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într-o atmosferă insuflețitoare, sub semnul hotărîrii ferme a oamenilor
muncii de a întîmpina cea de-a 40-a aniversare a eliberării patriei și

.

Congresul al Xlll-lea ai partidului cu importante realizări in îndeplinirea
planului pe acest an și pe întregul cincinal, ieri a continuat

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL CONSTANȚA

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
continuat, miercuri dimi
neața, vizita de lucru în 
j'udețul Constanța.La ampla analiză din această zi — care a cuprins o largă problematică privind realizarea unor obiective de investiții ce vor asigura creșterea în continuare a forței economice a județului Con- ’ stanța, sporirea contribuției sale la progresul general al patriei — au participat tovarășii Marin Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Silviu Curticeanu, secretar al C.C. al P.C.R., Ion M. Nicolae și Gheorghe Petrescu, viceprim-mi- niștri ai guvernului, cadre de conducere din ministere, activiști de partid și de stat.Secretarul general al partidului a examinat îndeaproape eu factorii de răspundere prezenți, cu specialiști, constructori și montori aspecte privind finalizarea lucrări- lor, de pe marea platformă a Combinatului petrochimic de la Midia și deschiderea unor noi șaAtiere de investiții în județul Constanța, a stabilit măsuri de jntensificare a ritmului de execuție, astfel îneît noile obiective să se înscrie, în- țr-un termen cît mai scurt, în circuitul productiv al economiei naționale.Elicopterul prezidențial aterizează pe PLATOUL COMBINATU

LUI PETROCHIMIC MIDIA, în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu au venit Nicolae Miha- Jache, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., Gheorghe Dinu, ministrul industriei chimice, Ion Petre, ministrul construcțiilor industriale, membri ai conducerii centralei de profil și ai combinatului. în cinstea sosirii secretarului general al partidului, președintele republicii, se află aliniată o formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, care prezintă onorul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat, și de această dată, cu cele mai calde sentimente de dragoste și stimă de către oamenii

al partidului îi sint prezentate realizările și perspectivele dezvoltării ii petrochimicSecretarului generalmuncii de pe această mare platformă industrială. Cei prezenți aclamă cu însuflețire' pentru partid, pentru secretarul său general, căruia tineri și- tinere, pionieri îi oferă cu emoție buchete de flori.Construirea puternicei cetăți a 
petrochimiei de pe maîul Mării Negre este legată, asemenea atîtor mari obiective economice și sociale de pe întregul cuprins al țării, de numele secretarului general al partidului. Edificarea acestui mare combinat s-a înfăptuit, etapă cu 

etapă, sub îndrumarea sa permanentă. Din august 1975, cînd a stabilit amplasamentul viitorului combinat, secretarul general al partidului a revenit aici în repetate rînduri pentru a urmări desfășurarea și realizarea lucrărilor de 
investiții. Și în această primăvară se află din nou în mijlocul constructorilor și petrochimiștilor de la Midia pentru a examina stadiul actual al lucrărilor pe șantier,
(Continuare în pag. a IlI-a)

SEMĂNATUL
PORUMBULUI
terminat grabnic

în toate județele !
În județul Cluj s-a încheiat 

porumbului și al altor 
primăvară

Telegrama adresată C.C.
tovarășului Nicolae Ceaușescu

semănatul
culturi

al P.C.R.9

în pagina a IV-a

STADIUL ÎNSÂMINȚÂRII PORUMBULUI, în procente, pe Județe, In 
zilei de 24 aprilie. Județul Cluj a

(După datele comunicateDin datele furnizate de Minister rul Agriculturii rezultă că, pînă în seara zilei de 24 aprilie, porumbul a fost semănat pe 1 592 600 hectare, ceea ce reprezintă 73 Ia sută din suprafața planificată. Printr-o bună organizare a muncii și folosirea din plin a utilajelor și timpului de lucru, în 12 județe s-a încheiat semănatul acestei culturi. Demn de relevat este, totodată, că în alte județe — Constanța, Buzău, Olt, Brăila, Sibiu, Maramureș — și in sectorul agricol Ilfov însămînțarea porumbului a intrat în faza finală.Există însă un șir de județe — așa cum reiese și din datele înscrise pe harta de mai sus — tinde se înregistrează rămineri în urmă la semănatul porumbului. Ne referim îndeosebi la județele Dolj, Teleorman, Călărași, Giurgiu, Prahova, Dîmbovița, Argeș, Bacău, Vaslui, Neamț, Suceava și altele, unde re- ’ zultatele de pină acum sint sub media pe țară. Cu atît mai mult în județele care mai au mari suprafețe de însămînțat, este imperios necesar să se acționeze energic pentru creșterea substanțială a vitezei zilnice de lucru. Esențial în acest scop este ca pretutindeni, în aceste județe, să se lucreze din zori și ^pină seara la semănat, iar noaptea 

seara 
încheiat semănatul porumbului ieri, 
de Ministerul Agriculturii).terenului, îolosin- din plin agregatele complexe, unde este cazul să se trea- cadrtll consiliilor agroindus- la ajutorarea unităților ră-

la pregătirea du-se Acolo că. în triale, mase în urmă.Odată cu intensificarea ritmului de lucru, o atenție sporită trebuie acordată respectării riguroase a tehnologiei culturii porumbului, realizării de lucrări de înaltă calitate in toate unitățile. In această primăvară sînt condiții deosebit de favorabile pentru. a se asigura un bun pat germinativ, care permite răsărirea uniformă a plantelor și deci obținerea densității stabilite la hectar. De aceea se impune ca in fiecare unitate agricolă, în fiecare formație de lucru, specialiștii și mecanizatorii să manifeste întreaga răspundere față de calitatea lucrărilor.Pretutindeni unde mal sînt suprafețe importante de însămînțat cu porumb, organele șl organizațiile de partid, consiliile populare, și consiliile agroindustriale au datoria să ia măsuri energice, hotărîte pentru accelerarea la maximum a ritmului lucrărilor, astfel ca semănatul acestei culturi să se încheie neintîrziat in toate județele și unitățile agricole.

Fructuos dialog de lucru menit să asigure o înaltă eficiență noilor obiective de Investiții din orașul Hîrșova Mărturii ale dragostei profunde față de secretarul general a! partldulu!
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, ■ ■ :■ -— — ■—- .45 de ani de la marile manifestații antifasciste si antirăzboinice din 1 Mai 1939• •

Marea demonstrație de la 1 Mai 1939, desfășurată sub semnul unității, al Frontului Unic dintre comuniști și 
socialiști, a evidențiat cu putere hotărîrea eroicei noastre clase muncitoare de a se opune fascismului și politicii de 
război, de a apăra interesele naționale supreme ale României. Manifestații similare cu cele din București au avut loc și în 
alte centre ale țării, la Ploiești, Iași, Cluj, Timișoara, Alba lulia, în Valea Jiului și altele. Toate acestea au exprimat 
combativitatea revoluționară a clasei muncitoare, hotărîrea oamenilor muncii, a forțelor democratice, antifasciste de 
a lupta pentru cauza libertății și democrației, a independenței și integrității României".

NICOLAE CEAUȘESCU

Aceste cuvinte ale secretarului general al partidului nostru 
dau relief unei trăsături fundamentale a manifestărilor revolu
ționare și patriotice prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Mai 1939. 
Anume aceea că ele S-AU DESFĂȘURAT PE ÎNTREG CU
PRINSUL TĂRII, IN ZECI DE CENTRE MUNCITOREȘTI, ADUNiND 
IN RINDUL MANIFESTANȚILOR ZECI Șl ZECI DE MII DE MUNCI
TORI, ALȚI OAMENI AI MUNCII, FĂRĂ DEOSEBIRE DE NAȚIONA
LITATE. Prin aceasta, ziua de 1 Mai 1939 a exprimat STAREA DE 
SPIRIT A ÎNTREGULUI POPOR, ferm hotărît să apere democra
ția și, deopotrivă, hotarele țării amenințate de politica agresivă

a hitlerismului, de pretențiile revizioniste ale statelor fasciste. 
Prin aceasta, clasa muncitoare adăuga filonului bogatelor sale 
tradiții de muncă ți luptă in slujba supremelor idealuri naționa
le o nouă pagină de eroism și dăruire revoluționară.

Prezentăm în cele ce urmează mărturii istorice de epocă, 
ilustrind ampla participare a muncitorimii la manifestările revo
luționare ți patriotice 
pe care ele au avut-o 
de peste hotare.

de acum 45 de ani, puternica rezonanță 
rindul opiniei publice din țara noastră,in

Glasul hotărît al țării întregi

Ca un „cîmp de manifestație revolu
ționară" le-a apărut organelor de siguranță ale vremii Calea Victoriei, De fapt, caracterizarea putea fi extinsă la multe dintre străzile din BUCUREȘTI. Pentru că o imensă mulțime muncitorească se revărsase pe străzi încă din dimineața zilei de 1 Mai 1939, îndreptîndu-se spre sălile de întrunire. Dar mai ales, pentru că înscrisurile de pe pancartele înălțate deasupra coloanelor, cuvîntările înflăcărate rostite de la tribuna întrunirilor, lozincile pornite din mii și mii de piepturi dădeau glas voinței de luptă a muncitorimii noastre, hotărîrii sale de a se împotrivi fascismului și războiului. Erau toate acestea atestări limpezi ale marii încrederi de care se 
bucura în rindul oamenilor muncii parti
dul comunist, forța care chemase muncitorimea română să transforme manifestările de 1 Mai 1939 într-un prilej de puternică afirmare a adevăratelor sale aspirații, a spiritului său antifascist și antirăzboinic, a patriotismului său fierbinte.Iată o relatare a „Scînteii" ilegale despre 
acea zi de neuitat :

„1 Mal. Dimineața, orele 9. Pe Calea 
Călărași și străzile vecine — grupuri 
de cetățeni se grăbesc spre sala To
mis...

lozinci anticapitaliste, antifasciste și an-ț tirăzboinice.O mare întrunire publică a avut loc la 
TIMIȘOARA, în cadrul acesteia treeîn- du-se în revistă drumul străbătut de clasa muncitoare în jumătatea de veac scursă de la instituționalizarea zilei de 1 Mai ca zi a solidarității internaționale a celor ce muncesc. Subliniind semnificația deosebită a zilei de 1 Mai 1939, unul dintre vorbitorii de aici arăta :

„în împrejurările grele de azi, cînd 
pretutindeni se ațîță ura și se aude 
zăngănit de săbii, muncitorimea, care 
este adine pacifistă, manifestează și 
pentru triumful păcii între popoare, 
dar, totodată, ține să-și exprime in mod 
public hotărîrea ei de a lupta împotriva 
oricărei tendințe externe sau interne 
de știrbire a independenței naționale, 
și această luptă o va duce, fără nici 
o precupețire, pentru salvarea țării și 
a libertăților. Sub acest simbol al mai 
bunei stări pentru clasa muncitoare și 
al păcii, care este cel tmți mare bun 
al omenirii, sărbătorim anul acesta 
ziua noastră, Ziua Muncii".puternică reafirmare a hotărîrii mun-

trarea tuturor forțelor democratice și 
sincer patriotice într-un front larg, 
combativ, împotriva dușmanului fas
cist din afară, a agenților hitleriști din 
țară... De munca voastră comună, to
varăși, de energia voastră, de fideli
tatea voastră față de clasa muncitoa
re, față de poporul român depindă 
succesul acestei lupte mărețe de sal
vare a țării".Ziua de 1 Mai 1939 se adaugă astfel firesc bogatelor tradiții ale luptei unite a clasei noastre muncitoare, constituind o măreață lecție a forței pe care unitatea o imprimă luptei clasei muncitoare.Cu îndreptățire deci, 1 Mai 1939 se așa- ză Ia loc de seamă pe drumul luptei pentru unitate muncitorească, drum pe care strălucește un alt 1 Mai, cel al anului 1944, 

cînd clasa noastră muncitoare a realizai 
unitatea sa de acțiune, prin crearea Fron
tului Unic Muncitoresc, într-un moment in care erau grav periclitate soarta tării, viitorul națiunii. Iar unită, clasa noastră muncitoare a reușit să se afirme ca pivot al coalizării forțelor patriotice pe o platformă comună de acțiune, ceea ce a asigurat îndeplinirea obiectivelor fundamentale care stăteau în acel moment în fata națiunii noastre. Impunătoarea manifestație de la 1 Mai 1939 din București

o . citorimii noastre de a se împotrivi oricărei “Sîmfc Sala ni curtea sînt arhînli- agresiuni a prilejuit-o întrunirea organi- romiș. saia și curtea sint arnipn ]= CITTÎ ln
nc... Deasupra capetelor mulțimii, 
muncitorii Conștienți ' înalță placarde 
antifasciste „SA APĂRAM GRANI
ȚELE ȚARII ÎMPOTRIVA AGRESO
RULUI HITLERIST !. „TRĂIASCĂ 
INDEPENDENTA NAȚIONALĂ A 
ȚARII !“, „JOS FASCISMUL !“, 
„AMNISTIE PENTRU DEȚINUȚII 
ANTIFASCIȘTI !“

Iată, la tribună se ridică un orator 
exprimind nevoile maselor și ale țării. 
«1 Mai este o zi internațională de 
luptă pentru drepturile și revendică
rile muncitorești — o zi de luptă con
tra fascismului». (Un tunet de aplau
ze). -Amnistie pentru deținuții anti
fasciști !» (Aplauze îndelungate)... Așa 
au vorbit oratorii muncitorilor, sus
ținuți și apărați de mulțime. Pe urmă, 
incoionați cite șase într-un rînd, ma
sele pornesc in demonstrație.

Din piepturile a douăzeci de mii de 
demonstranți răsună : JOS FASCIS
MUL ! JOS GARDA DE FIER 1 JOS 
REGIMUL DE DICTATURA REGA
LĂ ! PACE — PÎINE — PAMÎNT — 
LIBERTATE ! Cerem abrogarea pac
tului economic germano-român de 
trădare a țării. (...) Masele continuau 
să strige cu entuziasm : VREM 
ROMANIA LIBERĂ ȘI INDEPEN
DENTA ! JOS FASCISMUL ! JOS 
AGRESORUL HITLERIST ! VREM 
AMNISTIE PENTRU DEȚINUȚII 
ANTIFASCIȘTI ! Arestarea fasciști
lor !...

Demonstrația de masă din București 
și adunările din provincie au dovedit 
cit de adîncă este indignarea poporu
lui contra fascismului... Această de
monstrație a dovedit că lozincile parti
dului nostru sint urmate de mase".Ziua de 1 Mai 1939 a consemnat desfășurarea a zeci și zeci de întruniri muncitorești în orașele de pe întreg cuprinsul țării, întruniri la care, sub semnul unității de acțiune muncitorească, s-au făcut auzite

zată la CLUJ, la care au luat parte deopotrivă oâmeni ■•ăi-iritlhcii-români și -maghiari. Dînd expresie simțămintelor ce îi ■ uneau pe toți.-muncitorii țării, fără ••deose-’ bire de naționalitate, vorbitorii s-au pronunțat. împotriva politicii revizioniste promovate de guvernul horthyst, subliniind că muncitorii maghiari, ca și muncitorii români, „nu au alte deziderate decît munca și libertatea". Muncitorimea, spunea, astfel, un vorbitor, „se declară împotriva ori
căror tendințe revizioniste și afirmă că țara 
poate conta pe brațele vînjoase ale mun
citorilor în momentul suprem al apărării 
patriei". Că asemenea simțăminte erau larg împărtășite de oamenii muncii maghiari din țara noastră avea să o evidențieze și faptul că doar cîteva zile după 1 Mai 1939, la Cluj aveau să se desfășoare mari demonstrații ale țăranilor maghiari sub lozinca „Apărînd hotarele României, apărăm 
păminturile noastre!".Aceleași erau gîndurile care însuflețeau și pe muncitorii din ORADEA ; cei care au luat cuvîntul la adunarea de aici au evidențiat necesitatea luptei unite a proletariatului împotriva exploatării capitaliste, pentru apărarea și lărgirea drepturilor democratice. în același timp, a fost condamnată încheierea tratatului economic româ- no-german, apreciat de către unul dintre vorbitori nu numai ca un act de agresiune economică, ci și ca o încercare de infeuda- re politică a tării Germaniei hitleriste.Un puternic conținut antifascist au avut cuvîntările rostite la întrunirea muncitorimii din PLOIEȘTI, evidențiindu-se necesitatea unei riposte ferme și unite a proletariatului împotriva organizațiilor fasciste stipendiate de hitlerism, reafirmîndu-se voința muncitorimii de a nu precupeți nici un sacrificiu pentru a apăra libertatea și integritatea teritorială a patriei.întrunirile de la 1 Mai 1939 ău însemnat pentru muncitorii din IAȘI, GALAȚI, PIA
TRA. NEAMȚ, BACAU un prilej de a evidenția faptul că în fața ofensivei patronale muncitorimea trebuie să-și strîngă rîn- durile, să acționeze în deplină unitate de gîndire și simțire.

