la bază construcției acestor mașini. Pe bună dreptate. Henri Coandă observa : „Ceea ce trebuie admirat cînd vezi 
o mașină nu este forma ei exterioară. ori elementele ce o alcătuiesc, ci creierul care a conceput-o“. Or, dezvoltînd la tineret modul de a gîndi specific în științele tehnice, vom trezi interesul pentru tehnică, vom dezvolta creativitatea tehnică. Desigur că a preda astfel Un curs cu caracter tehnologic este mult mai greu, dar nu trebuie uitat că abu- zînd de descrieri sau limitîndu-ne la ele nu vom face altceva decît să îndepărtăm tineretul de tehnică.Pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate ne mai așteaptă culmi mărețe, a căror atingere cere eforturi mari. Privind înapoi la cei 40 de ani care s-au scurs de la revoluția de eliberare socială și națională, admirăm o priveliște minunată, aceea a realizărilor unui popor harnic, care, sub conducerea înțeleaptă a partidului, muncește liber, făurindu-și propria soartă așa cum și-o dorește el. Perspectiva realizărilor de pină acum ne dă. in continuare, speranțe noi, puteri noi, pentru a urca tot mai sus. Con- știenți de posibilitățile practic nelimitate ale poporului nostru, șîntem convinși că el va atinge în mersul său ascendent culmi ale bunăstării și fericirii, pe care le merită din plin.

OLT, SNAGOV, SIRIUS, DIAMANT sint mărci de televizoare cu cij-cuilje integratemoderne, pțăftw, 11 tice, npcesâre informării marelui public, realizate in două-trei variante de prezentare estetică, culoare, funcționalitate pentru a corespunde celor mai diverse dorința și gusturi ale cumpărătorilor.Televizoarele cu circuite Integrate prezintă următoarele caracteristici : sint complet tranzistorizate, au o durată de folosință îndelungată, imagine perfectă și sunet clar, consum de energie electrică redus cu circa 33 la sută, funcționare normală chiar și la variații mai mari ale tensiunii pe rețea. Depanarea este mult simplificată deoarece prezintă in construcție module funcționale care se pot înlocui cu operativitate.Termenul de garanție de la data cumpărării este de 12 luni pentru aparat și de 18 luni pentru tubul cinescop.Magazinele, șl raioanele specializate în desfacerea produselor electrice vin în întimpinarea preferințelor cumpărătorilor oferindu-le TELEVIZOARELE CU CIRCUITE INTEGRATE OLT, cu diagonala de 44 cm la prețul de 3 000 lei ; SNAGOV, cu diagonala de 47 cm la prețul de 3 065 Iei. SIRIUS, cu diagonala de 50 cm la prețul de 3 200
lei și DIAMANT, cu diagonala de 61 cm la prețul de 3 720 lei.Lucrătorii din comerț, cu o înaltă calificare profesională, pot furniza informații suplimentare privind instalarea și mînuirea acestor moderne televizoare.

Unități turistice în județul VîlceaRenumit prin frumusețile naturii și monumentele de artă și arhitectură, județul Vîlcea constituie o atracție pentru mulți
turiști. In aceste locuri pitorești, cîteva atrăgătoare unități turistice oferă condiții optime de masă și cazare în orice anotimp.

Pe malul Topologulul, la 17 kilometri de Rm. Vilcea, in apropierea șoselei ce duce spre Pitești, se află unitatea turistică „Topolo- gul“, care dispune de restaurant, bar de zi, braserie și camere de cazare cu cite două paturi. Un loc plăcut de Odihnă, într-un peisaj montan de o deosebită frumusețe, este și hanul „Horezu" din localitatea cu același nume, de unde se pot face frumoase excursii in împrejurimi. De asemenea, în orașul Dră- gășani, hotelul „Ru- șidava" este o gazdă ospitalieră care dispune de 64 camere și restaurant cu o capacitate de peste 200 locuri la mese.
In fotografie : Hanul „Topologul" din județul Vilcea.

0 Competiția : ARTA (21 31 85) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Domnișoara Noorie : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15 ; 17,15 ; 19,15.
0 Afacerea Pigot : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16 ; 18 ; 20.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : Seară 
de sonate. Ioan Marius Lăcraru — vi
oară, Raluca Ioana Cander — plan — 
18 ; (Ateneul Român) : Comori mu

zicale. Concertul orchestrei de came
ră. Dirijor : Mireea Cristescu — 19. 
0 Opera Română (13 18 57) : Aida — 18. 
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Ste
lele Operetei — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Anecdote 
provinciale — 19.
Q Teatrul Mic (14 70 Bl) : Maestrul și 
Margareta — 18.
0 Teatrul Foarte Mia (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a Iui Arhimede — 19,30. 
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Citadela sfărtmată — 
18,30 ; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 17,30.
© Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
1< 72 34): Haina cu două fețe — 19,30.

