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! în revoluția și construcția socialistă i
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Prilejuind un nou și rodnic dialog de lucru, afirmarea hotărîrii colectivelor 
de muncă de a întîmpina cu noi succese apropiata sărbătoare a muncii, 
marile evenimente ale acestui an — cea de-a 40-a aniversare a eliberării

patriei și Congresul al XIII-lea al partidului - ieri a început

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, a început, marți, 24 aprilie, o vizită de lucru în județul 
Constanța.

Participă tovarășii Marin Enache și Silviu Curticeanu.Noua întilnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu oamenii muncii constânțeni se înscrie în cadrul dialogului permanent și rodnic pe care secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii, il poartă nemijlocit cu făuritorii de bunuri materiale și spirituale, in toate marile probleme privind prezentul și viitorul patriei.Vizita prilejuiește — și de această dată — studierea aprofundată, in unități economice, a posibilităților de care dispune județul Constanța pentru a-și aduce o contribuție sporită, pe măsura puternicului său potențial material și uman, la progresul neîntrerupt al economiei, la creșterea avuției naționale, la ridicarea bunăstării poporului, la înfăptuirea obiectivului fundamental trasat de Congresul al Xîî-lea al partidului pentru actualul cincinal — realizarea 1 Unei noi calități a muncii și a vieții in toate domeniile.i Vizita are loc în atmosfera de ' muncă intensă, însuflețită, pe care întregul popor o desfășoară pentru incipj-jlitjlrca cu succes a planului we.I 1984.‘an hotăritor al cincinalului, : pentru obținerea unor realizări cit mai mari în cinstea celor două im- i portante evenimente, cu profunde : semnificații în viața țării, cu vii rezonanțe în conștiința națiunii : a ! îo-a aniversare a revoluției de eli- . berare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August și cel de-al XIII-lea Congrbs al Partidului Comunist Român.Programul primei zile a fost consacrat examinării unor aspecte esențiale ale dezvoltării și perfecționării activității în construcția de nave, sector de deosebită însemnătate al economiei noastre, domeniu în care județul Constanța concentrează importante capacități de producție, o îndelungată și valoroasă experiență, avind de îndeplinit sarcini deosebite în această privință.în centrul analizei efectuate cu prilejul acestei vizite de lucru s-au aflat examinarea și stabilirea măsurilor necesare in vederea valorificării superjoare a potențialului industriei constructoare de nave din această zonă, perfecționarea organizării și conducerii activității din acest important sector al economiei noastre, creșterea eficienței ei. introducerea de noi tehnologii avansate care să permită reducerea duratei de execuție, diminuarea consumurilor de materiale și manoperă, a costurilor. : în drum spre Constanța, elicopterul prezidențial survolează pămîntul Dobrogei, care, in anul 40 al libertății noastre, oferă o imagine semnificativă a profundelor prefaceri petrecute în viața acestor locuri, ca și a întregii țări. De la înălțimea zborului se disting, rind pe rînd, 

însemnele acestor înnoiri, care au modificat structural relieful și peisajul economico-social al străvechiului ținut dintre Dunăre și Mare. Se profilează. astfel, int.inse și mănoase cimpuri străbătute de o densă rețea de irigații, moderne cetăți industriale și frumoase așezări dobrogene.O nouă și măreață realizare vine să pună și mai pregnant in lumină uriașele transformări care s-au produs pe meleagurile constănțene in acești ani. Este vorba de Canalul Dunăre — Marea Neagră, cea mai impunătoare construcție din istoria patriei, deplin revelatoare pentru epoca de puternică înflorire socialistă pe care o trăiește tara — „Epoca Ceaușescu". Elicopterul prezidențial urmează, in zborul său, firul noii magistrale albastre. De-a lungul a zeci de kilometri se impun atenției numeroasele construcții ale canalului. Impresionează, deopotrivă, ecluzele, complexe zidiri hidrotehnice, adevărate porți ale sistemului de navigație, porturile industriale, comerciale și pentru călătdri, situate in prin- .... .cipalele Jocalități, -de pe- traseul-Canalului — Cernavodă, Medgidia și Basarabi ; podurile de cale ferată și rutiere, stațiile de pompare ce mențin nivelul constant al noului traseu fluvial.Monumentala lucrare, opera întregii țări, a industriei, a științei și tehnicii românești, realizată cu contribuția determinantă, hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. se află astăzi in preajma inaugurării sale, de care practic ne mai desparte puțin timp.Ora 9. Elicopterul prezidențial aterizează pe marca platformă a terminalului de transcontcincre din portul Constanța. Mii de oameni — marinari, docheri, mecanizatori — au venit să intimpine pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-i adreseze urări de bun sosit pe pămîntul Dobrogei. Se scandează puternic, vibrant „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. Flutură, în bătaia brizei de primăvară, steaguri roșii și tricolore, eșarfe. Cei pre- zenți poartă portretul secretarului general al partidului,, președintele Republicii. Și aici, la țărmul mării, oamenii își manifestă bucuria deosebită de a saluta ca oaspete drag pe omul ales în fruntea partidului și statului.Se regăsește în această manifestare entuziastă, plină de . căldură, recunoștința profundă a tuturor locuitorilor acestei părți de țară, pentru transformările înnoitoare petrecute în cadrul județului, în munca, în viața lor in anii socialismului.Semnificativ pentru dezvoltarea . impetuoasă a județului Constanța este faptul că, față de 1950. produc

ția industrială a crescut de 60 de ori, astăzi, întreaga producție a acestui an de referință realizindu-se în numai 4,3 zile. în aceeași perioadă, productivitatea muncii a sporit de 10 ori, în timp ce numărul personalului muncitor este acum de 4 ori mai mare. Au fost create mari unități ale unor industrii de vîrf — petrochimia, construcțiile de mașini, prelucrarea metalului. S-au dezvoltat vertiginos alte ocupații tradiționale.Puternica dezvoltare economică și socială a județului Constanța este susținută de un important program de investiții, aflindu-se în etapa 'finalizării obiective industriale de importanță națională. Grija permanentă pentru creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc poate fi ilustrată și de faptul că în cursul acestui cincinal vor fi predate beneficiarilor 33 000 apartamente. Constănțenii știu

La Șantierul naval din Constanțabine că toate aceste schimbări fundamentale in existența județului se leagă nemijlocit de activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care s-a aflat adesea^in mijlocul colectivelor de oameni ai muncii de aici. Ei il așteaptă și astăzi, ca de fiecare dată, pe secretarul general al partidului cu cele mai alese ginduri.La coborirea din elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu este in- timpinat de tovarășul Nicolae Mihalache, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., care, in cuvinte alese, dă expresie sentimentelor de stimă, dragoste și recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor județului.Sint prezenți, de asemenea, tovarășii Vasile Bulucea, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, 

Gheorghe Popa, primarul municipiului Constanța, activiști de partid și de stat.Este intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România, după care tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare, alcătuită din marinari, membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei.Ca semn al tradiționalei ospitalități românești, secretarul general al partidului este primit cu pîine și sare și este invitat să guste din plos(ca cu vin. Tineri și tinere îmbrăcați in frumoase costume populare dobrogene. pionieri și șoimi ai patriei oferă secretarului general al partidului frumoase buchete de flori.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Printr-o amplă concentrare de forțe 
și folosirea deplină a fiecărei ore 

bune de lucru în cîmp: 

ÎNSĂMÎNȚĂRILE 
— încheiate în cel 
mai scurt timp!

în județul Sălaj s-a încheiat semănatul 
porumbului și altor culturi de primăvară 

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în pagina a IV-a

® Suprafața Loială însămânțată pînă în 
seara zilei de 23 aprilie a ajuns la 
3342600 hectare, adică 70 la sută din 
cea prevăzută, din care cu porumb 
1488000 hectare, reprezentând 68 la 
sută din prevederi.

® Pe primul plan este acum însămînțarea 
porumbului, dar trebuie urgent încheiate 
lucrările și la celelalte culturi.

• Pretutindeni, dar mai cu seamă în ju
dețele în care lucrările sînt întârziate, 
este imperios necesar să se lucreze 
din zori și pînă seara la semănat, iar 
noaptea la pregătirea terenului.Terminarea grabnică a însămîn- țărilor de primăvară este acum sarcina cea mai importantă a oamenilor muncii din agricultură. îmbunătățirea timpului, ca și faptul că semănatul sfeclei de zahăr și florii-soarelui este pe terminate permit ca in toate zonele să se lucreze pe un front larg la însămîn- țarea porumbului. Pină în seara zilei de 23 aprilie, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, au fost semănate 3 342 600 hectare cu diferite culturi, reprezentînd 70 la sută din suprafețele prevăzute, din care 1 488 000 hectare cu porumb — adică 68 la sută din prevederi, în județele Arad. Timiș, Bihor, Hunedoara, Caraș-Severin, Bistri- ța-Năsăud, Alba, Mureș, Tulcea, Satu Mare și Sălaj s-a încheiat în- sămînțarea porumbului și a altor culturi de primăvară. Lucrările sînt avansate și în județele Constanța, Buzău, Olt, Cluj și sectorul agricol Ilfov, care se situează cu mult peste media pe țară.Pentru încheierea neintirziată a însămînțărilor, important este ca in fiecare unitate agricolă, în fiecare județ — și Cu atit mai mult în unitățile și județele unde mai sint mari suprafețe de semănat — să fie realizate și chiar depășite vitezele zilnice de lucru; în acest scop, dste necesar ca pretutindeni să se lucre

ze cu toate forțele, cu întreaga capacitate a mijloacelor mecanice, din zori și pină seara la semănat, iar noaptea — la pregătirea terenului. Totul depinde acum de organizarea temeinică a muncii în fiecare fermă și unitate agricolă, de forțele umane și mijloacele mecanice ce sînt concentrate in cimp, de promptitudinea în luarea deciziilor de către specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole pentru folosirea deplină a timpului de lucru și a utilajelor.Concomitent cu accelerarea ritmului însămînțărilor. trebuie să se manifeste întreaga răspundere față de calitatea lucrărilor, să se asigure densitatea optimă de plante la hectar, ceea ce impune ca specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole să-și desfășoare activitatea permanent în cimp, în mijlocul mecanizatorilor și cooperatorilor, unde să asigure respectarea riguroasă a normelor tehnipe la pregătirea terenului și semănat.Este de datoria organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare și consiliilor agroindustriale să ia măsuri energice pentru ca in toate unitățile agricole {să se lucreze din plin, zi de zi, astfel incit semănatul să se încheie in cel mai scurt timp în fiecare

Aspecte ale vizitării șantierelor navale din Constanța și Mangalia

/
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40 DE ANI DE LA FĂURIREA FRONTULUI UNIC MUNCITORESC- temelia afirmării clasei muncitoare ca forfă socială fundamentală în revoluția și construcția socialistă
Frontul Unic Muncitoresc a jucat un rol esențial în evoluția procesului revoluționar în perioada de după eliberarea țării. 

Unitatea de acțiune i-a permis clasei muncitoare să se situeze permanent în fruntea marilor bătălii politice pentru înnoirea 
democratică a țării, pentru cucerirea puterii din mîinile claselor exploatatoare.

- NICOLAE CEAUȘESCU

FILE DE ISTORIE

*

*

*

Imagine de la una dintre manifestațiile desfășurate in 
toamna anului 1944 sub semnul unității muncitorești

Vizitele de lucru ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — expresie elocventă a-permanentului dialog al partidului cu poporul. Secvență de la marea adunare populară organizată 
cu prilejul vizitei de lucru în județul Hunedoara din 2 septembrie 1982

1 Mai 1944. Ziua de luptă, ziua de speranță 
a clasei noastre muncitoare găsea proletariatul 
din România acționind sub semnul Frontului 
Unic Muncitoresc, încheiat prin acordul semnat 
în luna aprilie a aceluiași an intre Partidul Co
munist Român și Partidul Social-Democrat. 
Aceasta a potențat capacitatea sa de acțiune 
și mobilizare, muncitorimea unită reprezentînd, 
așa cum am arătat în materialele publicate în 
numerele trecute, axul polarizator al ralierii for
țelor progresiste, patriotice din țară pe o plat
formă de luptă comună pentru răsturnarea re
gimului antâ'hesăîan, ieșirea Rămâniel' din- răz
boiul antisovietic, eliberarea Ardealului de Nord, 
răpit prin odiosul dictat fascist de Ia Viena,

edificarea unei Românii libere, democratice, in
dependente. ,

După victoria glorioasei revoluții de acum 40 
de ani, Frontul Unic Muncitoresc avea să se 
dovedească nucleul puternic în jurul căruia se 
vor coaliza forțele social-politice interesate in 
înaintarea patriei pe calea democrației, a so
cialismului. Făurirea Frontului Unic Muncitoresc, 
expresie a voinței de unitate a proletariatului 
român, avea să se dovedească, de asemenea, 
un moment crucial pe drumul realizării unității 
depline politice, organizatorice, ideologice a 
clasei muncitoare la istoricul congres din fe
bruarie 1948. . ■ • > - -

Evocarea acestor momente din anii de început 
ai noului timp al țării, a acțiunilor statornice

ale partidului nostru comunist pentru dezvoltarea 
și consolidarea neîntreruptă a unității clasei 
muncitoare pune în evidență preocuparea parti
dului de a da o nouă și puternică expresie ma
rilor învățăminte ale trecutului, ale întregii istorii 
a clasei noastre muncitoare care evidențiau 
adevărul că numai prin unire, prin acțiune unită 
se pot împlini aspirațiile supreme ale poporului. 
Această tradiție a unității, consolidată în anii 
de luptă revoluționară pentru transformarea de
mocratică a societății românești, constituie un 
bun de preț al clasei noastre muncitoare, al 
partidului său revoluționar, întreaga sa activitate 
din anii de1 după 23 August 1944 conferind o 
nouă strălucire eroicei sale istorii de luptă 
pentru unitate.

Strins uniți, in noua dimineață a patrieiIstorica înfăptuire din August 1944 a pus pregnant în relief uriașa însemnătate a unității de acțiune muncitorească, impunînd ca o firească concluzie cerința imperioasă a - întăririi și dezvoltării frontului unic, ca o chezășie a asigurării victoriei democrației, a înfăptuirii profundelor transformăfi spre care năzuiau oamenii muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate. Este meritul Partidului Comunist Român de a fi păstrat mereu inițiativa politică în vederea consolidării Frontului Unic Muncitoresc, apreciat drept „fortăreața fortărețelor democratice", întîlnindu-se pe acest teren cu gin- durile și faptele a numeroși militant! ai partidului social-democrat.Un prim și însemnat pas pe făgașul dezvoltării unității de acțiune a muncitorimii noastre l-a reprezentat crearea, la 1 septembrie 1944, a Comisiei centrale de organizare a mișcării sindicale unite din România, pe baza hotărîrilor adoptate în ședința din acea zi a delegațiilor celor două partide ce alcătuiau Frontul Unic Muncitoresc. S-a stabilit astfel ca „organizațiile sindicale să aibă Ia bază unitatea clasei muncitoare, ca emanație a Frontului Unic Muncitoresc".în scurt timp, pe cuprinsul întregii țări și în toate ramurile de activitate au fost create peste 500 de sindicate unice, cuprinzînd peste o jumătate de milion de membri. Opera începută la 1 septembrie 1944 a fost încununată de lucrările Congresului general al sindicatelor din ianuarie 1945, care, proclamînd ca „baza organizațiilor sindicale să fie„Realizarea Frontului Unic al Tineretului este astăzi o necesitate Imediată... Frontul Unic dintre Tineretul Comunist și Tineretul Socialist cheamă Ia luptă tineretul din România pentru a deșăvîrși opera de eliberare începută prin actul istoric de la 23 August... Tineretul... are o misiune istorică și patriotică. Tineretul trebuie să puie toată energia sa in lupta pentru o Românie liberă, democratică și independentă".O rodnică și susținută activitate pentru realizarea unității de acțiune a tineretului muncitoresc a desfășurat tovarășul Nicolae .Ceaușescu, pe atunci secretar general al C.C. al U.T.C. Munca depusă în acest sens relevă o adîncă înțelegere a importantei unității muncitorești, a tuturor forțelor revoluționare în lupta pentru o lume nouă. înțelegere care stătuse la temelia activității depuse în anii ilegalității pentru„Tineretul este viitorul unui popor, spre el își îndreaptă privirea 
șl speranța toți oamenii de știință și politici. Cu energia și entuziasmul său tineretul este o forță creatoare, care pusă in serviciul științei și progresului, poate da un ajutor prețios pentru dezvoltarea economică, socială, politică și științifică a unui popor",tovarășul Nicolae Ceaușescu aprecia în același timp că :„Mai mult ca oricînd este necesar ca tineretul muncitoresc să ducă lupta unit și organizat. Tineretul muncitoresc trebuie să fie forța mo- trică care să mobilizeze intreg tineretul din România in luptă alături 
de clasa muncitoare și poporul român... în vederea ducerii cu succes a luptei comune este necesar să eliminăm tot ce ne-ar putea despărți. 
O colaborare loială, pe baza platformei Frontului Unic, este o sarcină primordială. Realizînd prin munca noastră de zi cu zi sarcinile comune, vom putea face din tineretul muncitoresc conducătorul luptei întregului tineret român". („Scînteia", 22 septembrie 1944).în perioada de după eliberarea tării, în procesul luptei pentru cucerirea puterii politice, conlucrarea si apropierea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Soci’1.l-Demo"rat s-au adîn.cit continuu ; Frontul Unic Muncitoresc a devenit un organism permanent, și-a făurit o structură 

