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, Colonel Pedro Maria Tonha-Pedale,
ministrul apărării al R. P. Angola

ANUL 40 AL LIBERTĂȚII
NOASTRE, ANUL UNOR

IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI

TULCEA BACĂU

Producție fizică peste plan Sonde de mare adîncimeHotărîți să întîmpine cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului cu realizări deosebite, colectivele unităților economice din județul Tulcea acționează energic in vederea creșterii producției fizice. De la începutul anului, ele au realizat peste plan și livrat economiei naționale însemnate cantități de produse, intre care mai bine de 600

tone feroaliaje, 500 tone alumină, 5 000 tone minereuri complexe, 2 000 tone cuarțită, 15 000 tone calcar siderurgic. Aceste produse au fost realizate in condițiile reducerii substanțiale a consumului de energie electrică și de materii prime. Numai Combinatul metalurgic Tulcea a economisit, in perioada care a trecut din acest an, peste 30 000 MWh energie electrică. (Neculai Ami- hulesei, corespondentul „Scinteii").

în aceste prime zile ale lunii mai, formațiile de lucru din Schela de producție Comănești. județul Bacău, au înscris pe graficul întrecerii socialiste un important succes : punerea in funcțiune la Conțești, înainte de termenul planificat, a unei noi sonde de mare adîncime și de inaltă productivi
tate. Este cea de-a șaptea sondă de acest fel dată în exploatare de petroliștii de aici in cursul anului 1984. Față de prima lună a anului, producția obținută in prezent în Cimpurile petroliere de la Conțești, Ghelința, Matca și Țepu a sporit cu 150—200 tone pe zi. (Gh. Baltă, corespondentul „Scinteii").

PRAHOVA

BOTOȘANI

însemnate reduceri ale consumurilor materiale

Economii de energie electrică

Ca urmare a acțiunilor întreprinse pentru reducerea mai accentuată a consumurilor materiale, industria județului Botoșani a economisit in acest an aproape 850 tone metal, peste 2 000 tone combustibil convențional, 2 860 MWh energie electrică și 40 tone fire din bumbac. Economia de metal, cea mai mare ce s-a obținut pină acum in industria acestui județ, se datorează re-

proiectării unui important volum de produse și aplicării a noi tehnologii de fabricație. îndeosebi la întreprinderile de utilaje și piese de schimb, de mecanică pentru agricultură și industrie alimentară. „Electrocontact", precum și la cea de mașini-unelte grele pentru deformări plastice. (Silvestri Aile- nei, corespondentul „Scinteii").

Colectivele industriale din județul Prahova au înregistrat, de la începutul anului și pină in prezent, economii de peste 30 milioane kWh energie electrică. Aceasta prin aplicarea unui program complex de măsuri tehnice și organizatorice : înlocuirea motoarelor supradimensionate cu motoare de puteri mai mici, montarea pe numeroase mașini-unelte a limitatoarelor de mers in gol. modernizarea unor linii tehnologice, urmărirea riguroasă a consumului de energie. Și in sectorul iluminatului public și

utilizări casnice, județul Prahova se înscrie cu economii, pină acum consumindu-se cu 1,2 milioane kWh mai puțin față de prevederi. Se remarcă, prin rezultatele obținute, orașele Cimpina, Ploiești. Sinaia, Văleni de Munte și Mizil. precum și intreprinderea de anvelope,.Victoria“-FIorești, rafinăria „Vega" și intreprinderea „1 Mai" dinPloiești, întreprinderea mecanică din Cimpina și întreprinderea de utilaj minier Filipestii de Pădure. (Constantin Căpraru, corespondentul „Scinteii").

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al forțelor noastre armate, a primit, la 3 mai, pe colonel Pedro Maria Tonha-Pedale, membru al Biroului Politic al C.C. al M.P.L.A.,— Partidul Muncii din Angola, ministrul angolez al apărării, care, în fruntea unei.delegații militare, efectuează o vizită oficială în țara noastră.Oaspetele ‘ a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut din partea tovarășului Jose Eduardo dos Santos, președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, președintele Republicii Populare Angola.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat1' să se trânsniită tovarășului Jose Eduardo dos Santos un salut și cele mai bune urări.In cadrul convorbirii, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, a

fost exprimată satisfacția față de evoluția raporturilor de prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare, in spiritul și pe baza înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel. S-a apreciat că România și Angola dispun de un cadru favorabil aprofundării colaborării bilaterale, în avantajul reciproc, al cauzei păcii și progresului în lume.Au fost abordate, de asemenea, o serie de aspecte ale vieții internaționale, o atenție deosebită fiind acordată situației din Africa. Ministrul angolez al apărării a informat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în legătură cu ultimele evoluții ale situației din sudul Angolei și, in general, din Africa australă.în timpul întrevederii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, in primul rind la dezarmare nucleară. A fost relevată,