0 Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Sayoy, 15 56 78) : Revista re
vistelor — 19,30 ; (sala Victoria,
50 58 65) : Băiatul cu sticlețl — 19,30. 
0 Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : La izvor de dor șl cintec
— 19.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 15 ; 
Vremea dragostei — 19.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
„Ion Vasilescu") : O fetiță caută un 
cintec — 10.
0 Circul București (10 41 95) : Specta
colul „Circul Mare din Moscova" — 
19,30.
0 Estrada Armate! (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Estrada în croazieră — 19,30. 
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Bună seara, domnule Wilde
— 19.



BEIJING ORIENTUL MIJLOCIU
Schimb de mesaje la nivel înalt 

româno-chinezBEIJING 23 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Conriu- nist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise un salut cordial.. tovărășesc și cele mai' bune urări de sănătate, fericire și noi succese . în activitate tovarășului Hu Yaobang, secretar general al C.C., al P.C. Chinez, . tovarășilor Deng Xiaoping, Zhao Ziyang și Li Xiannian.Mulțumind, tovarășul Hu Yaobang 
a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea sa șl a tovarășilor Deng Xiaoping, Zhao Ziyang și Li Xiannian, un cald^alut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate. fericire, viată lungă și tot mai multe succese în ampla activitate pe care o desfășoară în fruntea partidului și a statului.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către tovarășul Hu Yaobang a tovarășului ’ Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, care efectuează o vizită de prietenie și schimb de experiență în R. P. Chineză/în cadrul întîlnlril s-a efectuat un schimb de opinii privind dezvoltarea relațiilor dintre sindicatele din România- și China, stiblihiindu-se dorința comună de a acționa,- in forme și cu mijloace' specifice activității sindicale, pentru realizarea înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, pentru impulsionarea raporturilor economice și comerciale dintre cele două țări. La întîlnire a participat Angelo Miculescu. ambasadorul tării noastre în R. P. Chineză.
„Negocierile — singura modalitate de soluționare 

a situației din America Centrală"
Declarațiile unor personalități politice din Costa Rica și VenezuelaWASHINGTON. 23 (Agerpres). — Venezuela sprijină inițiativele de pace in America Centrală, considerând dialogul ca singura modalitate de soluționare a controverselor din regiune — a declarat ministrul Venezuelan al relațiilor externe. Isidro Morales Paul, în cadrul, conferinței desfășurate la Universitatea Harvard(S.U.A.).Demersurile statelor membre ale „Grupului de la Contadora“ — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela — pentru solutionarea politică a situației din zonă — a subliniat el — constituie unica opțiune pentru evitarea confruntării în America Centrală.Pe de altă parte, ministrul de externe venezuelean a arătat că efor

turile vizînd garantarea păcii, securității, democrației și dezvoltării,impun cu necesitate întărirea solidarității și intensificarea cooperării între toate țările latino-americane. •SAN JOSE 23 (Agerpres). — într-o declarație făcută postului de radio național, președintele Republicii Costa Rica, Luis Alberto Monge, a exprimat sprijinul său, al guvernului costarican fată de eforturile. de pace în regiune, pe care le întreprinde, încă de la crearea sa,, din ianuarie 1983, „Grupul de la Contadora". „Cos- ta Rica — a precizat președintele costarican — va acționa ferm pentru dezarmare în America Centrală, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru pace in regiune și în lume", relatează agenția I.P.S.
agențiile DE PRESA 
W -■ ve scurt

• Convorbiri siriano-libaneze * Reuniune Ia Rabat consacrată ultimelor 
evoluții in problema Ierusalimului • Declarație comună privind necesitatea 

întăririi unității naționale palestinieneDAMASC 23 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, a avut luni convorbiri cu fostul premier libanez, Rashid Karame, cu președintele Partidului Socialist -Progresist din Liban, Walid Joumblatt, și cu Nabih ■ Berri, conducătorul milițiilor șiite „Amal", înlegătură cu formarea unui nou guvern de uniune națională in Liban, informează agenția siriană de presă »-,SA'NA. citată de agenția Reuter. Aceeași sursă amintește, că în:, cadrul întâlnirii de săptămina trecută- dintre președintele Siriei și șeful statului-libanez. Amin Gemayel, s-a căzut de acord asupra necesității formării unui gu- vern libanez de uniune națională.' RABAT 23 (Agerpres). — Comite-: tul „Al-Qods“ (Comitetul pentru Ierusalim), creat de Organizația Conferinței Islamice (O.C.I.), s-a întrunit, timp de două zile, la Rabat, sub conducerea președintelui său. regele Hassan al II-lea ăl Marocului, pentru a examina ultimele evoluții legate de orașul Ierusalim. La dezbateri au participat miniștrii de externe din , 14 țări membre ale Organizației Conferinței Islamice, reprezentanți ai Secretariatului general al O.C.I. și ai Orga'nizației pentru Eliberarea Palestinei.După cum relevă agențiile France Presse și Reuter, comitetul l-a însărcinat pe suveranul marocan să întreprindă o misiune în S.U.A., dacă circumstanțele o vor cere, pentru contacte cu oficialitățile americane în legătură cU un proiect de lege depus în- Congres, care prevede transferul ■Ambasadei Statelor • Unite în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. S-a mai hotărît contactarea membrilor permanent ai Consiliului de Securitate și-a unor- organizații internaționale pentru a se prezenta poziția țărilor islamice în problema Ierusalimului.WASHINGTON 23 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a trimis o scrisoare regelui. Marocu