unitatea indestructibilă", a statuat crearea Confederației Generale a Muncii, ca unica centrală sindicală din țara noastră.Cu puteri unite, clasa noastră muncitoare a reușit să infrîngă mari greutăți și obstacole, asigurind refacerea economică a țării. Titlul intil- nit în paginile unei publicații a vremii, „O fabrică readusă la viață de muncitori" — s-ar fi putut repeta de zeci și de sute de ori, fiindcă pe întregul cuprins al țării muncitorii și-au înzecit energiile în vederea refacerii fabricilor, uzinelor, atelierelor, schelelor petroliere, căilor ferate afectate de război și jaful hitlerist.Muncitorimea, acționind sub semnul Frontului Unic Muncitoresc, a fost totodată marele erou al bătăliei, conduse de partid, pentru cucerirea puterii politice. în manifestațiile grandioase care se succedau aproape zilnic pe străzile orașelor, în lupta pentru cucerirea prefecturilor și primăriilor, clasa muncitoare s-a aflat mereu în primele rînduri, înscriind în cronica istoriei contemporane a tării noi pagini luminoase de dăruire, de eroism, de abnegație revoluționară.în cadrul eforturilor de dezvoltare a unității de acțiune a clasei muncitoare, un rol important l-au ocupat străduințele pentru inmănuncherea într-un unic Șuvoi a energiilor revoluționare ale tineretului. Un prim pas în această direcție l-a reprezentat încheierea, în 5 septembrie 1944, a acordului de Front unic al tineretului muncitoresc, între Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Tineretului Socialist. în înțelegerea convenită cu acest prilej se arăta : 

unirea forțelor tineretului, în lupta antifascistă, pentru ca tinerii muncitori. fără deosebire de apartenență politică, să se afle alături, așa cum se intimplase la marile manifestații antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai 1939, în organizarea cărora tovarășul Nicolae Ceaușescu avusese o contribuție de seamă.Subliniind astfel. într-un articol publicat în coloanele. „Scînteii", la 21 septembrie 1944, că : 

organizatorică pe plan central și local, reprezentînd, așa cum s-a mai spus, creuzetul în care s-a plămădit unitatea politică deplină, cadrul in care s-au dezbătut și adoptat principalele documente ce orientau activitatea și obiectivele comune ale celor două partide muncitorești. Se 

cuvine subliniat că adoptarea unor asemenea documente a fost rodul unor vii confruntări de opinii, al strădaniilor de armonizare a punctelor de vedere, sub semnul cerințelor impuse de opera de înnoire democratică a țării. Ca o consfințire a voinței unanime a clasei muncitoare, a celor două partide s-a făurit în februarie 1948 partidul unic al cla
O „Pentru o cit mai strînsă conlucrare și înlesnire a mobilizării întregii clase muncitoare, comitetele centrale ale celor două partide muncitorești au hotărit alcătuirea unui comitet central al Frontului Unic Muncitoresc, precum și comitete locale de Front Unic Muncitoresc în toată țara, unde există organizații ale celor două partide menite să coordoneze acțiunea clasei muncitoare, atit pe teren politic, cit și pe teren sindical". (Din Rezoluția ședinței comune a delegațiilor Comitetelor Centrale ale P.C.R. și P.S.D., 2 octombrie 1944).O „Muncitorimea, a cărei unitate în acțiune a Constituit punctul de plecare al unirii tuturor forțelor democratice, are'aatoria de a întări și mai departe această unitate de acțiune și de a o deșăvîrși prin înfăptuirea unității sale politice. Această unitate va da muncitorimii din România o forță, o capacitate de acțiune și de mobilizare mai mare. Realizarea partidului unic muncitoresc va spori iu mod considerabil influența ei politică și va întări și mai mult unitatea tuturor forțelor democratice. Ea va deveni și mai mult un factor esențial și o chezășie a unității noastre naționale". (Din Rezoluția Conferinței Naționale a P.C.R.. 16—21 octombrie 1945).
G „Partidul social-democrat va continua să sprijine tendințele de apropiere, să combată curentele care ar stinjeni unitatea de acțiune muncitorească și să pregătească astfel condițiile favorabile pentru realizarea, pe calea unei dezvoltări organice, a unității". (Din Rezoluția P.S.D., 25 octombrie 1945).Ca urmare a vastei și permanentei activități politice destinate unității clasei muncitoare, Congresul din februarie 1948 a proclamat solemn crearea partidului unic muncitoresc, pe baza concepției revoluționare ma- terialist-dialectice despre lume și viață — strălucită victorie a clasei muncitoare din țara noastră, care a asigurat condițiile propice spre a-și realiza misiunea sa istorică de conducere a măreței opere de edificare a orînduirli socialiste.Din toate cele înfățișate mai sus, apare limpede cit de îndreptățită era aprecierea raportului politic prezentat la congres că. pășindu-se înainte pe drumul unității, s-a ascultat glasul fierbinte al clasei muncitoare, că unificarea a izvorit organic din munca de lămurire ideologică și din apropierea tovărășească ce s-a în
Partidul și poporul - un gind 

înălțător, o voință de neclintitUn moment semnificativ, cu profunde reverberații in planul afirmării puternice a rolului conducător ai partidului nostru comunist în viața țării, care a imprimat valențe superioare unității moral-politice dintre partid și popor, I-a constituit Congresul al IX-lea. Prin deschiderile istorice pe care le-a realizat, in întreaga evoluție a națiunii noastre pe drumul edificării socialiste, acest congres a declanșat, pe planul manifestării unității poporului, al devotamentului său profund față de politica partidului, acumulări noi, care au consolidat-o și mai mult, aif ridicat-o pe o treaptă nouă, superioară.Alegerea in fruntea partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit ginditor politic și neobosit conducător revoluționar, promotor al acțiunii novatoare în toate domeniile vieții economico-sociale, al unui nou stil de muncă și conducere, a 

sei muncitoare din România, reali- zindu-se deplina sa unitate ideologică, politică și organizatorică. Ilustrative sînt în acest sens numeroase mărturii istorice, care atestă preocuparea proletariatului român de a acționa unit pentru înfăptuirea idealurilor sale supreme. Iată cîteva din aceste numeroase mărturii-docu- m ent : 

chegat între cele două partide în lupta dusă în comun ani la rind.Din perspectiva anilor, ne apar profund îndreptățite aprecierile și. speranțele cuprinse in moțiunile muncitorești din acei ani : „Constituirea Partidului Unic Muncitoresc este o sărbătoare a clasei muncitoare, împlinirea dorințelor celor care au fost totdeauna obidiți (...) de clasele exploatatoare". într-adevăr, sub conducerea partidului unic revoluționar, clasa muncitoare, ceilalți oameni ai muncii au asigurat înaintarea neabătută a țării pe calea construcției socialismului, lichidînd exploatarea, făurind o orînduire a dreptății și egalității sociale, asigurind o puternică dezvoltare a forțelor de producție. înnoirea din temelii a chipului așezărilor patriei, profunde transformări în viața oamenilor.

constituit catalizatorul întăririi uni- tățiii dintre partid și popor.Avînd în fruntea sa pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, partidul nostru comunist a deschis în anii ce au urmat Congresului al IX-lea un făgaș nou construcției socialiste, în spiritul legităților obiective ale dezvoltării economico-sociale. Printr-o exigentă analiză a perioadei străbătute. a realizărilor și neajunsurilor, partidul a pus în valoare experiența acumulată și, totodată, a înlăturat tot ceea ce era simplist în reprezentările despre socialism, viziunile rigide, dogmatice asupra esenței noii orin- duiri, aducînd în prim plan rigorile științei — în organizarea și conducerea vieții sociale, ca și în producția materială. Secretarul general al partidului a pus în drepturile sale forța competenței întemeiată pe investigația științifică, a întronat supremația cunoașterii și adevărului, a afirmat un spirit lucid, rațional 

față de realitatea obiectivă, a descătușat mințile de precepte înguste, deschizînd cale liberă gindirii vii, înnoitoare și fecunde. Sub aceste permanente impulsuri, susținute de secretarul general al partidului cu propriul său exemplu de muncă și gindire, s-a desfășurat în anii de după Congresul al IX-lea un proces revoluționar de o neasemuită prope plan economic, este condiționată de dezvoltarea puternică a proprietății socialiste — temelia trainică pe care s-a clădit accesul egal al tuturor membrilor societății, fără deosebire de naționalitate, la cuceririle civilizației socialiste, s-a consolidat independența țării ;pe pian politic, s-a realizat un sistem complex de manifestare a democrației socialiste, care asigură participarea tuturor cetățenilor la conducerea' țării ; "pe plan social, s-a adincit procesul de omogenizare a claselor și păturilor sociale, ceea ce a asigurat apropierea tot mai puternică a intereselor acestora, identitatea țelului comun de luptă și acțiune socială ;pe pian spiritual, s-a realizat ridicarea puternică a nivelului de cultură, dezvoltarea conștiinței socialiste, ca urmare a intensificării muncii politico-educative, a perfecționării intregului cadru de manifestare a forței de educație politică a partidului.Pe aceste temelii economice, poli- tico-sociale și morale, care au asigurat apropierea intereselor personale de cele ale colectivității, ca și ale claselor și grupărilor sociale, s-a făurit unitatea moral-politică a societății noastre. Starea de unitate
Unitatea in jurul partidului, 

al tovarășului Nicolae Ceausescu 
— certitudinea progresului continuu, 

multilateral al patrieiDatorită muncii și luptei unite a întregului popor, în frbnte cu comuniștii, în cei aproape 20 de ani care au trecut de la Congresul al IX-lea — epoca cea mai rodnică din istoria țării —. datorită abnegației și devotamentului cu care s-a acționat în toți acești ani pentru înfăptuirea hotărîrilor congreselor și conferințelor naționale ale partidului, urmind neabătut înflăcăratcle chemări ale celui mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, România de azi se înfățișează sieși și lumii întregi ca o țară angajată statornic pe calea progresului și civilizației moderne, cu' un prezent de mărețe împliniri în muncă, cu un viitor luminos.

și antiimperia- dobîndite ușor, existat destule reconstrucție, in socialistă ; cu

Unitatea poporului în jurul partidului a fost și rămîne pe mai departe principala sursă a dinamismului societății românești actuale, înaintarea rapidă, prefacerea structurală din temelii a întregii vieți economico-sociale in cei patruzeci de ani care s-au scurs de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă listă nu au fost fără efort ; au momente grele in dezvoltarea noastră unele greutăți ne confruntăm și azi, cind omenirea în întregul său este nevoită să facă față unei grave recesiuni economice, cit și altor fenomene negative. Dacă de fiecare dată am ieșit învingători, dacă de fiecare dată mersul țării a fost mereu înainte adăugind, an de an, însemnate valori avuției naționale, făurind o economie modernă, dinamică, înfrumusețînd chipul patriei, sporind bunăstarea tuturor, determinantă pentru mobilizarea tuturor energiilor națiunii s-a dovedit unitatea de nezdruncinat dintre partid și popor. Unitatea de neclintit dintre partid-popor — măreață cucerire a anilor socialiști ai patriei — explică succesele dobîndite într-un foarte scurt răstimp, pe toate planurile vieții economico-sociale, angajarea impetuoasă a țării noastre, îndeosebi după Congresul al IX-lea al partidului, pe traiectoria progresului contemporan. Dacă azi ne putem mîndri că producția industrială a României socialiste este de 53 de ori mai mare ca în 1950, că agricultura se află angajată într-un vast program de dezvoltare și modernizare, in măsurăsă o situeze la înalte cote de eficien- 

funzime și vastitate care a dat semnificații noi manifestării unității dintre partid și popor.Constituind astăzi principala forță a progresului nostru multilateral, a propășirii României socialiste, unitatea monolitică dintre partid și popor. făurită în timp, ca urmare a politicii de transformare a societății. are determinări multiple : 

atit de proprie organismului nostru social este, așadar, reflexul firesc al stării de adîncă echitate instituită in România socjalistă și fortificată continuu, prin inspirate măsuri, cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului.

ță și randament, că toate celelalte ramuri ale economiei dispun de o puternică dotare tehnică, că sîntem în stare să dăm viață unor proiecte la care altădată nici nu puteam cuteza să visăm — să cităm doar impunătoarele construcții ale Metroului sau Canalului Dunăre—Marea Neagră — că orașele și satele țării și-au pus pe chip însemnele unei prefaceri radicale — toate, aceste mari înfăptuiri nu pot . fi despărțite de marea încredere pe care o are poporul în gindul și fapta partidului.Poporul nostru, în îndelungata sa existență, a cunoscut multe și felurite partide politice. Trecerea prin timp a celor’ mai multe dintre ele a fost fără urme/spmnificative ; dacă judecăm in spiritul adevărului istoric, se cuvine să spunem că apariția multor partide pe scena politică a țării noastre a fost dureroasă pentru cei mulți, pentru truditorii pă- mintului și ai uzinelor. Singurul partid care a răspuns năzuin elor fundamentale, gîndurilor și intereselor oamenilor muncii a. fost și este partidul comunist —. pentru că acesta a fost și este propriul lor partid care le-a înțeles nevoile șl idealurile fundamentale și s-a luptat, cu neabătută consecvență, pentru împlinirea lor.întotdeauna, partidul a rostit și rostește poporului adevărul. Și tocmai de aceea poporul a crezut și crede in cuvintul partidului, urmîn- du-1 fără șovăire. Acesta-i liantul care a sudat trainic unitatea dintre partid și popor în anii libertății noastre și cu deosebire după Congresul al IX-lea al partidului.Capacitatea partidului de a uni în jurul său întregul popor își trage rădăcinile din faptul că el însuși este trup din trupul poporului ; din ■popor se aleg cei mai buni dintre fiii săi pentru a întări necontenit rîndurile partidului, din popor se ridică conducătorii de partid, cu® poporul Împreună partidul elaborează și duce la îndeplinire politica sa. Practica încetățenită de partid, de conducătorul său încercat și prețuit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, după Congresul al IX-lea, de a dialoga sistematic cu cei ce muncesc, de a-i consultă și decide împreună cu ei în toate marile probleme ale țării, întărește neîncetat comunicarea or
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ganică dintre partid și popor, unitatea lor monolitică.Dezvoltarea puternică a democrației socialiste reprezintă climatul și cadrul cele mai propice pentru adin- cirea unității dintre partid și popor, astfel incit toți cetățenii țării să acționeze ca un singur om pentru înfăptuirea idealurilor asumate în mod conștient. Dialogul permanent al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale, frecventele vizite de lucru făcute împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în toate zonele țării, în unități industriale, agricole, pe șantiere, în șcăli și’ institute de cercetări, pretutindeni unde pulsează viața țării, contactul nemijlocit cu oamenii muncii de la orașe și sate, se constituie, de fiecare dată, în expresii concrete, impresionante și elocvente ale manifestării unității dintre popor și conducătorul său încercat, ale devotamentului și abnegației cu care este urmat cel mai iubit fiu al națiunii noastre în nobila și luminoasa operă de înălțare a patriei pe noi culmi de progres.Poporul a avut în anii construcției socialiste nenumărate prilejuri să se convingă că tot ceea ce hotărăște partidul devine necondiționat faptă, ceea ce îndeamnă pe toți oamenii muncii să participe cu elan la îndeplinirea acestor hotăriri, din convingerea că inițiativele partidului sint, in egală măsură, propriile lor cauze. Astfel se explică și creșterea puternică, an de an, a rîndurilor partidului prin afirmarea dorinței a tot mai mulți membri ai societății noastre de a se bucura de înalta calitate de comunist. Cuprinzînd in rindurile sale pe cei mai buni fii ai țării, partidul are azi detașamente de nădejde în absolut toate domeniile și sectoarele vieții noastre sociale.Preocupîndu-se deopotrivă de creșterea calitativă a pregătirii politice și profesionale a membrilor săi, partidul își sporește capacitatea de conducere a societății, înregistrează profunde transformări calitative.„Partidul, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, se afirmă tot mai puternic ca centru vital al întregii națiuni, de la care emană gîndirea cutezătoare menită să asigure transformarea revoluționară a societății, forța ce însuflețește toate energiile creatoare și pune in valoare geniul intregului popor român, deschizînd patriei minunate perspective de progres și civilizație".Această abordare novatoare pune în relief adevărul că partidul este un organism politic implintat adine în mijlocul poporului, apt să elaboreze orientările perfecționării continue a societății socialiste și înaintarea ei spre comunism și să conducă clasa muncitoare, întreaga națiune in lupta pentru înfăptuirea acestor orientări. In concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, creșterea rolului și atribuțiilor partidului în etapa actuală și în perspectivă impune ca funcția de forță conducătoare să se exercite cit mai deplin din interiorul societății, al instituțiilor acesteia, să se bazeze pe'stimularea energiilor și inițiativelor maselor. De aceea, îndeplinirea de către partidul comunist a rolului său de forța politică conducătoare, afirmarea sa ca centru vital al întregii societăți sînt într-o concordantă dialectică cu dezvoltarea democrației socialiste.Mai unită ca oricînd în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, națiunea noastră abordează in cel de-al 40-lea an al libertății sale cote și mai îndrăznețe pe calea progresului, pregătindu-se să întîmpine cel de-al XlII-lea Congres al partidului cu succese cit mai mari in activitatea dedicată înfloririi patriei. Partidul insuflă permanent poporului ferma credință că merge pe drumul cel bun spre împlinirea aspirațiilor sale supreme — spre Înălțarea continuă a României socialiste, liberă, puternică, independentă.
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(Urmare din pag. I)Străbătind apoi platoul de pe platforma portuară, tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu prietenie călduroaselor manifestări de dragoste, de înaltă stimă, prețuire și respect ale locuitorilor județului, le adresează un salut călduros și cele mai bune urări.i Coloana de ’ mașini se îndreaptă către primul obiectiv industrial al : vizitei — ȘANTIERUL NAVAL 
DIN CONSTANȚA.j Tovarășul Nicolae Ceaușescu este ț salutat la sosire de ministrul indus- : triei construcțiilor de mașini, Petre , Preoteasa, de reprezentanți ai con- I ducerii centralei de profil și ai în- ' treprinderii. Au venit, de asemenea, in intimpinare numeroși muncitori,■ care au aclamat îndelung pentru • partid, pentru secretarul său general, j al cărui nume l-au rostit cu dragosteși stimă, au scandat cu însuflețire < ,,Ceaușescu — P.C.R. 1“, „Ceaușescu ; — navaliștii !“) Analiza se . concentrează asupra unui cerc larg de probleme de o deosebită importanță pentru construcția românească de nave, știut fiind că aici se realizează . jumătate din producția de vase maritime a țării. Secretarul general al partidului este informat în legătură cu modul in care colectivul își îndeplinește sarcinile de mare răspundere ce ii revin din programul național de construcții navale. în acest sens, directorul unității, Gheorghe Dimoiu, raportează că din 1973, cînd a fost j lansat primul cargou de 55 000 tdw, și pînă în prezent șantierul a I realizat nave cu un deplasament total de peste 3,2 milioane tdw — 1 mineraliere, petroliere și diferite alte tipuri de nave cu funcționalități di-■ verse. Sînt examinate în acest cadru 1 aspecte privind dinamica principalilor indicatori în actualul cincinal, înfăptuirea sarcinilor privind creșterea calității și eficienței, diminuarea consumurilor și asimilarea de teh-i nologii noi.Gazdele invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze citeva sectoare principale ale șantierului. In hala ; de construcție port nave, discuția se axează pe probleme privind organizarea producției, aplicarea acordului global în vederea creșterii productivității muncii, reducerii consumurilor de manoperă și de materiale, a scurtării ciclului de fabricație a navelor, ridicării calității și competitivității lor. Specialiștii prezenți relevă că, pe baza măsurilor stabilite, a indicațiilor și sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, producția-marfă a șantierului a sporit, față de 1980, de 2,4 ori. Totodată, ca urmare a introducerii unor tehnologii noi, moderne, cum, sînt saturarea și premontarea bloc-sec- țiilor, montajul monobloc al motoarelor și al unor părți din supra- 1 structură, curățirea și vopsirea mecanizată, cit și prin extinderea automatizării și modulizării se ajunge in acest an la o productivitate de două I ori mai mare decît la finele cincinalului trecut.In cadrul secțiilor vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a discutat cu specialiști, cu muncitori ai șantierului naval, interesîndu-se de modul in care se aplică acordul global la fiecare loc de producție. Constructorii de nave raportează secretarului general al partidului că generalizarea acordului global a avut efecte pozitive atit în planul producției, cit și al cointeresării personalului muncitor. Astfel, prin a- plicarea acestei forme stimulative s-a scurtat ciclul de fabricație a navelor, au sporit beneficiile și, implicit, ciștigurile oamenilor. S-a subliniat, de asemenea, că în această privință o importanță deosebită o are creșterea gradului de integrare a producției, care a sporit de la 79 Ia 97,5 la sută, ceea ce a permis ca al unsprezecelea mineralier — de 65 000 tdw — să se realizeze în 3,5 luni, față de 9 luni — cit a durat construcția primului vas din această Serie.Vizita continuă în sectorul docu- rilor uscate și pe platformele alăturate. Secretarului general al partidului i se prezintă, de asemenea, docul plutitor de 10 000 tone forță, o premieră realizată de industria noastră navală.Exprimînd încă o dată satisfacția deosebită a colectivului Șantierului naval Constanța de a se fi întilnit din nou cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, directorul unității a asigurat pe secretarul general al partidului că muncitorii, specialiștii de aici nu vor precupeți nici un efort pentru a-și îndeplini cu toată răspunderea sarcinile ce le revin in actualul cincinal, pentru a fi la înălțimea încrederii ce le-a fost acordată.Următorul obiectiv al vizitei este 
ȘANTIERUL NAVAL „2 MAI" 
DIN MANGALIA. aici t0‘ varășul Nicolae Ceaușescu este în- timpinat într-o atmosferă entuziastă, cu deosebită bucurie și satisfacție, de miile de muncitori prezenți la locul aterizării elicopterului prezidențial. Dind glas sentimentelor lor de adîncă stimă și recunoștință față de secretarul general al partidului, președintele Republicii, navaliștii din Mangalia aplaudă îndelung, scandează cu putere „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.O gardă alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei prezintă onorul.Tineri muncitori, pionieri și șoimi ai patriei oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu frumoase buchete de flori.Secretarul general al partidului este intimpinat cu căldură de Constantin Ionescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, Nicolae Grosu, secretarul Comitetului orășenesc Mangalia al P.C.R., primarul orașului. Eugen