Amplu ecou internațional al luptei 
muncitorimii române

Patriotic, vibrant îndemn la unitate

Manifestările patriotice, antifasciste șl antirăzboinice de la 1 Mai 1939 au avut un larg ecou în opinia publică internațională. fiind apreciate, așa cum subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. ca unele dintre cele mai mari manifestări muncitorești antifasciste pe plan mondial, în condițiile în care Reichul nazist era în ofensivă, aplicînd planurile sale de înrobire politică și economică a popoarelor. Numeroase personalități ale vieții politice, ziare din diferite țări ale lumii, forumuri internaționale au elogiat atitudinea muncitorimii române, au subliniat 'profundele semnificații politice ale evenimentelor de la 1 Mai 1939.Astfel, ziarul sovietic „Izvestia" din 4 mai 1939 sublinia că „la demonstrațiile de 1 Mai la București au participat 20 mii de muncitori. Demonstrația a decurs sub lozincile antifasciste". Iar ziarul englez „Daily Herald" din 2 mai 1939 ținea să sublinieze că miile de demonstranți din București au scandat „Jos fascismul și alia- ții săi".
„Manifestările de 1 Mai din București 

și provincie au relevat intensificarea ac
tivității antifasciste a maselor, ca și o creș
tere a influentei partidului comunist — scria publicația „Rundschau", tipărită în Elveția. Numeroase pancarte exprimau ne
cesitatea apărării independenței și inte
grității țării, cereau abrogarea tratatului 
economic cu Germania, alianța cu Franța, 
Marea Britanic și Uniunea Sovietică. Pe 
Calea Victoriei, in momentul in care cei 

25 000 de demonstranți au trecut prin fața 
palatului regal și a regelui, s-au auzit lo
zinci cerind restabilirea regimului parla
mentar constituțional, front unic și popu
lar...".O înaltă apreciere a dat acțiunilor revoluționare de la 1 Mai 1939 Conferința internațională asupra problemelor democrației. păcii și apărării demnității întrunită în aceeași lună la Paris, document adoptat de conferință dențiau. totodată, unanimitatea deși simțiri ce lega pe oamenii muncii români și pe cei aparținînd naționalităților conlocuitoare din țara noastră. „Această 
voință de a rezista expansiunii puterilor 
fasciste (...) rămîne vie în masele popu
lare (...) Manifestațiile antifasciste de la 
1 Mai Ia București, mărturie spontană a 
voinței maselor, sînt o expresie strălucită. 
Dar nu numai românii aspiră să apere in
tegritatea și independenta națională, mino
ritățile etnice din România o vor în aceeași 
măsură, așa cum mărturisește o recentă 
declarație de loialitate a minorității etnice 
din Transilvania (...) Este dovada că po-

porul român se raliază la mișcarea antifas
cistă și că voința sa este de a lupta în 
mod real împotriva agresorului și fascis
mului". în cadrul ședinței din 14 mai a conferinței, reprezentantul Cehoslovaciei, salutînd prezența delegației române, ținea 
să adauge : „Numeroasele mesaje ale in-

telectualilor, muncitorilor și țăranilor care 
ne-au parvenit din România demonstrează 
voința poporului român de a apăra liber
tățile și instituțiile sale democratice".Evenimentele de la 1 Mâi 1939 au fost pe larg comentate. așa cam raporta atașatul român de presă, de la Washington, de presa- americană și posturile de radio din această țară. în aceeași lună, deschizînd pavilionul României la Expoziția internațională de la New, York, primarul orașului ținea să elogieze setea de libertate a poporului român, hotărîrea sa de a se împotrivi pericolului fascist, de a apăra integritatea și suveranitatea sa, hotărîre răspicat reafirmată la începutul acelui mai al anului 1939.

Inflăcăratul spirit revoluționar, 
patriotic al militantului comunist 

Nicolae Ceaușescu

E

Evenimentele de la 1 Mai 1939 au pus încă o dată cu putere în evidentă înaltul spirit de luptă și combativitate revoluționară al clasei noastre muncitoare, capacitatea partidului său comunist de a defini telurile luptei și căile de înfăptuire a aces- ...____  ___ ________ _______ ..tora, de a uni energiile clasei muncitoare. - punctul de vedere eu fermitate și cu deo- ale întregului popor in vederea apărării intereselor supreme ale patriei. în aceste eroice lupte revoluționare și-a personalitatea militantă, calitățile organizatorice și politice tovarășul

amintirile sale, un episod semnificativ din activitatea Comitetului Național Antifascist. El notează că „deși tinărul Nicolae 
Ceaușescu a luat cuvîntul în fața unor 
personalități proeminente ale vieții publice 
românești din vremea aceea, și-a spus

ilustrat

combativ al ma- și, patriotice deCaracterul impunător și nifestărilor revoluționare . la 1 Mai 1939 a fost rezultatul participării unite la demonstrații și întruniri a muncitorilor comuniști, socialiști, social-demo- crați. De aceea, îndreptățită era aprecierea cuprinsă în Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român la Plenara din iunie 1939 :
„întrunirile și demonstrațiile de 1 

Mai, pregătite de partid sub semnul 
mobilizării clasei muncitoare pentru 
apărarea țării împotriva fascismului 
extern și intern, în conlucrare strînsă 
cu muncitorii social-democrați, au

constituit o victorie de prestigiu obți
nută de P.C.R. pe linia făuririi unității 
de acțiune a clasei muncitoare, împo
triva ofensivei patronale, fascismului 
și pericolului de război".Ziua de 1 Mai 1939, zi de luptă unită, constituia astfel, în concepția partidului comunist, un moment important pe drumul realizării unității de acțiune muncitorească, temelie a frontului popular antifascist.Iar îndemnul său suna limpede și vibrant :

„înainte! Comuniști și muncitori so- 
cial-democrati, realizați și întăriți 
Frontul unic! Munciți pentru conceu-

umane într-un se evi- gînduri

j m a i.
întrunirile și demonstrațiile de x Mai 

âu fost pregătite sub semnul mobilizării 
clasei muncitoare pentru apărarea țării 
contra fascismului extern și intern, in 
conlucrare strânsă cu muncitorii și a» 
c ivijtii social-democrați.

Lozincile pentru i Mai au rămas cele 
ale campaniei pentru apărarea indepen» 
denței și a hotarelor țârii, contra fas. 
cismului agresor și a dictaturii regale, 
legată cu lozincile pentru îmbunătățirea 
situației clasei muncitoare

>■?< ■
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Mărturii de epocă 
antifascist, imprimat

I
despre puternicul spirit revoluționar, 

de partidul comunist manifestațiilor de 
la 1 Mai 1939

Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului nostru, calități și virtuți revoluționar-pa- triotice care au cunoscut în cei 40 de ani de la eliberarea țării, și cu deosebire în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, o plenară afirmare. în galeria marilor eroi ai patriei, istoria înscrie la loc de cinste numele tovarășului Nicolae Ceaușescu. căruia poporul întreg îi datorează împlinirile de azi ale patriei. încrederea în viitorul său luminos — viitorul comunist.Iată de ce în acest moment, cînd partidul1, țara întreagă aniversează și pun în lumină semnificațiile deosebite ale marilor manifestații muncitorești de la 1 Mai 1939,. ale înfăptuirii Frontului Unic Muncitoresc în primăvara lui 1944, lecția de actualitate a cînd poporul puternic unit cucerirea cea lismului, cucerire grad clarviziunii cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu conduce partidul și poporul — evocăm cu prețuire anii de luptă revoluționară ai tovarășului Nicolae Ceaușescu împotriva fascismului și războiului, pentru drepturi democratice, luptă în care încă din tinerețe tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a ilustrat marea sa vocație politică, patriotică. înțelegem astfel mai limpede, -mai adine consecvența unei vieți în care generațiile de azi. generațiile de mîine îsi află și își vor afla un strălucit model și un permanent îndemn.Era în 1929 cînd tovarășul. Nicolae Ceaușescu a plecat din Scornicești, satul copilăriei sale, pentru a deveni muncitor 
în Capitală. Era o perioadă grea pentru masele muncitoare. Efectele crizei economice se accentuau, exploatarea se intensifica. Au urmat apoi anii ascensiunii fascismului, ai pregătirilor de război. Din inițiativa și sub conducerea partidului comunist, a fost creat Comitetul Național Antifascist, organizație cu o largă bază de masă. Tineretul revoluționar al Capitalei a fost reprezentat în conducerea organizației de tinărul comunist Nicolae Ceaușescu. Cum se menționează în amintirile celor care l-au cunoscut atunci, „munca, activi
tatea revoluționară desfășurată l-au de
semnat pentru această învestitură". La vîrsta de 15 ani se afirmase deja in munca sindicală, participa la acțiuni demonstrative, rostea înflăcărate discursuri. Profesorul Petre Constantinescu-Iași evocă, în

acelor istorice evenimente, nostru se înfățișează mai ca oricînd — aceasta fiind mai de preț a anilor socia- datorată într-un înalt

sebită claritate, trezind admirația tuturor 
celor care l-au ascultat". Așa cum relevă documentele, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost un. participant activ la întreaga viață a acestei importante organizații de luptă împotriva fascismului. Acest fapt nu a rămas neobservat de organele de represiune, ceea ce i-a adus prima arestare. Avea 15 ani. Au rămas consemnate, în rapoartele polițienești, motivele 

reținerii : „răspindirea de afișe împotriva 
ordinii de stat". Un an mai tîrziu este iarăși arestat. Poliția l-a descoperit la Craiova, unde, ca delegat al muncitorilor din Capitală, prezentase scrisori de protest împotriva procesului conducătorilor eroicelor lupte proletare din ianuarie-februarie 1933. Tot în 1934, în toamnă, mai mulți militanți antifasciști, între care și tinărul de 16 ani Nicolae Ceaușescu, au fost arestați în strada Foișor și duși sub lovituri la prefectură. Comitetul Național Antifascist a înaintat un protest în legătură cu maltra
tarea la poliția Capitalei a muncitorului 
Nicolae Ceaușescu, membru al Comitetului 
Național Antifascist.Un fapt deosebit de semnificativ : înce- pînd din 1933, nu există eveniment important în viața Uniunii Tineretului Comunist la care tinărul revoluționar Nicolae Ceaușescu să nu fi luat parte activă; Datorită dîrzeniei și cutezanței dovedite în lupta revoluționară, înaltei răspunderi față de îndatoririle ce-i reveneau, temeinicei pregătiri politice și patriotismului înflăcărat, partidul, Uniunea Tineretului Comunist i-au încredințat sarcini de o deosebită importanță. An de an destinul revoluționar al tovarășului Nicolae Ceaușescu contururi tot mai litice l-au călit. In 1936 lucra ca regional Prahova șurat o. intensă activitate politică, a participat direct la numeroase acțiuni ilegale, a militat pentru ca un număr tot mai mare de tineri să cunoască și să urmeze cuvîntul partidului, a chemat la luptă „pentru liber
tatea de organizare, întrunire și presă, pen
tru eliberarea tuturor antifasciștilor închiși, 
pentru regim politic în închisori", „contra 
ofensivei capitalismului, a fascismului și 
războiului, prin închegarea unui larg front 
popular antifascist". Se desprinde, din conținutul acestor texte, ideea fundamentală că tinărul comunist Nicolae Ceaușescu era conștient de pericolul pe care fascismul îl

dobîndea luminoase. Acțiunile po- suîerințele l-au îndîrjit. secretar al Comitetului al U.T.C. Aici a desfă-

reprezenta pentru România ț totodată, era convins că numai unirea tuturor forțelor înaintate, patriotice și progresiste, din cadrul societății românești, sub conducerea partidului, comunist, putea constitui o puternică barieră în calea ascensiunii fasciste, în tot acest timp, Siguranța l-a supravegheat cu insistență. Pînă la urmă a fost arestat în comuna Ulmi, în județul Dîmbovița, fiind trimis în judecată, la Brașov, în fruntea unui numeros grup de militanți comuniști și antifasciști.Scria, ziarul „Dimineața", în numărul său din 29 mai 1936 : „...A început în fața Con
siliului de război al Corpului V Armată 
procesul celor 25 de persoane acuzate că 
au participat la acțiuni extremiste în ju
dețele Prahova și Dîmbovița". Procesul acesta se' număra printre numeroasele acțiuni represive pornite de autoritățile re- • gimului burghezo-moșieresc împotriva mișcării antifasciste. Semnificativ, in acest sens, este și faptul că rechizitoriul procurorului preciza, referindu-se la tinărul revoluționar Nicolae Ceaușescu, că este 
„membru activ și bun propagandist 
comunist și antifascist cunoscut de multă 
vreme ca atare de organele Siguranței și 
justiției" și că, in consecință, trebuie să 
fie pedepsit exemplar.Procesele anticomuniste din acea perioadă erau transformate de către partidul comunist în adevărate tribune de demascare a fascismului, de luptă împotriva tuturor celor care se împotriveau împlinirii idealurilor de libertate și independență ale poporului nostru. La Brașov, în 1936, rolul principal în orientarea politică a procesului j-a fost încredințat de către partid tovarășului Nicolae Ceaușescu. în sala dezbaterilor judiciare, cuvîntul tînărului militant comunist a răsunat răspicat, acuzînd justiția burgheză, demaseîndu-i pe cei vinovați de pactizare cu fascismul.Au urmat anii de detenție la Doftana, unde și-a reafirmat calitățile organizatorice și politice. La ieșirea din închisoare, în decembrie 1938, avea să îndeplinească sarcini deosebit de, complexe și de grele. Avea să participe, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la importante acțiuni revoluționare, la reorganizarea Uniunii Tineretului Comunist, la atragerea unui număr tot mai mare de tineri în lupta revoluționară. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se întilnea cu tineri din numeroase localități, analiza împreună cu ei situații concrete, propunea soluții realiste pentru a întemeia activitatea politico-educativă desfășurată în condiții de deplină conspirativitate.în primăvara eroică a anului 1939, într-un moment greu pentru țară, tot mai puternic amenințată de pericolul fascist, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a revenit rolul hotări- tor în organizarea și desfășurarea marii demonstrații antifasciste și antirăzboinice din ziua de 1 Mai. Sărbătoarea muncii din acel an de la finele deceniului al patrulea a constituit un bun prilej pentru ca poporul român să arate că este ferm hotărit să-și apere drepturile și libertățile ; zeci de mii de muncitori, de intelectuali și alți oameni ai muncii și-au exprimat voința de a apăra cu orice preț patria, de a face din piepturile lor zăgaz în fața agresorilor fasciști și hitleriști. Participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la pregătirea și desfășurarea evenimentelor de la 1 Mai 1939 înscria definitiv în istoria patriei personalitatea luminoasă a eminentului conducător politic care, peste ani, în această epocă de glorie pe care, cu demnitate și mindrie patriotică o definim „Epoca Ceaușescu", în calitate de conducător al partidului și statului, a devenit simbolul aspirațiilor spre progres și civilizație al poporului, conducind cu clarviziune și cutezanță poporul în înfăptuirea măreței opere de construcție socialistă. Lecția eroică a acelor ani, marile învățăminte ale luptei pentru unitate cunosc azi, în noile condiții, o plenară afirmare, materializată . în unitatea de neclintit a poporului în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și ales fiu al partidului și al poporului.

Pagină realizată de Silviu ACHIM și Adrian VASILESCU
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU ÎN JUDEȚUL CONSTANTA

«I 1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează amplasarea noilor unități pe viitoarea platformă industrială a orașului Hîrșova