totodată, Însemnătatea Întăririi unității și solidarității popoarelor africane pentru consolidarea independenței, pentru dezvoltarea conlucrării dintre ele. pentru promovarea unei politici de destindere, pace și colaborare. S-a evidențiat, de asemenea, necesitatea rezolvării pe cale politică, prin tratative, a tuturor diferendelor și stărilor de tensiune de pe continentul african, inclusiv din Africa australă.Exprimindu-se sprijinul activ cu lupta poporului namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., s-a subliniat importanța soluționării democratice a problemei Namibiei, asigurării accesului său la independență, la dezvoltare liberă, de sine stătătoare.La întrevedere ă luat parte general-colonel Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale.
Ambasadorul Republicii Populare Mongole,

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditareTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, 3 mai, pc To- gociin Ghenden, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipo tențiar al R. P. Mongole în țara noastră. (Continuare în pagina a V-a).

Municipiul Rimnicu Vilcea a cunoscut in acești ani, ca și toate localitățile țării, o puternică dezvoltare economică 
și socială. In fotografie : noi blocuri de locuințe și magazine moderne

METROUL BUCUREȘTEAN 
OPERĂ MONUMENTALĂ 
A „EPOCII CEAUȘESCU"

în județul Olt s-a terminat semănatul porumbului
Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu

ÎN PAGINA A V-A

în toate județele unde lucrările sînt întîrziate 
trebuie să se acționeze energic, cu toate forțele

Actul de naștere s-o semnat la Con
gresul al Xl-lea al Partidului Comunist 
Român. Ne aflăm acum în anul celui * 
de-ol XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Anul 40 de la istoricul 
August 1944.

intre aceste două acolade, de împli
niri fără precedent, a intrat pe poarta 
de aur a izbînzilor noastre și Metroul 
^bucureștean. Operă complexă, monu
mentală realizată din inițiativa personală 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, operă- 
simbol pentru stadiul înalt atins de crea
ția științifică și tehnică românească în 
anii socialismului. Vis frumos al bucureș- 
tenilor, ce a prins și prinde contur trainic 
prin munca eroică, tenace a comu
niștilor, a minerilor constructori de

tuneluri, a constructorilor de stații și 
galerii, a arhitecților și proiectanți- 
lor, a instalatorilor și montorilor de 
echipamente energetice, telecomunica
ții și automatizări, a tinerilor, a con
structorilor de utilaje, de vagoane, a mi
litarilor forțelor noastre armate, a tuturor 
acelora care și-au legat și își leagă nu
mele de una dintre cele mai strălucite 
pagini din epopeea marilor zidiri ale 
prezentului. întreaga industrie româ
nească — la înflăcărată chemare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu - a susținut 
și trecut cu succes unul dintre cele mai 
severe examene, la care puțini în lume 
se încumetă : construcția unei lucrări de 
o asemenea complexitate și performanță.

Așadar, cel mai puternic bulevard al

Capitalei noastre își croiește fără răgaz 
traiectoria lui subpămînteană. Și tot 
fără răgaz fulgeră acolo, în adînc, pe 
tronsoanele, date în folosință ale ma
gistralei I, trenurile cu călători, compri- 
mînd distanțele, legînd rapid marile plat
forme industriale cu puternicele cartiere 
ale Bucureștiului. Alte magistrale se du
rează sub pașii noștri, sub străzile și 
copacii orașului drag, plinind temelii 
trainice tot atîtor punți între oameni.

Să stăruim deci, cu privirea, în acest 
an jubiliar, asupra operei unice — 
Metroul București — născute din geniul 
creator al oamenilor acestui timp, din 
potențialul tehnic și științific al întregii 
noastre economii, din patriotismul fier
binte al minunatului nostru popor.

în paginile 2-3 - momente revelatoare despre această operă de mîndrie națională
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MAGISTRALA 1
în funcțiune 25,1 km,cu 16 stafii,2depouri 
MAGISTRALA 2
ri execuție 19km, cu 13 stații,1 depou 

ranan etapa L’l0,5km,cu7stații,1dețx)u-dec.1985 
mza etapa K 8,5km,cu 6 st’atii-dec. I987