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este intimpinat cu deosebită căldură și dragoste de oamenii muncii constănțeni

La Șantierul naval din ConstanțaDurbacă, directorul general al Centralei industriale navale.Dialogul secretarului general al partidului cu navaliștii de aici se axează de la început pe analiza stadiului îndeplinirii sarcinilor de plan, gradului de utilizare a capacităților de producție existente, folosirii și pregătirii forței de muncă.Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sint înfățișate de către Valeriu Ber- cea, directorul unității — atit în cadrul unei expoziții, cit și pe parcursul vizitării șantierului — tehnologiile noi adoptate în scopul scurtării ciclului de execuție a navelor.Secretarului general al partidului îi sint prezentate apoi docurile uscate pentru construcția navelor noi, unde se află în stadii de montaj două mineraliere. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de ritmul lucrărilor de asamblare, de soluțiile tehnice adoptate și a indicat ministerului de resort, centralei industriale navale și colectivului unității să ia măsuri pentru Îmbunătățirea substanțială a organizării fluxurilor de fabricație, mai buna folosire a capacității șantierului in 

vederea scurtării timpului de execuție a fiecărei nave.Se vizitează in continuare șantierul noului doc uscat pentru repararea navelor de mare capacitate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează amplasamentul noului obiectiv, fiind informat despre marele volum de derocări și excavații ce se efectuează aici, despre măsurile tehnice și organizatorice luate pentru finalizarea la termen a acestei capacități. Referindu-se la necesitatea îmbunătățirii organizării muncii, secretarul general al partidului a cerut ca întregul volum de lucrări să fie executat in acord global.Tovarășului Nicolae Ceaușescu ii este înfățișată apoi paltforma fixă pentru susținerea instalației de exploatare a țițeiului din zăcăminte marine.Secretarul general al partidului a apreciat că șantierul dispune de o puternică bază materială, de instalații și agregate de înalt nivel tehnic, situîndu-se printre cele mai importante unități constructoare de nave din țara noastră. Arătind că, prin 

finalizarea investițiilor actuale, Șantierul „2 Mai“. are perspective largi de dezvoltare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se ia toate măsurile pentru mai buna folosire a potențialului tehnic și uman, introducerea și extinderea celor mai noi tehnologii in acest domeniu, îmbunătățirea colaborării dintre șantierele navale în vederea sporirii numărului și nivelului tehnic calitativ al navelor.Reprezentanții conducerii șantierului au mulțumit secretarului general al partidului pentru vizită, pentru orientările și indicațiile date cu acest prilej și s-au angajat să le înfăptuiască întocmai, să-și intensifice eforturile pentru a-și realiza exemplar sarcinile ce le revin din programul de dezvoltare a industriei navale românești.în aplauzele și uralele constructorilor de nave aflați pe platou, elicopterul prezidențial a decolat, îndreptindu-se spre stațiunea Nep- tun.Vizita de lucru in județul Constanța continuă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întilnitcu membrii consiliilor de conducere ale șantierelornavale din Constanța și Mangalia și cu cadredin conducerea Centralei industriale navale Calați

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a intilnit, marți după-amiază, in stațiunea Neptun, cu membrii consiliilor de conducere ale șantierelor navale din Constanța și Mangalia, ale altor șantiere, precum și cu cadre din conducerea Centralei industriale navale Galați.Au participat membri ai guvernului. alte cadre de conducere și specialiști din ministere. întreprinderi și institute de cercetare cărora le revin sarcini în domeniul proiectării și producției de nave, fluviale și maritime, al exploatării acestora.Participanții la dezbateri au analizat modul in care se acționează penHțu înfăptuirea obiectivelor stabilite in programul naval, in conformitate cu hotărîrile Congresului al XII-le.a și Conferinței Naționale ale partidului. In acest sens, ei au relevat preocupările și rezultatele obținute, îndeosebi unele lipsuri existente în organizarea muncii și a producției, prezentind măsurile întreprinse pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan, creșterea. în continuare, a calității și competitivității navelor românești, respectarea termenelor prevăzute în contractele încheiate la export, introducerea și generalizarea unor tehnologii tot mai perfecționate, reducerea ciclurilor de fabricație și diminuarea consumurilor de metal, aplicarea fermă a acordului global, îrțtărirea ordinii și disciplinei, ridicarea întregii activități la nivelul potențialului de care dispune industria navală.în numele lor și al colectivelor pe care le reprezintă, vorbitorii au mulțumit călduros tovarășului. Nicolae Ceaușescu pentru grija deosebită manifestată față de dezvoltarea și perfecționarea continuă a industriei noastre navale, pentru sprijinul permanent acordat oamenilor muncii din acest sector al economiei naționale. Cei care au luat cuvîntul au subliniat că noua întilnire cu secretarul general al partidului constituie — ca și cele precedente — un moment de cea mai mare însemnătate pentru munca celor ce lucrează în domeniul cercetării, proiectării și construcției de nave, exprimînd angajamentul ferm al acestora de a transpune neabătut în viață indicațiile și orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a-și îndeplini exemplar sarcinile încredințate.

In încheierea ședinței a luat cu- vintul tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român, care a analizat probleme actuale și de perspectivă ale industriei constructoare navale, stabilind măsurile necesare pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1984 și pe întregul cincinal.Pornind de la nivelul pe care l-a atins dezvoltarea industriei constructoare de nave, secretarul general al partidului a cerut ca organizarea întregii activități să asigure creșterea productivității muncii, a nivelului tehnic al producției, reducerea timpului de execuție a navelor, a cheltuielilor materiale pe măsura dotării de care dispun în prezent șantierele navale, subliniind necesitatea de a fi luate măsuri. ferme pentru lichidarea neînțîrziâtă a unor lipsuri și neajurj- . ăuri'câre se mai manifestă în acest sector, răspunderile ce revin în acest sens conducerilor ministerului, centralei și șantierelor navale. jIn cadrul analizei, secretarul gene- ' ral al partidului a pus în fața cadrelor de conducere participante la ședință sarcina de a concentra eforturile oamenilor muncii din industria construcției de nave în aceste direcții, de a acționa cu hotărîre pentru generalizarea aplicării tehnologiilor moderne, extinderea automatizării, a altor metode avansate care să asigure creșterea mai accentuată a productivității muncii, a ritmului deproducție a navelor. în această ordine de idei, au fost formulate o serie de măsuri care vizează îmbunătățirea organizării și specializării, a întregii activități din șantierele navale din Constanța și Mangalia, a altor centre constructoare de nave, Insistîndu-se, totodată, asupra necesității instaurării ordinii și disciplinei ferme in toate sectoarele.Secretarul general al partidului s-a referit, de asemenea, Ia rolul însemnat care revine puternicului centru de proiectare și cercetare al industriei constructoare de nave în realizarea programului, în generalizarea rapidă a tehnologiilor, a metodelor modeme, eficiente, de organizare a muncii.O atenție deosebită a fost acordată importantei pe care o are în înfăptuirea programului naval pregătirea profesională și tehnică a muncitorilor din acest sector, indicindu-se crearea unor centre puternice de pregătire, de ridicare și perfecționare a calificării, de specializare a cadre

lor. S-a cerut, de asemenea, ca liceele și școlile profesionale ce pregătesc muncitori pentru industria navală să fie strîns legate de activitatea acesteia.în continuare, secretarul general al partidului s-a referit la o serie de probleme ale activității din alte sec- [ toare ale industriei care concură la ! realizarea programului naval. In ' âcest sens s-a cerut să se revadă programul existent privind crearea ! echipamentelor pentru sectorul naval și să se asigure reducerea numărului de întreprinderi de producție a acestora, specializarea și concentrarea lor, indicindu-se ca unele unități să fie direct subordonate Centralei industriale navale. Totodată, secreta- i rul general al partidului s-a referit | .La o, șen.ie. de.probleme privind gra- 1 dul de integrare. în industria navală. | subliniind că sînt create toate condițiile pentru asimilarea a tot ce este necesar și la un nivel calitativ corespunzător. în acest context, s-a reliefat necesitatea extinderii și di- > versificării producției de motoare 1 navale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat, de asemenea, o serie de aspecte ale programului prevăzut în , domeniul exportului de nave și participării flotei noastre maritime și fluviale la transporturile navale internaționale, indicînd o serie de sarcini și obiective care să asigure valorificarea deplină în această direcție a potențialului existent.Referindu-se la acordul global, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se asigure aplicarea fermă, consecventă a acestuia, atît în construcțiile navale, cit și în transportul maritim și fluvial, subliniind r.olul său deosebit în stimularea creșterii productivității' muncii, în realizarea cantitativă și calitativă a sarcinilor de plan, în sporirea beneficiilor, [precum și a veniturilor oamenilor muncii.In încheiere, secretarul general pl partidului și-a exprimat convingerea că oamenii muncii din industria navală vor acționa în așa fel aneît in cei mai scurt timp întreaga lor activitate să se ridice la nivelul posibilităților existente, al eforturilor partidului, ale poporului nostru pentru dezvoltarea acestui sector deosebit de important al economiei naționale și le-a adresat urări de succes ; deplin în înfăptuirea sarcinilor încredințate. a obiectivelor ce le revin din hotăririle Congresului al XII-lea •și Conferinței Naționale ale partidului.
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PRIN ORGANIZAREA EXEMPLARĂ A MUNCII Șl FOLOSIREA DIN PLIN A UTILAJELOR

XINSĂM1NTĂRIIE - ÎNCHEIATE UT MAI GRABNIC! La întreținerea și fertilizarea pășunilor,

în județul Sălaj s-a încheiat semănatul 
porumbului și altor culturi de primăvară 
Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

CĂLĂRAȘI

La semănatul porumbului, viteza de lucru
. I . B • A v ■ l Ya crescut, dar trebuie incă sporită

cine se grăbește cîștigă timp și... producție

Oamenii muncii, români și maghiari, din agricultura județului Sălaj raportează încheierea lucrărilor de insămînțare a porumbului boabe în ogor propriu, a inului fibră, sfeclei de zahăr și furajere, a cartofilor pe întreaga suprafață planificată. în telegrama adresată TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul județean Sălaj al P.C.R. și Consiliul popular județean se arată, printre altele : „Vă informăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am acordat toată atenția calității insămînțărilor, respectării cu strictețe a densității plantelor, celorlalte norme tehnologice, am pus accent deosebit pe valorificarea eficientă a întregului fond funciar, așa cum este prevăzut în documentele de partid și de stat, asigurînd astfel condițiile necesare obținerii unor producții agricole sporite în acest an.Hotăriți să întîmpinăm cu noi și însemnate succese în muncă marile evenimente ale anului — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă si cel de-al XIII-lea Congres al partidului — vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom munci cu toată dăruirea revoluționară și devotamentul patriotic pentru a da viață sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din programul de dezvoltare economico-socială a județului, asigurînd astfel creșterea contribuției oamenilor muncii din Sălaj la dezvoltarea și înflorirea continuă a scumpei noastre patrii — România socialistă".
IAȘI

Rezultatele sînt diferite, pentru că diferită

să consemnăm aspecte de muncă „pe viu", dar locuitorii harnici ai acestei localități situate in zona de deal ne-au luat-o înainte. Am aflat că aici zilnic 50 de oameni au curățat de resturi vegetale și pietre toate cele 400 hectare de izlaz, le-au fertilizat cu îngrășăminte naturale și chi- jnice. Cooperatorii au transportat eu căruțele gunoiul de grajd pe aproape două sute hectare de pajiște. Pe suprafețele de izlaz repartizate animalelor din propriile gospodării, cooperatorii au transportat gunoiul din curțile lor. Cu sprijinul întreprinderii de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor s-au procurat îngrășăminte chimice azotoase, urmind ca în acest an să fie fertilizată întreaga suprafață de pășune. Și în comuna de munte Secăria s-au organizat echipe pe circumscripții pentru întreținerea și fertilizarea pășunii, imediat după topirea zăpezii.Cei ce s-au grăbit să execute lucrări pe pășuni au cîștigat un timp prețios, deoarece acum vegetația se dezvoltă bine. Pe alocuri se manifestă insă tendința de a aștepta ca lucrările respective să fie. executate de întreprinderea de specialitate. La Tomșani, în zona de șes a județului, izlazul a fost fertilizat de către a- ceastă întreprindere. Dar celelalte lucrări pe care trebuiau să le execute locuitorii comunei — curățirea pășunii și împrăștierea mușuroaielor — au fost tărăgănate. De asemenea, in comuna Gura Vitloarei au fost întocmite planuri bune, in care s-au prevăzut fertilizarea și curățirea celor 381 hectare izlaz, dar totul a rămas pe hîrtie.Pentru grăbirea lucrărilor ameliorative, îndeosebi în localitățile cu suprafețe mari de pajiști, este necesară aplicarea fermă a normelor legale privind Contribuția in muncă a crescătorilor de animale. în comuna Ju- gureni, din planul de ameliorare o? cele 907 hectare de pășune nu s-a făcut mai nimic. Or, în această zonă, pajiștile sînt sursa principală de hrană a bovinelor și ovinelor atit pe timpul verii, cit și în perioada de iarnă. „Nu avem îngrășăminte chimice, n-am primit repartițiile", ni se spune. Ceea ce este adevărat. Din aproape două mii de tone de îngrășăminte chimice repartizate pentru fertilizarea pășunilor pe trimestrul I. în județul Prahova s-au primit doar 684 tone. Or, un kg de îngrășăminte chimice substanță activă aduce un spor de 70—80 kg masă verde. Ne referim la îngrășămintele cu azot și fosfor, cele mai eficace pe pajiști. în schimb, in curtea fermei Blejoi erau neuțilizate zeci de tone de sare.potasică, â cărei "eficiență este incomparabil mai redusă pe pășune decit îngrășămintele azotoase. De ce nu se repartizează sortimentele de îngrășăminte în raport cu cerințele reale, acolo unde pot da randament maxim ?Esențial este ca pe întreaga suprafață de pășuni și finețe din județ. indiferent de deținători, să se desfășoare acțiunile stabilite, să se încheie neîntîrziat lucrările de însămânțate a pajiștilor cultivate, cele de întreținere și fertilizare, pentru a se crea condiții optime în vederea pășunatului animalelor, creșterii producției zootehnice.