' z,■>•?• /-

Pe șantierul marelui Combinat petrochimic Midia

(Urmare din pag. I)perspectivele legate de intrarea în funcțiune a tuturor unităților.Directorul general al marelui combinat dobrogean, Constantin Roncea, raportează că activitatea de construcții-montaj se realizează în conformitate cu indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu date ; în timpul vizitelor anterioare. în acest sens, s-a subliniat că o serie de capacități sînt deja în funcțiu- ' ne, unele se găsesc în probe tehno- ; logice, restul aflîndu-se în faze avansate de execuție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că, așa cum s-a indicat, a fost acordată cea mai mare atenție organizării minuțioase a muncii, prin stabilirea de programe zilnice de activitate pe șantier, elaborarea ■ -or grafice detaliate de urmărire ucrărilor, asigurarea unui grad ridicat de mecanizare, întărirea colaborării dintre furnizori, constructori și beneficiari.în continuare, gazdele au invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze principalele instalații ale combinatului — una dintre cele mai mari și mai moderne unități ale industriei noastre chimice, care asigură un grad înalt de prelucrare a țițeiului, fumizînd materia
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primă pentru fabricarea unui important număr de produse.O primă oprire are loc în apropierea camerei de comandă de la instalația de cracare catalitică, a- devărată „inimă" a rafinăriei. Se evidențiază că un număr de opt instalații ale rafinăriei funcționează din plin la această dată. Sînt a- nalizați în detaliu indicatorii teh- nico-economici ai utilajelor, soluțiile constructive adoptate, modul în care s-a acționat pentru îndeplinirea sarcinilor de urmărire a gradului de siguranță a instalațiilor complexe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut accelerarea ritmului de lucru pe șantier, devansarea termenelor de punere în funcțiune a instalațiilor din acest sector, indicînd ca ele să-și înceapă activitatea în perioada premergătoare zilei de 23 August.Au fost vizitate, apoi, instalațiile de dimetiltereftalat, unde este produsă materia primă pentru fire și fibre poliesterice și de etilenă (pi- roliza), care vă asigura derivate în vederea prelucrării lor superioare în cadrul platformei petrochimice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat cadrelor de conducere, specialiștilor prezenți să se acționeze cu toată răspunderea pentru a se accelera lucrările de construcții-
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montaj, astfeî încît acestea să fie finalizate în următoarele luni, în acest sens, s-a stabilit organizarea unei analize minuțioase privind programul de realizare a fiecărui obiectiv aflat în construcție, pentru luarea cit mai grabnică a tuturor măsurilor ce se impun în vederea respectării termenelor stabilite.Secretarul general al pai-tjdului a insistat asupra importanței pe care o are exploatarea rațională a tuturor mașinilor și utilajelor, folosirea instalațiilor la parametrii proiectați, cerînd să se acorde cea mai mare atenție instaurării ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, calificării și perfecționării profesionale a personalului muncitor,în numele celor ce lucrează aici, la Midia, directorul , general al combinatului mulțumește cu deosebită considerație tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru vizita cu care i-a onorat, îl asigură că muncitorii și specialiștii vor face totul pentru a se achita cu cinste de sarcinile ce le revin, pentru a se situa la înălțimea încrederii cu care sînt înconjurați.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat colectivului de oameni ai muncii de pe această importantă platformă in-
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dustrială cele mal bune urări, succes deplin în întreaga activitate, urarea de a întîmpina cea de-a 40-a aniversare a eliberării patriei cu rezultate cît mai bune în producție, în punerea în funcțiune a tuturor instalațiilor combinatului.în ultima parte a vizitei de lucru efectuate în județul Constanța, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat proiectele, de amplasare a.. 
DOUĂ NOI SI IMPORTAN
TE OBIECTIVE INDUSTRIA
LE ÎN ORAȘUL HÎRȘOVA.Vechea localitate dunăreană a trăit momente emoționante. Locuitorii Hîrșovei l-au întâmpinat cu multă căldură pe secretarul general al partidului, căruia i-au exprimat sentimentele lor de aleasă prețuire și adîncă recunoștință pentru grija statornică ce o poartă dezvoltării localității și județului lor, întregii țări, sporirii bunăstării poporului nostim. Oameni ai muncii din Hîrșova, prezenți pe platoul unde a aterizat elicopterul prezidențial, aclamă cu entuziasm, scandează cu putere numele partidului și al secretarului său general.La sosire'j tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat cu deo-
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sebită stimă de Gheorghe Uabuz; secretarul Comitetului orășenesc Hîrșova al P.C.R., primarul orașului, de reprezentanții organelor locale de partid și de stat.Un grup de pionieri și șoimi ai patriei, tineri îmbrăcați în frumoase costume populare dobrogene o- feră secretarului general al partidului buchete de flori.De la înălțimea .unei platforme, amenajată în zona în care se va ri-j ■dica noua platformă industrială brașului, tovarășul Nicolăo Ceaușescu a examinat amplasarea unităților ce urmează să ia ființă aici — șantierul naval și întreprinderea metalurgică.Secretarului general al partidului îi sînt prezentate în detaliu proiectele celor două investiții — un șantier naval pentru nave fluviale de mic .tonaj și o întreprindere metalurgică — care, situate în imediata vecinătate a fluviului, vor utiliza împreună amenajările aceluiași bazin portuar. Sînt înfățișate, de asemenea, soluțiile tehnice propuse în vederea utilizării cu maximă eficiență a terenului. Secretarul general al partidului a cerut ca proiectele elaborate să fie revăzute și îmbunătățite, avîndu-se în vedere cerințele unei eficiențe economice cît mai mari.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, examinînd proiectul viitorului șantier naval, a indicat o serie de îmbunătățiri menite să asigure o eficiență sporită activității ce se va desfășura aici, care va fi profilată în special pe activitatea de reparații a navelor.In -legătură cu viitoarea întreprindere producătoare de cabluri și sîrme, secretarul general al partidului a cernit :să;se. modifice amplasarea acestei unități, cane să fie construită'‘măi ’aproape de port, cu depozite situate chiar pe malul Dunării, în imediata vecinătate a șantierului naval, ceea ce va permite folosirea mai bună a capacităților portuare. Totodată, s-a indicat ca proiectul noii întreprinderi metalurgice să fie refăcut în ideea măririi capacității de producție la 20 000 tone pe an.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca, pentru construirea unităților de pe viitoarea platformă industrială a orașului, spațiul să fie utilizat cu maximă chibzuință, să se asigure din timp construcția locuințelor pentru oamenii muncii ce vor lucra aici.Moment de însemnătate hotărî- toare pentru dezvoltarea puternică a județului Constanța, vizita de lucru a secretarului general al partidului a pus în evidență orient
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țări, soluții și măsuri concrete de o deosebită valoare pentru activitatea unor importante sectoare ale economiei naționale, relevînd, o dată în plus, importanța pe care o acordă tovarășul Nicolae Ceaușescu analizei la fața locului, dialogului direct cu cadrele de conducere, specialiști și oameni ai muncii în ansamblul eforturilor îndreptate spre atingerea unei noi Țcațităti,-.-superi<>?r^;:îrt;'jwate domeniile vieții economico-SQciale.■ Indicațiile date și cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu s-au constituit într-un adevărat program de lucru bine conturat, cu sarcini precise și mobilizatoare, menit să asigure valorificarea Ia un nivel superior a potențialului de care dispune economia noastră națională.Entuziasmul și mîndria patriotică, profunda dragoste și prețuire cu care oamenii muncii constăn- țeni l-au înconjurat pe secretarul general al partidului pe întreg parcursul celor două zile ale vizitei de lucru în acest județ au reprezentat o expresie elocventă a hotărîrii lor de a întîmpina cu succese deosebite cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Congres al partidului.

40 DE AINU DE MARI AZB8INZII
SUB STINDARDUL PARTIDULUI

I OAMENII MUNCII CONSTRUCTORI Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ j 

| SCRISORI DE LA CITITORII „SC1NTEII“J

De la primii țăruși ai Bicazului la „Porțile de Fier IF
Mi-am început munca de dulgher 

pe marile șantiere energetice ale 
țării, prin anii 1953—1954. la ter
mocentrala de la Borzești. La Bi- 
caz am fost prezent, cum se spu
ne, de la baterea in pămint a pri
milor țăruși pină la sfirșit, pină la 
intrarea in funcțiune a acestei pri
me mari hidrocentrale a țării. Am 
lucrat apoi la hidrocentralele de pe 
Bistrița, din aval de Bicaz, ultima 
dintre ele fiind cea de la Bacău, 
pe care am terminat-o în 1966, 
cînd ne-am mutat la „Porțile de 
Fier I", unde, tot așa ca la Bicaz 
și la celelalte care au urmat, 
ne-am numărat printre primele 
brigăzi venite pe șantier și unde 
am rămas pină la încheierea lucră
rilor de construcție, in anul 1972. 
Acum lucrăm aici, la „Porțile de 
Fier II“, și vom rămâne aici, desi
gur, pină la intrarea in funcțiune 
a hidrocentralei. După aceea ne 
vom duce acolo unde țara va avea 
nevoie de brațele și de priceperea 
noastră, ne vom aduce, în conti
nuare, contribuția la asigurarea 
independenței energetice a țării,

Vrednicia oamenilor sporește rodnicia ogoarelor
tn iulie 1982, in județul Constan

ța, am avut un oaspete deosebit : 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. A 
vizitat două cooperative agricole de 
producție din cele patru din comu

unul dintre obiectivele de bază 
stabilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru etapa viitoare de 
dezvoltare a patriei noastre.

După cum vedeți, vorbesc nu 
numai despre mine, ci despre toți 
cei 57 de oameni din brigadă, pen
tru că noi alcătuim un colectiv 
slrîns unit, format încă la Bicaz 
șl care nu se desface atunci cînd 
lucrările de construcție de pe un 
șantier se încheie. Au fost, desigur, 
și unii care n-au rămas in brigadă, 
văzind că la noi nu-i chip să te lași 
pe tinjeală. Cei mai mulți însă au 
rămas.

în prezent, lucrăm ia centrala 
electrică propriu-zisă, unde am avut 
ele executat 326 000 metri cubi de 
betoane, din care am realizat pină 
acum cea mai mare parte. Ce a 
mai rămas vom executa în cinstea, 
celor două evenimente mari ale a- 
cestui an — a 40-a aniversare a zi
lei de 23 August și Congresul al 
XIII-lea al partidului.

în partea românească a hidrocen
tralei, montajul turbinelor se des

na noastră, Cogealac : cea care 
poartă numele comunei și alta de
numită „Tariverde". Parcă-l văd ca 
acum pe secretarul general al parti
dului : elicopterul a aterizat chiar 

fășoară din plin : prima se află in 
stadiu final de montaj, cea de-a 
doua — intr-o fază avansată, iar la 
cea de-a treia se lucrează din plin 
la betonarea statorului. Și mon
tării muncesc, cu abnegație, zț și 
noapte, pentru îndeplinirea la timp 
a sarcinilor și a angajamentelor pe 
care și le-au asumat. Ne pregătim 
ca, in cinstea celor două mari eve
nimente, in vara acestui an să pu
nem in funcțiune primele grupuri 
energetice. Barajul se află la cotele 
prevăzute în proiect. în corpul iui 
au fost turnați circa 2 000 000 mc 
de beton, acum se execută lucrări 
de finisaj. Tot în fază finală se află 
și betonările de la ecluza din par
tea românească, unde s-au montat 
cele patru porți. Și constructorii, și 
montorii știu să-și respecte și își 
vor respecta cuvintul dat.

Nicolae CIORTAN
șef de brigadă pe șantierul 
Sistemului hidroenergetic 
„Porțile de Fier II"

la răscrucea acestor două unități 
agricole. A văzut cultura de fasole 
in pergole și a apreciat faptul că 
realizasem 1 670 kg la hectar față 
de 1 300 cît obținusem cu un an 

înainte. Apoi a vizitat lanul de 
griu și a spus : „Aveți o producție 
bună, dar să nu se piardă nici un 
bob". Un an mai tîrziu, ținând sea
ma de această indicație-indemn, am 
reușit să obținem peste 4 000 kg/ha 
griu, circa 5 300 kg orz, iar C.A.P. 
Tariverde — 6 380 kg griu la hectar, 
prilej ca care președintele statului 
nostru i-a felicitat pe inginerul-șef 
Gheorghe Epu. Avem în cadrul co
munei ferme ale I.A.S. care au ob
ținut 16 000 kg porumb la hectar, 
ferme conduse de Teodor Pariza și 
Fenzi Nuramet. Asta înseamnă că 
putem valorifica mai bine poten
țialul productiv al solului, asta-n- 
seamnă că putem folosi mai judi
cios întregul sistem de irigații, 
pentru că vreau să precizez un lu
cru : din 27 000 de hectare teren 
agricol, dispunem de 21 000 de hec- 

'tare irigate. Practic, am reușit să 
irigăm tot terenul arabil. Ne-am 
înscris, vreau să spun, în marea 
bătălie care s-a dat pentru irigarea 
pământurilor Dobrogei. Și ne-am 
aflat în primele rinduri, noi, cei 
din Cogealac. Pentru că de felul in 
care știm să ne gospodărim pămân
tul depinde bunăstarea noastră. 
A celor 8 200 locuitori ai comunei, 
reuniți în patru cooperative agrico
le de producție, o întreprindere 
agricolă de stat și o stațiune de 
mecanizare care a luat locul II pe 
județ în întrecerea socialistă. In 
ultimii cinci ani am ajuns la o 
producție globală de 560 milioane 
lei. Numai sectorul zootehnic cu
prinde peste 45 la sută din pro
ducția globală : circa 100 000 ovine 

în cele patru cooperative ; un com
plex de creștere și îngrășare a ber- 
becuților la I.A.S. Cogealac, cu un 
.rulaj de 60 000 de capete anual : 
vun complex intercooperatist de 
creștere și îngrășare a porcilor, cu 
un rulaj anual de 31 000 de capete. 
Mai avem o asociație viticolă in- 
tercooperatistă cu 426 ha, cea mal 
modernă din județ, cu o producție 
de 10 500 kg struguri la hectar.

Pot spune că sintem o comună 
bogată, lată, de pildă, in gospodă
riile populației efectivele de ani
male au crescut in fiecare an și 
avem acum 12 687 capete de ovine, 
1 000 de capre, 1 860 porci, circa 
27 000 păsări — deci dublu sau tri
plu față de anii anteriori.

Oamenii, majoritatea, lucrează in 
unitățile de pe teritoriul comunei, 
la sisteme de irigații, la întreprin-

Prețuirea munciiLa sesiunea recentă a Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii, a înminat înalte distincții cîștigătorilor întrecerii socialiste din anul trecut. Asemenea solemnități au intrat în practica acestor ani, fiind adevărate clipe de sărbătoare, de cinstire a muncii. Am avut și eu bucuria să trăiesc asemenea momente cînd întreprinderii noastre i s-au conferit înalte distincții, răsplată a rezultatelor înregistrate în producție, într-o astfel de împrejurare mi s-a conferit și mie Steaua și titlul de Erou al Muncii Socialiste.Iată de ce, socotesc, sînt îndreptățit să afirm : niciodată ca în acest răstimp, cuprins între Congresul al IX-lea al partidului și prezent, munca nu s-a bucurat de atîta prețuire. Oriunde s-ar desfășura — în uzină, pe șantier. în mină, în lanul de pîine al tării ori Ia planșetă sau în laborator — munca dă măsura vredniciei noastre. recunoașterea socială. Este climatul promovat cu tenacitate și spirit revoluționar exemplar de către conducătorul partidului și al tării.Se spune că cele mai convingătoare argumente sînt acelea care 

derea de vinificație, în I.A.S., 
S.M.A, sau C.A.P.-uri. Iar rezulta
tele muncii lor s-au materializat in 
gospodării înfloritoare, in locuințe 
arătoase, moderne.

Bătrînii își mai amintesc de ca
sele din chirpici șl acoperite cu 
stuf, de anii copilăriei, cînd umblau 
desculți. Azi, cine trece prin Cogea
lac o să vadă blocurile construite 
pentru specialiști, magazinele uni
versale din cele șase sate, centrul de 
încercare a soiurilor la Tariverde, 
centrul pentru protecția plantelor 
șl sistemul de irigații. O să vadă 
o localitate sistematizată, alimen
tată cu apă curentă, cu secții de 

'prestări servicii. O să vadă trei că
mine culturale, un liceu industrial, 
școli generale în fiecare sat. O co
mună ca atîtea altele din țară, al 
cărei chip este de nerecunoscut. Și

îndeamnă la muncăizvorăsc din viața fiecăruia. Un asemenea argument din viata mea : cu doar zece ani în urmă. în 1974, eu eram încă un tînăr muncitor ; și iată, în puținii ani care ău trecut de atunci, am devenit muncitor specialist, inginer, Erou al Muncii Socialiste. Un destin singular ? Dimpotrivă. Unul din miile și milioanele de destine muncitorești, afirmate în noile condiții sociale, în climatul democrației revolutio- nar-muncitorești propriu perioadei inaugurate de Congresul IX al partidului, pe care o numim cu mîndrie „Epoca Ceaușescu". Climat în care munca și omul muncii se bucură de cea mai înaltă cinstire.Se poate argumenta această idee și cu repetatele dialoguri de lucru pe care secretarul general al partidului le are permanent cu cei ce muncesc. Dialoguri fructuoase, la fața locului, în care se analizează stadiul realizării programelor elaborate de partid, direcțiile de acțiune, căile perfecționării necontenite a noului mecanism eco- nomico-financiar. In urma acestor analize făcute de secretarul general al partidului s-a dezvoltat în întreprinderea noastră producția de mașini-unelte, a sporit contribuția ei la echiparea altor unități industriale, se desfășoară pe un front 

mal cu seamă, din 1978 încoace1, 
cînd, odată cu darea in folosință a 
sistemului de irigații, pământurile 
Dobrogei și-au arătat vigoarea, pu
terea, rodnicia. Avem convingerea 
că anul 1984 va fi și pentru Cogea
lac anul unor producții de 5 500 kg 
griu la hectar și de peste 10 tone 
porumb la ha ; iar in solele inten- 
sive, conform indicațiilor conduce
rii partidului — de peste 20 de tone.

Așa că-l informăm pe președin
tele țării că la noi, la Cogealac, 
boabele nu s-au pierdut, ci au spo
rit, că tot ce ne-a spus atunci, in 
1982, a fost respectat întocmai, a 
fost transpus in fapte.

Vasile GRĂDINARII 
primarul comunei Cogealac, 
județul Constanța

și mai susținută |larg bătălia pentru calitate, competitivitate, eficiență economică.Dar Cugirul este doar unul dintre nenumăratele centre industriale care au cunoscut o puternică dezvoltare în acești ani. Asemenea rodnice dialoguri de lucru au avut loc peste tot în acest răstimp de cînd la cîrma destinelor tării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se poate deci afirma, cu deplină certitudine, că tara și conducătorul ei se află într-o indestructibilă legătură, că această profundă cunoaștere a realității stă la baza întregii strategii a dezvoltării patriei.Toate acestea reprezintă însufle- țitoare îndemnuri de a ne mobiliza energiile creatoare în spirit revoluționar, pentru a face din acest an, al 40-lea al libertății noastre, anul Congresului al XIII-lea al partidului, un an de noi și mari succese în construcția socialistă, răspunzînd înflăcăratei chemări a tovarășului Nicolae Ceaușescu la [recenta Plenară a Comitetului Central.
Inq. NIcodim ROȘCA
Erou al Muncii Socialiste, 
directorul întreprinderii mecanice j 
Cuglr, județul Alba
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Printr-o temeinica organizare a muncii și folosirea din plin a mijloacelor mecanice

ÎNSĂMÎNȚAREA PORUMBULUI
- terminată grabnic în toate județele I

PLANTAREA CARTOFILOR
- încheiată urgent pe toate suprafețele I

în județul Cluj s-a încheiat 
semănatul porumbului 

și al altor culturi de primăvară 
Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Oamenii muncii din agricultura județului Cluj - români, maghiari 

și de altă naționalitate — in frunte cu comuniștii, raportează că, 
drept urmare a măsurilor luate de organele și organizațiile de 
partid, prin concentrarea tuturor forțelor mecanice și manuale, prin 
mobilizarea exemplară a mecanizatorilor și cooperatorilor, a tuturor 
locuitorilor din sate, au încheiat, la 25 aprilie, insămințarea porum
bului pentru consum, a soiei, sfeclei de zahăr, cartofilor, inului 
pentru fibră.

In telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de către Comitetul județean Cluj al P.C.R., 
se arată : „Acordăm in continuare o atenție sporită activității po
litice și organizatorice pentru mobilizarea tuturor locuitorilor satelor 
la desfășurarea lucrărilor de întreținere a culturilor, a pajiștilor na
turale, asigurării bazei furajere, în vederea creșterii eficienței între
gii activități din zootehnie, pentru realizarea efectivelor de animale 
și creșterea producțiilor vegetale și animale, atit in unitățile de stat 
și cooperatiste, cit și în gospodăriile proprii ale membrilor coope
ratori și ale producătorilor individuali.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima incâ o dată hotărirea 
de a intimpina cu rezultate de prestigiu cele două mari evenimente 
ale anului — cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistâ și cel de-al Xlll-lea 
Congres al partidului - și vă asigurăm, mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, că oamenii muncii de pe ogoarele jude
țului Cluj vor munci cu toată pasiunea și dăruirea pentru a ridica 
întreaga activitate din agricultură la nivelul cerințelor noii revoluții 
agrare, pentru a obține recolte tot mai bogate, sigure și stabile, 
aducindu-și contribuția la progresul și propășirea județului, la în
florirea scumpei noastre patrii - Republica Socialistă România".

HOTĂRlTOARE ESTE ACUM FOLOSIREA 
FIECĂREI ORE BUNE DE LUCRU IN ClMP

Deși ne apropiem de sfirșitul lunii aprilie, intr-un șir de județe 
insămințarea unor culturi agricole de primăvară și îndeosebi a 
porumbului este intîrziată. în legătură cu desfășurarea lucrărilor și 
măsurile care se întreprind in vederea încheierii grabnice a insămin- 
țărilor, corespondenții noștri au adresat unor activiști de partid și 
cadre de conducere din agricultura județelor Teleorman si Vaslui 
următoarele întrebări : 1. CARE ESTE STADIUL ÎNSAMlNTARIl
PORUMBULUI? 2. CE SE ÎNTREPRINDE ÎN VEDEREA ÎNCHEIE
RII GRABNICE A LUCRĂRILOR ? Iată răspunsurile primite :

teleorman ; Se acționează energic 
pentru recuperarea întirzierilor

Ing. Vasîle BONCOTA, director 
al direcției agricole județene :1. Pînă în seara zilei de 24 aprilie, porumbul — cultura cu cea mai mare pondere în județul nostru — s-a semănat pe 44 la sută din suprafața prevăzută. Așadar, numai la porumb mai avem de insămînțat 58 000 hectare. Cu' mijloacele mecanice din dotarea stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii puteam realiza o viteză maximă la semănatul porumbului de 10 000 hectare. De la inceputul campaniei de primăvară însă, din cauza ploilor doar în cîteva zile s-au realizat și depășit la semănat vitezele stabilite. întrucît precipitațiile nu au avut caracter uniform, în unele consilii agroindustriale — Crîngeni, Buzescu, Zimnicea. Traian, Salcia, Roșiori de Vede — uti- lizîndu-se din plin capacitatea de lucru a agregatelor de pregătire a terenului și de semănat, rezultatele sint peste media înregistrată la nivelul județului. Nu-i mai puțin a- devărat că întîrzierea însămînțări- lor se datorează și faptului că în- tr-o serie de unități agricole din consiliile agroindustriale Dobro- 

tești. Drăgănești Vlașca, Smirdioa- sa. Videle, Orbească nu s-a reușit să se folosească forțele mecanice la nivelul posibilităților, să se a- dapteze operativ activitatea la condițiile’ pedoclimatice din această primăvară capricioasă.2. Pentru accelerarea ritmului în- sămințărilor și terminarea lor în cel mai scurt timp, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit noi măsuri. Se urmărește, în principal, efectuarea semănatului pe întreaga durată a zilei, din zori și pînă se înnoptează. în acest scop, activiști de partid și de stat, cadrele de conducere și specialiștii din unitățile agricole controlează permanent starea terenurilor, con- centrînd operativ mijloacele mecanice pe solele unde se poate lucra cu maximum de randament. Se fac deplasări de mașini și utilaje între fermele aceleiași unități, dar și între cooperativele agricole sau chiar consiliile agroindustriale. Pentru ca semănătorile și a- gregatele complexe necesare pregătirii terenului să nu rămînă nefolosite, ele au fost dirijate operativ pe unitățile unde s-a putut trece la lucru imediat după înce

tarea ploilor. Totodată au fost luate măsuri pentru buna organizare a locurilor de muncă și aprovizionarea lor permanentă cu carburanți, semințe, erbicide, îngrășăminte chimice, piese de schimb. Formații speciale de cooperatori fac la capătul solelor alimentarea rapidă a semănătorilor cu îngrășăminte și semințe, A fost generalizat schimbul doi la pregătirea terenului. în acest scop, alături de mecanizatori sînt folosiți și mecanici de întreținere sau alți lucrători din unitățile agricole care știu să- mînuiască tractorul. Eforturile pentru grăbirea însămîn-
vaslui : Forțele 

pe terenurile în
loan SMIDT, secretar al comite

tului județean de partid :1. Ploile căzute la scurte intervale de timp, cît și temperaturile scăzute din sol au îngreuiat desfășurarea normală a însămîiițării porumbului în județul Vaslui. Ca urmare, pînă la această dată porumbul pentru boabe a fost semănat abia pe 53 la sută din cele 77 500 hectare prevăzute a se cultiva în această primăvară. Această rămînere în urmă este determinată insă și de deficiențele care mai există în organizarea muncii și folosirea integrală a timpului de lucru favorabil, în unele perioade. Că așa stau lucrurile o dovedește faptul că unele cooperative agricole și ferme ale întreprinderilor agricole de stat, între care cele din Lunca Bradului, Berezeni, Drînceni, Murgeni, Fruntișeni, în care munca a fost organizată temeinic și s-a lucrat noaptea la pregătirea terenului, sînt pe cale de a încheia semănatul. Iar în multe unități din consiliile agroindustriale Puiești, îvănești. Ștefan cel Mare și Codă- iești lucrările au rămas serios în urmă.2. Comitetul județean de partid a întreprins măsuri suplimentare în vederea urgentării și terminării semănatului porumbului în cel mai scurt timp. în acest scop, urmărim permanent desfășurarea lucrărilor și intervenim prompt acolo unde este necesar. Activiștii de partid și alte cadre cu munci de răspundere au fost repartizați pe unități agricole, ei aflindu-se permanent pe teren, alături de mecanizatori și, împreună cu specialiștii, organizînd munca. De asemenea, am procedat la redistribuirea mijloacelor mecanice în cadrul consiliilor agroindustriale, adică de la o unitate în alta și chiar între consiliile agroindustriale a- propiate, pentru a aiuta unitățile în care lucrările sint râmase in 

Pe terenurile cooperativei agricole Sînmartin, județul Harghita, plantarea cartofilor se execută mecanizat, cu mașini 
de mare randament Foto : Szakâcs V. Sândor

țărilor sînt îmbinate cu răspunderea maximă față de respectarea normelor agrotehnice, adaptindu-se tehnologiile de lucru la condițiile concrete de pe fiecare solă din fermele vegetale. Se cuvine subliniat sprijinul pe care îl acordă unităților agricole membrii biroului comitetului județean de partid, celelalte cadre din aparatul de partid și de stat al județului. Toate a- cestea ne dau garanția că în condițiile ameliorării vremii vom reuși în perioada următoare să în- sămînțăm zilnic între 12 000—13 000 hectare. (Stan Ștefan, corespondentul „Scînteii).
sint concentrate 

pantă și zvintateurmă să grăbească încheierea semănatului. Prin această activitate de întrajutorare au fost repartizate 120 de semănători provenind din stațiunile pentru mecanizarea a- griculturii aflate în consiliile agroindustriale din sudul și estul' județului. Totodată, am luat măsura ca formațiile de lucru să fie menținute permanent la capătul solelor, pentru a lucra și între ..ferestrele" dintre ploi. în vederea folosirii din plin a utilajelor se efectuează, din oră în oră. controlul solelor pentru a fi identificate și însămînța- te în mod operativ cele zvîntate. Ținind seama de configurația terenurilor din județul nostru, se urmărește concentrarea forțelor mecanice și umane pe suprafețele situate în pantă și pe cele zvîntate, unde se poate însămînța mai repede și mai cu spor. Așa s-a procedat luni și marți în unele cooperative agricole și ferme ale întreprinderilor agricole de stat din consiliile agroindustriale Bîrlad, Huși, Murgeni, Codăiești, starea solului și cantitățile inegale de precipitații permifînd. continuarea semănatului. în pofida condițiilor deosebite din această primăvară, urmărim ca. peste tot. să se efectueze lucrări de bună calitate, să fie respectate cu strictețe tehnologiile stabilite. în acest scop, asigurăm prezenta în cîmp a specialiștilor. pentru a nu se face nici un rabat calității și a se folosi la maximum fiecare oră bună de lucru. Nu așteptăm deloc zile ideale pentru semănat, ci acționăm peste tot acolo unde se poate lucra. Știm că. în asemenea situații-, ho- tărîtoare este organizarea bună a muncii și. de aceea, procedăm ca atare, fiind hotăriți să folosim din plin forțele de care dispunem și fiecare oră bună de lucru pentru a încheia în cel mai scurt timp semănatul porumbului. (Petru Nu
cula, corespondentul „Scînteii").

Pînă în scara zilei de 24 aprilie cartofii de toamnă au fost plantați 
pe 113 278 hectare, rcprezentînd 91 la sulă din suprafața prevăzută 
a se cultiva în unitățile agricole. în unele județe — Olt, Arad, Timiș, 
Bihor, Satu Mare, Caraș-Severin — această lucrare s-a încheiat. 
Despre desfășurarea lucrărilor la plantarea cartofilor relatează cores
pondenții noștri din două județe — mari cultivatoare : Harghita și 
Covasna.

harghita : viteze zilnice crescinde prin 
folosirea din plin aIn Harghita — județ cu veche tradiție în producția de cartofi — este prevăzut să se cultive în acest an aproape 19 000 hectare cu această valoroasă plantă alimentară, din care 8 220 hectare în cooperativele agricole. Comparativ cu anul precedent, datorită condițiilor climatice din această primăvară, lucrările de plantare au. început cu întîrziere. în asemenea copdiții, organele județene de partid și agricole au luat măsuri deosebite pentru intensificarea lucrărilor, astfel îneît fiecare oră bună de lucru în cîmp să fie folosită din plin. Ca urmare, pină în seara zilei de 24 aprilie, cartofii au fost plantați pe 66 la sută din suprafața prevăzută a se cultiva în unitățile agricole. în cooperativele agricole situate în zonele Odorheiu Secuiesc și Cristuru Secuiesc, unde solul se încălzește mai repede, s-a terminat plantarea cartofilor. Cum se acționează în unitățile mari cultivatoare de cartofi din bazinele Ciuc și Gheorgheni ?Mai grăbiți ca oricînd, mii de mecanizatori, cooperatori și specialiști muncesc fără răgaz pentru a termina în timpul cel mai scurt această importantă lucrare. Se muncește întreaga zi-lumină la plantare și în două schimburi la pregătirea patului germinativ. Vitezele zilnice înregistrate sînt ridicate. Bunăoară, în ziua de 22 aprilie au fost plantate 672 hectare, față de 564 hectare cît este viteza prevăzută. Pretutindeni, mijloacele mecanice lucrează grupat, în agregate complexe.împreună cu tovarășul Ladislau Todor, președintele consiliului agroindustrial Sîncrăieni, am urmărit timp de o zi modul in care se desfășoară lucrările. „Pregătim o recoltă bună pe întreaga suprafață de 1 000 hectare pe care o cultivăm în acest an cu cartofi — ne-a spus președintele consiliului agroindustrial. Am fertilizat terenul încă din toamnă și iarnă, iar acum, fiecare mașină de plantat este înzestrată cu fertilizatoare de îngrășăminte complexe. Ne-am convins că administrarea îngrășămintelor chimice, concomitent cu plantarea, are o eficiență mulț mai mare, ajutind la dezvoltarea plantelor imediat după răsărire".’ , în.- unitățile agricole din acest, eoni siliu agroindustrial sint folosite la plantarea cartofilor 15 agregate com- plexb. Acestora le asigură sămînța, muncind la sortarea și transportul 

agregatelor complexetuberculilor, mai bine de 300 de cooperatori. în asemenea condiții, nu e de mirare că viteza zilnică la plantare de 70 hectare este sistematic depășită cu 5—10 hectare. Ca urmare a muncii harnice a mecanizatorilor și cooperatorilor, la C.A.P. Ciucsîn- georgiu s-a încheiat, in numai cinci zile, plantarea cartofilor.Bine și cu spor s-a muncit și se muncește și în consiliile agroindus-
COVASNA: Cu întreaga răspundere pentru 

calitatea lucrărilor și asigurarea 
densității plantelorîn agricultura județului Covasna, cultura cartofului ocupă un loc de seamă. De la tovarășul Elvin Dragan, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană, am aflat că, în acest an, în unitățile agricole se vor cultiva 10 400 hectare, producția medie urmînd să fie de peste 24 000 kg la hectar. Pe aproape jumătate din suprafața cultivată cu cartofi, prin aplicarea tehnologiilor speciale urmează să se realizeze o producție medie de 40 000—50 000 kg la hectar. Acesta este și motivul pentru care, în aceste zile, se depun eforturi susținute pentru încheierea neîntîrziată a plantării cartofilor.Județul Covasna beneficiază de existența la Tîrgu Secuiesc a stațiunii de cercetare și producție a cartofului. „Unitatea noastră este relativ nouă, fiind înființată în anul 1981 — ne spune Ferencz Lajos,directorul stațiunii. Cu toate acestea, activitatea noastră își arată rezultatele atit în cadrul stațiunii, cît și al județului. Dispunem de 1 454 hectare teren arabil, pe care putem să realizăm asolamentul de patru ani prescris în tehnologia de producere a cartofului. Anul acesta cultivăm 300 hectare de cartofi, de pe care urmează să realizăm, potrivit planului, o producție medie de 29 000 kg la hectar. Din totalul producției, circa 75—80 la sută este destinată fondului de sămință. Pe lingă activitatea de cercetare, stațiunea are multiple alte sarcini. Produce, în primul rînd, sămință cu valoare biologică ridicată pentru diferite unități agricole. Totodată, cercetătorii participă la certificarea și recunoașterea cartofului de sămință din unitățile agricole, iar din acest an sînt repartizați și pe parcelele demonstrative din unitățile agricole ale județului care au fost destinate valorificării rezultatelor obținute în cercetare".Și în unitățile agricole de producție se acordă o mare atenție atit grăbirii lucrărilor, cît și calității lor. Cooperativa agricolă din Cernat este cea mai mare unitate producătoare de cartofi din județ, cultivind 850 hectare cu această plantă. Anul trecut, aici s-au obținut, in medie, cite 25 500 kg la hectar. „Vrem să realizăm producții și mai mari — ne spune Bajcsi Akos, inginerul-șef al unității. în acest scop am făcut 

triale Lăzarea, Cîrța și Gheorgheni, care au rezultate superioare mediei pe județ. Doar citeva cooperative agricole sînt nevoite să lucreze în condiții mai grele, datorită vitregiilor timpului. Este cazul, unităților agricole din Joseniț Plăieșii de Jos, Cașinu Nou, Ditrău, Toplița-Mureș, Tușnad și altele. Dar, după cum am putut constata, nici aici nu se așteaptă cu mîinile încrucișate. Pre- zenți, oră de oră, în cîmp, specialiștii identifică terenurile zvintate și dirijează utilajele acolo unde s*  poate lucra. în acest fel s-a reuși •' fie plantate mai devreme cel puțin 700 hectare de cartofi.Inginerul Nicolae Marschal, director cu producția vegetală la direcția agricolă județeană, pe care l-am întilnit pe teren, aprecia că sînt asigurate toate condițiile pentru a se încheia în timpul cel mai scurt plantarea cartofilor.
I. D. KISS
corespondentul „Scinteii" 

pregătiri temeinice. Acum, la plantare, executăm lucrări de cea mai bună calitate. Pregătirea patului germinativ se face la ' adîncimea de 12—15 cm, fiind realizată cu combinatorul în agregat cu nivelator și grapă, la o singură trecere. Plantarea se execută cu mașini de tip nou — MARȘ 6, ■ dar și cu mașini obișnuite. Acordăm o foarte mare atenție funcționării în bune condiții a mașinilor de plantat. De 2—3 ori pe zi le verificăm, dezvelind bilonul și numărînd cartofii pe o anumită lungime. Aceasta ne dă siguranța realizării densităților prevăzute. După părerea mea, densitatea optimă este una dintre condițiile hotărîtoare pentru obținerea producțiilor mari".Și în alte unități agricole, concomitent cu preocuparea pentru grăbirea plantării cartofilor, se acordă o mare atenție calității lucrărilor. Ne-am oprit în raidul nostru într-o unitate care își desfășoară activitatea în condiții climatice mai grele : cooperativa agricolă din Poian, situată la poalele munților. Terenurile de care dispune sînt de slabă calitate, iar clima este vitregă. Anul trecut această unitate a obținut 16 000 kg cartofi la hectar. L-am întrebat pe tovarășul Szilâgyi Ferenc, inginerul-șef al unității, ce se întreprinde în vederea sporirii producției la această cultură. „Pentru acest an am schimbat întregul fond de să- mînță — ne spune inginerul-șef. Am avut unele soiuri degenerate, învechite. Acum, la plantare, folosim numai cartofi de sămință din înmulțirea I și a Il-a.în județul Covasna, cultura cartofului contribuie substanțial la realizarea veniturilor bănești ale unităților cultivatoare. In scopul creșterii randamentului la hectar, organele agricole județene, specialiștii din unitățile agricole producătoare urmăresc ca peste tot să fie respectate normele agrotehnice la această cultură. Datorită bunei organizări | a muncii, deși condițiile climatice din această primăvară n-au fost prea bune, cartofii au fost plantați pînă în seara zilei de 24 aprilie pe 90 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva in această primăvară.
PALJANOS Măria
corespondentul „Scînteii"

LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ PETRILA:

PRODUCȚII SPORITE DE CĂRBUNE 
prin metode de exploatare de mare randament

După ce anul trecut colectivele de mineri din Valea Jiului au reușit, pentru prima dată în istoria acestui bazin carbonifer, să producă mai mult de 10 milioane tone de cărbune, în acest an ele și-au propus un obiectiv și mai mobilizator : extra
gerea a 12 milioane tone cărbune brut, ceea ce corespunde unei producții de 8,9 milioane tone huilă netă, din care 3,5 milioane tone cărbune pentru cocs și semicocs. Cuvin- tul mineresc devine faptă. Acțio- nind ferm pentru transpunerea în practică a sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. minerul de onoare al țării, privind creșterea producției de cărbune destinat cocsificării și pentru .producerea de energie electrică, în primul trimestru al acestui an minerii Văii Jiului și-au îndeplinit exemplar sarcinile de plan și au livrat suplimentar o importantă cantitate de huilă netă. Intre fruntașii întrecerii socialiste din acest bazin carbonifer se situează colectivul întreprinderii miniere Petrila, care in perioada care a trecut din acest an a extras peste, pre
vederi 25 000 tone de cărbune.Care sint factorii ce au asigurat succesul amintit, prin ce anume se particularizează experiența pozitivă a acestui colectiv de mineri ?