lui, Hassan al II-lea, prin care ti confirmă opoziția categorică a guvernului american față de o mutare a Ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim —. a anunțat un purtător de cuvînt al Casei • Albe, citat de agențiile Associated Press și France Presse. Scrisoarea i-a fost adresată regelui Marocului in calitatea acestuia de președinte în exercițiu al Ligii Arabe și al. Conferinței Islamice.ALGER 23 (Agerpres). — La Alger a avut loc o întîlnire la care au luat parte reprezentanți ai mișcării „Al Fatah", Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei, Frontului .Democratic pentru Eliberarea Palestinei, Partidului Comunist Palestinian, informează agenția M.E.N. Au. participat, de asemenea, delegați ai Frontului de Eliberare Națională a Algeriei și Partidului Socialist Yeme- nit din R.D.P. Yemen.. în declarația comună dată publicității la încheierea lucrărilor se arată că participanții au hotărît continuarea examinării mijloacelor pentru soluționarea tuturor problemelor care stau în calea unității naționale palestiniene. Documentul menționează că participanții au convenit să se conformeze rezoluțiilor Consiliului Național Palestinian (parlamentul), „care constituie fundamentul unității Organizației pentru Eliberarea Palestinei și baza soluționării diferendelor interne". ■TEL AVIV 23 (Agerpres). — Președintele Partidului Muncii din' îs-, rael, Shimon Peres, a declarat în-, ■tr-un interviu ' că ‘ dacă vă deveni prim-ministru ar fi dispus să; angajeze negocieri pentru instaurarea pă- .cii în Orientul Mijlociu, fără a impune condiții prealabile, transmite agenția U.P.I. Peres a condamnat coaliția Likud a premierului Yitzhak Shamir pentru „dezbinarea statului prin războiul purtat in Liban", adaugă agenția.
Ruperea relațiilor diplomatice 

dintre Anglia și Jamahiria Libiana
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VOINȚA SUPREMĂ A POPOARELOR: 
ÎNLĂTURAREA PRIMEJDIEI NUCLEARE 
Sute de mii de participant la marșurile de primăvară ale păcii 
R. F. GERMANIA : „Nu putem sta cu brațele încrucișate

cînd în joc este însăși existența omenirii"BONN 23 (Agerpres). - Mitingurile, demonstrațiile și marșurile de protest împotriva prezenței rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune și pentru pace au continuat luni pe întreg teritoriul Republicii Federale Ger- ; mania. La acțiunile în favoarea 1 păcii au participat în R.F.G., in ultimele cinci zile, peste o jumătate de milion de oameni. Potrivit organizatorilor, citați de agenția Reuter, numărul demonstranților de luni este evaluat la 250 000. La Frankfurt pe Main s-au adunat 70 000 de oameni, la Dortmund peste 78 000, la Koln - 25 000, iar alte zeci de mii au fost prezenți la mitingurile de la Munchen și Nu- renberg.Un moment deosebit de important a fost marcat prin acțiunea de protest din apropierea bazei de la Mutlangen, unde sînt amplasate tachete americane „Pershing-2". și unde s-au adunat aproape 20 000 de demonstranți. Poliția a mobilizat aici nu mai puțin de 60 de vehicule, precum și 1 000 de oameni. Demonstranții au organizat, în apropierea bazei, o ceremonie simboli- zind riscurile prezenței armelor nucleare, în scopul de a atrage atenția asupra pericolelor pe care le implică aceste arme. Pe pancartele purtate de participanții la a- ceastă acțiune se putea citi : „Nu rachetelor I", „Pîine -în loc de arme I". Alte pancarte conțineau îndemnuri de retragere a trupelor și armelor nucleare străine de pe teritoriul R.F.G.

LUPTELE DIN SALVADOR.1 Forțele insurgente salvadoriene au atacat pozițiile- armatei din depar- Itamentul Morazan, situat în partea de nord a țării, cauzînd inamicului grele pierderi în oameni și (tehnică de luptă — a transmis postul de radio „Venceremos" al Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din I Salvador. Cele mai puternice • schimburi de focuri au fost sem- nalate in zona localității Los [I Abelinos.
PENTRU INTERZICEREA QR- 

. GANIZAI III.OR , NEONAZISTE 
IN R.F.G. Peste 3ă00 de locuitori * ai orașului vest-german Dortmund au cerut, în cadrul unei reuniuni, 

I interzicerea ... tuturor organizațiilor neonaziste din R. F. Germania. In cuyîntul rostit cu acest prilej, pri- 
1 mărul orașului Dortmund, GuenterSamtlebe, a subliniat că de pe solul german nu trebuie să mai pornească niciodată un război. El s-a 
I pronunțat cu fermitate pentru o politică de coexistență pașnică între state cu orînduiri sociale dife- Irite și a respins orice propagandă neonazistă și neofascistă ca dău- nînd intereselor populației vest- . germane.
I EVOLUȚIA LABORATORULUI 