l-am îmbogățit administrînd cite 50—80 tone de îngrășăminte organice la hectar. Iarna depozităm gunoiul la marginea tarlalelor, iar primăvara îl imprăștiem pe pășune. Așa am procedat și anul trecut cînd am însămînțat 50 hectare de izlaz, iar producția de iarbă a fost de trei ori mai mare decit în anii precedența".în comuna Scorțeni se însămînța viitoarea pășune cultivată. Pe o costișă de deal, primarul comunei, Ștefan Marin, împreună cu președintele cooperativei agricole, inginerul Mircea Vlaicu, și șeful de fermă Alexandru Militaru au organizat un flux continuu al lucrărilor — de la pregătirea terenului și pînă la semănat. „De fapt, fluxul lucrărilor a început

Ameliorarea pajiștilor naturale constituie una dintre cele mai importante lucrări agricole de sezon, de care depind dezvoltarea zootehniei și creșterea producției animaliere. Pe cele 100 000 hectare de pășuni și finețe din județul Prahova sînt in curs de execuție lucrări de întreținere și fertilizare, de combatere a eroziunii și a excesului de umiditate.' în zonele de șes și coli- nare continuă însămînțarea pășunilor cultivate și a loturilor semincere de graminee și leguminoase. Dintr-o recentă analiză efectuată de consiliul popular județean rezultă că în multe comune și sate s-au organizat acțiuni de masă pentru curățirea și fertilizarea pășunilor, la care participă numeroși crescători de animale, tineri și alți locuitori ai satelor. Pe mai mult de 30 000 hectare de pășuni s-au efectuat lucrări de întreținere, iar 400 hectare defrișate de vegetație lemnoasă nefolositoare au fost redate pășunatului. Am străbătut un traseu care a cuprins zone de cîmpie, colinare și montane ale județului, pentru a constata la fața locului modul în care se lucrează pentru îmbunătățirea pășunilor și creșterea producției de masă verde.

hectare. Nu s-au dat jos de pe tractoare decit la prinz, cînd au venit inginerul șef al întreprinderii, Nicolae Rusen, și Doru- Vislan, secretarul consiliului popular, să-i întrebe dacă au nevoie de ceva pentru ca lucrările să se desfășoare din plin. In acest răgaz de timp au luat masa de prînz. Tot la ferma nr. 1 i-am găsit și pe mecanizatorii din formația care pregătește patul germinativ. Șeful formației. Ion Burlacu, ne explică : „La ferma nr. 3 nu se poate lucra, astăzi. Pămîntul este încă umed și ne-am deplasat aici, la ferma nr. .1, cu întreaga echipă formată din Ion Răpan, Ștefan Apostol, Gheorghe Grădinaru și Gheorghe Arămitu. Asistenta tehnică este asigurată de Gheorghe. F.~ Stoiciu de la atelierul mobil, dar pînă in prezent nu am avut probleme, toate utilajele funcționează foarte bine".Cu întreaga răspundere s-a muncit în ziua respectivă și în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Borcea, Vlad Tepeș, Mînăstirea și Ciocănești, unde au fost realizate cele mai ridicate Dealtfel, luni, 23 blul județului au 10 000 hectare cuorganizare exemplară a muncii și folosirea din plin a tractoarelor și utilajelor, acest ritm de lucru poate fi sporit. Și este absolut necesar pentru ca însămințările să fie încheiate in cîteva zile.

în unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Călărași, datorită îndeosebi evoluției nefavorabile a vremii, însămințările și alte • lucrări agricole de primăvară sint mult intîrziate. Pină în seara zilei de 23 aprilie, din cele 259 270 hectare prevăzute a se cultiva au fost însă- mînțate aproape 141 500 hectare, din care 52 300 hectare cu porumb, re- prezentind 58 la sută din suprafața planificată. Tocmai de aceea, toate forțele mecanice și umane din agricultura județului sînt concentrate la semănat, îndeosebi pe terenurile destinate a soia.Ne-am renurile stat Ciocănești. „Timpul s-a imbu- nătățit, iar acum trebuie să folosim din plin fiecare zi. fiecare oră pentru a încheia neîntîrziat semănatul — ne spune inginerul Steluță Marcu, directorul întreprinderii. în acest scop, acordăm cea mai mare atenție bunei organizări a muncii. în cimp lucrează 95 de tractoare, repartizate la discuit, erbicidat. semănat și fertilizat. Ne-am propus să însămințăm zilnic 360 hectare*',  într-adevăr. la ferma nr. 1. condusă de inginerul Nicolae Lupșeneanu,- se semăna porumb cu patru semănători. Totul era astfel organizat încît timpul să fie folosit din plin. Sacii cu semințe erau așezați la capul locului, iar alimentarea tractoarelor cu carburanți se făcea în cimp. Mecanizatorii Voicu Constantin, Victor Pană, Nicolae Cinaru și Stroe Stan- ciu au insămințat, fiecare, cite 15

se cultiva cu porumb șiaflat, mai multe ore, pe te- intreprinderii agricole de

ritmuri de lucru, aprilie, pe ansam- fost însămințate porumb. Printr-o

, PRAHOVA

încă din toamnă, odată cu desțelenirea pășunii slab productive — ne spune șeful fermei, fertilizat astfel incit cel puțin 40 tone de hectar". Controlul la .supra calității lucrărilor făcute de mecanizatorii Aurel Neguț, Gheorghe Cimpoieșu, Aurel Stoica și Gheorghe Irimia duce la constatarea că patul germinativ e bine pregătit. Totuși, din loc de rădăcini de anul trecut, asta-i situația, mecanizatori. Am dat de două ori cu agregatele, făcînd o lucrare în plus fată de ceea ce e necesar pe terenul arabil". Evident, este o problemă importantă care trebuie soluționată. Cum ? Aflăm că cea mai bună experiență în acest sens există tot la Scorțeni, dar la cooperativa agricolă unde pășunea a fost introdusă în- tr-un asolament pe cinci ani. „Am îmbunătățit întreaga suprafață de 273 hectare pășune, din care 110 hectare sînt cultivate — ne spune președintele cooperativei agricole. Anul trecut am însămînțat 40 hectare cu graminee și leguminoase perene și exact aceeași suprafață — cu nici un hectar mai mult sau mai puțin — am desțelenit-o pentru plantele prăsitoare. Acestea dau recolte mari în terenul desțelenit, iar ierburile se dezvoltă normal în pămîntul arabil căruia îi îmbunătățesc structura și fertilitatea". Așadar, un dublu cîștig ce s-ar putea realiza nu numai pe suprafețe reștrînse, ci pe mii de hectare din! cuprinsul județului. Import tant este ca organele agricole de specialitate “să extindă această experiență.APLICAREA LUCRĂRILOR ÎN COMPLEX. împreună cu inginerul Florian Petrescu, de la întreprinderea de îmbunătățire și exploatare a pajiștilor, urmărim cum se desfășoară aceste lucrări care constituie un mijloc principal de îmbunătățire a pășunilor și fînețelor în vederea creșterii producției de masă verde, în această primăvară s-a aplicat un complex de lucrări pe izlazurile comunelor Starchiojd, Talea, Salcia, Aricești-Rahtivani, Ciorani și altele, unde, potrivit unei vechi și frumoase tradiții, a ieși cu mic, cu mare la întreținerea izlazului e un semn al primăverii. La Starchiojd am vrut

Terenul a fost se vor realiza masă verde la fața locului a-SE EXTINDE SUPRAFAȚA PĂȘUNILOR CULTIVATE. Pe izlazul comunei Blejoi, aproape de ieșirea din municipiul Ploiești, mecanizatorii pregăteau patul germinativ cu agregatele din care nu lipseau lama nivelatoare și tăvălugul. Pe terenul nivelat și tasat așa cum prevede tehnologia ierburilor perene, mecanizatorul Ion Bîrzilă însămînța un amestec de semințe de graminee și leguminoase. Șeful fermei de producție, inginerul Constantin Stoica, controlează permanent calitatea lucrării. „Ne-am angajat să obținem o recoltă record de masă verde — ne spune șeful fermei. Terenul are o fertilitate naturală slabă, de aceea

in loc apar smocuri ierburi rămase de „N-avem ce le face, spune unul dintre
este și folosirea timpului prielnicDupă cîteva zile de ploi, vremea s-a îmbunătățit-, ceea ce a permis cooperatorilor și mecanizatorilor din județul Iași să lucreze intens la pregătirea terenului și semănat. In decurs de două zile, ei au pregătit patul germinativ pe mai bine de 9 500 hectare și au încorporat sămîn- ța în sol pe alte peste 10 000 hectare. Această suprafață a fost însămînțată în cea mai mare parte cu porumb pentru boabe, lucrare efectuată pînă în seara zilei de 23 aprilie pe mai bine de 40 200 hectare, reprezentînd 57 la sută din suprafețele destinate acestei culturi. Dealtfel, pînă la data amintită, în unitățile agricole din82 300 hectare .Hin1' cefe; 130 000 hec-u tare planificate.Ce se întreprinde pentru încheierea în timp scurt a insămînțărilor de primăvară ? „Feste tot au fost luate măsuri în vederea folosirii din plin, pe întreaga zi-lumină, a tuturor semănătorilor — ne spune ing. Vasile Axinte, directorul direcției agricole județene. Sămînța e dusă la capătul tarlalelor, iar tractoriștilor li se aduce la cîmp mîncare caldă".într-adevăr, în cele mai multe unități agricole, munca este temeinic organizată. „Lucrăm la semănat întreaga zi-lumină — ne spune inginerul Ștefan Vișoianu, președintele cooperativei agricole Ciurea, pe care l-am găsit pe cîmp, în mijlocul mecanizatorilor. De aici,

unde lucrăm acum, ne vom muta încă în această seară în tarlaua de la Bîrsan, astfel incit miine nu vom pierde nici o oră bună de lucru. Și astfel, în cîteva zile de'lucru, vom încheia semănatul porumbului pe cele 800 hectare". Tovarășul Teodor Carp, președintele consiliului agroindustrial Ciurea, ne-a spus că experiența bună dobindită de C.A.P. Ciurea este aplicată acum și de cooperativele agricole vecine, ' Mogo- șești, Miroslava, Horlești, care fac parte din acest consiliu.Și în unitățile agricole din consiliile agroindustriale Popricani. Vlă- deni, Tîrgu Frumoș și altele, se lu- județ au fost semănate în Total pestecrează. intens la semănatul ■pozumhu- „......... gpj-g deosebire, îh “ alte unitățiîntre care cele din consiliile agroindustriale Belcești, Scînteia, Cior- tești, se înregistrează întîrzieri la semănatul porumbului. Acăste rezultate diferite nu sînt intîmplătoare pentru că, în unitățile amintite, diferă și organizarea muncii. Mai exact, nu au fost luate măsuri pentru a se lucra operativ ne terenurile zvîntate, pentru a se folosi din plin toate utilajele. încheierea grabnică a însămîn- țărilor de primăvară impune ca în fiecare unitate agricolă să se acționeze energic pentru folosirea declină a tuturor utilajelor agricole și a timpului de lucru.

Rodica SIMIONESCU 
corespondentul „Scînteii

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii

La însâmințări, pe terenurile cooperativei agricole Cringu, județul Teleorman
Foto : E. Dichiseanu C. BORDEIANU

Experiența 
Întreprinderii 
de rulmenți 
din Brașov 

demonstrează:

ACORDUL GLOBAL-o formă stimulativă 
nu numai de retribuire, ci, în primul rînd, 

de organizare superioară a muncii

DINAMICA INDICATORILOR 1

DE ACORD GLOBAL LA SECTIA BILE \ 
RULMENȚI j

în toamna anului trecut, conducerea partidului și statului a hotărît generalizarea aplicării acordului global în toate unitățile economice. Așa cum a subliniat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, această formă superioară de organizare și retribuire a muncii este menită să asigure stimularea spiritului de răspundere și gospodăresc al întregului personal muncitor pentru utilizarea cu eficiență superioară a mijloacelor tehnice și resurselor materiale, creșterea productivității muncii și îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor dc plan.De la generalizarea acordului global în condițiile noilor reglementări a trecut mai bine de o jumătate de an. Cum s-a aplicat în întreprinderi, cu ce- rezultate ? Este cît se poate de evident că, in multe unități economice, s-a înțeles profund că acordul global este nu numai o formă mai stimulativă de retribuire, ci mai ales, și am spune chiar în primul rînd, 
o formă superioară de organizare a muncii. Ca atare, pe baza unei strategii bine puse la punct, s-au întreprins acțiuni de creare a condițiilor optime pentru aplicarea cu efecte maxime, pe o durată mai mare, a acordului global. Desigur, acțiunile nu sînt finalizate, dar rezultatele atestă de pe acum caracterul-lor pozitiv și reprezintă, într-un anumit fel, un model de abordare a acestui domeniu important al activității productive. în articolul de față ne propunem să prezentăm cîteva elemente esențiale desprinse din experiența întreprinderii de rulmenți din Brașov.
Punctul de pornire — 

perfecționarea organizării 
producției și a muncii. ”Tre‘ buie să recunoaștem că, atunci cînd s-a hotărît trecerea la generalizarea aplicării acordului global, noi nu eram prea bine pregătiți în acest scop — ne-a spus tovarășul Radu Neagu, secretar adjunct al comitetului de partid al întreprinderii. Mai concret, principiile pe care trebuia să le respectăm, condițiile pe care era necesar să le îndeplinim nu concordau cu realitatea din întreprindere. Bunăoară, pentru a încheia contracte de acord global cu anumite colective muncitorești, era necesar ca aceste colective să albă răspunderi bine delimitate, corelate între ele. Or, în multe cazuri, sectoarele de muncă aveau o activitate eterogenă, greu de urmărit, de controlat, de evidențiat. Practic, cerința introducerii acordului global a relevat existența unor neajunsuri în organizarea producției și a muncii, incompatibile cu exigențele unei producții ritmice, de mare productivitate și de calitate superioară".— Și cum ați procedat ?— Comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii, împreună cu cei mai buni specialiști din întreprinde

re, au analizat condițiile de producție de la fiecare loc de muncă. Am cerut și sprijinul unor specialiști de la Ministerul Muncii, care ne-au ajutat foarte mult, în mod concret. Drept rezultat, am elaborat un program amplu de perfecționare a fluxurilor tehnologice, a organizării muncii, de individualizare pe această bază a răspunderilor pentru producție, calitate și consumuri materiale și energetice. Desigur, nu puteam trece dintr-o dată la măsuri organizatorice generale, pe de o parte pentru că aceasta ar fi afectat îndeplinirea sarcinilor de producție, de care nu ne-ar fi scutit nimeni, iar pe de altă parte, pentru că nici nu dispuneam de toate forțele și mijloacele tehnice necesare. S-a început cu două mari secții, cea de cuzineți și cea de bile pentru rulmenți.— De ce ați ales aceste secții și nu altele pentru începerea acțiunii de modernizare a organizării producției și a muncii ?— Am. pornit cu aceste secții pe motiv că aici existau condiții mai bune pentru experimentarea unor soluții de organizare superioară a producției, pe care — trăgînd învățămintele cuvenite — să putem să le generalizăm la nivelul întreprinderii. Aceste secții au o producție în general integrată, adică primesc mate

rii prime pe care le prelucrează pină le transformă în produse finite. Scopul final urmărit prin perfecționarea structurală a activității acestor secții este de a organiza brigăzi specializate pe diverse lu- lucrări și faze tehnologice, care, în cadrul acordului global pe secție, să fie ele însele legate prin sarcini prevăzute în contracte specifice de acord global încheiate cu conducerea secției.
Fluxuri tehnologice mai 

raționale — productivitatea 
muncii mai înaltă.ln sectia cu' zineți, ing. Alexandru Hintea, șeful secției, ne explică amănunțit :— înainte, linia de prelucrări mecanice ale bucșelor era amplasată în cadrul liniilor de prelucrări mecanice ale semicuzineților, iar liniile de presare a bucșelor se aflau împreună cu presele de semicuzineți, în vreme ce linia de semiinele axiale era amplasată separat de punctele de lucru de care, în fapt, este legată prin procesul tehnologic. în esență era un flux tehnologic încrucișat, care presupunea manevrări dificile ale conteinerelor cu semifabricate, iar supravegherea întregului proces de producție era extrem de dificilă. Noua concepție a fluxurilor tehnologice înlătură aceste neajunsuri. Am procedat rațional. înce- pînd cu mutarea și reamplasarea sectoarelor de fabricație a bucșelor și semiinelelor axiale, ceea ce a creat condiții pentru reorganizarea atelierului de prelucrare mecanică a semicuzineților. După cum vedeți, pas cu pas, înfăptuim ceea ce ne-am propus și, rețineți, facem aceasta din mers, reamplasînd utilaj cu utilaj, fără a influența cu nimic producția. Mai mult decit atît, se creează condiții pentru sporirea dotării tehnice pe spațiile existente, ceea ce va duce la creșterea și pe această cale a producției noastre. Nu este vorba numai de o sporire cantitativă, ci și de o diversificare a sortimentelor fabricate. prin asimilarea cuzineților care în prezent se importă.'