TEHNOLOGIILE MODERNE DE 
EXTRACȚIE — LARG APLICATE 
LA TOATE LOCURILE DE MUN
CA. în Valea Jiului s-a acționat intens în ultimii ani pentru extinderea mecanizării complexe, tehnologie de mare randament. Cu toate acestea, datorită condițiilor geologice specifice, la Petrila doar o parte din producție se extrage cu complexe me

canizate. Practic, aici se exploatează cărbune dintr-o mare diversitate de straturi cu mari înclinații de la orizontală la verticală și grosimi variabile de la 0,8 la 40 de metri. în funcție de aceste situații concrete, la Petrila se aplică șapte metode diferite de exploatare.— Orientarea noastră a fost ca, pe lingă mecanizarea operațiilor tehnologice principale, să perfecționăm metodele clasice de exploatare în vederea sporirii randamentului de extracție — ne-a spus ing. Benone 
Costinaș, directorul minei. Putem afirma că la ora actuală, practic, nu 
există loc dc muncă în subteran unde 
să nu fi pătruns, intr-o formă sau 
alta, elemente ale tehnicii moderne.Cea mai importantă tehnologie introdusă aici este, fără îndoială, apli
carea tavanului de rezistență cu 
grinzi îngropate în vatră. Fără a intra în detalii tehnice, se cuvine să menționăm că prin această metodă se reduce substanțial consumul de lemn, cherestea și energie electrică, sporește securitatea muncii, iar productivitatea muncii crește cu 2—3 tone pe post. Brigăzile fruntașe, care aplică în mod riguros normele tehnice cerute de această tehnologie, ajung chiar la productivități de 11—12 tone pe post, care sînt comparabile cu cele obținute cu complexele mecanizate.— Sînt create condiții pentru generalizarea acestei metode?— Am extins utilizarea tavanului de rezistență la toate abatajele unde se poate aplica — precizează directorul minei. Prima dată la noi metoda a fost introdusă la brigada lui Constantin Alexe, unde s-a făcut un experiment reușit. S-a rezolvat și 

problema aprovizionării cu grinzi din elemente TH. Totul depinde acum de cunoașterea și aplicarea corectă a prescripțiilor tehnologice. Prin a- ceastă metodă am extras anul trecut aproape jumătate din producția de cărbune și vom ajunge la 65 la sută in acest an. Din calculele noastre rezultă că productivitatea muncii a 
crescut cu 21 la sută, ceea ce ne permite să realizăm in plus, la nivelul unui an, circa 100 000 tone de cărbu

ne. în prezent, ne preocupăm să facem un pas înainte în utilizarea metodei, asigurînd tăierea și încărcarea 
mecanizată a cărbunelui.Dintre noutățile tehnologice introduse la Petrila am mai reținut ex
ploatarea straturilor subțiri cu încli
nare mare cu scut mecanizat și tăie
re cu plug. Discutăm cu șeful de brigadă loan C. Radu, din sectorul V al minei, care a aplicat primul această metodă. Aflăm că, în pofida unor greutăți de început, legate mai ales de lipsa de experiență in utilizarea complexelor mecanizate, brigada a 
ajuns să obțină creșteri mari de pro
ductivitate : de Ia 3—4 tone pe post 
la 14 tone pe post. în plus, se asigură o perfectă securitate a muncii. De asemenea, dacă anterior se consumau 34—35 mc de lemn la 1 000 tone de cărbune, acum la aceeași producție se consumă doar 4 mc de lemn.

Am mai reținut că utilajele și agregatele necesare nu sînt complicate și pot fi asimilate în țară, dar extinderea metodei se va face pe măsura începerii exploatării unor noi fronturi de lucru, întrucît este necesar un alt sistem de lucrări de deschideri. Pe scurt, este o metodă pe care minerii din Petrila o supun atenției în vederea generalizării în toate minele unde cărbunele se află în straturi subțiri cu înclinare mare.

Harnici și perseverenți, dovedind spirit creator și inițiativă, minerii Petrilei pregătesc, cu sprijinul cadrelor tehnice de Ia institutul de specialitate, o altă noutate tehnologică, prin care se vor putea depăși toate recordurile de productivitate atinse pînă acum. Este vorba de metoda de 
exploatare cu subminare. Pas cu pas, problemele tehnice sint rezolvate, apropiind momentul cînd aplicarea acestei, metode de mare randament va deveni realitate.

MAXIMA PREOCUPARE PENTRU 
RIDICAREA PREGĂTIRII PROFE
SIONALE A MINERILOR. Corespunzător cerințelor impuse de aplicarea tehnologiilor moderne, anul trecut, la mina Petrila au fost calificați prin cursuri speciale aproape 200 de mineri, electricieni și lăcătuși de mină, mecanici de mașini și utilaje miniere. 14 vulcanizatori de benzi, iar 34 mineri au fost pregătiți 

și în meseria de artificieri. Pentru a satisface cerințele bunei desfășurări a procesului de producție, in acest an au fost organizate alte șase cursuri de calificare pentru mineri, trei cursuri de calificare pentru’ electromecanici, un curs de calificare pentru lăcătuși și un curs de policalificare pentru mașiniști de la mașinile de extracție.Tovarășul Vasile Drăgan, șeful biroului , personal-invățămint-retribui- 

re. ne-a vorbit despre grija deosebită ce se acordă îmbunătățirii conținutului cursurilor și a frecvenței celor înscriși la cursuri. O noutate: consiliul oamenilor muncii a hotărît organizarea unui curs de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor maiștrilor și șefilor de brigăzi de mineri timp de trei zile, cu scoatere din producție în mod eșalonat, pe mai multe serii. Cele mai bine pregătite cadre inginerești au ținut cursuri teoretice, cu demonstrații practice, despre metoda de exploatare cu tavan artificial de rezistență, dar au fost abordate și probleme privind aplicarea generalizată a acordului global, a legislației muncii.Rezultatele bune obținute au determinat comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii să analizeze problema pregătirii profesionale și a minerilor șefi de schimb care vor fi promovați in viitor ca mineri șefi 

de brigăzi. De asemenea, pentru a stimula temeinica pregătire profesională a minerilor și stabilizarea lor s-a hotărît că pentru acei mineri cu categoria a doua de încadrare care urmează cursuri de calificare și obțin rezultate bune in producție după trei luni de activitate de la terminarea cursului, biroul executiv al consiliului oamenilor muncii poate aproba reducerea stagiului la jumătate, fiind promovați în categoria a treia. Prin toate aceste măsuri s-au asigurat reducerea fluctuației forței de muncă și satisfacerea mai bună a cerințelor de cadre calificate la o serie de meserii.
„BRIGADA ÎNALTEI PRODUC

TIVITĂȚI" — O VALOROASA 
INIȚIATIVA DE ORGANIZARE SU
PERIOARA, DE ÎNTĂRIRE A OR
DINII ȘI DISCIPLINEI ÎN ABA
TAJE. în întrecerea minerilor din abatajele minei Petrila se bucură de un deosebit sucCes inițiativa „Brigada înaltei productivități". în frunte se află brigada condusă de Ștefan Alba, care în perioada care a trecut din acest an a extras peste prevederi 10 400 tone de cărbune. îl întilnim într-unul din abatajele sectorului IV.— Care sint principiile după care vă conduceți brigada ?— Pun un accent deosebit pe pregătirea profesională a oamenilor, pe spiritul lor de răspundere și disciplină. Fiecare miner are repartizată o sarcină precisă in cadrul brigăzii, de îndeplinirea căreia răspunde de la început și pînă la sfîrșit. De asemenea, mă preocupă functionarea ireproșabilă a utilajelor și instalațiilor din abataj ; împreună cu șefii de schimb verific atent, îndeaproape. modul în care acestea se comportă în exploatare.

— Cum decurge o zi de lucru în brigadă ?— Minerii din brigada pe care o. conduc s-au învățat să sosească cei dinții la mină, nimeni nu intirzie. Sint primii la gura puțului, primii care coboară la orizontul de lucru, în drum spre abataje se aprovizionează cu cantitățile necesare de plase metalice pentru podiri. de material lemnos și alte materiale. Cind ajung la locurile de muncă, ortacii din schimbul anterior incă mai lucrează. împreună cu ei rezolvă problemele tehnice care necesită o concentrare mai mare dc forțe. Practic, activitatea de producție se preia din mers, fără a se întrerupe o clipă. Sintem retribuiți in acord global și, dacă lucrăm cu spor, ciștigăm bine.După cum remarca tovarășul Mar- 
cu Boanlă, secretarul comitetului de partid, asigurarea asistenței tehnice pe toate cele trei schimburi s-a dovedit esențială pentru organizarea mai temeinică a muncii în fiecare formație de lucru. Inginerii șefi, cadrele tehnice din conducerea minei sînt repartizați în mod corespunzător pe toate cele trei schimburi si răspund direct de bunul mers al producției în toate sectoarele și formațiile de lucru.Considerînd rezultatele obținute pînă acum doar ca un început hun. minerii do la Petrila sint hotăriți să le consolideze și să le amplifice in perioada următoare, pentru a răspunde prin noi și exemplare fapte de muncă la chemarea secretarului general al partidului de a da patriei cît mai mult cărbune.

Corneliu CARLAN 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"
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Maiestății Sale ALMUTAWAKKIL ALALLAH 
SULTAN ISKANDAR DE YOHORE

Suveranul Malayeziei KUALA LUMPURCu prilejul preluării funcției de suveran al Malayeziei. vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de succes, sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului malayezian prieten.Am convingerea că. pornind de la înțelegerile realizate cu prilejul vizitei oficiale pe cgre am efectuat-o în frumoasa dumneavoastră țară în 1982, raporturile de strîpsă prietenie și cooperare dintre România și Malayezia vor cunoaște o și mai amplă dezvoltare. în avantajul țărilor și popoarelor noastre și în interesul cauzei generale a păcii, dezvoltării independente și colaborării în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste 
România

Primire la primul ministru al guvernuluiTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, în vizită de prezentare, pe
Miercuri dimineața a avut loc sesiunea științifică organizată de Ministerul Apărării Naționale, consacrată împlinirii a 40 de ani de la făurirea Frontului Unic Muncitoresc și a 45 de ani de la marile demonstrații antifasciste și antirăzboinice din România de la 1 Mai 1939. în problematica abordată în cadrul sesiunii un loc distinct l-a constituit evidențierea rolului hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în organizarea și desfășurarea istoricelor demonstrații de masă de acum patru decenii și jumătate, contribuției inestimabile pe care o aduce la înflorirea și dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste. Totodată, au fost reliefate participarea și rolul tovarășei Elena Ceaușescu laCronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Japoniei, miercuri a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie România— Japonia.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Asociației de prie

15,00 Telex
15,05 Monografii profesionale. Școli 

pentru viitorii petroliști. Reportaj
15.20 Tanzania. Documentar
15,35 Studioul tineretului. Colocvii des

pre tinerețe, Ideal, muncă șl crea
ție. Ediție realizată ■ în colaborare 
cu Comitetul județean Prahova 
al U.T.C.

10.20 Imagini egiptene
16,30 închiderea programului
Î0,00 Telejurnal (parțial color) • Sub 

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

Tvremea 

înfățișarea orașului
a) 2} 4»

— oglinda hărniciei 
cetățenilor săi

Din experiența Consiliului popular 
al municipiului Sf. Gheorghe

ambasadorul Canadei la București, Jacques Simard.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o, atmosferă cordială. (Agerpres) 
marile acțiuni antifasciste din anul 1939.La sesiune au participat generalcolonel Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, membri ai Consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale, cercetători științifici, generali și ofițeri din garnizoana București.în încheiere. într-o atmosferă de puternic entuziasm, participantii la sesiunea științifică au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al Forțelor Armate. > 
tenie România—Japonia, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, un numeros public.Au fost prezenți Takaaki Hasegawa, ambasadorul Japoniei la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
20.20 Actualitatea în economie. Cu toate 

forțele, cu răspundere revoluțio
nară la înfăptuirea programelor 
prioritare în economie ! • Lărgi
rea bazei energetice șl de materii 
prime. Acțiuni pentru creșterea 
producției de cărbune în principa
lele bazine miniere din țară

20,35 împliniri și perspective. 40 de ani 
de mărețe transformări revoluțio
nare sub conducerea partidului. 
Azi, județul Cluj

21.10 Film : „Tovarășii". Partea a Il-a
21,55 Memoria documentelor. Noi verigi 

în lanțul continuității
22.10 Cîntarea României (color). Selec- 

țiuni din Concursul cîntecului po
litic pentru tineret — 1984

22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului 

aversă, trecător, cu tendință de trans
formare în lapoviță. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări din sectorul nord-estic. Tempe
raturile maxime ale zilei vor fi cu
prinse între 12 și 15 grade, iar cele 
minime din cursul nopții între 2 și 5 
grade. (Liana Cazacioc, meteorolog de 
serviciu).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 25 APRILIE 1981Extragerea I : 16 37 14 26 -7 22Extragerea a Iî-a : 8 32 9 19 35 30

FOND TOTÂL DE CÎȘTIGURI : 976 317 lei din care 86 883 lei report la categoria I.

ne edificii. Membrii comisiei dau sugestii tuturor cetățenilor care zugrăvesc în această primăvară exteriorul caselor, pentru ca armonia culorilor să cuprindă stradă cu stradă, întreg orașul.în această primăvară se acordă o atenție deosebită întreținerii fondului locativ. „întreg municipiul a fost împărțit în sectoare, fiecare dintre acestea fiind încredințat unei echipe formate din reprezentanți ai comitetului executiv al consiliului popular, ai întreprinderii de gospodărie locativă, ai centrului sanitar antiepidemic. Crucii Roșii, de- putați — ne relata tovarășa Irina Gabor, activistă a consiliului popular al municipiului. Aceste echipe au vizitat fiecare bloc, fiecare casă, stabilind lucrările ce trebuie executate, atît de consiliul popular, cit și de către asociațiile de locatari, de cetățeni, conform Legii 10".în ton cu preocupările edililor, ambiția locuitorilor de a conferi o- rașului lor cit mai multă personalitate merge pînă la amănunt. Ei vor ca străzile să se distingă și prin florile care le împodobesc, iar acestea să se încadreze în specificul arhitecturii, al microreliefului. în a- ceastă idee, consiliul popular a încheiat un contract cu catedra de spe
cialitate a Facultății de silvicultură 
din Brașov pentru sistematizarea fa
lezei Oltului. Proiectul este așteptat cu nerăbdare, pentru a face din a- ceastă zonă, care desparte platforma industrială a orașului de cartierele de locuit — un frumos loc de agrement, după toate legile peisagisticii, cu indicații precise de specii de arbori și arbuști, de flori sau alte plante decorative adaptabile la climatul regiunii. Această concepție unitară despre înfățișarea orașului include și mijloacele transportului in comun : autobuzele, stațiile sînt

ÎN ANCL 40 Al LIBERTĂTn NOASTRE?ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI
Succese importanțe 

în îndeplinirea planului

și a angajamentelor

AU REALIZAT PLANUL PE 4 LUNI
Industria județului Vranceaîn cinstea zilei de 1 Mai. oame- ■ nii muncii din industria județului Vrancea au îndeplinit sarcinile de plan pe primele patru luni ale anului la principalii indicatori.în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de Comitetul județean Vrancea al P.C.R., se arată :
în perioada rămasă pînă la 

sfîrșitul lunii, printr-o amplă mo
bilizare a forțelor umane și mate
riale. printr-o exemplară dăruire și 
fermitate pe linia îndeplinirii rit
mice a producției, a creării unor 
produse de inaită calitate, competi
tive pe plan mondial, se va reali
za suplimentar o producție de 35 
milioane Iei ia export, 20 milioane

Industria municipiului Oradeaîn ampla întrecere socialistă ce se desfășoară în cinstea zilei de 1 Mai, oamenii muncii din industria municipiului Oradea înscriu un important succes : îndeplinirea înainte de termen a planului pe patru luni la producția industrială. Realizarea sarcinilor în devans creează condiții ca pînă la sfîrșitul lunii a- prilie să se realizeze, peste prevederi, o producție-marfă industrială în valoare de 210 milioane lei. Cele mai bune rezultate le-au obținut colectivele de la „Electrocentrale", „înfrățirea", întreprinderea de sub- ansamble pentru mijloace de transport, „Alumina", ^Mecanica", „întreprinderea de confecții. întreprinderea mecanică și piese de schimb, întreprinderea pentru materiale de construcții. (loan Laza, corespondentul „Scînteii").
Industria județului Tulcea 

a îndeplinit planul la exportOamenii muncii din județul Tulcea întîmpină ziua de 1 Mai și marile evenimente ale anului — cea de-a 40-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XlII-lea al partidului — cu importante fapte de muncă. Ei raportează îndeplinirea înainte de termen a planului la export pe primele patru luni. La acest succes deosebit o contribuție importantă au adus-o' colectivele de oameni ai muncii de la întreprinderea de confecții Tulcea, Fabrica de mobilă. unitățile din cadrul centralei „Delta Dunării". Pină la sfîrșitul acestei luni, unitățile economice tulcene vor livra partenerilor externi, peste plan, importante cantități de produse. (Neculai Amihu- 
lesei, corespondentul „Scînteii").