TRONSON LEGĂTURĂ CU GARA DE NORD 
ăîBlîllîim în execuție ; termen — dec. I986

_____ MAGISTRALA 3 
xmmi în studiu 11,5km,cu 9stații,1 depou

încheierea în cel mai scurt timp a insămințărilor de primăvară constituie acum sarcina cea mai importantă a oamenilor muncii de pe ogoare. Și pentru îndeplinirea acestei sarcini — care are un rol ho- tărîtor pentru a se pune baze solide recoltelor record din acest an important este să se asigure o puternică mobilizare a forțelor umane din agricultură și utilizarea din plin a mijloacelor ^mecanice, spre a se realiza ritmuri înalte de lucru la semănat, indiferent de evoluția vremii. Cu atit mai mult este nevoie să se acționeze în acest mod cu cit suprafața ce a mai rămas de semănat este încă foarte mare, dacă ținem seama’ de perioada in care ne aflăm. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că, pină in seara zilei de 2 mai, au fost însămințate in total, cu diferie culturi de primăvară, 3 879 700 hectare, ceea ce reprezintă 81 la sută din suprafața planificată. Cu alte cuvinte, au mai rămas de semănat cu diferite culturi 920 676 hectare, din care suprafețele cele mai însemnate sînt cu porumb — 345 150 hectare, soia —

52 880 hectare și fasole — 86100 hectare.Pentru terminarea grabnică a în- sămințărilor, cerința esențială a acestor zile o constituie realizarea unor ritmuri de lucru bune la semănat, chiar in condițiile timpului instabil. Iar pentru aceasta debisive sint organizarea temeinică a întregii activități din cimp. asigurarea din timp a punctelor de lucru cu semințe, erbicide, îngrășăminte chimice etc., astfel ca semănatul să se desfășoare intens, fără întrerupere. Mai presus do orice insă, este necesar ca specialiștii și cadrele de conducere din unitățile agricole să urmărească permanent starea terenului, pentru a depista cu operativitate parcelele zvintate, unde se poate lucra imediat. în condițiile acestei primăveri capricioase, lucrul in „ferestrele" dintre ploi a devenit o necesitate pentru grăbirea insămințărilor. Tocmai de aceea, nicăieri nu trebuie să se aștepte condiții ideale de muncă, ci, dimpotrivă, este nevoie ca, printr-o organizare temeinică a activității, să se folosească din plin fiecare zi. fiecare oră bună de lucru in cimp.

întrucît în toate județele care mai au de semănat există unități care au încheiat sau sint avansate la insămînțări, este absolut necesar ca organele județene de partid și agricole să organizeze întrajutorarea cu mijloace mecanice între unitățile agricole sau consiliile agroindustriale învecinate. Este și aceasta o modalitate practică pentru obținerea de viteze de lucru sporite in unitățile agricole rămase în urmă și, tocmai de aceea, această acțiune trebuie bine organizată pentru a avea o eficiență maximă.Așadar, în aceste zile sînt necesare eforturi mari pentru încheierea grabnică a insămințărilor. De aceea, organelor județene de partid și agricole, organizațiilor de partid de la sate, consiliilor populare, consiliilor agroindustriale și conducerilor unităților agricole le revine sarcina de mare răspundere de a mobiliza puternic toate forțele din agricultură, spre a se asigura pre- I tutindeni utilizarea din plin a mij- | toacelor mecanice și a timpului bun I de lucru, pină la insămințarea ultimului hectar. I

GÎNDIREA ECONOMICĂ ÎNAINTATĂ
— resursă de progresîntr-o vreme în care lumea întreagă a devenit conștientă că resursele materiale sint limitate, crește din ce in ce mai mult rolul „laboratoarelor" gîndirii in găsirea de noi soluții pentru propulsarea progresului economic. Viața a demonstrat că reducerea consumurilor de materii prime, de energie depinde intr-o foarte mare măsură de sporirea consumului de „materie cenușie". Nu ne referim doar la investiția de inteligență, care nu numai că este din ce in ce mai rentabilă, dar se dovedește a fi și din ce in ce mai necesară. Pentru că atit competența profesională, cit și răspunderea muncitorească, spiritul de inițiativă, de creativitate, atitudinea revoluționară față de muncă se vor "regăsi in produse noi. modernizate, in mașini și utilaje de cel mai inalt nivel tehnic, intr-o mai bună organizare a producției numai după ce au prins contur, au dobindit claritate in mințile oamenilor. Numai in măsura în care oamenii ajung la un stadiu de gindire economică înaintată, care implică și Înțelegerea legităților economice, și o concepție superioară despre răspunderi, despre pregătirea profesională, și o atitudine revoluționară în muncă, ei pot să contribuie cu eficiență ridicată la perfecționarea proceselor de producție. Desigur, formarea și afirmarea gîndirii economice avansate depind de o multitudine de factori, de munca poli- tico-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid, de acțiunile întreprinse d'e organismele democratice de conducere, de calitatea demersurilor educative ale familiei, ale școlii, ale întregii societăți. La cîteva dintre aceste aspecte ne referim in rindurile ce urmează.