La atelierul de prelucrări mecanice ale semicuzineților îl întîlnim pe maistrul principal Mircea Tircolea, urmărind mersul producției, care a ținut să adauge :— Este mult mai bine acum. Volumul transportului intre diferite operații tehnologice s-a redus cu 50 la sută. Aceasta înseamnă un cîștig pentru producție, întrucît înainte transportul îl făceau aceiași oameni care lucrau pe mașini, in dauna atribuțiilor lor principale. S-au asigurat o mai bună distribuire a utilajelor și a oamenilor, condiții ergono- mice de lucru, spațiul pentru sCule și pentru - deservirea utilajelor este mai rațional, iar faptul că fluxul are acum continuitate și că mașinile s-au specializat pe anumite piese s-a reflectat pozitiv în calitatea produselor, intrucit nu mai sint necesare reglaje atît de dese. Maistrul, șefii formațiilor de lucru pot supraveghea mai bine oamenii și, totodată, s-au întărit ordinea și disciplina în muncă.Treptat, pe măsura reorganizării fluxurilor, brigăzilor li se atribuie răspunderi concrete în măsură să Ie permită încheierea unor contracte de acord global cu conducerea secției. Mai mult decit atit, la uzinarea bucșelor șl a semiinelelor, aplicarea măsurilor la care ne-am referit a avut drept rezultat creșterea cu circa 20 la sută a productivității muncii.
Sarcini și răspunderi bine 

precizate pentru fiecare 
muncitor din secție. ° situa_ tie diferită este la secția de bile. Aici, întrucît ciclul de fabricație depășește un schimb de lucru, fiind necesare, de regulă, două sau trei schimburi, nu se poate măsura aportul fiecărui executant, motiv pentru care brigada complexă la care se aplică acordul global a cuprins întregul colectiv al secției. De asemenea, în această secție, fluxul de fabricație, cu mici excepții, este organizat pe principii tehnologice. Care este atunci noutatea ?

Ing.Grigore Conescu, șeful secției bile, ne prezintă amănunte : „Perfecționările urmărite se referă la schimbarea sistemului de retribuire corespunzător cu răspunderea fiecăruia pentru realizarea producției. Oamenii sint specializați pe diferite operații de pe fluxul tehnologic, dar secției i se eliberează fondul de retribuire numai în funcție de produsele finite realizate, înainte, acest fond era repartizat pe oameni în funcție de retribuția tarifară și de timpul efectiv lucrat, indiferent dacă unul a muncit bine, iar altul a făcut treabă de mîntuială, ceea ce se repercuta asupra rezultatelor finale ale producției. Ca atare, trebuia acționat pentru creșterea răspunderii față de calitate din partea fiecărui muncitor. Analiza efectuată în acest scop a evidențiat că deși se stabileau anumite loturi de bile care intrau pentru prelucrare pe fluxul tehnologic, practic acestea se amestecau de la o operație la alta și nu se" mai știa cine a excutat fiecare operație în parte. De ce se intîmpla așa ? Din cauza numărului insuficient de con- teinere și a dificultăților de transport între operații. Ce măsuri s-au întreprins ? In primul rînd s-au luat măsuri pentru fabricarea unui număr suficient de conteinere : apoi s-a trecut la organizarea și construirea unor sisteme corespunzătoare dc transport pe orizontală și pe verticală, astfel încît fluxul tehnologic să se desfășoare ritmic, fără strangulări și supraaglomerări. Concomitent, s-a acționat pentru raționalizarea sistemului de evidență, în sensul că fiecare conteiner cu bile este însoțit pe tot parcursul de o fișă a lotului pe care o semnează cei care execută fiecare operație în parte. La controlul final se poate stabili cu precizie cine răspunde în cazul realizării unor produse necorespunzătoare calitativ".Solicităm cîteva exemple concrete. Notăm, de pildă, că în luna februarie, presatorul Traian Bularca a cîștigat cu 182 de lei mai puțin decît loan Marin, deși aveau aceeași' re-

Producția fizică 
Număr de personal 
Productivitatea 
muncii
Retribuția medie

trimestrul 1 trimestrul 1
1983 1984

100% 103%
100% 90,4%

100° /o 113,1%
100% 112,4%*

•) Retribuția medie a crescut atît ca urmare a rezulta
telor bune obținute în producție — in cadrul acordului glo
bal, cît și ca efect al majorării retribuțiilor tarifare, potrivit 
Decretului Consiliului de Stat nr. 325/1983.

tribuție tarifară,. întrucît un lot de bile prelucrat de el a avut abateri de la normele de calitate. Din aceleași cauze, Mircea Toma a încasat o retribuție cu 242 de lei mai mică decît loan Bot.Noul sistem a fost experimentat pe două treimi din fluxul tehnologic (spre partea finală), cu rezultate satisfăcătoare. Comparativ cu anul trecut, în primul trimestru al acestui an s-au produs zilnic cu 1—2 tone mai multe bile de rulmenți, proporția de produse returnate pentru motive de calitate s-a diminuat la jumătate. iar datorită creșterii calității s-a putut reduce cu 20—25 la sută manopera de sortare, o parte din muncitoarele ce lucrau aici fiind trecute în alte locuri de muncă productive. Desigur, în final, cînd tot fluxul tehnologic va fi trecut pe acest sistem, rezultatele vor fi și mai bune.
Cîteva concluzii ce se 

desprind din activitatea de 
pînă acum. Pentru ca toate mâ* șurile organizatorice stabilite să-și dovedească din plin eficiența, să dea roadele scontate, este necesar, ca în continuare, conducerea întreprinderii să acționeze ferm pentru crearea celor mai bune condiții de producție, în această privință, trei probleme s-au desprins ca fiind deosebit de importante :

O Asigurarea aprovizionării ritmice cu materii prime, materiale și semifabricate. Neajunsurile in acest domeniu duc la modificarea structurii sortimentale prevăzute inițial in programele de fabricație, generează reglaje suplimentare la mașini și alte consecințe negative asupra productivității muncii, anihilind în bună parte timpul de lucru cîștigat prin măsurile de organizare superioară a producției.
0 Capacitatea insuficientă a sectoarelor specializate de a produce SDV-urilc necesare producției și de a executa volumul de reparații planificate se repercutează în cele din urmă asupra ritmicității și calității producției. Am reținut propunerea ca, pînă la rezolvarea de fond a problemei, o parte din aceste activități să fie dată în sarcina secțiilor de producție.• Sprijinirea mai eficientă a secțiilor aflate în organizare pentru încadrarea cu cadrele tehnice, maiștrii și muncitorii necesari, precum și pentru dotarea la timp cu mașinile, utilajele și instalațiile ' care trebuie să întregească fluxurile tehnologice în noua concepție organizatorică.

Comeliu CARLAN 
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*
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IN ANUL 40 Al LIBERTĂȚII NOASTRE?

IN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Succese importante

in îndeplinirea planului

și a angajamentelor

AU REALIZAT PLANUL
30 de unități economice 

din județul TeleormanHotărîți să întîmpine cu rezultate remarcabile ziua de 1 Mai și cele două mari evenimente politice din acest an — a 40-a aniversare a | revoluției de eliberare feocială și națională, antifascistă și antiimpe- I rialistă și Congresul al XIII-lea al J partidului —•. oamenii muncii din 30 de unități economice ale județului Teleorman raportează îndeplinirea planului de producție pe primele patru luni din acest an. între colectivele fruntașe se înscriu cele de la întreprinderea de rulmenți și întreprinderea de aparataje și accesorii din Alexandria,. întreprin- I derea de țevi sudate Zimnicea, întreprinderea mecanică de material rulant Roșiori de Vede și întreprinderea de utilaj chimic Turnu Măgurele. Valoarea producției- marfă pe care aceste unități o vor realiza pînă la sfîrșitul lunii se va ridica la peste 73 milioane lei. (Stan Ștefan, corespondentul „Scin- teii").
27 unități economice 
Idin județul TimișAcționînd cu înaltă responsabilitate pentru realizarea exemplară a sarcinilor sporite de producție ce le revin în acest an, colectivele muncitorești dintr-un număr de 27 unități economice din județul Timiș raportează îndeplinirea înainte de termen a planului pe patru luni la indicatorul producție-marfă indus- Itrială. Succesul, dedicat apropiatei sărbători a muncii de la 1 Mai, are la bâză extinderea inițiativelor muncitorești privind organizarea mai bună a activității la nivelul tuturor eșaloanelor de producție, înnoirea și diversificarea continuă a produselor, aplicarea unor procedee tehnologice moderne, întărirea ordinii și disciplinei la flecare

CARAȘ-SEVERIN : 
Importante economii 
de energie electricăOamenii muncii din întreprinderi și instituții, toți' locuitorii județului Caraș-Severin continuă să înregistreze importante succese în această direcție. Astfel, prin promovarea de tehnologii noi in locul celor energointensive, înlocuirea utilajelor și instalațiilor supradimensionate și mari consumatoare de energie, sectorizarea iluminatului industrial și raționalizarea celui public, precum și prin mai buna gospodărire a energiei de către populație, de la începutul anului au fost obținute economii de 7 785 000 kWh. Cele mai bune rezultate le dețin în a- ceastă privință colectivele de muncă de la Centrala siderurgică Reșița, care au înregistrat peste 4 milioane. kWh energie economisită, precum și minerii de Ia întreprinderile miniere Anina și Moldova Nouă. De remarcat că producătorii de energie electrică din județ s-au străduit și au produs în plus mai bine de 1,6 milioane kWh, ceea ce a contribuit la mai buna aprovizionare cu energie a tuturor consumatorilor din județ. (Nicolae Cătană, corespondentul „Sein teii").

A apărut
„ERA SOCIALISTĂ"

nr. 8/1984Revista se deschide cu editorialul „Angajare fermă a întregului popor pentru progresul multilateral și înflorirea patriei, pentru pace și colaborare internațională". în continuare revista publică articolele : „Strălucită expresie a hotărîrii poporului român de apărare a libertății și independenței naționale" ; „Sporirea puternică a productivității muncii — factor esențial de progres economi- co-social“ ; „Perfecționarea relațiilor sociale și dinamismul societății noastre socialiste" ; „Legarea strînsă a economiei politice de practică, de .cerințele vieții" ; „Decalajele tehnologice internaționale și imperativele dezvoltării".La rubrica „Dezbateri" este inserat materialul ■: „Drepturile omului in lumea contemporană".în continuare sînt publicate consultațiile : „Spiritul militant al activității ideologice și politico-educative" și „Principalele procese și tendințe care se manifestă pe plan mondial, evoluția vieții internaționale". 

loc de muncă. Sporul de producție care va fi realizat pînă la finele lunii aprilie, peste sarcina planificată, obținut în întregime pe seama creșterii productivității muncii, este estimat la aproape 330 milioane lei. Intre unitățile care și-au înscris numele la panoul fruntașilor in întrecerea socialistă se numără întreprinderea „Electrotimiș“, combinatul petrochimic „Solventul", Fabrica de memorii și componente pentru tehnica de calcul din Timișoara, Filatura de mătase naturală Lugoj, întreprinderea de produse ceramice Jimbolia. Fabrica de sticlărie Tomești. (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii").
16 unități din județul Brăilaîntrecerea socialistă desfășurată în cinstea zilei de 1 Mai. în acest al 40-lea an al libertății noastre, cunoaște și în unitățile economice ale județului Brăila o amploare deosebită. Prin folosirea cu eficiență sporită a mijloacelor materiale și a forțelor umane de care dispun, 16 întreprinderi brăilene și-au realizat sarcinile de plan la producția-marfă industrială pe primele 4 luni ale anului. Cele mai bune rezultate le-au obținut colectivele de muncă de la întreprinderea de renarații. întreprinderea județeană de, construcții-montaj, întreprinderea de industrializare a laptelui. întreprinderea pentru industrializarea legumelor și fructelor. Se estimează că pînă la sfîrșitul acestei luni depășirile de plan in aceste unități vor însuma circa 70 milioane lei. (Corneliu Ifrim, corespondentul „Scînteii").

16 unități economice 
din județul Bistrița-NăsăudDe Ia o zi la alta, in întîmpinarea marii sărbători a muncii de la 1 Mai, tot mai multe colective de oameni ai muncii din economia juV ‘dețului Bistrița-Năsăud depun efor-

CLUJ: Creșterea 
productivității munciiOamenii muncii clujeni, care au marea satisfacție pentru decernarea organizației județene de partid a Ordinului Muncii clasa I, ca urmare a ocupării locului I în întrecerea socialistă pe anul 1983, au încheiat primul trimestru al acestui an cu rezultate remarcabile. Astfel, organizînd mai bine întrecerea socialistă, unitățile industriale din județ au depășit planul pro- ducției-marfă cu aproape 190 milioane lei. întregul spor de producție a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii, indicator la care s-a realizat peste plan un spor de 789 lei pe lucrător. Depășiri mai mari au înregistrat Combinatul minier. Combinatul metalurgic din Cimpia Turzii. întreprinderile „Chimica", „Terapia", „Feleacul", ...Farmec", „Turdeana" și altele, unde au fost aplicate noi tehnologii de fabricație, s-au extins mecanizarea și automatizarea unor procese de producție, au fost întreprinse noi măsuri de organizare mai bună a producției și a muncii și au fost generalizate unele acțiuni șl initiative muncitorești. (Marin Oprea, corespondentul „Scînteii").

15,00 Telex
15,05 Universul femeilor
15,30 Emisiune în limba maghiară 

(partial color)
ÎS,30 Cintă primăvara-n tară — muzică 

populară românească
16.50 Desene animate
17,00 Fotbal : Dlnamo București — F.C. 

Liverpool. Transmisiune directă 
de la stadionul „23 August"

18.50 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) 9 Sub 

semnul angajării patriotice revo
luționare, Zilei muncii — faptele 
de muncă ale țării !

20,20 Actualitatea în economie. Cu toa
te forțele, cu răspundere revolu

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins între 25 aprilie, ora 21 — 28 
aprilie, ora 21. In țară : vremea va fi 
in general instabilă. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. Vor cădea ploi 
care vor avea și caracter de aversă, 
însoțite Izolat de descărcări electrice, 
mai frecvente în regiunile din estul 
țării. La munte ș! în zonele deluroase 
din nordul țării, precipitațiile vor fi și

PE 4 LUNIturi pentru îndeplinirea în devans a planului la producția-marfă industrială. Pină în prezent au raportat acest succes 16 unități economice, printre care întreprinderea de prelucrare a maselor plastice și întreprinderea de țesături extralate „Textila" din Năsăud, Grupul de șantiere de la acumularea și hidrocentrala Colibița. Foarte aproape de atingerea acestui obiectiv se află muncitorii'și specialiștii de la întreprinderea mecanică Bistrița, minerii de Ia exploatarea din Rodna, forestierii, sticlarii și constructorii de case. Producția suplimentară care se va realiza de cele 16 unități economice pină la sfîrșitul lunii aprilie va depăși 55 milioane lei. (Gheorghe Crișan, corespondentul „Scînteii").
15 unități economice 

din județul BuzăuAngajate cu toate forțele în ampla întrecere socialistă ce se desfășoară in cinstea zilei de 1 Mai și a marilor evenimente politice din acest an — împlinirea 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 15 unități economice din județul Buzău, printre care cele de la întreprinderea de materiale de construcții. Schela Berea, întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr, întreprinderea viei și vinului și întreprinderea de industrializare a laptelui, raportează îndeplinirea înainte de termen a planului la producția- marfă pe primele 4 luni ale anului. Avansul de timp cîștigat permite celor 15 unități economice să realizeze peste prevederi, pînă la 1 Mai, o producție în valoare de 73 milioane lei, o mare parte din aceasta fiind destinată exportului. (Stelian Chiper, corespondentul „Scînteii").
HARGHITA : Ritm înalt 

de înnoire * * 
și modernizare 

a produselor

© Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30 ; (sala Atelier) : Harap 
Alb — 20.
• Filarmonica „George Enescu"

în prim-planul preocupărilor oamenilor muncii din industria județului Harghita se situează îmbunătățirea structurii producției, creșterea calității produselor, promovarea cu consecvență a progresului tehnic, măsuri ce vor conduce la sporirea in acest an a gradului de înnoire a producției și a proceselor tehnologice cu aproape 40 la sută. Astfel, de la începutul anului și pînă in prezent au fost asimilate și introduse în fabricație o serie de produse noi cu performanțe tehnice superioare, între care tractoare pe șenile SM—800, destinate lucrărilor agricole pe terenuri în pantă, mașini și utilaje pentru industriile metalurgică, chimică, alimentară și de prelucrare a lemnului, noi tipuri de produse din beton cu adaos de cenușă, panouri din betoane cu agregate ușoare și B.C.A., mobilier, confecții, tricotaje, țesături tehnice și alte produse solicitate de beneficiarii interni și partenerii externi. (I. D. Kiss, corespondentul „Scînteii").
ționară la înfăptuirea programe
lor prioritare în economie ! © 1934
— an al producțiilor record in 
agricultură !