ORBITAL „SALIUT-7". La 23 apri- 
Ilie, cosmonauții sovietici Leonid 

Kizim și Vladimir Soloviov au ieșit 
în Cosmos din compartimentul la- 

■ boratorului orbital „Saliut-7" in ve
derea executării unor operațiuni 

I premergătoare unor experiențe. Ei

au fixat pe suprafața exterioară a 
lui „Saliut-7" o scăriță pliantă și 
un conteiner cu scule și materiale, 
după care s-au reîntors in compar- I 
timent.. Durata lucrărilor efectuate I 
in spațiul liber a fost de 4 ore și 15 
minute.

PREOCUPĂRI ECONOMICO-SO- 
CIALE ÎN MOZAMBIC. La Mapu- to. s-au încheiat lucrările plenarei I Comitetului Central al FRELIMO; • care a analizat activitatea organelor de' partid din Mozambic in lu- I mina documentelor adoptate de cel | de-al IV-lea Congres al FRELIMO, desfășurat în aprilie 1983. într-o . rezoluție se subliniază necesitatea 1 creșterii rolului partidului și a intensificării activității organizațiilor de bază în întreprinderi’ și -insti- I tuții. a perfecționării muncii or- I ganizatorice. Totodată, este evidențiată importanta desfășurării unei i permanente activități politico-edu- | cative în rîndurile întregului popor mozambican, pentru mobiliza- rea acestuia, la înfăptuirea programului de dezvoltare economico-so- • cială a tării.I ACCIDENT. în urma. unei ex- | plozii provocate de o scurgere de gaze1 naturale, care s-a produs în . mina „Resavița" din R. S. F. Iugoslavia, 28 de muncitori și-au pierdut viața, iar 11 au fost răniți, . transmite agenția Taniug. Echipele de; salvare au intervenit cu promptitudine,' punînd în afara pericolului toate, celelalte persoane surprinse la locul accidentului.

LONDRA 23 (Agerpres). — Marea Britanie a hotărît ruperea relațiilor sale diplomatice cu Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă, a anun- .țat Richard Luce, ministru de stat ■însărcinat cu ■ relațiile cu statele din Orientul Mijlociu. După cum transmite .agenția Reuter,- el a precizat că întregul personal diplomatic libian și toate, persoanele aflate în sediul Biroului- Popular, al- Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste din Londra trebuie' să părăsească teritoriul britanic pînă la" 29 aprilie. Pină la aceeași dată va fi evacuat, pe de altă parte, personalul Ambasadei britanice din Tripoli, a adăugat Richard Lude. ' • ■ • •

TRIPOLI 23 (Agerpres). — într-o declarație difuzată de agenția libiană de presă JANA și reluată de agențiile France Presse, . U.P.I. și A.P., Biroul de Legături Externe al Comitetului Popular General și-a exprimat „surpriza și indignarea" fată de decizia unilaterală a guvernului britanic de a rupe relațiile diplomatice cu Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă. Declarația subliniază ■că responsabilitatea pentru această decizie și pentru rezultatele pe care ea le va avea revine guvernului britanic. în document este menționată preocuparea poporului- libian de a a- sigura în continuare . securitatea și protecția cetățenilor britanici care trăiesc în Jamahiria Arabă, Libiană Populară Socialistă.
Pentru soluționarea pașnică 

a problemei coreeneArticol apărut în ziarul „Nodon Sinmun"PHENIAN 23 (Agerpres). — Ziarul „Nodon Sinmun" relevă, intr-un articol, necesitatea realizării cit mai curînd cu putință a unor convorbiri tripartite, între R.P.D. Coreeană, S.U.A. și autoritățile din Coreea de Sud, . pentru soluționarea pașnică a problemei coreene, transmite agen-, ția A.C.T.C. Această propunere a R.P.D. Coreene este foarte realistă și-rezonabilă, puțind contribui- la îndepărtarea pericolului unui război în Peninsula coreeană și lâ' asigurarea unui climat pașnic în vederea soluționării problemei, coreene, se-subliniază in articol.