Imagine din municipiul Sf. Gheorghe

s ■

MS

vopsite In galben, alb și negru — culori stabilite de aceeași comisie de coordonare a paletei coloristice a orașului.Fără îndoială, toate acestea presupun stăruință, gust, mijloace de realizare adecvate. Cum devin ele fapte la Sfîntu Gheorghe ? Ne explică tovarășul Ion Lăcătușu, prim- vicepreședinte al consiliului popular municipal :— Locuitorii orașului sînt oameni foarte gospodari. Se cam pierduse însă această tradiție. Ne străduim să o reînviem și să o orientăm spre obiectivele mari ale bunei gospodăriri și înfrumusețări, lucru la care și Legea 10 ne îndeamnă și pe care, cred eu, îl putem socoti ca îndeplinit. Cetățenii constituie principalul sprijin al tuturor acțiunilor noastre. Spune suficient faptul că, în 1983, valoarea medie a muncii gospodărești prestate de un cetățean a fost de 2128 de lei. Au fost obținute bune rezultate și prin atragerea întreprinderilor economice și instituțiilor la gospodărirea orașului, în primul rînd, prin faptul că incintele acestora sînt astăzi ordonate, ceea ce s-a reflectat și în cantitățile sporite de materiale refolosibile predate centrelor de colectare, într-o

Iei la investiții, 43 milioane Iei Ia 
livrările de mărfuri Ia fondul 
pieței.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că 
toți oamenii muncii din .județul 
Vrancea, în frunte cu comuniștii, iși 
vor spori eforturile în direcția or
ganizării superioare a producției și 
a muncii, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în toate sectoarele de 
activitate. Vom acționa în vederea 
înfăptuirii sarcinilor ce ne revin in 
acest an și pe întregul cincinal, vom 
face totul pentru a întîmpină cu 
noi și remarcabile realizări cele 
două mari evenimente din viata po
porului nostru — a 40-a aniversa
re a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă și Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

26 de unități economice 
din județul SuceavaPrin organizarea mai bună a producției, utilizarea eficientă a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, precum și a timpului de muncă, 26 de unități economice din județul Suceava au îndeplinit, înainte de termen, planul la producția-marfă pe primele patru luni ale anului. A- vansul de timp ciștigat va permite realizarea de către aceste unități, pînă la marea sărbătoare a muncii — ziua de 1 Mai — a unei produc- ții-marfă suplimentare în valoare de 100 milioane lei. Intre colectivele care raportează cele mai mari depășiri la indicatorul menționat se numără cele ale Combinatului minier din Gura Humorului, întreprinderii chimice din Fălticeni, întreprinderilor de sticlărie-menaj și de materiale de construcții, Trustului de antrepriză generală pehțru construcții-montaj Suceava, Uzina pentru construcții și reparații utilaje și piese de schimb din, Vatra Dornei (Sava Bejinariu, .corespondentul „Scînteii").

26 de unități economice 
din județul VilceaPrin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice la fiecare loc de muncă, mobilizarea tuturor forțelor la îndeplinirea sarcinilor de plan în condiții de înaltă calitate șl eficiență, colectivele de oameni ai muncii din 26 unități economice ale județului Vilcea au reușit ca, în cinstea zilei de 1 Mai, să-și onoreze integral, cu o săptămînă înainte de termen, prevederile planului și angajamentele asumate la indicatorul producție-marfă pe primele patru luni ale anului. O contribuție importantă la obținerea acestui succes au adus-o colectivele din cadrul Combinatului chimic Rîm- nicu VîlceaY întreprinderii miniere Rîmnîcu Vilcea, Schelei de pro

mai mare grijă pentru estetica spatiilor dintre hale. în al doilea rind, mulți oameni ai muncii din marile unități ne vin în ajutor în întreținerea și dotarea locurilor publice de agrement, a locurilor de joacă pentru copii ; confecționarea pieselor de mobilier stradal — bănci, coșuri de hirtii, tăblițe indicatoare de străzi. Printre altele a fost realizată în condiții foarte economicoase o mașină de marcat dungile de pe arterele de circulație. Folosim însă și alte metode. Astfel, pentru a repara fără întîrziere străzile deteriorate în timpul iernii consiliul popular și-a creat o echipă pentru lucrări de întreținere curentă, în regie proprie, a pavajelor și a trotuarelor.Se înțelege că strădaniile gospodărești se cer dublate de o stăruitoare muncă de educare, a spiritului civic, astfel incit ceea ce se reușește pozitiv pe planul esteticii orașului să fie bine păstrat. Faptul că s-au aplicat o serie de amenzi pentru încălcarea prevederilor Legii 10 arată că mai există locuitori care nesocotesc efortul municipalității, strădania concetățenilor de a crea o ambiantă de civilizație și confort in cartiere, locuri publice, în blocurile 

ducție petrolieră Drăgășani. Pînă la 1 Mai, pe ansamblul acestui județ se estimează ca Ia indicatorul producție-marfă să se realizeze o depășire de peste 158 milioane lei. 
(Ion Stanciu, corespondentul „Scînteii").

25 de unități economice 
din județul HarghitaOamenii muncii din 25 unități industriale' ale județului Harghita au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan la producția-marfă. pe primele patru ' luni ale anului. în cinstea zilei de 1 Mai, aceste colective fruntașe. între care se află cele de la întreprinderea minieră Bălan, întreprinderea de producție industrială pentru construcții căi ferate și întreprinderea de prefabricate din beton Miercurea Ciuc s-au angajat să realizeze și să livreze suplimentar economiei produse în valoare de peste 50 milioane lei. (I.D. Kiss, corespondentul „Scînteii").

23 de unități economice 
din județul AlbaIn însuflețită întrecere socialistă care se desfășoară în întîmpinarea zilei de 1 Mai. a marii sărbători naționale de la 23 August și a Congresului al XlII-lea al partidului, colectivele muncitorești din județul Alba înscriu zi de zi realizări de prestigiu. Acordînd o atenție deosebită creșterii productivității muncii, înnoirii tehnologiilor, perfecționării organizării producției in acord global, un număr de 23 unități economice au raportat îndeplinirea înainte de termen a planului pe patru luni, angajîn- du-se să obțină suplimentar o pro- ducție-marfă în valoare de peste 100 milioane lei. între unitățile fruntașe se situează ..Porțelanul" — Alba Iulia. Combinatul de produse sodice din Ocna Mureș. întreprinderea minieră Baia de Arieș, Combinatul de prelucrare a lemnului Sebeș și altele. (Ștefan Dinică, corespondehtul „Scînteii").

20 de unități economice 
din județul HunedoaraColectivele de oameni ai muncii din 20 de unități economice ale județului Hunedoara raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe primele patru luni ale acestui an. Pînă. la sfîrșitul lunii aprilie se va realiza o producție industrială suplimentară în valoare de peste 200 milioane lei. Printre unitățile care raportează depășirea Sarcinilor de plan înainte de termen se numără Centrala minereurilor Deva. întreprinderea minieră Petrila și altele. Acest succes se datorește perfecționării organizării muncii în toate schimburile de lucru, folosirii la capacitate a spatiilor de producție, respectării proceselor și tehnologiilor de fabricație. întăririi ordinii și disciplinei în producție. 

(Sabin Cerbu, corespondentul „Scînteii").

de locuințe. Bineînțeles, amenzile constituie o soluție-limită, pe primul plan aflindu-se mijloacele educative de convingere. Astfel, se află în curs de realizare o gazetă de stradă — „Oglinda municipiului" — în care se vor afișa texte și fotografii sub genericele „Așa da" și „Așa nu". O viitoare sesiune a consiliului popular consacrată temelor gospodărești va avea o desfășurare ieșită din comun : în locul obișnuitei dări de seamă, se va proiecta un film. Cine- clubul din localitate și-a trimis operatorii pe teren pentru a filma imagini grăitoare despre hărnicia unora sau, dimpotrivă, despre delăsarea altora, urmate de interviuri și declarații de la cei în cauză, alte instantanee, opinii ale cetățenilor. La proiectarea acestui „film-referat" vor fi invitați toți cei interesați de bunul mers al treburilor gospodărești.La Sfîntu Gheorghe. ca în toate depresiunile intramontane, primăvara sosește tîrziu. Ea îi găsește însă pe gospodarii și cetățenii municipiului uniți în ambiția de a conferi localității lor toate atributele unei a- șezări demne de civilizația noastră socialistă.
Rodica ȘERBAN

SĂRBĂTOAREA NAȚIQNALĂ
A REPUBLICII UNITE TANZANIA

Excelenței Sale Domnului JULIUS K. NYERERE
Președintele Republicii Unite TanzaniaDAR ES SALAAMCu prilejul aniversării a două decenii de la constituirea Republicii Unite Tanzania, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor amplifica și dinamiza in viitor, spre binele popoarelor român și tanzanian, al cauzei păcii, independenței naționale, al edificării unei noi ordini economice internaționale.

La 26 aprilie, poporul tanzanian aniversează unul din cele mai marcante momente ale trecutului său, petrecut cu 20 de ani în urmă, cînd organele supreme ale puterii de stat din Tanganika și Zanzibar au ratificat acordul privind unificarea celor două teritorii într-un singur stat și proclamarea Republicii Unite Tanzania.La Dar es Salaam — „Portul păcii" — ca dealtfel în toate localitățile tanzaniene, cele două decenii au produs profunde înnoiri economico-sociale, ce au dus la eliminarea unor tare ale moștenirii coloniale, au consolidat independența națională. Pe drumul transformărilor pe care s-a angajat țara, un rol determinant l-a avut trecerea Ia concretizarea programului de dezvoltare din 1967, cunoscut sub numele de „Declarația de la Arusha". în urma eforturilor depuse, pe harta țării au apărut un șir de unități industriale in sectoarele textil, chimic, alimentar etc. ; în vederea reducerii efortului valutar legat de importurile de țiței, s-a trecut la exploatarea unor zăcăminte de gaze naturale ; a fost, de asemenea, elaborat și pus în aplicare un ansamblu de măsuri vizînd sporirea randamentelor în agricultură. Crearea și lărgirea Universității Dar es Salaam — ca și a altor instituții de învățămînt — vin în întîmpinarea satisfacerii
® SPORT*  SPORT • SPORT © SPORT

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 26 aprilie, ora 21 — 20 apri
lie, ora 21. In țară : Vremea va fi rece 
pentru această perioadă a anului. în 
orimele zile cerul va fi mai mult noros

1 vor cădea ploi care vor avea.și ca- 
x'acter de aversă. Izolat și trecător 
ploile se vor transforma în lapoviță și 
ninsoare. La munte precipitațiile vor fi 
mai ales sub formă de ninsoare, apoi 
nebulozitatea se va diminua, iar aria 
ploilor se va restrînge. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
locale, îndeosebi în prima parte a in
tervalului, predominînd din sectorul 
nord-estic. Temperaturile maxime vor 
fi cuprinse, ziua, intre 7 șl 17 grade, 
mai ridicate în regiunile vestice, iar 
cele minime din cursul nopții — între 
minus 2 și plus 8 grade, izolat mai 
coborîte. Pe alocuri se va produce 
brumă. In București : Vremea va fi 
rece. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea ploi care vor avea și caracter de

în municipiul Sfîntu Gheorghe, reședința județului Covasna, acțiunile gospodărești de îngrijire și înfrumusețare a orașului, măsurile de aplicare a prevederilor Legii 10/1982 au fost elaborate încă în perioada cînd orașul era „sub zăpadă", ele fiind dezbătute în sesiunea consiliului popular, în adunările cetățenești. S-au conturat astfel, din vreme, o- biectivele, direcțiile, mijloacele necesare și rolul ce revine atît întreprinderilor și instituțiilor, cit, și locuitorilor.— Am dorit ca în această primăvară — ne spune tovarășul Orbăn Arpăd, președintele consiliului popular municipal — lucrările tradiționale de curățenie și înfrumusețare să aibă un caracter unitar și efecte durabile asupra aspectului urbanistic al orașului. Firește, luna aprilie, „luna curățeniei", ne-a găsit, ca și în alte dăți, cu mătura și lopata în mîini. S-au desfundat rigolele, s-au curățat trotuarele, aleile, spațiile verzi. Mii de cetățeni au răspuns chemării noastre, a deputaților și a celorlalți activiști obștești din cartiere, participînd la acțiunile inițiate. Dar nu ne-am oprit aici. Conform celor stabilite încă din iarnă, aceste lucrări, cărora le-aș zice de rutină, sînt completate cu activități de înfrumusețare mai aparte.Astfel, în paralel cu continuarea construcțiilor de locuințe în noile cartiere — „Oltului", „Lenin" și altele — se acordă o mare atenție conservării clădirilor vechi, cu valoare arhitectonică recunoscută. în scopul amintit, a fost constituită o comisie 
formată din arhitecți, artiști plastici, 
din alți specialiști, care are misiunea 
de a coordona lucrările de reparații, 
coloritul zugrăvelilor. O bună parte din clădirile din centru și-au reîmprospătat fațadele, redindu-se tinerețe și autenticitate acestor bătrî-

• Acțiunea Zuzuc : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20. VOLGA (79 71 26) — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45-; 18 ; 20.
• Izvorul („Săptămînă filmului tine
rilor regizori sovietici") : STUDIO 
(59 53 15) — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Ringul t DACIA (50 35 94) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45"; 18 ; 20, DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• 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.
A Secretul Iui Bachus : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30, PACEA 
(60 30 85) — 15 : 17,15 ; 19,30.
O Galax : GIULEȘTI (17 55 46) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — S ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 : 20.
• 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.
O 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.
O 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 la 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 40 75) — 9 ;
11.30 ; 14,15 ; 17 ; 19.30. CULTURAL
(83 50 13) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19. 
o Avarul : SCALA (11 03 72) — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19,15.
• Trenul : CAPITOL (10 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.

DINAMO BUCUREȘTI RĂMÎNE 
ÎN ELITA FOTBALULUI EUROPEAN 

deși n-a reușit să se califice în finala „C.C.E.“Fără trei dintre jucătorii de bază ai formației — unul trimis la spital de Souness, altul scos pe margine de observatorul hamburghez al U.E.F.A., al treilea indisponibil ca urmare a recidivării unei entorse — Dinamo București a prestat ieri un joc care o menține în mod demn printre echipele din elita fotbalului european.De-a lungul întregii competiții a echipelor campioane din Europa, Dinamo s-a comportat ca o formație matură, cu o concepție de joc modernă, o for,m^ția-,șu. fotbal eficient» și-,, cu o extraordinară putere de luptă, constituind — in ciuda faptului că nu posedă prea multe valori individuale de clasă — un adversar de temut pentru oricare dintre echipele puternice din Europa. Această realitate este — așa cum am mai avut prilejul -s-o spunem — rezultatul unei concepții de organizare a unei formații, concepție ce include atît factorii tehnici, în primul rînd, o tactică adecvată fiecărui adversar, fiecărui meci, cit, mai ales, factorilor moral- volitivi — încrederea în forțele proprii, respectul și devotamentul pentru culorile clubului și, în general, pentru fotbalul pe care-1 reprezintă în întrecerile-internaționale.Dinamo București nu s-a calificat în filiala „Cupei campionilor europeni", dar s-a calificat — și nu punem cuvîntul între ghilimele — în elita fotbalului european, învingînd echipe redutabile cum au fost campioana Republicii Federale Germania — Hamburger S.V. și Dinamo Minsk. Este un început bun, un pas hotărît făcut și de alte echipe din fotbalul nostru, în anul trecut de Universitatea Craiova în „Cupa U.E.F.A.", iar acum, de Dinamo București în cea mai importantă dintre competițiile intercluburi „Cupa campionilor europeni". Studiindu-se cu atenție plusurile și minusurile' din experiența acumulată, nu într-un an sau doi, cicinema

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

nevoilor de cadre autohtone, cu pregătire corespunzătoare. Un rol major în angajarea și mobilizarea poporului tanzanian pentru împlinirea năzuințelor sale de progres îl are Partidul Revoluției — Chama Cha Mapinduzi.în spiritul politicii principiale a Partidului Comunist Român, a României socialiste de prietenie și solidaritate militantă cu cauza tinerelor state africane, poporul român urmărește cu sentimente de profundă simpatie realizările poporului tanzanian. între Republica Socialistă România și Republica Unită Tanzania s-au statornicit raporturi de conlucrare pe multiple planuri, care se dezvoltă continuu. In cronica relațiilor de colaborare rodnică româno-tanzaniană s-au înscris ca evenimente de referință întîlnirile de la București și Dar es Salaam dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Julius Nyerere care, prin acordurile convenite, au deschis noi și rodnice perspective raporturilor dintre cele două țări și popoare. Fără îndoială, extinderea și intensificarea conlucrării fructuoase dintre țările noastre, identificarea și punerea în valoare a unor noi forme de cooperare corespund pe deplin intereselor fundamentale ale celor două popoare, fiind în consens cu năzuințele generale de pace și progres.