20,35 Trec rinduri, rîndurl muncitorii 1
— emisiune de cîntece

20,45 Moment hotărîtor in asigurarea 
victoriei revoluției de eliberare 
socială șl națională din August 
1944. 40 de ani de la realizarea 
Frontului Unic Muncitoresc

21,05 Film artistic : „Falansterul" (co
lor). O producție a Casei de filme 
Unu. Cu : Adrian Pintea. Liviu 
Ciulei, Julieta Szâny, Elena Albu, 
Eniko Szilâgyi, Fabian Gavrlluțiu. 
Vasile Nițulescu, Remus Mărgi- 
neanu, Corne! Revent, Andrei 
Fințt, Mihai Mălalmare. Scenariul: 
Florian Avramescu, Nicolae Dra- 
goș. Regia: 'Savel Stlopul. partea I

22,15 Telejurnal (partial color) © Sport
22,30 închiderea programului.

sub formă de lapovită șl ninsoare. Vin- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
intensificări In a doua parte a interva
lului din sectorul nordic. Temperatura 
în scădere în ultimele zile. Maximele 
vor fi cuprinse intre 8 și 18 grade, pe 
alocuri mai ridicate, iar minimele între 
minus 2 și plus 8 grade. In București : 
vreme în general instabilă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat, cu unele intensificări in a 
doua parte a intervalului. Temperaturile 
minime vor oscila intre 3 și 7 grade, iar 
cele maxime intre 13 șt 17 grade. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

Adunare festivă consacrată împlinirii a 100 de ani 
de la apariția revistei „Tribuna"La Biblioteca centrală universitară din Cluj-Napoca a avut loc marți adunarea festivă consacrată împlinirii a 100 de ani de la apariția revistei „Tribuna". Au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, membri ai uniunilor de creație, scriitori, oameni de cultură și artă, cadre didactice universitare, redactori, tipografi, colaboratori și cititori.în cadrul adunării au luat cuvîntul primul secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., precum și reprezentanți ai. unor reviste clujene, uniuni de creație, institute de învă- țămint superior, unități economice, care, relevind preocuparea „tribunei" de azi pentru valorificarea tradițiilor de prestigiu ale revistei, au subliniat înscrierea hotărîtă a acesteia în amplul proces de transformări revoluționare din țara noastră, îndeosebi în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, proces inițiat și condus cu fermitate și clarviziune de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.în încheiere, într-o atmosferă de vibrantă angajare patriotică, parti- cipanții la adunare au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune :„Călăuziți permanent de îndemnurile și orientările dumneavoastră privind sarcinile literaturii și ariei, ale presei, expuse cu mobilizatoare claritate la Consfătuirea de lucru de Ia Mangalia, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu precupețim nici un efort pentru a răspunde cu cinste inaltclor sarcini pe care ni le-ați încredințat. Vă asigurăm că vom acționa eu toată responsabilitatea și fermitatea ca revista «Tribuna» să-și intensifice preocupările pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, revoluționare, a oamenilor muncii culti- vind ideile nobile ale patriotismului

Cronica zileiMinistrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, generalcolonel Constantin Olteanu, a adresat ministrului Forțelor Armate Populare ale Republicii Populare Democrate Coreene, general de armată O Gin U, o telegramă de felicitare cu prilejul celei de-a 52-a aniversări a Zilei Armatei Populare Coreene. -Cu același prilej, atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene în țara noastră, locotenent-colonel Li Zăng Kil, s-a intilnit cu cadre didactice și elevi ai Școlii militare de ofițeri activi de tancuri și auto „Mihai Viteazul", cărora le-a vorbit despre semnificația evenimentului aniversat.Au fost prezenți ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Zo Iang Guk, și membri ai ambasadei.Atașatul militar al R.P.D. Coreene
ȘTIRI SPQRȚIVf

Azi, la București, Dinamo — F. C. Liverpool 

în semifinalele „C.C.E."

Cu toata căldura și sportivitatea 
alături de campionii RomânieiIubitorii sportului din țara noastră așteaptă cu cel mai mare interes partida retur dintre Dinamo București și F.C. Liverpool din semifinalele „Cupei campionilor europeni".Va fi astăzi la stadionul „23 August" din Capitală o adevărată premieră fotbalistică. Pentru întîia oară, echipa campioană a României, formația plină de merite a clubului Dinamo București, joacă într-o semifinală\a celei mai importante competiții intercluburi de pe continentul nostru — „Cupa campionilor europeni" — iar șansele ei de calificare în finală, dat fiind scorul la limită din partida-tur, rămin intacte.în fața campionilor României se va găsi pe terenul de joc o echipă vestită, F.C. Liverpool, echipa cu cel mai bogat palmares din fotbalul englez și britanic, una dintre cele mai valoroase formații de club ale acestei perioade, nu numai din Europa, ci și din lume. Dar Dinamo București a dovedit, chiar la Liverpool, că nu suferă complexe în raport cu faima și puterea reală a triplei campioane europene inter- cluburi. Ne dovedise și mai înainte această stare de spirit, caracterizată prin încrederea în valoarea forțelor proprii, prin ambiția și tenacitatea de a se impune, de pildă, in fazele premergătoare, cind a eliminat pe campioana Republicii Federale Germania, nu mai puțin celebra formație Hamburger S.V., deținătoarea trofeului „C.E.E." 1982—1983, saucind a eliminat pe campioana U.R.S.S., echipa Dinamo Minsk — deosebit de redutabilă. De neuitat rămin pentru spectatori impresionanta dăruire de sine a jucătorilor români, dar și clasa lor fotbalistică, atit de evidente in acel memorabil meci de la București, Dinamo — Hamburger S.V. 3—0 ! De aceea, credem în echipa noastră Dinamo București, in jucătorii și antrenorii ei. Credem că, astăzi, pe baza aceleiași pregătiri serioase, în pofida unor indisponibilități, campionii noștri se vor dărui total luptei sportive, purtînd cu deplină onoare culorile clubului și reprezentînd cu cinste fotbalul și sportul românesc.Fără îndoială că publicul bucureș- tean, zecile de mii de spectatori din 

socialist, ale dragostei față de partid și popor. Vom milita în continuare pentru crearea de opere literare și artistice care, prin bogăția de idei și sentimente, să răspundă așteptărilor oamenilor muncii, reflectind e- fortul lor creator pentru edificarea unei lumi noi, socialiste în patria noastră, pentru statornicirea păcii și securității in lume.Ne angajăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne perfecționăm activitatea redacțională, să găsim noi căi dc ridicare a eficienței muncii noastre, astfel incit revista «Tribuna» să fie demnă de prestigiul pe care și l-a cîștigat dc-a lungul unui veac, devenind, așa cum dumneavoastră personal ne-ați îndemnat, o veritabilă tribună de dezbatere a celor mai importante probleme ale vieții noastre politice, ideologice, sociale, culturale, pentru a-și aduce o și mai importantă contribuție la afirmarea rolului militant al artei și culturii, la promovarea eticii și echității socialiste, la formarea conștiinței revoluționare a omului nou.Asemenea tuturor oamenilor muncii din întreaga țară — români, maghiari și dc altă naționalitate — puternic mobilizați de marile evenimente ale acestui an, a 40-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944 și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, folosim prilejui acestui bilanț evocator al unui secol de strălucită tradiție în activitatea presei militante, patriotice, pentru a ne exprima încă o dată dragostea, devotamentul și recunoștința față de Partidul Comunist Român, față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mul- țumindu-vă din inimi pentru atenția pe care o acordați permanent creșterii culturii românești, înfloririi patriei socialiste, mersului ferm al României spre comunism".
s-a intilnit, de asemenea, cu militari dintr-o unitate a armatei noastre.Participanții la intilniri au vizionat o fotoexpoziție cu aspecte din viața și activitatea militarilor Armatei Populare Coreene și filme documentare.Cu oca2ia celei de-a 52-a aniversări a creării Armatei Populare Coreene. atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București, locotenent-colonel Li Zăng Kil, a organizat marți, la sediul ambasadei,’ o gală de filme, urmată de un cocteil.Au participat Nicolae Mihai. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. general-locotenent Gheorghe Gomoiu. adjunct al ministrului apărării naționale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au fost prezenți atașați militari, aero și navali acreditați la București. (Agerpres) 

tribunele stadionului „23 August" vor fi la înălțimea satisfacțiilor pe eare Dinamo i le-a adus pină acum, vor fi la înălțimea excelentei reputații de care se bucură, ca public bun cunoscător al fotbalului, mereu alături de echipa sa, încurajind fără încetare propriii jucători și, în același timp, dovedind respect pentru partenerii de joc, pentru oaspeți.Nici un gest care ar putea umbri reputația publicului nostru, mereu corect și obiectiv, nu trebuie să-și găsească locul pe. timpul desfășurării partidei, nici un gest care ar putea să atragă sancțiuni din partea U.E.F.A. nu trebuie tolerat în tribune.încurajind pe jucătorii noștri cu manifestări calde, vibrante, publicul bucureștean va ști, fără îndoială, să creeze climatul marilor sărbători sportive propice .performanței, pentru că azi Dinamo București are nevoie de un asemenea climat, care să-i dea putere și încredere, care s-o poarte spre victorie. Hai Dinamo București !
Valeriu MIRONESCUMeciul Dinamo — F.C. Liverpool va începe la ora 17 și va fi arbitrat de o brigadă vest-germană, la centru Dieter Pauli. Observator U.E.F.A. : Lucien Schmidlin (Elveția), membru al comitetului executiv și trezorier al U.E.F.A.

★Formațiile probabile ale celor două echipe : Dinamo : Moraru — Rednic. Marin. Nicolae. Stănescu — Mărginean. Dragnea. Custov — Țăl- nar. Augustin. Orac. F.C. Liverpool : Grobbelaar — Neal. Lawrenson, Hansen. Kennedy — Lee. Johnston. Sou- ness. Vhelan — Palglish. Rush.
★în cealaltă semifinală a „Cupei campionilor europeni" : A.S. Roma — Dundee United (in tur, 0—2). Semifinalele „Cupei cupelor" : Juventus — Manchester United (in tur. 1—1) și Aberdeen — F.C. Porto (în tur 0—1). Semifinalele „Cupei U.E.F.A." : Tottenham — Hajduk Split (în tur. 1—2) și Anderlecht — Nottingham Forest (în tur, 0—2).

PORTUGALIA - „ZIUA LIBERTĂȚII"

Excelenței Sale
Domnului ANTONIO RAMALHO EANES

Președintele Republicii PortughezeLa cea de-a zecea aniversare a zilei de 25 aprilie — Ziua libertății — vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, iar poporului portughez prieten noi împliniri pe calea progresului și prosperității.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaPoporul portughez sărbătorește astăzi „Ziua libertății", evocare a memorabilului eveniment de acum zece ani/cind, prin acțiunea revoluționară a militarilor patrioți, sprijiniți de masele populare, a fost răsturnat regimul de dictatură fascistă ce dăinuia de aproape o jumătate de secol.înscrisă in contextul marilor prefaceri politico-sociale ale contemporaneității, „revoluția garoafelor roșii", cum a fost supranumit actul insurecțional de la 25 aprilie 1974, a pus temelii în vederea făuririi unei vieți noi, libere pentru poporul portughez, grăbind, totodată, sfîrșitul ultimului și celui mai vechi imperiu colonial, succesul luptei de eliberare a popoarelor înrobite de colonialismul portughez în Africa.în cel zece ani care au trecut de atunci, Portugalia a străbătut un proces de schimbări progresiste de ordin politic, economic și social. Acest proces a fost marcat însă adesea de elemente contradictorii, intrucit întreaga evoluție renovatoare s-a desfășurat in confruntare permanentă cu forțele reacționare, care ați recurs Ia tot felul de manevre pentru a-și reciștiga vechile poziții.Paralel cu reevaluările pe plan intern, Portugalia a promovat in anii de după revoluție o politică do extindere a legăturilor cu toate țările, indiferent de orînduirea lor social-politică.Țara noastră, poporul român au salutat răsturnarea regimului fascist portughez, urmărind apoi cu interes și simpatie lupta forțelor democratice din Portugalia pentru transformări progresiste. România socialistă s-a numărat printre pri
' ■ DIM TA DII D ‘ COrM A! ICTE, ■/£'/£

R.D. germană. Secvențe urbanistice 
in perspectivele viitorului

Imaginile panoramice au privile
giul de a oferi privirii, prin un
ghiuri larg deschise, secvențe cu 
putere de document. De la înălți
mea celor peste 200 de metri ai 
Turnului de televiziune din centrul 
Berlinului, capitala Republicii De
mocrate Germane, înregistrezi — 
intr-o rotație completă in 60 de mi
nute — asemenea secvențe de largă 
cuprindere. De fiecare dată, mereu 
altele. Înnoiri semnificative în dez
voltarea urbană surprinzi privind 
Leipzigul de la înălțimea Monu- 
mentului .pQpparelor. sau Dresda — 
dih Șalcomid,.T3jirnului vechii pri
mării,......,, .... ...

Construcții noi, bulevarde largi, 
parcuri, zone economice cu hale 
moderne se etalează spre linia ori
zontului, ca paginile unui uriaș 
album ce compune, filă cu filă, 
bilanțul rodnic și în continuă îmbo
gățire al unui domeniu prioritar 
al economiei R.D. 
Germane : con
strucțiile. Cvar
tale cu tot con
fortul necesar — 
locuințe, magazi
ne, școli, spitale, 
grădinițe — au a- 
părut pretutindeni, ca o expresie a 
grijii față de om. An de an, zestrea 
edilitară s-a extins și modernizat. 
De la primele blocuri, ridicate cu 
cărămizi răvășite de bombardamen
te, atunci cind oamenii și străzile 
purtau încă proaspătă amintirea tra
gicei nopți a războiului, la marile 
cartiere înălțate in toate regiunile 
R. D. Germane și de aici la pla
nurile de sistematizare complexă 
pînă spre anul 2000, este un drum 
presărat cu eforturi și dăruire.

Da Berlin, Leipzig, Dresda, Halle, 
Rostock, pretutindeni te intimpină 

* noile alei cu blocuri de locuințe, 
nenumărate șantiere. Pasiunea cu 
care și-a imaginat Dresda anului 
2000 Dieter Nobius, arhitectul-șef 
adjunct al orașului, sau chipul 
în care prefigurează capitala 
R.D.G. la același orizont de 
nou mileniu muncitorii-constructori 
din orașul-satelit berlinez Marzahn 
își au temeiul in tot ce s-a înfăp
tuit în anii socialismului, tn perioa
da postbelică s-au construit și mo
dernizat 3,5 milioane locuințe, alo- 
cindu-se in acest scop circa 200 mi
liarde mărci. In cursul anului tre
cut, planul la acest capitol a fosț 
depășit cu circa 10 000 de aparta
mente. Numai în cincinalul 1981— 
1985 se vor ridica 600 000 aparta
mente noi, iar alte 340 000 vor fi 
modernizate. Cu o medie anuală de 
180 000 locuințe, circa 550 000 per
soane vor beneficia în acest an de 
un confort sporit. La Berlin, întrea
ga zonă dintre Alexanderplatz și 
Piața Marx-Engels se prezintă 
acum complet înnoită. In partea de 
est a apărut cartierul Marzahn, în 
care locuiesc 100 000 persoane. Un 
aport însemnat la înălțarea Mar- 
zahnului l-au adus tinerii. Organi
zația Tineretului Liber German 
(F.D.J.), prin promovarea unor ini
țiative de larg ecou, a mobilizat 
peste 14 000 de tineri constructori, 
veniți din toate colțurile țării, con
tribuind la construirea a 5 000 de 
apartamente, cu dotările social-cul- 
turale respective.

In orașul tirgurilor, Leipzig, nu
mai intr-un deceniu, numărul de lo
cuințe corespunzătoare la 100 de fa
milii a sporit de la 90 la 98. La 
rindul său, „Veneția de pe Elba", 

însemnări de călătorie

mele state care au recunoscut noul regim democratic portughez, iar in perioada care a trecut de atunci relațiile dintre cele două țări, favorizate de afinitățile de obîrșie, limbă și cultură, au cunoscut o considerabilă amplificare și diversificare.Acest curs a fost puternic stimulat de dialogul la cel mai înalt nivel, de acordurile și înțelegerile stabilite. întîlnirile și convorbirile dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Antonio Ramalho Eanes au adus o contribuție de cea mai mare importanță la ridicarea pe un plan superior a relațiilor bilaterale, au creat un cadru deosebit de favorabil dezvoltării pe multiple planuri a raporturilor româno-portugheze. S-au înregistrat astfel progrese însemnate in extinderea .și adincirea conlucrării pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de activitate, în spiritul și pe baza Tratatului de prietenie și colaborare româno-por- tughez, semnat in 1975, ale cărui principii și-au dovedit pe deplin insemnătatea.Ca țări profund interesate în înfăptuirea securității și cooperării in Europa, România și Portugalia au conlucrat în cadrul Conferinței general-europene, manifestîndu-și în continuare hotărirea de a contribui la transpunerea în viață a prevederilor Actului final de la Helsinki.La sărbătorirea „Zilei libertății", poporul român își reafirmă sentimentele de sinceră prietenie față de poporul portughez, căruia ii adresează, din toată inima, urări de succes in dezvoltarea democratică a tării, de prosperitate și pace.

Dresda, orașul muzeelor, a reușit să 
renască, adăugind noi străluciri ve
chiului său renume. Potrivit docu
mentelor adoptate de cel de-al 
VIII-lea Congres al P.S.U.G., pro
blema locuințelor urmează a fi so
luționată pînă in anul 1990.

Pentru realizarea unui volum de 
construcții de asemenea proporții a 
fost adoptat un amplu program cu- 
prinzînd capitole hotăritoare : pre
gătirea cadrelor, dezvoltarea indus
triei materialelor de construcții, in
troducerea rezultatelor obținute in 
cercetarea științifică,

1 Există un sistem de învățământ 
care pregătește an de an noi con
tingente de constructori : muncitori, 
tehnicieni, ingineri. Mecanizarea, 
automatizarea, industrializarea pro
ceselor tehnologice au dus la apa
riția unor noi și noi profesii. In 
prezent, detașamentul constructori
lor numără un efectiv de 800 000 

de oameni, din 
care circa 40 la 
sută au o virstă 
pină la 40 de 
ani. lntilnindu-i 
pe constructori nu 
poți să nu re
marci limbajul 

sec : „Am montat, am predat atîiea 
apartamente...", ca un raport precis. 
Privesc cu mindrie rezultatele mun
cii lor, dar și cu responsabilitate. 
Vizibilă — mai ales dacă compari 
primele locuințe cu cele ce se înal
ță în prezent. A crescut gradul de 
confort, se dă o luptă susținută îm
potriva arhitecturii uniforme, sim
pliste.