Cine își asumă răspun
derea 2 De mai mulți ani, o întreprindere industrială bucureșteană fabrică pompe. De la un an la altul.

produsele ce poartă firma „Aversa" s-au dovedit a fi tot mai bune. Este drept că au existat și momente „fierbinți", urmate de intense strădanii pentru ca rămînerile in urmă să fie depășite, dar, in general, viața întreprinderii s-a desfășurat fără evenimente ieșite din comun. A intervenit insă un fapt care a schimbat radical ordinea lucrurilor. Colectivul întreprinderii „Aversa" a primit o sarcină deosebită : să fabrice pompe pentru centrale nucleare
linchelă privind o proble
mă de stringentă actuali
tate a muncii politico- 

educative

electrice. O premieră pe tară. In acest scop, a început construcția unei secții noi. A fost insă necesar să se treacă la realizarea noilor produse înainte ca secția de pompe pentru centrale nucleare electrice să intre în funcțiune.O întrebare s-a impus de la început și ea a fost rostită răspicat : are întreprinderea oamenii care să poată îndeplini exemplar această sarcină ? Nimeni nu s-a grăbit cu răspunsul. Au urmat analize temeinice, după care s-a ajuns la concluzia că mulți dintre specialiștii de la „Aversa" pot să facă față noilor solicitări. Au fost aleși cei mai buni. Dar inițial unii au dat înapoi. I-au speriat măsurile deosebite de control și de siguranță prevăzute pentru aceste produse destinate’ centralelor ato- moelectrice. Pentru fiecare piesă se deschide un „dosar" in care se înregistrează toate detaliile procesului de producție, de la intrarea materiei prime în uzină pină la realizarea produsului finit. Acest „dosar" este o

adevărată „oglindă" a priceperii șl conștiinciozității tuturor celor care participă la realizarea piesei respective. Peste ani, in cazul unei eventuale defecțiuni, oricît de neînsemnată, se va cunoaște exact cine a greșit și în ce constă greșeala. Acest mod aparte de control al calității, cu care oamenii din întreprindere nu au fost obișnuiți, i-a făcut pe unii să ezite. In felul acesta a mai apărut o întrebare ce aștepta răspuns : toți acel specialiști a căror pregătire profesională și inteligență tehnică au determinat alegerea lor pentru realizarea noilor tipuri de pompe, deosebit de complexe și de complicate, dispun și de calitățile politico-morale care să-i îndemne să-și asume o răspundere atit de mare ?— Am avut prilejul să ne convin
gem, ne-a spus tovarășul PETRE GHERBEZAN, secretar adjunct a), comitetului de partid, că nu este 
deloc ușor de răspuns la o astfel de 
întrebare. Nu de puține ori, in îm
prejurări noi, se manifestă ți atitu
dini pină atunci necunoscute. Spe
cialiștilor la care ne referim li se 
cerea să părăsească un loc de muncă 
unde aveau de soluționat probleme 
a căror dificultate nu era neobiș
nuită și să ocupe un altul unde toate 
problemele sint deosebite. Și unde nu 
ți se admite să greșești, chiar dacă 
a greși este omenește. Unii s-au 
gindit că este mai simplu, mai co
mod să n-ai bătaie de cap, să înde
plinești o muncă pe care ai învățat 
s-o faci bine, fără teama de a greși, 
decit să-ți asumi riscul unei pre
miere. Trebuia să aflăm ce anume 
determină refuzul : simpla comodi
tate sau gînduri incă neclare, care 
întrețin teama de nou, de răspun
deri? De aceea, biroul. comitetului 
de partid, Consiliul oamenilor mun-

Adrlan VASILESCU
(Continuare în pag. a IV-a)
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Cu prilejul încheierii lucrărilor primei magistrale a metroului bucureștean, 
adresez cele mai calde felicitări tuturor muncitorilor, constructorilor, proiectan- 
ților, militarilor, tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui măreț 
obiectiv edilitar-urbanistic, ce evidențiază cu strălucire eforturile creatoare și 
nivelul înalt al dezvoltării științei și tehnicii românești.NICOLAE CEAUȘESCU