în mai multi ani la rind, aplicîndu-se concluziile și măsurile care se impun — se pot realiza în viitorul apropiat creșteri, pe care nu cu puțin timp in urmă, chiar buni cunoscători ai fotbalului european nu le întrevedeau, nu le scontau ca posibile din partea echipelor de club din fotbalul nostru. Această experiență se cuvine să fie bine fructificată* 1 *, trebuie învățat din tot ceea ce este bun pentru a propulsa cu încredere, cu întreaga convingere cîț mai multe echipe românești în elita fotbalului european. w^-^adreșămiy^ipei Dinamo București felicitări pentru munca și lupta depuse pe parcursul acestei ediții a „Cupei campionilor europeni", evidențiate în mare măsură și în meciul de ieri, să-i dorim să învețe din realizări și nereușite, să do- bîndească în viitor succesele de care s-a dovedit că este capabilă, pe care , le merită.
Valerlu MIRONESCU îRezultatele tehnice din partidele semifinale ale „Cupei campionilor europeni" : Dinamo — F. C. Liver

pool 1—2 (1—1). Golurile au fost, marcate de Rush (min. 11 și 84) și Orac (min. 41, din lovitură liberă de la 22 metri). A.S. Roma — Dundee United 3—0 (2—0). Golurile au fost înscrise de Pruzo (min. 21 și 39) și Di Bartolomei (min. 56 din pe- nalti). \ (Finala „Cupei' campionilor europeni", A.S. Roma — F.C. Liverpool va avea loc la 30 mai, la Roma.
★Astăzi. în divizia A se vor desfășura meciurile etapei a XXX-a. La București : Steaua — F.C. Olt' (stadion Steaua) și Sportul studențesc — Chimia (stadion Sportul studențesc). Meciurile vor începe la oba 17. Partida A.S.A. — Dinâmo a fost amînată.

• Pescărușul speranței : CENTRAL 
(14 12 24) — 9 ; 11,15; 13,30; 15,45; 
18 ; 20.
• Războiul stelelor : GRIVIȚA
(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.teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala t 
mică) : Iubirile de-o viață — 19.30; 
(sala „Ion Vasilescu", 12 27 45) : Ca
voul de familie — 19,30.
• Teatrul Național Tg. Mureș (la 
sala Atelier a Teatrului Național, 
14 7171) : O sărbătoare princiară — 
17; 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15.68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircca Cristescu. 
Solist : Cristian Beldi — 19.
• Opera Română (13 18 57) ; Bal 
mascat — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) ; 
Văduva veselă — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19: (sala Grădina Icoanei,
12 44 16) : Cabala bigoților — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un 
balansoar — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Nu 
pot să dorm — 15; Politica — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 16; 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Mizerie și noblețe — 19,30; 
(sala Studio) : Pensiunea doamnei 
Olimpia — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Front atmosferic — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și purim-șpileri — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9,30: 18.
® Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 10; Făt-Fru- 
mos din lacrimă — 17.
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 19,30.
O Estrada Armatei (sala C.C.A.,
13 60 64) : Veselia are cuvintul — 19,30.
• I.A.T. Tg. Mureș (sala Studiou
lui de teatru al I.A.T.C., 15 72 59) : 
Bună seara, domnule Wilde — 16;
Trei comedii (in limba maghiară)
— 20.



ACȚIUNI, LUĂRI DE POZIȚIE ÎMPOTRIVA CURSEI 

ÎNARMĂRILOR, PENTRU DEZARMARE Șl PACE

Se dezvoltă cooperarea economică 
și tehoico-științifică româno-libiaoă

R. F. GERMANIA: Peste 600 000 de persoane 
participante la marșurile de primăvară

BONN 25 (Agerpres). — La tradiționalele marșuri de primăvară ale 
păcii, desfășurate pe teritoriul Republicii Federale Germania, au participat 
peste 600 000 de partizani ai păcii - se spune într-un comunicat difuzat 
la Bonn de Comitetul coordonator al acțiunilor de luptă pentru pace din 
R.F.G. Toate aceste acțiuni, precizează comunicatul, s-au desfășurat sub 
lozincile : „Nu rachetelor nucleare I", „Să nu se permită transformarea 
teritoriului țării într-o bază de rachete atomice cu rază medie de acțiune !"„ 
„Să fie lichidate toate rachetele

S.U.K.: W. Mondale 
se pronunță împotriva 
militarizării Cosmosului

de pe continentul european !

Reuniune sindicală 
la

internațională pentru pace 
Managua
LaMANAGUA 25 (Agerpres). — 

Palatul Convențiilor „Cesar Au
gusto Silva", din Managua, an 
fost inaugurate lucrările Reuniunii 
sindicale internaționale pentru 
pace, la care iau parte delegați 
din peste 50 de țări, între care și 
din România, reprezentind uniuni 
și organizații sindicale naționale. 
La deschiderea lucrărilor a luat 
parte și șeful statului nicaraguan, 
coordonatorul Juntei Guvernului 
de Reconstrucție Națională din 
Nicaragua, Daniel Ortega Saave
dra.

Comandantul Victor Tirado, 
membru al Direcțiunii Naționale 
a Frontului Sandinist de Eliberare 
Națională (F.S.L.N.), a evidențiat,

între altele, necesitatea depunerii 
de eforturi susținute pe plan mon
dial pentru întronarea unui adevă
rat climat de pace, securitate și 
cooperare internațională, bazat pe 
principiile respectării neabătute a 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului in treburile 
interne, autodeterminării popoare
lor, egalității juridice a tuturor 
statelor.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — Walter Mondale, favorit în cursa pentru obținerea candidaturii Partidului democrat la alegerile prezidențiale din S.U.A., s-a pronunțat înipotriva militarizării Cosmosului, apreciind că dezvoltarea de noi arme ultraperfecționate care ar urma să fie amplasate în spațiul extraatmosferic sporește pericolul unui apocalips nuclear. După cum relatează agenția Associated Press, vorbind la o adunare electorală în statul Ohio, Mondale a declarat că, în cazul în care va deveni președintele Statelor Unite, va propune, între altele, un moratoriu asupra testării armelor antisatelit, înghețarea producerii armamentelor folosibile în spațiul cosmic, angajarea de negocieri pentru interzicerea verificabilă a utilizării acestor arme, prelungirea tratatului vind rachetele antibalistice.
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TRIPOLI 25 (Agerpres). — La Tripoli s-au desfășurat lucrările Comisiei mixte guvernamentale ro- rnâno-libiene de cooperare economică și tehnico-științifică, conve- nindu-se măsuri de dezvoltare in continuare a relațiilor dintre Republica Socialistă România și Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă.Muhamed al Zaruk al Rajab, secretarul general al Comitetului Popular General, l-a primit pe președintele părții române în comisie, Ion Păta», ministrul industriei ușoare. Cu acest prilej au fost trecute în revistă stadiul relațiilor bilaterale, modul în care se realizează măsurile convenite cu prilejul întîlnirilor

la nivel înalt între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și colonel Moammer el Geddafi, Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie. precum și perspectivele dezvoltării, în continuare, a relațiilor de cooperare economică și tehnico-științifică dintre cele două țări.Ministrul român a fost primit de general de brigadă Abubaker Jaber Yunes, comandant general al forțelor armate, și a avut întrevederi cu secretarii Comitetelor Populare Generale pentru petrol, economie și industrie ușoară și planificare.Întîlmrila s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie.
ORIENTUL MIJLOCIU

Negocieri în vederea formării noului guvern libanez

BERLINUL OCCIDENTAL 
„Pentru o Europă 

denuclearizată"
BERLINUL OCCIDENTAL 25 (A- 

gerpres). — Intr-o declarație comu
nă dată publicității, organizațiile 
vest-berlineze „Pentru o Europă 
denuclearizată" și „Inițiativa — Ti
neretul împotriva cursei înarmări
lor nucleare" se pronunță împotri
va desfășurării și a prezenței ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune pe continentul european, 
in favoarea transformării Europei 
într-o zonă liberă de arme nuclea
re, pentru pace, prietenie și cola
borare intre toate popoarele. Docu
mentul subliniază: evoluția pericu
loasă a relațiilor internaționale, pe
ricolul declanșării unei conflagrații 
mondiale nucleare pot și trebuie să 
fie prevenite prin eforturile tutu
ror popoarelor.

JAPONIA: Navele dotate cu arme nucleare 
oaspeți nedoriți în porturile nipone

In șapte orașe din prefectura Saytama au avut loc demonstrații ale 
partizanilor păcii care protestează împotriva transformării unor porturi 
nipone in baze pentru nave ale flotei a 7-a americane dotate cu rachete 
de tip „Tomahawk". In fotografie : demonstrație la Tokio împotriva intrării 

în porturile nipone a navelor americane dotate cu arme nucleare

BEIRUT 25 (Agerpres) — Președintele Libanului, Amin Gemayel, a început, miercuri, la palatul prezidențial Baabda, din Beirut, negocieri în vederea formării unui guvern de uniune națională. Primele convorbiri ie-a avut cu fostul prim-ministru Rashid Karame. Intr-o declarație făcută presei, Pierre Gemayel, președintele partidului „Falangele libaneze", a arătat că este de acord să participe la un guvern de uniune națională, informează agențiile France Presse și Reuter.Fostul președinte al Libanului, Suleiman Frangieh, a declarat, la rindul său, într-o conferință de presă, că nu are nici un fel de obiecții în ceea ce privește participarea sa la uh guvern de uniune națională, ce urmează a fi constituit în viitorul a- propiat — transmite agenția France Presse. El a precizat, totuși, că e- ventuala sa participare va depinde de linia politică pe care o va adopta noul guvern și de personalitățile care vor intra în componența lui.Walid Joumblatt, președintele Partidului Socialist Progresist din Liban, a declarat, la Paris — unde se află într-o vizită — că este gata să participe la un guvern de uniune națională dacă prezența sa va ajuta la stabilirea unei încetări a focului și la cruțarea vieților populației civile.Un răspuns afirmativ a dat și liderul mișcării șiite Amal, Nabih Berri.
★Situația la Beirut a fost, în general, calmă în cursul zilei de miercuri, încălcări neînsemnate ale încetării

focului s-au semnalat doar în suburbia de sud a capitalei — informează agențiile France Presse și Reuter, precizînd, totodată, că s-a hotărît redeschiderea școlilor. „Forța- tampon" — formată din aproximativ 1 500 de polițiști — a fost instalată în 30 de posturi de-a lungul „liniei verzi" ce separă cele două sectoare ale Beirutului, în suburbia de sud a capitalei libaneze și în regiunea ■ muntoasă — menționează agenția Reuter.TOKIO 25 (Agerpres) — Japonia și Qatarul s-au pronunțat pentru încetarea neîntîrziată a conflictului din Orientul Mijlociu, prin retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate, inclusiv din Ierusalim și de pe teritoriul Libanului, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al O.N.U. în comunicatul comun dat publicității la încheierea convorbirilor care au avut loc la Tokio între emirul Qatarului, șeic Khalifa Bin Hamad Al-Thani, și primul ministru al Japoniei, Yasu- hiro Nakasone, părțile exprimă, totodată, profunda preocupare față de gravele pericole pe care le implică continuarea conflictului dintre Iran și Irak pentru pacea și stabilitatea regiunii Golfului, pentru economia mondială; în general, relatează agenția Kyodo.

SEagewțiile de PRESA 
pe scurt

NUMIRI. Președintele Tanzaniei, ’ Julius Nyerere, l-a numit în funcția de vicepreședinte al RepubliciiI Unite Tanzania pe Hassan Aii l| Mwinyi, ales președinte al Zanzi-barului în cadrul scrutinului de la « 19 aprilie. (Republica Unită Tanzania a fost formată prin unirea ’ Tanganikăi cu Zanzibarul. în 1964). Șeful statului tanzania» a consti-II tuit. totodată, un nou cabinet. In il funcția, de prim-ministru al guvernului a fost numit fostul ministru!l de externe, Salim Ahmed Salim. Acesta îi succede lui Edward So- koine. care și-a pierdut recent viata într-un accident rutier.
ITALIA VA REPREZENTA IN- 

! TERESELE BRITANICE LA TRI-
I POLI. într-un comunicat dat pu-’ blicității la Roma și citat de agenția A.N.S.A., Ministerul italian de

Externe a anunțat că îtaliai vâ reprezenta interesele britanice la Tripoli, după situația creată în urma ruperii relațiilor diplomatice ale Marii Britanii cu Jamahiria Arabă Libiana Populară Socialistă. Comunicatul precizează că Italia „își exprimă dorința ca această gravă criză să fie cit mai curînd depășită în interesul general al dialogului dintre state".
ARGENTINA SE PRONUNȚA 

PENTRU DIALOG CU MAREA 
BRITANIE ÎN PROBLEMA INSU
LELOR MALVINE (FALKLAND). Ministrul afacerilor externe al Argentinei, Dante Caputo, a declarat într-o conferință de presă organizată la Paris că tara sa dorește să angajeze un dialog cu Marea Bri- tanie prin intermediul unei politici

a „pașilor mărunți", transmite a- genția Reuter. Recunoscind că e- xistă „dificultăți enorme", el și-a exprimat optimismul în legătură cu posibilitățile unui dialog intre / cele două țări. Totuși, a adăugat ■ ministrul argentinian, o soluție a chestiunilor in dispută trebuie să includă problema suveranității a- supra-insulelor Malvine (Falkland), South Georgia și South Sandwich;
LA DELIII s-au deschis lucrările Comitetului de coordonare al Pool-ului agențiilor de presă din țările nealiniate, care dezbate probleme privind întărirea colaborării dintre agențiile de presă din țările nealiniate. La lucrări iau parte reprezentanți ai agențiilor de presă din țările membre ale comitetului, ai uniunilor regionale ale agențiilor de presă din țări nealiniate din Asia. Africa și America Latină.
CONVORBIRI NIPONO— VEST- 

GERMANE. Ministrul vest-german al economiei, Otto Lambsdorff. a cerut Japoniei reducerea taxelor vamale practicate de guvernul nipon la o serie de produse importate din R.F. Germania și. în ge-

neral, renunțarea la o serie de practici protecționiste care îngreunează schimburile comerciale dintre cele două țări, transmite agenția Kyodo. Aflat la Tokio, unde a avut convorbiri cu ministrul comerțului exterior și industriei al Japoniei, Hikosaburo Okonogi.' Lambsdorff a cerut interlocutorilor ndponi \ S&. accepte: pe piața japoneză’importurile de articole standardizate vest-germane corespunzătoare necesităților interne ale Japoniei.
PROVOCĂRI. După cum transmite agenția A.C.T.C., un avion a- merican de tip „SR-71" a pătruns in spațiul aerian al R.P.D. Coreene. Numai în cursul lunii aprilie a a- cestui an — precizează A.C.T.C. — au fost efectuate 15 provocări de acest gen. Reprezentantul R.P.D. Coreene în Comisia militară de armistițiu în Coreea a notificat căasemenea acte reprezintă o violare flagrantă a acordului de armistițiu și o încălcare a suveranității țării. Exprimînd un protest energic, el a cerut părții adverse să ia măsuri pentru ca asemenea incidente sănu se mai repete.

Sărbătorirea eliberării 
Italiei de sub 

ocupația fascistăROMA’25 (Agerpres). — Miercuri, în Italia s-a sărbătorit împlinirea a 39 de ani de la eliberarea țării de .sub ocupația fascistă. Cu acest prilej, în toate marile orașe ale țării au avut Ioc mari demonstrații și mitinguri, întîlniri cu foști luptători antifasciști — manifestări desfășurate sub imperativul luptei împotriva pericolului unui .nou război. La Genova s-a desfășurat una dintre cele mai mari manifestații antirăzboinice, la care au luat parte președintele Alessandro Pertini, președintele Camerei deputaților ' a parlamentului italian,, Nilde Jotti, și alți oameni politici italieni.
PORTUGALIA

Aniversarea Zilei 
libertățiiLISABONA 25 (Agerpres) — în Portugalia s-a sărbătorit miercuri cea de-a zecea aniversare a zilei de 25 aprilie —. Ziua libertății. Cu acest prilej, informează agenția France Presse, la Lisabona a avut loc o paradă militară. Au luat parte președintele Ramalho Eanes, primul ministru Mario Soares și alte personalități politice și militare din Portugalia.

In sprijinul instaurării 
si destindere în eSAN SALVADOR 25 (Agerpres) — La San Salvador se desfășoară, înce- pind de miercuri, lucrările reuniunii miniștrilor de externe din Costa Rica, Honduras, Guatemala și Salvador, consacrate elaborării unei poziții unitare a acestor țări față de i- nițiativele de pace în America Centrală avansate de „Grupul de la Contadora" (Columbia, Mexic, Panama și Venezuela) — transmite agenția Prensa Latina. Concluziile la care vor ajunge vor fi prezentate in cadrul reuniunii de la 30 aprilie a miniștrilor de externe din țările „Grupului de la Contadora" și din Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Salvador.CIUDAD DE PANAMA 25 (Agerpres) — Ministrul relațiilor externe al Guatemalei, Fernando Andrade, a reafirmat adeziunea și sprijinul țării

unui climat de pace 
America Centralăsale la inițiativele întreprinse de „Grupul de la Contadora" in vederea instaurării unui climat de pace și destindere în America Centrală — se arată într-un comunicat _ difuzat de misiunea diplomatică guatemaleză din Ciudad de Panama, citat de a- genția I.P.S. Ministrul de externe al Guatemalei va participa, alături de cei ai Costa Ricăi, Hondurasului, Ni- caraguei și Salvadorului, la reuniunea comună cu omologii lor din țările membre ale „Grupului de la Contadora" — Columbia, Mexic, Panama și Venezuela. Această reuniune este programată să se desfășoare Ia 30 aprilie, în capitala panameză, unde urmează să fie examinate normele ce vor sta la baza viitorului tratat de pace în regiune, elaborate de cele trei comisii specializate, reunite iu prezent la Ciudad de Panama.