In altă ordine de idei, s-a trecut 
la modernizarea și lărgirea produc
ției de materiale pentru construcții. 
Alături de ciment, piatră, beton, 
metale se folosesc și alte materiale 
locale, in paralel, s-au investit 8 
miliarde de mărci pentru creșterea 
eficienței și reducerea consumurilor 
energetice la fabricile de ciment. A 
început folosirea unor materii pri
me cu caracteristici calitative su
perioare. La Neubrandenburg — de 
pildă — a avut loc o premieră : 
s-au montat primele noi tipuri de 
panouri termoizolante, care reduc 
cu 25 la sută combustibilul necesar 
încălzirii apartamentelor.

Există un contact rodnic între be
neficiari, pe de o parte, și arhitecți 
și constructori, pe de altă parte. 
Dialogul are loc și cu ocazia lan
sării unor schițe și modele de sis
tematizare și construcție, așa cum 
s-a petrecut recent, cind, in foaie
rele Palatului Republicii, a fost des
chisă o asemenea expoziție. Pe du
rata a trei săptămâni, 200 000 de vi
zitatori, localnici și din provincie, 
au putut vedea machete ale unor 
noi cartiere de locuit, parcuri, con
strucții social-culturale. Arhitecți și 
constructori au fost asaltați cu în
trebări. Viitoarea configurație a 
centrului din Berlin, artera 
comercială Friedrichstrasse, pri
măria Marzahnului au fost 
doar citeva din punctele de 
mare interes. Discuțiile in jurul 
planșetelor, machetelor au durat ore 
in șir. In „Cartea oaspeților" s-au 
consemnat propuneri, inițiative. Ele 
dau contur construcțiilor in per
spectiva anilor ce vor veni, consti
tuind, totodată, un moment de re
ferință in acest an jubiliar, al 35-lea 
de la proclamarea Republicii De
mocrate Germane.

I. T1MOFTE

c i n e m a
9 Acțiunea Zuzuc : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 : 20. VOLGA (70 71 26) — 9 ; 11,15 ;
13,30 : 15,45 : 18 : 20.
9 Am fost vecini („Săptămtna filmu
lui tinerilor regizori sovietici") : 
STUDIO (59 53 15) — 10 ; 12 ; 14 ; 16 : 
18 ; 20.
G Ringul : DACIA (50 35 94) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.30 ; 17.30 ; 10.30. 
© 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.

9 Secretul lut Bachus : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30 ; 17.30 ; 19,30, PACEA 
(60 30 85) — 15 : 17,15 ; 10,30.
e Galax : CIULEȘTI (17 55 46) — 0 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 : 20.
9 Ilustrate cu flori de cîmp : POPU
LAR (35 15 17) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30. 
® Imposibila iubire : MUNCA
(21 50 97) — 15 ; 18,30.
S Șapte băieți și o ștrengărită : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9 ; 11,15;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, MODERN
(23 71 01) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 : 20,15.
® Călăuza Pană albă : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9 ; 11 : 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 
20, FAVORIT (45 31 70) — 9 ; 11,15:
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.
© Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20.
© Fantezii desenate : 9 ; 10.45 ; 12,30 ;
14,15 ; Balada cavalerului Ivanhoe — 
16 ; 18 ; 20 : DOINA (16 35 38).
• îndrăgostit Ia propria dorință : 
UNION (13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 
15,45 : 18 : 20.
• Prințesa Păun ; VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
® Mexicul în flăcări : AURORA 
(35 04 66) — 9 ; 12 ; 16 ; 19. TOMIS 
(21 49 46) — 9 ; 12 ; 16 : 19.
© 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.
• Avarul : SCALA (11 03 72) — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19,15.
© Trenul : CAPITOL (16 29 17) — 8 ;
10.30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Drumul spre victorie : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9 ; 11,45 ; 14,30 ;
17,15 ; 20.
© Pescărușul speranței : CENTRAL 
(14 12 24) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18 ; 20.
• Războiul stelelor : GRIVITA
(17 08 58) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,30. 
© Salamandra : BUZEȘTI (50 43 58) — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
© Campionul : MELODIA (12 06 88) — 
9 ; 12 ; 16 ; 19.
® Febra aurului î 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.
© Competiția : ARTA (21 31 85) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
© Domnișoara Noorie : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15 ; 17,15 ; 19,15.
© Afacerea Pigot : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16 ; 18 ; 20.

teatre 

(15 68 75, la Muzeul de artă) : Recital 
de pian Oana Velcovici — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Suzana — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19 : (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Tartuffe — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 20.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pachetul cu acțiuni — 19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala Ma- 
gheru, 59 31 03) : Mița in sac — 19,30 ; 
(sala Studio) : Sentimente șl nafta
lină — 19.

• Teatrul Glulești (sala Majestic,
14 72 34) : Serenadă tirzie — 19,30;
(sala Giuleștl, 18 04 85) ; Arta con
versației — 10.
© Teatrul satlric-muzica! „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19,30 ; (sala Victoria,
(50 58 65) : Băiatul cu sticleti — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : La izvor de dor șl cintec
— 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Nota zero la purtare — 9,30 ;
Snoave cu măști — 15.
• Teatrul „Țăndărică (15 23 77) :
Aventurile iui Plum-PIum — 17 ;
(sala Batiștei) : Noul nostru ve
cin — 10.
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 19,30.
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<Pazltia taim, concepția și inițiativele președintelui Uae Ceausescu privind dezarmarea nucleară
prezentate în cadrul Conferinței de Ia Geneva

GENEVA 24 (Agerpres). —- Poziția partidului și statului nostru, con
cepția șl inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu privind, necesitatea 

, adoptării unor măsuri imediate și concrete de dezarmare nucleară au fost 
prezentate mărfi in cadrul Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, 
care dezbate, in prezent, probleme legate de oprirea cursei înarmărilor, 
in primul rind nucleare.Delegația română a intervenit în dezbateri, punînd in evidență gravitatea situației create prin acumulările cantitative și calitative de armamente nucleare, gravitate accentuată de inerția in care se află negocierile de dezarmare nucleară din cadrul Conferinței de la Geneva, precum și de impasul negocierilor pe aceeași temă din alte foruri.Pornind de la ideea că interesele fundamentale ale păcii și existenței umanității nu pot fi set'vite decît de măsuri efective de dezarmare, în primul rind nucleară, delegația română s-a pronunțat pentru concentrarea eforturilor ,de negociere pe temele legate de încetarea experiențelor nucleare, oprirea cursei înarmărilor și

trecerea imediată la dezarmarea nucleară, probleme pentru care nu au demarat incă negocieri de fond in cadrul conferinței. Delegația română a formulat, totodată, propuneri privind dinamizarea negocierilor pe problemele prevenirii riscului unui război nuclear și acordării de garanții de securitate statelor neposesoare de arme nucleare. In vederea scoaterii din imobilism a negocierilor pe aceste teme, delegația noastră a propus crearea in cadrul conferinței a unui organism subsidiar special însărcinat , cu studierea propunerilor formulate pînă în prezent, inclusiv cu elaborarea unui plan, pe etape, de realizare a dezarmării nucleare.
Imperativul intensificării și diversificării cooperării 

intre țăriie in curs de dezvoltareNAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută la sediul din New York al Națiunilor Unite, unde se desfășoară lucrările unei reuniuni a „Grupului celor 77“, președintele în exercițiu al Grupului, Porfirio Munoz Ledo (Mexic), a lansat un apel la intensificarea cooperării intre țările în curs de dezvoltare, transmite agenția E.F.E. El a subliniat necesitatea consolidării relațiilor de colaborare dintre țările în curs de dezvoltare, menționînd că

o cale principală de depășire a dificultăților economice cu care sînt confruntate aceste state este intensificarea și diversificarea conlucrării lor reciproc-avantajoase. în cadrul reuniunii sînt analizate posibilitățile de creare a unei „Bănci a Sudului", menită să promoveze finanțarea proiectelor de dezvoltare și să contribuie la soluționarea problemei lichidităților țărilor in curs de dezvoltare.
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Oprirea cursei înarmărilor și 
asigurarea păcii-obiectiv primordial 

al opiniei publice de pretutindeni 
R.F. GERMANIA „Vom protesta pînă cinci vor fi retrase 

rachetele"

*

inițiative în vederea elaborării unui tratat general 
de pace în America CentralăCIUDAD DE PANAMA 24 (Agerpres). — La Ciudad de Panama au inceput lucrările reuniunii miniștrilor adjuncți ai relațiilor externe din țările membre ale „Grupului de la Contadora" consacrate examinării a- gendei de lucru a comisiilor specializate — politică, pentru securitate și pentru problemele social-economice —, informează agenția I.P.S.Această intilnire se desfășoară in perspectiva reuniunii titularilor portofoliilor de externe ai Columbiei, Mexicului, Panama și Venezuelei, programată pentru 30 aprilie, care urmează să analizeze, împreună cu omologii lor din Costa Rica. Guatemala, Honduras, Nicaragua și Salvador, propunerile și recomandările celor trei comisii în vederea elaborării proiectului unui tratat general de pace în America Centrală.

BOGOTA 24 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Bogota, ministrul columbian al relațiilor externe, Rodrigo Lloreda Caicedo, a subliniat importanța reuniunii de la 30 aprilie a „Grupului de la Contadora", în actuala conjunctură din America Centrală, și a reafirmat necesitatea încetării amestecului străin in regiune — informează agenția I.P.S.Referindu-se Ia posibilitatea elaborării unui tratat de pace în zonă, el a relevat că există, deocamdată, o serie de dificultăți datorate alegerilor de luna viitoare din Salvador și Panama. în funcție cie reziiU tutui acestora fiind necesară o nouă fază de negocieri pentru a se ajunge la concluzii mai concrete in această problemă din partea tuturor guvernelor centro-americane.nicaragua: Unitățile militare au respins un grup de contrarevoluționariMANAGUA 24 (Agerpres). — Un comunicat publicat de cotidianul ofi'cial „Barricada" informează că unități militare nicaraguane au respins un grup de contrarevoluționari care se pregăteau să atace mai multe localități din nordul țării, transmit
agențiile France Presse și United Press International. Grupul era condus de un fost conducător somozist și a fost respins cu mari pierderi in rindul contrarevoluționarilor — 25 de morți și 35 de răniți, precizează ziarul.

Făcînd un bilanț al demonstra
țiilor și mitingurilor organizate pînă 
în prezent în Europa 
în cadrul 
ale păcii, 
de presă remarcă amploarea fără 
precedent a acestor acțiuni în R. F. 
Germania. Se menționează astfel 
că în 14 localități, între care 
Nurnberg, Frankfurt, Hanovra, Koln, 
Dortmund și Miinchen, precum și la 
bazele militare de la Mutlangen, 
Neu Ulm și Hilbronn, peste 600 000 
de cetățeni vest-germani și-au ma
nifestat profunda preocupare față 
de pericolul escaladării cursei înar-

occidentală,
marșurilor de primăvară 
agențiile internaționale

mărilor nucleare. Agenția Associa
ted Press relevă că, la o conferință 
de presă ținută după marea de
monstrație antirăzboinică de la l 
Frankfurt pe Main, organizatorii au ’ 
subliniat hotărirea tuturor oameni
lor de bună credință din R.F.G. de 
a nu se resemna în fața politicii 
de înarmare și a consecințelor a- 
cesteia pe plan social-economic. 
„Nu ne vom lăsa reduși la tăcere 
atît timp cît rachetele americane 
nu vor fi retrase de pe solul țării 
noastre" — se putea citi pe una din 
pancartele demonstranților 
Duisburg. (Agerpres).

S.U.A. „Cheltuielile militare — povară crescîndă 
pentru economie"WASHINGTON 24 (Agerpres). — Cheltuielile militare crescinde constituie „o povară" pentru economia americană — este concluzia unui studiu elaborat de Les Aspin, membru al Camerei Reprezentanților, pe baza audierilor organizate, anul trecut, în Congres — relatează agenția U.P.I. Documentul atrage atenția asupra impactului pe care bugetele militare crescinde îl au a-

supra economiei americane, a ratei șomajului și a inflației. Apreciind că în 1979 cheltuielile militare in- sumind 118 miliarde dolari reprezentau aproximativ 5 la sută din produsul național brut al S.U.A., raportul avertizează astfel că în 1987 ele vor atinge 400 miliarde dolari, echivalînd cu 7,7 la sulă din P.N.B., dacă se va menține ritmul de creștere preconizat de guvern.
ISLANDA „Să înceteze producția armelor nucleare !"

REYKJAVIK 24 (Agerpres). — 
Primul ministru al Islandei, Steln- 
grimur Hermannsson, a semnat un 
manifest elaborat de mișcarea 
pentru pace din Islanda, care cere 
inghețarea producerii de arme nu
cleare de către marile puteri. In 
manifest — relatează agenția Reu
ter — se cere insistent guvernu-

lui Islandei — țară membră a 
N.A.T.O. — să promoveze o activă 
politică de pace, să militeze pen
tru interzicerea oricărei desfășurări 
a armamentelor nucleare, pină in 
momentul in care se va ajunge la 
un acord global privind dezarmarea 
nucleară.

1 Tineretul din Grecia este angajat in primele rînduri ale mișcării populare 
ț împotriva pericolului nuclear. în fotografie : Aspect de la una din re- 

centele demonstrații antirăzboinice ale tineretului din Atena
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Evolufia situației 
din LibanBEIRUT 24 (Agerpres). — In urma consultărilor din cadrul Comitetului militar cvadripartit — ■ care include reprezentanți ai armatei libaneze și ai milițiilor druze, șiite și creștine — desfășurate marți la Beirut, s-a ajuns la un acord privind pozițiile pe care urmează să le ocupe în centrul orașului forțele antrenate în procesul de dezangajare a părților rivale, transmit agențiile internaționale de presă, citind surse ale poliției libaneze.Pe de altă parte, agențiile menționează că marți a intervenit o deteriorare a situației, înregistrindu-se noi dueluri cu arme automate și de artilerie peste linia de demarcație care separă sectoarele de est și de vest ale capitalei libaneze, între combatanți ai milițiilor creștine și musulmane. Schimburile de focuri s-au soldat cu uciderea a. cel puțin două persoane și rănirea altora.

Probleme majore ale 
vieții internaționale 

pe agenda reuniunii Biroului 
Internaționalei Socialiste COPENHAGA 24 (Agerpres). — La Copenhaga a început, marți, reuniunea Biroului Internaționalei Socialiste, transmit agențiile T.A.S.S. și D.P.A. în centrul dezbaterilor se a- flă probleme ale crizei economice cu care este confruntată lumea occidentală, aspecte majore ale actualității politice internaționale, între care necesitatea dezarmării și relațiile Est-Vest, precum și situația politică din Africa .australă.La reuniune participă circa 150 de reprezentanți ai partidelor membre ale Internaționalei Socialiste. Lpcră- rîle sint prezidate de Willy Brandt, președintele acestei organizații. I