Probleme cu care este 
confruntată economia 

francezăUn interviu al președintelui Franțois MitterrandPARIS 23 (Agerpres). — într-un Interviu radiodifuzat, președintele Franței, Franțois-Mitterrand, a subliniat că, pentru a putea produce mai mult și a asigura mai multe locuri de muncă, este necesar ca Franța să-și restructureze industria, care s-a învechit — transmite, agenția France ■Presse. - ? ,•Mitterrand a reamintit că i s-a încredințat funcția de șef al statului in perioada unei crize internaționale, '„în timpul mandatului, meu au fost ameliorați majoritatea indicilor economici, dar nu stăpiriirn criza inter- naționalăJcu care sîntem confruntați" -— a adăugat Franțois Mitterrand.
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Acțiunile de luni reprezintă punctul culminant al manifestațiilor începute încă de joia trecută. Deosebit de ample au fost demonstrațiile din fața bazei de la Mutlangen, din cursul zilei de dumi-

nică. In legătură cu aceste demonstrații, agenția U.P.I. relata :„Duminică, autoritățile au adus noi întăriri polițienești pentru a împiedica repetarea acțiunii din ziua precedentă, cînd un grup de parti- cipanți la demonstrația de protest de la Mutlangen (56 km est de Stuttgart) au izbutit să “ în interiorul bazei și au numai prin intervenția americani, care au tras avertisment, în momentul nifestanții s-au apropiat de un depozit de muniții. 37 de persoane au fost arestate. Demonstranții s-au retras pentru a-și petrece noaptea în «tabăra păcii» din apropiere, pentru a participa la manifestația mult mai amplă 'desfășurată luni. In această zi, zeci de mii de ma- nifestanți au format un lanț viu în jurul bazei, rebotezată „zona morții". Ei au plantat, de asemenea, în jurul bazei 1111 pomi — numărul localităților din Baden-Wurttemberg, unde se află aceasta — gest simbolic prin care și-au propus să demonstreze încrederea în victoria rațiunii, a păcii și a vieții pe planeta noastră. Toate aceste acțiuni s-au desfășurat sub egida unui mare număr de organizații sindicale, de tineret și de femei, a unor grupări religioase.Mutlangen, oraș cunoscut odinioară prin calitatea berei produse aici, a devenit acum un simbol al temerilor populației vest-germane de a deveni cîmp de luptă într-up eventual conflict nuclear”.In continuare, agenția U.P.I. relatează că mari demonstrații au avut loc și la bazele de la Neu-Ulm, Swaebish Gmuend, Garlstedt, sub lozinci ca : „Afară cu armele morții 
din Europa I" ; „Nu putem sta cu 
brațele încrucișate cînd in joc este 
însăși existența omenirii I".

pătrundă fost opriți militarilor focuri da cînd ma-

landul

In cadrul amplelor acțiuni pentru pace și dezarmare desfășurate în 
ultimele zile în R.F.G., circa 800 de demonstranți au încercat să blocheze 
traficul spre baza americană de Ia Garlstedt. Poliția vest-germană a 
intervenit însă în mai multe rinduri, încercînd să împrăștie această 

curajoasă manifestare a reprezentanților mișcării antirăzboinice.
(Telefoto ASSOCIATED PRESS — AGERPRES)

MAREA BRITANIE : Săptămina de luptă pentru paceLONDRA 23 (Agerpres). — Ca răspuns la chemarea sindicatelor și organizației „Mișcarea pentru dezarmare", peste 50 000 de englezi au . participat la \„Săptămîna de acțiuni pentru pace". în acest cadru, au avut loc demonstrații de
masă, mitinguri, festivaluri, care s-au desfășurat sub deviza „Avem nevoie de pace, nu de război !“.In jurul celor peste 130 de baze militare ale S.U.A. de pe teritoriul Marii Britanii au fost organizate blocade simbolice ale partizanilor păcii.

. ■ - . •  . '  * • ,' ■ '. ■ ■ • _________________

(DIN ACȚUALITĂTEĂ PGMTJCA)

madrid : larg curent de opinie 
împotriva integrării Spaniei în N.Â.T.O.Zilele trecute, tribunalul militar din Madrid a pronunțat sentința în procesul intentat unui grup de patru ofițeri superiori, acuzați de complot în octombrie. 1982, in vederea răsturnării prin forță a actualului regim politic din Spania. Trei dintre acuzați au fost condamnați la cîțe 12 ani închisoare, cel de-al patrulea fiind achitat. Marea majoritate a comentatorilor acestui eveniment au notat ca o caracteristică a actualului moment politic spaniol că atît procesul în sine, cit și deznodămîntul „acțiunii", punctul său final, nu s-au bucurat de vreo atenție deosebită din partea opiniei publice. Cauzele sînt diferite — cum ar fi de pildă faptul că acțiunea celor patru ofițeri ține de o perioadă revolută din istoria Spaniei și deci ar fi un fel de zvîcnire tardivă a nostalgicilor fran- chismului — dar între ele comentatorii notează prioritatea pe care o acordă în prezent opinia publică națională unor, teme majore ale zilei — relațiile Spaniei cu N.A.T.O., intrarea în C.E.E. sau, nu • în ultimul rînd, durerosul proces al recOnversiunii industriale.Nimic mai elocvent din acest punct de vedere nu poate fi decît așa-numitele „Zile ale N.A.T.O.", organizate recent lâ Madrid de „Grupul 16“ (unul din marile grupuri de presă din Spania, care e- ditează ziarul „Diario 16". revista săptămînală „Cambio 16“ și alte publicații, din- provincie). Nu puțini observatori au apreciat această acțiune ca o nouă campanie de presă în favoarea integrării .depline a Spaniei în N.A.T.O., prin prezentarea de argumente de natură să faciliteze guvernului renunțarea la a organiza un referendum în această chestiune. La „Zilele N.A.T.O." au luat parte conducători ai Alianței populare. Partidului liberal, P.C. din Spania, func

ționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe și alte personalități ale vieții politice spaniole. Observatorii au notat absența reprezentanților partidului de guver- nămînt (P.S.M.S.) au fost , prezenți însă înalți funcționari ai N.A.T.O., de la Bruxelles, precum și ambasadorii la Madrid ai țărilor membre ale alianței.Dezbaterile din cadrul „Zilelor N.A.T.O." au fost precedate de mari manifestații pentru retragerea țării din această alianță militară. Astfel, 55 000 de persoane au participat la marșul organizat între Madrid și baza americană Torejo'n, ce- rind ieșirea Spaniei din N.A.T.O. La Valladolid s-a desfășurat, de asemenea, o puternică demonstrație sub devizele „Pentru pace și dezarmare". „Nu — -înarmărilor !“, la care au participat reprezentanți ai diferitelor organizații antirăzboinice din țară, cerind ieșirea Spaniei din alianța. nOrd-atlan- tică și evacuarea bazelor militare străine de pe teritoriul țării.Aceste acțiuni de protest, ea si altele similare, desfășurate în cele mai differite localități din țară, au prefațat dezbaterile din cadrul „Zilelor N.A.T.O.". evidențiind largul curent de opinie existent în favoarea ieșirii" Spaniei din această alianță militară, la care a aderat în mai 1982, din inițiativa precedentului guvern de centru-dreapta. Cum se știe, actualul guvern socialist, preluind puterea, a înghețat procesul de integrare în N.A.T.O. și s-a angajat să organizeze un referendum, in primăvara anului 1985, în această problemă. Dealtfel. potrivit rezultatelor unei anchete de opinie publicate de cotidianul madrilen „El Pais". majoritatea spaniolilor (56 la sută) se opun integrării depline a Spaniei în N.A.T.O. Un sondaj similar, realizat de Centrul de studii sociologice

din Spania, precizează că numărul adversarilor integrării a crescut, într-un an, cu. 20 la sută.Particiipînd la „Zilele N.A.T;O.“, reprezentanții P.C. din Spania s-au pronunțat împotriva rămînerii Spaniei în această.-alianță. Dealtfel, • în cadrul recentei plenare a C.C. al P.C. din .Spania a fost exprimat, sprijinul P.C.S. față de-acțiunile de . protest împotriva'apartenenței țării la alianța.. nord-atlantică, cerin- du-se ieșirea din acest pact militar.Amplitudinea curentului de opinie împotriva rămînerii. Spaniei în NiA.Ț.O; este evidentă nu numai în marile manifestații ce au: avut .loc, in-tot mai numeroasele luări, - de poziție ale. unor mari forma

țiuni politice din opoziție, ci șl în divergențele ce există din acest unghi, chiar și în partidul de gu- vernămînt. Cum este cunoscut, vicepreședintele guvernului spaniol, Alfonso Guerra, a declarat net : 
„Spania trebuie să părăsească 
N.A.T.O., chiar dacă aceasta ar de
termina retragerea altor state din 
organizație". Dealtfel, potrivit a- nalișților. din Madrid, hotărirea conducerii P.S.M.S. de a. nu parti-- cipa la dezbaterile din cadrul „Zilelor N.A.T.O."- a . fost determinată tocmai de existența divergențelor de păreri în partid. asupra acestei probleme.

Valentin PĂUNESCU

Siderurgia occidentală 
în îața celei mai grave crizeIndustria siderurgică din principalele țări capitaliste — veritabil barometru al evoluției Întregii e- conomii — continuă să treacă prin serioase dificultăți. Potrivit agenției „Reuthr", este vorbă de „cea 

mai gravă criză din istoria side
rurgiei occidentale", ceea ce face pe unii observatori să pună sub semnul întrebării Însăși viabilitatea „începutului de relansare" economică pronosticat de unele institute specializate din Occident.într-adevăr, după cum subliniază „International Iron arid Steel Institute" (Institutul international al fierului și oțelului),- în cei zece ani de criză (1974—1983), sectorul siderurgic al principalelor state capitaliste a înregistrat o scădere, a producției de peste 120 milioane tone.; ceea ce a dus la reducerea ținui impresionant număr de locuri de muncă. Deosebit de grav afectate șint țările Pieței comune, unde 
din 800 000 salariați, cîți erau în 
1974 în industria siderurgică, au 
mai rămas doar 490 000 Ia sfirșitul 
anului 1983. în Marea Britanie, de exemplu, au fost suprimate 130 000 
de locuri de muncă, adică 66 la