Temelii trainice pe măsura acestui timpMetroul...Un vis al locuitorilor Capitalei, care rtiăsoară /exact.'-xtîrsifă.- acestui secol !... Pentru că... Pentru că, incă în zorii veacului ia finele căruia ne aflăm, inginerul de geniu care a fost Dimitrie Leonida se făcea remarcat cu proiectul său de diplomă consacrat... metroului bucureștean. 70 de ani vor odihni pe hirtie năzuințele exprima- . te și calculate la scara altui timp — timpul acestor 40 de ani de libertate, receptiv la ideile de progres ale înaintașilor, generos cu marile ctitorii.încercări de a aduce la ordinea zilei croirea arterelor subterane de transport în comun, în Capitală, au mai fost de-a lungul vremii. Ele s-au izbit însă fie de realitatea crudă, potrivnică unor asemenea proiecte, taxate fanteziste, fie de imposibilitatea materială și tehnică de a Ie duce la bun sfirsit.Azi ni se pare simplu : am parcurs un drum in construcția metroului, privim în urmă cu ochi de făuritori, formulăm judecăți. Să nu uităm însă : există in lume circa 250 de orașe cu peste un milion de locuitori — număr de la care metroul devine indispensabil. Și totuși... Totuși, mai puțin de o treime din aceste orașe s-au încumetat să-și dureze arterele subterane de circulație. , Iar dintre cele care au îndrăznit acest pas, doar șapte țări, intre care se numără și‘ România, își construieso după propriile pro

iecte, eu propria tehnică, cu propriile forțe metroul, îl echipează singure și singure asigură buna funcționare a acestuia.Metroul, un vis care a trecut și trece necontenit în realitate...I-au revenit „Epocii Ceaușescu"— eroică epocă de înfloriri socialiste pe tot cuprinsul patriei— meritul și onoarea de a pune temelii trainice acestei monumentale opere destinate, deopotrivă, prezentului și viitorului. Actul de naștere al construcției a fost semnat de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român. Atunci și acolo s-a ho- tărit începerea lucrărilor. Se continua tradiția — puternic afirmată mai ales după Congresul al IX-lea — ca toate înfăptuirile fundamentale, socialiste, turnate în clipele de istorie ți durată ale acestor ani, să poarte sigiliul deschizător de drumuri al celei mai înalte agore a comuniștilor români.Congresul al XI-lea, deci, a dat startul lucrărilor metroului bucureștean. Pină aici însă, pentru momentul unic al marii întemeieri socialiste, a ars continuu, flacără-vizionară, gindul îndrăzneț, revoluționar al secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Opera s-a născut și se Întrupează din inițiativa sa personală. îndemnul său a catalizat energiile, a stimulat capacitatea de creație, mîndria și patriotismul ca a- ceastă dificilă, complexă și mult năzuită lucrare să fie in între

gime românească, să emane din gindirea și geniul constructiv românesc, să fie realizată numai și numai cu puterile noastre.’ Studii laborioase au început în această direcție, la indicația secretarului general al partidului, imediat după anii ’70. Ele conturau clar : metroul a devenit o necesitate. Transportul subteran este singurul mijloc care poate prelua o parte din fluxul circulației de suprafață. Viața a- cestei artere subterane vitale de transport in comun este destinată să se desfășoare netulburat, rapid, cu maximum de randament și siguranță a circulației.» în același timp se căuta un răspuns la fel de tranșant : este industria noastră capabilă să-și asume o asemenea sarcină ? Poate ea asigura utilajele de execuție, poate echipa cu instalații deosebit de complexe metroul atît de rnulf dorit de cetățenii Bucureștiului ?întrebări de însemnătate capitală.întrebări la care s-a răspuns cu însuși... metroul./ De nouă ani se muncește eroic, cu abnegație și dăruire patriotică, pentru ca acest vis să ajungă la scara unu pe unu a realității, în fruntea tuturor acestor bătălii — antrenați zi de zi în a- cest clocotitor efort de creație de către Organizația de partid a Capitalei — s-au aflat comuniștii. N-a fost nici o clipă de odihnă, acolo, la planșetă. Ștafetă vie, preluată in subteran. Viața și 

munca marelui oraș, cu cei peste 2,2 milioane de locuitori ai săi, au continuat netulburate, în toate anotimpurile, în vreme ce sub străzile, sub pomii ori pașii noștri, zi și noapte, s-au tăiat.tuneluri. S-au tăiat galeriile viitoarelor trenuri, ’s-au turnat betoane, s-au montat mii de cabluri pentru instalațiile electrice. electronice, de automatizare. S-au împlintat, zi și noapte, liniile de oțel, s-au dat memorabile bătălii cu apa, cu argila, cu nisipul.Și astfel, după anii măsurațl 
Apel la memoria 
coloanei de ziar:

19 decembrie 1979
Primul tronson ol magistralei I (cuprins intre „Semănă

toarea” - „Timpuri Noi") este dat în folosință. Se dă start 
primelor călătorii cu metroul în București, 
28 decembrie 1981

Se inaugurează cursele cu metroul șl pe tronsonul II : 
„Timpuri Noi" — „Republica".
19 august 1983

Ultimul tronson al magistralei I, cuprins intre Eroilor - 
Industriilor (Militari), intră și el in funcțiune.