I------

—(bin actualitatea "polîtîcȚ)
Tendințe și cerințe de revenire la regimuri civile 

în țări ale Americii LatineCu activitatea economică grav afectată de criză și cu o datorie externă de circa 350 miliarde de dolari — aproape jumătate din datoria externă a tuturor țărilor în curs de dezvoltare — statele Americii Latine sint confruntate cu dificultăți fără precedent in ultimii cincizeci de ani, care își lasă inevitabil amprenta asupra climatului social.Este limpede că impactul crizei economice se resimte cu deosebire dureros de către popoare acolo unde el se suprapune unor structuri social-economice și politice anacronice. care ag. determinat, in țările respective. ascuțirea contradicțiilor de clasă, intensificarea mișcărilor populare, o accentuată polarizare socială. Tocmai menținerea unor asemenea structuri a constituit, in multe țări latino-americane, obiectivul guvernelor militare. Acestea s-au dovedit însă tot mai ineficiente, incapabile să asigure o gestiune sănătoasă a economiei, fiind silite să cedeze in fața acțiunii forțelor democratice. Exemplul cel mai elocvent in acest sens il oferă Argentina. în urma victoriei in alegerile de acum citeva luni, noul președinte Râul Alfonsin a adoptat o serie de măsuri menite să consolideze revenirea la guvernarea civilă, după lunga perioadă a guvernării militare. A fost’, astfel, desemnat un civil in funcția de ministru al apărării. s-a decis trecerea in rezervă a peste jumătate din numărul generalilor și au fost numiți, totodată, noi comandanți șefi pentru fiecare.armă in parte : în același timp, s-a decis aducerea în fata justiției a celor ce s-au făcut .vinovați de crime politice săvirșite in timpul guvernării militarilor. De asemenea, a fost adoptată o lege de „apărare a democrației" și au fost promulgate o reformă a codului militar, prin care se acordă puteri sporite justiției civile, precum si o lege asupra reorganizării sindicatelor, vizînd democratizarea acestora.:Evoluții semnificative în acest sens ge înregistrează și in alte țări ale continentului, îndeosebi în „triunghiul

sudic" al Americii. Astfel, in Uruguay, pe baza unui acord intre militari și civili, in toamnă ar urma să fie organizate alegeri, iar în primăvara viitoare să se instaleze în palatul prezidențial noua conducere civilă a tării, după o guvernare militară de 11 ani.Criza economică gravă prin care trece tara și zvonurile privind posibilitatea aminării scrutinului au creat insă o star'e de tensiune, pretext de înăsprire a atitudinii guvernului militar față de cererile forțelor opoziționiste de restabilire a democrației in fosta „Elveție a Americii Latine". înăsprire relativă, căci, sub presiunea mișcării populare, guvernul generalului Gregorio Alvarez a trebuit, să adopte o atitudine mai suplă. Cu atit mai mult, cu cit acum cinci luni capitala țării. Montevideo, a cunoscut cea mai mare manifestație politică din istoria Uruguayului. Cei aproximativ '400 000 de participanți la manifestație s-au pronunțat răspicat pentru democrație, iar într-o proclamație prezentată participanților, partidele politice, sindicatele și alte organizații inițiatoare ale manifestației și-au afirmat hotărirea de a participa la alegeri, cerind, totodată, anularea interdicțiilor privind activitatea unor personalități și organizații politice. Observatorii de. la Montevideo au făcut o legătură între amintita manifestație și eliberarea ulterioară din închisoare a liderului Frontului Amplu, Liber Seregni, însoțită de asigurări din partea guvernanților că se va respecta calendarul electoral convenit.Un factor important al luptei pentru ‘democrație în Uruguay a devenit și mișcarea revendicativă a muncitorilor, funcționarilor, studenților, a altor categorii sociale. A arătat-o clar' mai cu seamă greva generală de la începutul, acestui an. care a paralizat principalele sectoare de activitate din țară. Programul de revendicări aL greviștilor privea o serie de aspecte economice. în primul rind salariale, dar și probleme ca „necesitatea redistribuirii bogăției

naționale", decretarea unei legi de amnistie, ridicarea interdicției privind activitatea partidelor politice și a sindicatelor etc. Asemenea revendicări continuă să ' fie formulate și în cadrul recentelor manifestări organizate de partidele politice și de sindicate, cum a fost „Ziua naționa
lă de protest" convocată la 1 aprilie din inițiativa Frontului Amplu. Organizarea de alegeri la data fixată, acordarea unei largi amnistii politice și promovarea unei politici economice care să corespundă intereselor maselor populare — iată osatura platformei de revendicări a momentului.în Chile, un larg evantai de organizații politice sint angajate in luptă sub aceeași lozincă a democratizării țării și revenirii la un regim civil. In același timp, continuă manifestările de protest' cu participarea a sute de mii de oameni. După organizarea, la sfirșitul anului trecut, a mai muitor „zile de protest național" împotriva politicii social-economice a regimului generalului Augusto Pinochet, o nouă acțiune de acest fel, cea de-a opta, s-a desfășurat nu de mult, din inițiativa mișcării sindicale democratice, sprijinită de principalele partide de opoziție. Acțiunea a avut loc în ciuda stării de urgență decretate pe întreg teritoriul național și a restricțiilor de circulație stabilite de. guvern, in- registrîndu-se puternice ciocniri între manifestanți .și forțele de ordine, soldate cu patru morți, mai mul ți răpiți și pește 100 de arestați. Rela- tind de la fața locului, agențiile de prșsă subliniau faptul Că măsurile de intimidare aplicate de autorități nu-au dat rezultate : deși străzile din centrul capitalei erau înțesate de carabinieri și elicoptere militare survolînd neîncetat orașul, manifes- tanții și-au continuat acțiunile cu dirzenie, iar în unele locuri au înălțat baricade.Generalul Pinochet a introdus o clauză constituțională pentru a rămâne la putere cel puțin pină în 1989. dar mișcarea de împotrivire continuă să cîșt.ige. în amploare și

intensitate. O atestă, pe de o parte, acțiunile de masă aflate in plină desfășurare și, totodată, o seamă de inițiative în direcția unirii tuturor forțelor sociale in vederea unei mobilizări la nivel național in lupta pentru revenirea țării la democrație, intre care recenta intilnire a conducătorilor Mișcării Democratice Populare — grupare de opoziție reunind comuniști, independenți de stingă, socialiști.O stare de efervescență a inceput să se facă simțită și in Paraguay, țară socotită pînă acum un veritabil simbol al imobilismului politicosocial. In pofida stării de asediu permanente, nu de mult s-a desfășurat pe străzile din centrul capitalei țării, Assuncion, o manifestație cu aproximativ 5 000 de participanți, in cursul căreia s-au scandat lozinci in favoarea revenirii la un regim civil și o viață politică parlamentară. Organizată de Partidul Revoluționar Febrerist, Partidul Liberal Autentic, Mișcarea Populară Colorado și Partidul. Democrat Creștin, manifestația amintită a fost prima mișcare socială de largă amploare înregistrată in Paraguay în ultimii 30 de ani.Activizarea forțelor de opoziție a devenit mai evidentă începind de acum opt luni, cind generalul Alfredo Stroessner, in urma consumării unei noi farse electorale, a inaugurat cel de-al șaptelea „mandat" prezidențial, prelungind astfel cu incă cinci ani regimul dictatorial. Pentru a-și arăta dezacordul cu regimul represiv, opoziția liberală radicală a boicotat ceremonia depunerii jură- niîntului in parlament de către Stroessner. Criticile la adresa guvernului vizează tot mai insistent restricțiile severe impuse drepturilor cetățenești.Realități ca cele înfățișate mai sus vin să confirme vigoarea mișcării pentru înnoiri democratice în „conul sudic" al Americii. parte componentă a luptei pentru democrație și progres economico-social desfășurată într-o formă sau alta pe intreg cuprinsul Americii Latine.
Vasile OROS

Necesitatea unor masuri urgente 
pentru eradicarea subnutriției 

— relevată într-un document al U.N.I.C.E.F.
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

— în preajma deschiderii celei 
de-a 41-a sesiuni anuale a Co
mitetului Executiv al Fondului 
O.N.U. pentru copii (U.N.I.C.E.F.), 
la sediul Națiunilor Unite din New 
York a fost dat publicității un do
cument în care se relevă privațiu
nile și, în general, situația grea a 
copiilor din diverse zone subdezvol
tate ale lumii. Studiul menționea
ză, potrivit agenției U.P.I., că efec
tele combinate ale secetei, lipse: 
de alimente și recesiunii economice 
mondiale au determinat creșterea 
alarmantă a ratei mortalității infan
tile. In Sierra Leone, această rață 
este de 200 la 1 000 de nou năs- 
cuți. in numeroase alte state ale 
continentului african — mai ales 
din centrul și vestul acestuia - „co
piii mor de malnutriție, iar cei care 
supraviețuiesc rămin marcați pentru 
tot restul vieții de lipsa de ali
mente".

Statisticile citate de U.N.I.C.E.F. 
scot, de asemenea, în evidență, si
tuația precară existentă în regiuni 
întinse din Asia, unde peste 100 
milioane de copii sînt afectați de 
subnutriție.

Atrăgînd atenția asupra condi
țiilor de viață dramatice a milioa
ne și milioane de oameni — în spe
cial copii - din numeroase țări in 
curs de dezvoltare, documentul 
U.N.I.C.E.F. evidențiază implicit ne
cesitatea unor măsuri urgente pen
tru eradicarea foametei și subnu
triției în lume.

in acest context, nu se poate 
eluda aberanta realitate pe care o 
reprezintă irosirea unor uriașe fon
duri pentru escaladarea cursei 
înarmărilor, în vreme ce, în țările 
cel mai puțin dezvoltate, sute de 
milioane de copii — reprezentind 
însuși viitorul civilizației noastre - 
suferă consecințele grave ale foa
metei și subalimentației.

„Problema coreeană trebuie rezolvată 
prin dialog și negocieri" 

— subliniază ziarul „Nodon Sinmun"PHENIAN 24 (Agerpres). — Intr-un articol apărut in ziarul „Nodon Sinmun" — citat de agenția A.C.T.C. — se arată că manevrele militare a- mericano—sud-coreene „Team Spirit" reprezintă un pericol la adresa păcii în peninsula coreeană. în articol se arată că S.U.A. și-au sporit bazele militare din Coreea de Sud și din jurul acesteia, unde au introdus cantități importante de armament, inclusiv nuclear. Aceasta — se menționează în articol — demonstrează de unde provin amenințările la adresa păcii în Peninsula Coreea, precum și obstrucțiile in calea unei

reglementări pașnice a problemei coreene.înlăturarea încordării create in peninsulă și rezolvareâ problemei coreene pe cale negociată reprezintă o cerință imperioasă, iar inițierea de convorbiri tripartite între R.P.D. Coreeană, S.U.A. și Coreea de Sud constituie mijlocul cel mai realist și rațional de soluționare a problemei coreene. Problema coreeană trebuie rezolvată pe calea dialogului și a negocierii, și nu prin măsuri de „forță" — notează „Nodon Sinmun".
AGENȚIILE de PRESA

- pe scurt
CONVORBIRI SOVIETO—ITA-LIENE. La încheierea convorbirilorI purtate la Moscova intre Andreij Gromîko, prim-vicepreședinte • alConsiliului de Miniștri, ministrul

1 afacerilor externe al U.R.S.S., șiGiulio Andreotti, ministrul afacerilor externe al Italiei, a fost dată publicității o declarație sovieto- 
1 italiană, in care părțile subliniazănecesitatea de a se acționa intens pentru însănătoșirea situației in ! Europa și în lume — transmiteagenția T.A.S.S. în document se relevă însemnătatea deosebită a depunerii de eforturi în direcția rea- Ilizării de ■ înțelegeri pentru limitarea și reducerea înarmărilor, pentru crearea condițiilor necesare in- • crederii și securității, pentru ate- I nuarea pericolului de -război. Intimpul vizitei, ministrul italian a fost primit de Konstantin Cernen- ko, secretar general al C.C. al 
I P.C.U.S., președintele SovietuluiSuprem al U.R.S.S.| REUNIUNE O.P.E.C. Comitetul pentru supravegherea piețelor al ! Organizației țărilor exportatoare depetrol (O.P.E.C.) se va întruni la Viena la 6 mai, s-a anunțat in capitala Austriei. în cadrul reuniu- Inii vor fi discutate probleme privind aprovizionarea și cererea de țiței pe piețele internaționale. Co- Imitetul — din care fac parte miniștrii petrolului din Emiratele Arabe Unite, Algeria, Venezuela și Indonezia — raportează lunar reuniunii I ministeriale a O.P.E.C. despre si- I tuația de pe piața mondială a țițeiului.SESIUNEA ADUNĂRII POPU- 1 LAKE A R. P, MOZAMBIC. LaMaputo a început, marți, sesiunea Adunării Populare a R. P. Mozam- 1 bic, care va examina și adopta planul de stat și bugetul pe anul 1984. I în cuvintarea rostită Ia deschide- I rea dezbaterilor. Samora MoisesMachel, președintele partidului 1 FRELIMO, președintele Republicii I Populare Mozambic, a subliniat, între altele, că soluționarea sarcinilor I construcției naționale reclamă per- | fecționarea formelor și metodelor de conducere la toate nivelurile, fo- Ilosirea rațională a resurselor materiale și umane ale țării și lichidarea oricăror forme de risipă.
GENEVA

Plan de acțiune 
în vederea combaterii 
consecințelor secetei 

din Sahel
GENEVA 24 (Agerpres). — Ofi

cialități ale O.N.U. au anunțat lan
sarea unui plan de acțiune — in va
loare de 2,3 miliarde dolari — pen
tru salvarea a opt țări africane din 
zona Sahelului afectate de o secetă 
fără precedent, care durează de 15 
ani. Planul presupune acordarea unei 
asistențe imediate in următoarele 
citeva luni, pentru satisfacerea ne
voilor de hrană a circa 31,8 
milioane de oameni din Ciad, Gam
bia, Mali, Mauritania, Niger, Sene
gal, Volta Superioară șl Insulele 
Capului Verde. Pe termen mediu, se 
prevede construirea a 72 400 noi 
puncte de aprovizionare cu apă 
potabilă a satelor cu o populație sub 
5 000 de persoane, efectuarea unor 
lucrări de oprire a înaintării de
șertului, care anul trecut a avansat 
spre sud' cu cel puțin 150 kilome
tri, crearea unei rețele de drumuri 
secundare, in lungime de 7 000 kilo
metri.

Pentru sezonul agricol 1983—1984. 
seceta a provocat, in statele respec
tive, un deficit alimentar de 1,6 
milioane tone de cereale.

A LUAT SFÎRȘIT CEA DE-A 
62-A EDIȚIE A TÎRGULUI INTER
NAȚIONAL DE LA MILANO, la 
care au expus firme din 77 de țări 
de pe toate continentele, informea
ză- agenția A.N.S.A. In cele zece 
zile cit a fost deschis, tirgul a 
fost vizitat de circa două milioane 
de persoane.DATORIA EXTERNA A SPANIEI a ajuns, la finele lui 1983, la 29 642 000 000 dolari — transmite agenția I.P.S. Din aceasta, 52 la sută reprezintă datoria externă a sectorului particular din economia națională a Spaniei.NUMĂRUL ȘOMERILOR DIN ISRAEL A ATINS O CIFRA RECORD ANUL ACESTA — 110 000. Totodată, se precizează că numai în luna martie costul vieții a crescut în țară cu 10,7 la sută. Potrivit prognozelor economiștilor, in luna aprilie costul vieții va crește cu 20 la sută.RATA ANUALA A INFLAȚIEI ÎN PORTUGALIA a ajuns, la sfirșitul primului trimestru al acestui an. Ia 30,8 la sută, față de 25,5 la sută în aceeași perioadă a anului trecut — s-a anunțat oficial la Lisabona. Prețurile au crescut mai ale? la articolele de îmbrăcăminte și alimente.LA ADDIS ABEBA. Mengistu Haile Mariam, șeful statului etiopian, președintele în exercițiu al O.U.A., a conferit cu Alfred Nzo, secretar general al Congresului Național African (A.N.C.), organizație a populației de culoare majoritare din R.S.A. A fost exprimată cu a- cest prilej îngrijorarea in legătură cu evoluțiile periculoase din Africa australă, ca urmare a continuării politicii rasiste și de apartheid a regimului minoritar de la Pretoria.ÎN ITALIA, NUMĂRUL ȘOMERILOR ESTE DE 2 278 000, a anunțat Institutul central de statistică (ISTAT). Majoritatea șomerilor sint tineri sub 29 de ani. Potrivit comunicatului, cel mai mare număr de șomeri trăiesc în sudul Italiei. Astfel, Campagna înregistrează un record în acest domeniu — peste 300 000 de locuitori ai regiunii caută

zadarnic un loc de muncă. în Sardinia, rata șomajului este de două 1ori mai ridicată față de restul |țării.
GREVA PE AEROPORTURILE I

FRANCEZE. Personalul tehnic ce •
deservește aeroporturile din Fran
ța a participat marți la o grevă, in- ’
formează agenția France Presse. 
Personalul de la aeroportul pari
zian Orly a hotărît să prelungească , 
greva pină miercuri după amiază. IÎN VEDEREA ALEGERILOR PARLAMENTARE DIN EGIPT. Luni s-a încheiat depunerea candidaturilor pentru alegerile parlamentare, de la 27 mai, din Egipt. După cum relevă agenția U.P.I., 1pentru cele 448 de locuri în Adunarea Poporului au fost înregistra- Ite peste 4 000 de candidaturi. Partidul Național Democrat, de .guvernămînt, va prezenta candidați jîn toate cele 48 de circumscripții electorale. - .

FURTUNI PUTERNICE AU '
FOST SEMNALATE IN ULTIME
LE ZILE ÎN MAI MULTE RE- I
GIUNI DIN NORD-ESTUL STA- 1
TELOR UNITE. In statele Missi
ssippi, Tennessee, Alabama ți 
Georgia, vintul puternic a provocat *
însemnate pagube '.materiale. Cel 
mai afectat a fost orașul Water I
Valley, din Mississippi, unde .jumă
tate din numărul locuințelor au fost 
distruse sau avariate, iar liniile te
lefonice și rețelele electrice — rup
te. în același timp, precizează ser
viciile meteorologice americane, în 
mai multe zone din statele Iowa, 
Illinois și Wisconsin s-au înregis
trat ploi, lapoviță și ninsoare.EXPEDIȚIA ARCTICA „POLUL NORD-25". Toți cei 12 cercetători i sovietici, membri ai expediției | arctice „Polul Nord-25“, au părăsit banchiza de gheață pe care s-au aflat în derivă timp de peste 1 000 de zile și au revenit pe continent, | * relatează agenția T.A.S.S. în timpul derivei, banchiza pe care era I instalată stațiunea „Polul Nord-25“ • a parcurs distanța de 5 000 de kilometri în zone puțin explorate I ale Oceanului înghețat de Nord. •Agenția citată precizează că deriva stației „Polul Nord-26“ continuă și se fac prospecțiuni pentru găsirea unei banchize suficient de rezistente pentru instalarea unei stațiuni de explorări care se va numi „Polul Nord-27“.

Completare la un afiș...
„Să nu se uite și cifra șomerilor 

din țările Pieței comune'1
In țările Pieței co

mune, fenomenul șo
majului continuă să 
crească, numărul celor 
rămași fără lucru ridi- 
cîndu-se - potrivit ce
lor mai recente statis
tici date publicității - 
la peste 12 milioane 
(mai exact 12,7 mi
lioane).

Semnificativă in a- 
ceastă privință este și 
imaginea alăturată, 
reprodusă de buletinul 
„European File", pu
blicat de Directoratul 
general al informații
lor de pe lingă Comu
nitatea Economică Eu
ropeană. Pe unul din 
afișele care-și pro
pun să înfățișeze sin
tetic datele cu pri
vire la populația țări
lor C.E.E. — 10 state 
totalizind 270 milioane 
locuitori — un cetățean 
din Bruxelles, unde se 
află sediul Pieței co-
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mune, a adâugat o 
alta cifra nu mai puțin

aelocventâ : aceea

numărului șomerilor e- 
xistenți în prezent in 
ansamblul acestor țâri.
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