sută din totalul anga.iatilor în siderurgie, în Franța — 67 000. adică 42 
la sută, iar în Uniunea Belgo-Lu- xemburgheză scăderea a fost de 41 
la sută. La fel se prezintă tabloul și in S.U.A. și Japonia. în Statele 
Unite, în industria siderurgică este folosită în prezent doar 55 la sută din capacitatea de producție, în timp' ce în Japonia anul trecut au funcționat doar 39 din cele 65 de 
mari furnale.Declinul industriei siderurgice occidentale are multiple cauze. în primul rînd el constituie, desigur, rezultatul direct al crizei economice, respectiv al reducerii drastice* a cererilor de oțel, ca urmare a reculului' înregistrat în . ramurile de bază ale industriei Constructoare de mașini, automobilelor, construcțiilor navale, construcțiilor în general. Un -rol îl joacă și realizarea unor’ înlocuitori, ca urmare a noilor descoperiri tehnico-științifi- 
ce. In loc insă ca salariații care 
prisosesc ca urmare a acestui 
proces să fie îndreptați spre, alte 
sectoare ale activității economice, 
ei nu fac decît să îngroașe și mai 
mult rîndurile șomerilor din țările

respective, unde nu există din partea . autorităților o preocupare reală în sensul unei redistribuiri raționale a forței de muncă.Pe de altă, parte, mai este vorba și de im alt factor deosebit de important. într-adevăr, după cum subliniază revista britanică „Eco- nomisț", „perioadele scurte de re
lansare economică pe fundalul ten
dinței generale de stagnare sau de 
creștere foarte lentă nu au deloc 
darul să stimuleze investițiile in 
noi fabrici și uzine. Pur și simplu, 
firmele incă nu sint convinse că 
actuala ipvțo.rare .va. fi de durată. 
Astfel, industriașii tind să inves
tească mai curînd în înlocuirea și 
modernizarea utilajului existent, 
decît in noi fabrici, ceea ce echiva
lează cu un consum scăzut de oțel".Totodată, în multe țări, programele de modernizare și restructurare a sectorului siderurgic s-au a- plicat incomplet, iar în altele abia sînt în- curs de desfășurare. întrebarea este : sub ce formă și cu ce preț se pot realiza acestea ? Buletinul uneia din marile companii americane, „U.S. .Steel Corp." arăta : „Problemă rezidă în a ști dacă furnale din secolul XIX mai pot fi modernizate la nivelul cerut de sfirșitul secolului XX, cu cheltuielile mari -pe care aceasta le-ar presupune". Astfel, numai modernizarea unui singur combinat ca cel de la Fairleass, din Pennsylvania, ar costa, de piidă, 1,5 miliarde dolari.După cum subliniază presa, a- ceste programe de restructurare a industriei siderurgice presupun 
„opțiuni dramatice". în Franța, de exemplu,- ar fi vorba de suprimarea, pînă în 1987, a încă 20 000 de noi locuri de muncă, iar in R.F.G. — a 30 0001Toate acestea explică atît marile demonstrații de protest împotriva reducerii locurilor de muncă, cum sint cele, desfășurate în Franța, cît și acțiunile întreprinse de unele țări, și in special de S.U.A.; în vederea reducerii importurilor de oțel sau introducerii de măsuri protec- ționiste.

Nicolae PLOPEANU

ITALIA : „Să fie reduse 
cheltuielile militare

ROMA 23 (Agerpres). 
50 000 de persoane au 
pe străzile Romei la o 
monstrație pentru pace, 
ducerea cheltuielilor 
transferarea fondurilor 
prezent pentru producerea de arme 
in vederea combaterii foametei in 
țările sărace din 
rea unor măsuri 
zarmare.

La acțiune au 
gații reprezentînd 
politice din Italia, printre 
partidele comunist, socialist și de- 
mocrat-creștin, precum și repre
zentanți ai unor municipalități din 
(ară,

OLANDA: Renunțarea 
la amplasarea rachetelor 

— o cerință arzătoareHAGA 23 (Agerpres). — Un mare număr de persoane au participat, la o demonstrație organizată în fața bazei militare de la . Woens- drecht împotriva proiectatei sațio- nări în Olanda a noi rachete nucleare' americane cu rază medie de acțiune. Participanții s-au pronunțat, ’ de-asemenea, pentru oprirea staționării rachetelor cu rază medie și pentru'retragerea celor existente deja pe continentul nostru.
AUSTRIA: „Pentru 

o Europă fără arme 
nucleare 1"

VIENA 23 (Agerpres). — Arbo- 
rind lozinci ca „Pentru o Europă 
fără arme nucleare!", „Să fie retrase 
rachetele nucleare din Europa!" și 
„N-avem nevoie de cursa înarmă
rilor, ci de locuri 
luptătorii- pentru pace austrieci și 
vest-germani au participat la un 
marș comun al păcii intre orașele 
Salzburg (Austria) și Freilassing 
(R.F.G.). Marșul a avut loc la ape
lul Comitetului pentru dezarmare 
și pace din Salzburg, al organiza
țiilor de tineret progresiste din 
Austria și R.F.G.

In cadrul mitingului desfășurat 
la Freilassing, vorbitorii au subli
niat că, in condițiile situației inter
naționale complexe și încordate, 
asigurarea unei păci trainice și în
cetarea cursei înarmărilor consti
tuie sarcina de prim rang a opiniei 
publice progresiste din toate țările.