începerea audierilor Curții Internaționale de Justiție 
de la Haga la cererea Republicii NicaraguaHAGA 25 (Agerpres). — La Haga su început, miercuri, audierile Curții Internaționale de Justiție în legătură cu plîngerea depusă de'Nicaragua cu privire la violarea de către Statele Unite a integrității teritoriale și suveranității sale.în cadrul primei ședințe, reprezentantul nicaraguan a acuzat S.U.A. de „încălcare flagrantă a dreptului internațional", arătînd că acestea au înarmat și sprijinit trupe de merce

nari care au atacat teritoriul Republicii Nicaragua, provocind pierderi de vieți și distrugeri materiale. El a) cerut ca, pină la judecarea problemelor de fond, Curtea Internațională de Justiție să ceară S.U.A. să înceteze imediat orice utilizare a forței sau amenințarea eu forța împotriva Republicii Nicaragua, pentru a preveni noi pierderi de vieți omenești și încălcări ale drepturilor suverane ale acestei țări.
AGENȚIA „REUTER“ DESPRE CONSECINȚELE

PE PLAN ECONOMIC ALE CHELTUIELILOR MILITARE
Agenția „Reuter" transmite un 

amplu comentariu privind unele din 
consecințele grave ale sporirii chel
tuielilor militare asupra economiei 
Statelor Unite. Agenția arată :

Avertismentul președintelui' Ei- 
senhoioer — precum că, intr-o zi, 
economia S.U.A. ar putea fi stran
gulată de cererile militarilor și ale 
industriilor care îi aprovizionează 
— ar putea să devină realitate, a- 
firmă unii critici ai politicii de în
tărire a capacității de apărare. 
Avertismentul lui Eisenhower a 
fost formulat acum 23 de ani, dar 
el este invocat de unii economiști 
intr-un moment în care sume fără 
precedent sint cheltuite de actuala 
administrație pentru înarmare și 
pentru, cercetări vizînd producerea 
de noi arme utilizabile pe teatrele 
de luptă terestre, maritime și in 
spațiul cosmic. Pe de o parte, ad
ministrația argumentează că întă
rirea puterii militare este vitală 
pentru a consolida o infrastructură 
militară periculos slăbită de negli
jența guvernelor precedente, iar pe 
de altă parte, criticii susțin că în 
acest, fel sini deturnate în scop 
militar resurse economice valoroa
se, subminînd pe termen lung ca
pacitatea țării de o concura cu ri
valii japonezi și vest-europeni.

Pentru cheltuieli militare, admi
nistrația a inclus 272 miliarde de 
dolari in proiectul de buget pe anul 
financiar 1985. cu 15 la sută mai 
mult decît în 1984.

Franklin Long, profesor de știin
țe sociale la Universitatea Corneli, 
din New York, estimează că aloca
țiile guvernamentale destinate cer
cetării și dezvoltării militare au 
crescut cu 65 la sută, in termeni 
reali, de la venirea la Casa Albă a 
actualei administrații, în timp ce 
fondurile destinate sectorului civil 
au scăzut cu 30 la sută. „Fondurile 
pentru tunuri,cresc, iar cele pentru 
unt scad" — afirmă el, susținind că 
„există pericolul ca factorul mili

tar să devină dominant și ca S.U.A. 
să piardă competitivitatea pe plan 
internațional".

Unii experți prognozează că. pla
nul pentru, „un război al stelelor" 
— adică de asigurare a unui scut 
spațial pentru S.U.A. — ar putea 
înghiți 1 000 miliarde de dolari pină 
la sfîrșitul secolului. Centrul pentru 
informații privind apărarea — un 
respectat grup de cercetare parti
cular — susține că programul spa
țial civil este înghițit de „efortu
rile rapide de exploatare a spațiu
lui în scopuri militare". In plus, 
centrul estimează că Statele Unite 
vor dezvolta sau construi 17 000 de 
noi arme nucleare in următorii 10 
ani.

In continuare, agenția evidenția
ză netemeinicia afirmațiilor că 
cheltuielile militare ar reprezenta 
un „factor stimulator pentru indus
tria S.U.A. cu aplicații în viața 
civilă, in domenii ca telecomunica
țiile și aeronautica". In acest sens 
este citată Asociația de cercetări 
economice specializată in analiza
rea impactului cheltuielilor milita
re asupra impozitelor șl locurilor 
de muncă, condusă de Marion’An
derson. care arată că programele 
dc înarmare nucleară au costat 
S.U.A. in 1981 peste 270 000 de 
locuri de muncă. Au fost studiate 
numeroase programe aflate sub 
egida Ministerului Apărării. Deși 
s-au ■ cheltuit 20 miliarde de do
lari. programele respective au dus 
la_ crearea a 475 000 locuri de mun
că. Dacă aceeași sumă ar fi fost 
destinată, sectorului civil, ar fi putut 
genera 745 000 locuri de muncă. 
„Sporind cheltuielile militare ne 
asumăm riscul dezintegrării în per
spectivă" — arată Marion Ander
son, precizînd : „Este ca șl cum ai 
mînca porumbul de sămință. Capi
talul nostru de bază, realizat in de
curs de peste 200 de ani, este pe 
cale de d fi distrus". (Agerpres)

a

PROBLEME STRINGENTE ALE ECONOMIEI MONDIALE

Subdezvoltarea — „o bombă cu efecte sociale foarte mari"ale tovarășului Nicolae CeaușescuFenomenele și tendințele din ultima vreme arată că în economia mon-- dială continuă, iar sub diferite aspecte chiar se amplifică manifestă
rile crizei, care — într-o măsură 
mai mare sau mai mică, într-o formă 
sau alta — lovește toate statele și 
toate popoarele, afectînd însă in mod deosebit pe cele în curs de dezvoltare, ceea ce duce la adîncirea decalajelor dintre țările bogate și țările sărace. Accentuarea considerabilă a stării de subdezvoltare în care se află peste două treimi din omenire a creat o situație atît de critică, incit președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a com- 
parat-o, într-o recentă cuvintare, cu 
o bombă cu grave consecințe socia
le. Datele și faptele furnizate de ultimele analize și studii efectuate pe plan internațional confirmă pe deplin justețea și realismul unei asemenea aprecieri.Astfel, potrivit studiului cu privire la evoluțiile și tendințele din economia mondială, publicat recent 'de U.N.C.T.A.D., în ciuda unor semne de înviorare a producției apărute în citeva țări dezvoltate, climatul 
economic general continuă să se de
terioreze. Producția mondială, care a sporit în perioada postbelică (în medie cu 5,5 la sută pe an între, 1960—1970 și cu 4,3 la sută în prima jumătate a deceniului trecut), a 
încetat, pur și simplu, să mai creas
că în primii doi ani ai actualei decade. Ce-i drept, în 1983, producția mondială a înregistrat o ușoară relansare, dar în spatele sporului mediu de 1,7 la sută se ascunde o tristă realitate : statele în curs de dezvoltare se află în cea mai profundă criză pe care au cunoscut-o vreodată.De la începutul actualului deceniu, 
producția pe locuitor a statelor res
pective a scăzut în fiecare an, in medie, cu 1,3 la sută. Prețul materiilor prime —■ principala sursă de devize a țărilor „lumii a treia" — 
a coborît în 1981—1982 pînă la cel mai scăzut nivel din ultima .jumăta
te de veac, iar accesul pe piețele statelor bogate al produselor pro

venite din țările sărace este tot mai limitat. încasările în devize ale acestui din urmă grup de state acuză un declin alarmant, in timp ce dobinzile la creditele externe au cunoscut o puternică ascensiune. împrumuturile pe termen mediu și lung s-au diminuat apreciabil, la fel si fluxurile financiare sub formă de ajutor oficial pentru dezvoltare. Deși producția țărilor rămase in urmă se află într-un pronunțat declin, îndeosebi ca urmare a reducerii importurilor de bunuri necesare dezvoltării, datoria lor externă a atins proporții zdrobitoare — peste 800 miliarde de dolari.O asemenea evoluție economică, ca condamnă majoritatea statelor lumii la stagnare și chiar la regres, 
are consecințe dintre cele mai grele pe plan social. După estimările U.N.C.T.A.D., datorită scăderii producției, la sfîrșitul lui 1984 numărul 
șomerilor totali sau parțiali numai 
din țările „lumii a treia" se va ri
dica la 500 milioane, față de 300 milioane in 1980 ; venitul pe locuitor, care nici pină acum nu asigura un minimum necesar existenței pentru aproape jumătate din populația statelor în cauză, se va diminua, in același interval de timp, cu 5 la sută ; 
iar celor 450 milioane de oameni 
care suferă acut dc foame li se vor 
alătura, în numai patru ani, încă 150 
de milioane.Nici o statistică nu poate însă reda în toată complexitatea sa fenomenul sărăciei. Firește, cum s-ar putea exprima în cifre întreaga dramă a maselor uriașe de bărbați, femei și copii ducînd o viață fără speranță, în bordeiele satelor sau în cartierele periferice ale orașelor, trudind în mîlul orezăriilor sau incercînd zadarnic să răscolească cu plugul de lemn pămîntul cîmpurilor arse de secetele periodice. Gloate de săraci ale căror chipuri, gesturi și atitudini poartă pecetea mizeriei și a disperării. Cine își poate imagina că aceste mase tot mai mari de oameni care nu au cu ce să-și procure hrana zilnică vor accepta la infinit să piară lent de foâme ? Istoria 

abundă în exemple ce arată că sără
cia și mizeria sînt surse dc tensiuni 
și conflicte social-politice care pot 
avea consecințe imprevizibile pe plan 
internațional. Tocmai de aceea, comunitatea internațională nu-și poale permite să aștepte cu pasivitate pînă cînd vor avea loc explozii sociale sau pină cînd acestea se vor transforma

O SITUAȚIE DRAMATICĂ, A CĂREI PERPETUARE 
NU POATE FI TOLERATĂ

0 Ascuțirea continuă a contradicției dintre țările slab dez
voltate și statele avansate — una din principalele contradicții ale 
contemporaneității — creează grave pericole pentru perspectivele 
păcii și stabilitatea lumii contemporane.

© De la începutul actualului deceniu, producția pe locuitor 
in țările în curs de dezvoltare este într-o scădere continuă, in 
medie cu 1,3 la sută pe an.

® în condițiile în care procesul dezvoltării, practic, a încetat, 
datoria externă a acestor țări a atins proporții gigantice — peste 
800 miliarde de dolari.

© Se estimează că la sfîrșitul lui 1984 numărul șomerilor 
totali sau parțiali din lumea a treia se va ridica la 500 milioane, 
față de 300 milioane în 1980 ; venitul pe locuitor se va diminua, 
în același interval de timp, cu 5 la sute?; iar celor 450 milioane 
de oameni care suferă acut de foame li se vor alătura, în numai 
patru ani, încă 150 milioane.

inevitabil în • conflicte militare de amploare.Practic, se poate spune că accen
tuarea subdezvoltării este expresia 
sintetică a ascuțirii uneia dintre prin
cipalele contradicții ale lumii con
temporane — contradicția dintre ță
rile bogate și cele sărace. Este o realitate că progresul continuu al întregii omeniri nu poate fi conceput atita vreme cit la un pol al societății umane se acumulează tot mai multă bogăție, iar la celălalt tot mai multă sărăcie. Ascuțirea continuă a 

confruntării dintre dezvoltați și sub- dezvoltați generează riscul unor puternice explozii sociale în lume. De aceea, contradicția dintre bogați și săraci are nu numai laturi economi
ce, ci privește nemijlocit și sfera po
litică, are consecințe grave asupra 
stabilității internaționale, amenință 
lumea, care, intr-o amplă perspecti

vă Istorică, nu poate fi durabilă în 
condițiile perpetuării unei asemenea 
contradicții. Tocmai opoziția dintre minoritatea de țări bogate și majoritatea covîrșitoare de state sărace conferă caracterul dramatic al actualei situații, în care subdezvoltarea nu numai că se menține, dar se adîncește continuu — cu consecințe dezastruoase comparate, pe bună dreptate, cu efectele unor arme nucleare !Abordarea cu cea mai mare seriozitate a problemelor subdezvoltării, 

cristalizarea unor soluții la dosarele fierbinți ale sărăciei, foametei, analfabetismului și bolilor endemice sînt cu atît mai imperios necesare cu cit asemenea fenomene afectează, în ultimă instanță, nu numai pe cei ce le suportă, ci și pe cei ce le tolerează. Interdependența mondială nu este cituși de puțin o formulă retorică, ci un fapt, o realitate politică, ce se manifestă printr-un raport de condi-. ționare reciprocă. Piețele țărilor în curs de dezvoltare absorb circa o treime din exporturile stat.elor capitaliste dezvoltate (37 la sută din exporturile S.U.A., 40 la sută din exporturile statelor membre ale Comunității Economice Europene și 44 la sută din cele ale Japoniei). în același timp, țările „lumii a treia" reprezintă o importantă sursă de materii prime și combustibili pentru statele dezvoltate (41 la sută din importurile lor de materii prime, din care 93 la sută îl reprezintă petrolul) și dispun de capacități industriale și tehnologice în creștere.în anii de conjunctură favorabilă, sporirea veniturilor din exporturi ale țărilor în curs de dezvoltare și lărgirea accesului lor la credite în condiții avantajoase au impulsionat cererea de produse provenite din statele dezvoltate, ceea ce a contribuit la lărgirea producției și, implicit, la crearea de noi locuri de muncă în acest din urmă grup de state. Dimpotrivă, în condițiile crizei, reducerea puterii de cumpărare a țărilor din „Sudul" sărac — fie prin măsuri protecționiste, fie prin dobînzi înalte — nu face decît să împiedice relansarea producției în țările din „Nordul" bogat și să accentueze astfel problemele sociale. în acest sens, ziarul „Washington Post" arăta că exporturile S.U.A. în opt state din America Latină, care s-au ridicat la 14,4 miliarde de dolari în primul semestru al anului 1982, abia au depășit 9 miliarde in primele șase luni ale lui 1983. Rezultatul : aproape 250 000 de americani din S.U.A. au rămas fără locuri de muncă. Se apreciază că, datorită reducerii severe a importu

rilor țărilor în curs de dezvoltare, statele capitaliste dezvoltate au pierdut, în mai puțin de doi ani, circa 
trei milioane locuri de muncă, ceea ce a contribuit ca șomajul și falimentele să sc ridice la niveluri nemaiintîlnite după marea criză din anii ’30.Avînd în vedere tocmai realitățile inexorabile din economia mondială, România, președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciază că sin
gura modalitate de a depăși actuala 
situație critică, de a dezamorsa 
această bombă cu efecte sociale deo
sebit de grave este lichidarea sub
dezvoltării, a decalajelor dintre state 
și făurirea unei noi ordini economice 
internaționale. Aceasta presupune, în concepția secretarului general al partidului nostru, un ansamblu de măsuri practice, concrete, incluzind soluționarea problemei datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare și sporirea substanțială a fondurilor alocate pentru sprijinirea acestor state, reducerea și stabilirea dobîn- zilor la niveluri rezonabile și asigurarea accesului țărilor rămase în urmă la creditele internaționale în condiții preferențiale ; eliminarea oricăror bariere și restricții din calea schimburilor comerciale și. a transferului de tehnologie ; rezolvarea problemei- materiilor prime și adoptarea unor programe speciale de ajutorare a țărilor sărace în domeniile industriei, agriculturii, transporturilor, ca și în alte sectoare, care să asigure 6 mai. bună valorificare a propriilor resurse materiale și umane, progresul lor economic și social.Desigur, în transpunerea în viață a unor asemenea măsuri sînt interesate toate statele, inclusiv cele avansate, deoarece, așa cum au dovediț-o evoluțiile din ultima vreme,'însăși propria lor dezvoltare este condiționată de o soluție realistă, îndrăzneață în problemele subdezvoltării, ale edificării unei noi ordini economice internaționale, chemată să asigure bunăstarea tuturor popoarelor lumii.

Gh. CERCELESCU

S.U.A... 5
Consultări electorale pentru 
desemnarea candidatului 

Partidului democratWASHINGTON 25 (Agerpres). — Senatorul Gary Hart a ciștigat voturile a 51 la sută din participanții la adunarea electorală („Caucus") din statul Vermont, pentru desemnarea candidatului democrat la alegerile prezidențiale din S.U.A., față de 32 la sută care s-au pronunțat în favoarea fostului vicepreședinte Walter Mondale și 12 la sută pentru Jesse Jackson. în prezent. Walter Mondale dispune de sprijinul a 1 031 delegați, la Convenția națională a Partidului democrat, care va avea Ioc în lună] iulie, la San Francisco, iar Gary' Hart de 624 delegați. Pentru obține-: rea învestiturii, candidați; au nevoie de o majoritate absolută de voturi din totalul celor 3 933 delegați la convenție.
Demonstrații studențești 

în Coreea de SudSEUL 25 (Agerpres). — Noi demonstrații antiguvernamentale ale studenților s-au desfășurat marți, la universități din Seul și din alte: orașe ale Coreei de Sud. După cum relatează agențiile internaționale de' presă, peste 3 000 de student! de la. Universitatea Yonse, ,din Seul, au organizat mitinguri, în cadrul cărora ău cerut demisia imediată a actualului „președinte", Chun Du Hwan. și a întregului guvern șud- coreean, acuzîndu-i în bloc ca formație /ie dictatură militară dintre cele mai brutale. întrucît manifestanții au încercat să iasă din incinta universității in stradă, pentru a-și exprima protestul față de încălcarea drepturilor elementare ale populației, intre studenți și numeroasele' cordoane de polițiști au avut loc ciocniri violente.Aceasta este cea de-a treia mare manifestație a studenților din Seul în ultima săptămînă. ei exprimîn- du-și și în acest fel solidaritatea cu colegii aflați în greva foamei, formă prin care cer demisia actualelor autorități și organizarea de alegeri generale.Demonstrații similare se desfășoară și la universitățile și Institutele de învățămînt superior din ‘ Hanyang, Pusan, Kyunghi și din alte orașe — menționează agențiile.
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