Date gravate definitiv in cronica metroului. Evenimente 
memorabile, onorate de prezența secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de prezența to
varășei Elena Ceaușescu. Cartea de onoare a acestei 
opere de mindrie națională păstrează semnăturile oaspe
ților dragi, felicitările adresate tuturor făuritorilor acestui 
măreț obiectiv edilitar-urbanistic, îndemnul spre noi reușite 
care să afirme tot mai mult știința și tehnica românească.

Așadar, iată cum o operă de mindrie a întregii națiuni 
Intră in istorie sub cele mai înalte auspicii.

Ca toate operele fundamentale ale acestui timp eroic I

cu lungimea arterelor subterane de circulație ; măsurați cu munca de la planșetă a arhitectului sau inginerului, ori cu eforturile tenace ale hidrotehnicienilor, fierar-betoniștilor^ militarilor, electroniștilor, montorilor, șoferilor, excavatoriștilor ; ani care cuprind în marginile lor o imensă dăruire și tot atîta abnegație ; ani de pionierat, de obstacole invinse, de încredere sădită trainic, în fiece conștiință de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. că stă în puterea

noastră de a clădi această operă românească, iată, magistrala I a metroului este realitate. Ea împlinește în augustul jubiliar un an de cind a fost dată în funcțiune. .... ......................— Lungimea acesteia — ne spune tovarășul general-locote- nent Petre Constantinescu, directorul general al întreprinderii Metroul-București — măsoară 25,1 kilometri și are un număr de 16 stații. La extremitățile sale se află două puternice platforme ale industriei Capitalei : „23 August" și IREMOAS.
Elogiu puterii creatoare a miilor 

de muncitori și specialiștiMă urc în stația „Republica" și, in cîteva minute, ajung la „Unirea", „Politehnica" sau „Industriilor". Stații, tuneluri. Dincolo de ele ? Un efort măsurabil, care le-a generat. Și n-a fost un efort oarecare. Un singur argument : specialiști de la întreprinderea Metroul-București — subordonată Consiliului de Miniștri și îndeplinind funcțiile de titular de plan, proiectant și antreprenor general — au studiat experiența a peste 60 de metrouri ale lumii, după care au întocmit un inedit clasament. Este clasamentul orașelor cu cel mai dificil teren de construcție a acestor artere subterane de circulație. Bucureștlul se află pe locul 8 de dificultate, dintr-un număr impresionant de asemenea construcții.Ei bine, într-un astfel de teren, ostil încercării de a-1 su

Bulevardele subterane 
în cîteva cifre

Realizarea magistralei I a metroului, in lungime de 25,1 
km, cu 16 stații, a presupus un efort uriaș, o muncă eroică 
pentru :
- excavarea a 3,9 milioane metri cubi de pămint, pen

tru a contura galeriile, tunelurile ți stațiile de azi;
- punerea in operă a 900 000 metri cubi betoane ;
- construirea a 420 000 metri pătrați de pereți de re

zistență ;
- lucrări extrem de dificile de subtraversare de două 

ori a Dîmboviței ;
- execuția a circa 200 000 metri pătrați placaje pentru 

finisaje ți decorațiuni ;
- instalarea a peste 3 000 km de cabluri electrice, de 

telecomunicații ți automatizări — lungime care în
trece de peste trei ori distanța dintre Sulina ți 
Timișoara.

Traseul pe care sînt plantate cele 16 stații absoarbe fluxuri importante ale traficului urban. Magistrala I a fost gata cu patru luni mal devreme, constructorii respectîndu-și întocmai angajamentul luat în a- ceastă direcție. îmi îndeplinesc o îndatorire de conștiință din a 

pune, numai pentru cei 25,1 de kilometri ai magistralei I s-au excavat aproape patru milioane metri cubi de pămint S-au pus în operă 900 000 metri cubi de betoane. S-au construit 420 000 metri pătrați de pereți de rezistentă — puternice palisade împotriva încercărilor de orice fel ale pă- mîntului de a scăpa din chingile în care a fost prins pentru totdeauna. Dîmbovița a fost subtraversată de două ori, s-au instalat peste 3 000 kilometri de cabluri electrice, de telecomunicații...Nu, metroul bucureștean n-a fost șl nu este una dintre lucrările cele mai ușoare, aflate la îndemina oricui. Proiectanții și constructorii au trebuit să-și unească forțele și să învingă cerbicia unui teren de origine aluvionară, presiunea apei sub

arăta că ne-am bucurat în permanență de sprijinul, îndemnul și îndrumarea izvorîte din pă- trunzătoarea și temeinica cunoaștere a realității din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de numele căruia legăm firesc această reprezentativă înfăptuire a anilor noștri.

terane care își arată colții în- cepînd uneori chiar de Ia 2 metri adincime. O apă nu atit de agresivă față de betoane pe cît este de corozivă Ia impactul cu orice construcție metalică. In zona Titan, spre a scăpa de acest inamic ce nu depunea armele, s-au săpat fîntini din zece în zece metri, pentru epuizarea debitului de apă. Soluția n-a dat satisfacție deplină. Atunci, pe o distanță de 400 de metri, s-au trimis sonde in adine și au Înghețat pămintul, apa, nisipul, cu ajutorul uriașei fabrici de frig de la suprafață. Tuneliștii au săpat ca in iască, au betonat și au învins. Ei purtau în inimi îndemnul înflăcărat al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a face totul pentru afirmarea potențialului românesc de gindire și creație.