— Peste 
participat 

amplă de
celând re- 

militare, 
irosite in

lume și adopta- 
concrete de de-

luat parte dele- 
diferite partide 

care

de muncă.'",
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S.U.A.: Demonstrații 
de protest în fața 
„uzinelor morții"WASHINGTON 23 (Agerpres). —în Statele Unite continuă să aibă loc mari demonstrații de protest Împotriva cursei înarmărilor nu- plear.e, pentru dezarmare și pace. Duminică — relatează agențiile da presă — noi acțiuni de protest au avut Ioc la Livermore, in California, in fața laboratorului „Lawrence", la care Se fac cercetări cu caracter nuclear. Participanții cer să se pună capăt escaladării cursei .înarmărilor, în primul rind a înarmărilor nucleare. Poliția a intervenit pentru a-i împrăștia pe participânți, operînd peste 100 de arestări.O manifestație de protest împotriva cursei înarmărilor a avut loc și în orașul Orlando, american Florida, u„ filiala firmei care produce echipamente destinate rachetelor de croazieră și Pershing-2, Poliția a arestat opt dintre participanții la demonstrație care pătrunseseră in clădirea unde erau depozitate echipamente și piese de schimb pregătite pentru a i fi livrate.

din statul unde se află „Martin Marietta", 1
*

Ședința unei comisii permanente a C.A. E. R.SOFIA 23 (Agerpres). — La Sofia a avut loc cea de-a 63-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul siderurgiei, la care au participat delegații din țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. Delegația română a fost.condusă de tovarășul Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice.Comisia a adoptat măsuri pentru întocmirea unui program de colaborare pentru folosirea rațională șl economicoasă a resurselor de combustibili, energie și materii prime in siderurgie pe perioada 1985—1990 și finalizarea acțiunilor de colaborare pentru asigurarea necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. cu minereu de fier și de mangan.Comisia a recomandat țărilor membre să organizeze colaborarea privind asigurarea necesarului pină

in 1990 cu unele tipuri de materiala speciale pentru industria electronică și cu table de ambalaj, precum și introducerea in producție a tehnologiilor moderne de prelucrare termică a laminatelor. îAu fost convenite examinarea oportunității construirii cu eforturile comune ale țărilor merhbre ala C.A.E.R. interesate a unei întreprinderi specializate, într-una din acesta țări, pentru produse siderurgice speciale necesare domeniului construcțiilor de mașini de precizie și deț aparatură electronică, realizarea unui program de colaborare în dorrieniul creșterii calității șinelor pentru calea ferată, extinderea colaborării în domeniul raționalizării lucrărilor da reparații la întreprinderile siderurgice și in automatizarea proceselor da producție în siderurgie.
ÎN AMERICA LATINĂ :

Povara de nesuportat a datoriilor externeSub titlul „Bomba datoriilor trebuie dezamorsată", cunoscutul cotidian „The New York Times" publică un articol în legătură cu nivelul . fără precedent . al datoriei externe a țărilor latino-americane, în special ca urmare a sporirii continue a ratei dobinzilor. In articol se spune :Pe vremea lui Dickens, Anglia avea un leac foarte simplu pentru datornici : închisoarea. Chiar dacă din punct de vedere moral era satisfăcător, din punct de vedere economic era o nebunie. Datornicii, cărora nu li se oferă o șansă de a fi productivi, cu greu îi pot satisface pe creditori. în zilele noastre, a pedepsi oameni săraci sau super- epuizați, împovărindu-i cu dobinzi și rate care depășesc veniturile lor, este o pedeapsă dură, care ii afectează insă tot atît de grav și pe creditori.Cea mai mare povară revine Americii Latine, unde opt țări au datorii de aproximativ 290 miliarde de dolari, reprezentînd aproape jumătate din datoriile țărilor în

curs de dezvoltare. Anul trecut, nurnai dobînzile aferente s-au cifrat la 40 miliarde de dolari, respectiv două cincimi din veniturile provenind din export. Argentina și Brazilia au datorii de 3,5 ori mai mari decît încasările lor anuale din export. La această situație s-au adăugat recesiunea și ratele catastrofale ale dobinzilor practicate în S.U.A. Ce-i de făcut ? Leacul obișnuit este reeșâlonarea datoriilor, ceea ce înseamnă subscrierea unor noi' împrumuturi. Un astfel de leac a fost folosit în iarna anului 1982— 1983. Un. prestigios economist 'american. Felix Rohatin, a propus ca cea mai mare parte a datoriilor lumii a treia să fie transformată in obligații pe termen lung, garantate de guvernele țărilor occidentale. Această măsură ar proteja capitalul nominal al băncilor și ar însemna plata unor rate ale dobinzilor mult mai mici. Poate că cineva are o idee mai bună. Dar abandonarea datornicilor la voia intîmplării ar putea să ne sărăcească pe toți. (Agerpres).
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