Ambianță în cabina de comandă a trenului de metrou— Stația „Unirii”, de pe magistrala I. Loc de convergență a atîtor călătorii cu metroul
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Metroul - opera de mindrie naționala, s-a nâscut din inițiativa personala și sub permanenta îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Evenimente memorabile în viața capitalei patriei noastre dragi : în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 
sint date succesiv în funcțiune cele trei tronsoane ale magistralei I de metrou

*

*
*

I***

*

în paralel s-au desfășurat multe alte bătălii pentru învingerea obstacolelor naturale. Apa freatică, de exemplu, pe întregul traseu paralel cu Dîmbovița s-a' dovedit mult mai îndărătnică decît și-ar fi închipuit cineva. A fost nevoie, pentru a-i reteza absolut orice șansă de ciștig, de construirea în această zonă a unui amplu sistem de drenaj orășenesc. Scopul, misiunea lui ? Să preia fluxul pînzei freatice și să-i coboare astfel ■nivelul pînă la cotele inițiale, dinaintea apariției puternicului brîu de betoane al metroului. Și nu numai atît : sistemul de drenaj și briul de beton reprezintă o măsură de protejare și siguranță în plus pentru imobilele din preajmă, pentru lucrările edilitare. Așa cum soluțiile adoptate la subtraversarea Grădinii Botanice au cuprins obligatoriu, în ecuațiile lor, păstrarea intactă a patrimoniului natural de la suprafață.Ingineri, arhitecțî, hidrotehnicieni, urbaniști etc. s-au dăruit deplin acestei lucrări în premieră, legindu-și definitiv numele de performanțele care trebuiau atinse neapărat. Ei au aflat răspunsul la întrebarea : cum să se treacă, de pildă, cu galeria subterană prin apropierea unei clădiri, fără ca fulgerarea viitoarelor garnituri cu călători să se simtă. Ani de zile pe anumite imobile au lăsat „martori", controlați sistematic, și fiecare control, in timp, a constatat unul și același lucru : semnele nu s-au clintit din locul lor. Dovadă că temeliile prezentelor călătorii din adînc au fost turnate „la meserie", dovadă că opțiunile pentru o cale sau alta s-au dovedit cele mai bune.Pe unde au trecut constructorii de metrou poate s-a mai deviat o arteră de circulație ori s-a închis temporar un traseu. Cind s-au ridicat insă panourile cu familiarele inscripții „M“ — metrou — strada s-a înfățișat în haină cu totul și cu totul nouă : in adînc, înnoite rețelele de canalizare, termoficare, cabluri de energie, telefonie etc. La suprafață, asfalt proaspăt, parcaje, copaci, spații verzi. De-a fost primăvară, vară sau toamnă — brazdele cu flori l-au atimpinat pe pietonul grăbit spre proaspetele accese la stația de metrou. Era poate, și aceasta, o răsplată pentru răbdarea pe care locuitorul Capitalei a dovedit-o în lunile în care jos, în adine, ori la suprafață, oameni vrednici grăbeau clipele celor mai confortabile și rapide călătorii.

Efortul de supunere, de îngenunchere a acestui subsol, pentru a deschide cimp liber arterelor subterane de transport, a determinat o vastă activitate de cercetare, de încercare a unor tehnologii inedite, la scară industrială. Circa 5 000 de specialiști din peste 40 de institute de proiectare și cercetare, la care se adaugă mii de muncitori cu înaltă calificare și specialiști din cele 45 de întreprinderi colaboratoare au fost antrenați in competiția pentru metroul românesc. Din acest punct de vedere se poate spune, fără riscul de a exagera cituși de puțin, că metroul a fost și este

strucții, de căi ferate din București etc., etc., li se cuvin îndreptățite cuvinte de laudă pentru cristalizarea unor soluții originale, pentru descifrarea atitor necunoscute pe care metroul, în devenirea lui, le-a ridicat și le ridică necontenit.Este un prilej de satisfacție pentru muncitorii și specialiștii români, dăruiți unei opere cu adevărat de mindrie națională, că au știut să acționeze astfel incit să aibă ciștig de cauză. Aceasta, cu atît mai mult cu cît s-a pornit la drum fără o experiență în construcția de metrouri. Mii de oameni au căpătat din mers această experiență.

sub girul înaltelor răspunderi al militarilor forțelor noastre armate.Strădania conjugată a tuturor acestor oameni, a altor mii și mii din industria electronică, electrotehnică, chimică,
a construcțiilor industriale, a materialelor de construcții, căilor ferate și de telecomunicații etc. plasează metroul bucureștean la pragul de sus al’per- formanțelor din acest domeniu. El este, în întregime, întrupa

rea geniului constructiv al clasei noastre muncitoare, < a! specialiștilor noștri, realizare de prestigiu și mărturie a capacității tehnice și științifice a României socialiste aflate în anul 40 al libertății sale.
„Cel mai frumos dar făcut

locuitorilor Capitalei”

Metroul în viața Capitalei
In vastul sistem circulator al metropolei bucureștene, me

troul ocupă un loc aparte. Ce anume îl recomandă drept 
mijlocul de transport în comun preferat, care are, iată, un 
trecut de cîțiva ani, un prezent dinamic și un mare viitor ? 
Să recapitulăm, pentru cititori :
• Pe cele trei tronsoane, date succesiv In exploatare, 

s-au transportat, din anul 1979 și pinâ in prezent, aproa
pe 180 000 000 călători.

• Traseul de la uzinele „Republica* pinâ la stația 
IREMOAS, in lungime de 25,1 km, este străbătut cu me
troul in numai 30 de minute, față de o oră și douăzeci 
de minute cu mijloacele de transport in comun de su
prafață, care implică și două transbordări. Timpul unei 
asemenea călătorii se reduce deci de 3 ori.
• Viteza comercială realizată de metrou este de 36-40 

km pe oră, față de : 14,3 km pe oră a transportului cu 
tramvaiul ; 14,8 km cu troleibuzul ; 17,4 km cu autobuzul.

• Cei 64,6 milioane de călători care au optat in 1983 
pentru transportul in comun pe arterele subterane au de
terminat o economie de combustibil de 4 315 tone.

In continuare locul de convergență, poligonul de încercare a unor tehnologii originale. între acestea amintim : sistemele inedite de ancorare a structurilor de betoane in subteran, sistemul de stăpînire a apei freatice, metodele de etanșeizare rapidă, cimenturile speciale etc. Nu am avut utilaje de săpat galerii și nici urmă de tradiție în această direcție. Industria noastră le-a imaginat, le-a produs ; citadelei muncitorești bucureștene „23 August" îi revine aici principalul merit. Același lucru in privința vagonului de metrou. Industria noastră l-a proiectat, l-a produs. Meritul revine îndeosebi uzinei de vagoane din Arad. Așa cum puternicelor uzine ,.Electroputere“-Craiova, „Progresul"-Brăila, uzinelor bucureștene, sibiene, ieșene, . timișorene, . institutelor de con

L-am întrebat pe tovarășul Romulus Fornoga, secretarul comitetului de partid de la platforma de construcție a metroului, cine sint. cum îi cheamă pe acești oameni. Mi-a răspuns intr-un fel neașteptat :— Mai potrivit ar fi, poate, să se știe profesiile lor.— Și care sint acestea ?— Mineri-constructorl de tuneluri. Proiectant!, cercetători. Constructori de stații și galerii. Arhitecți. Instalatori și mon- tori de echipamente energetice, de telecomunicații și automatizări. Urbaniști. Constructori de utilaje, de vagoane. Și nu in ultimul rînd — mecanicii, im- piegații, personalul de dirijare a circulației metroului. Cum se vede, o diversitate de profesii. Iar alături de miile de constructori — cu brațul și cu mintea — aportul nemijlocit,

Cum am consemnat mai înainte, făuritorii acestei monumentale opere din „Epoca Ceaușescu" lasă în urma lor nu numai bulevardele subterane ale Capitalei, ci și strada netedă la suprafață, cu rondurile de flori de care omul nu se poate lipsi, cu șirurile nes- fîrșite de . copaci tineri — plă- minii vitali ai oricărei aglomerații- urbane ; lasă în adînc o rețea înnoită, sistematizată de lucrări edilitare.Cui lasă ?Beneficiarilor tuturor eforturilor de zidire socialistă. Celor care reprezintă scopul fundamental. esența politicii de progres continuu a Partidului Comunist Român — omului acestei epoci. Omului căruia arcul de istorie ce cuprinde în deschiderea sa patru decenii, i-a conferit. deopotrivă, statutul de creator, stăpin, făuritor de istorie nouă și beneficiar de istorie nouă.Am răsfoit pe îndelete Cartea de impresii a metroului. Și am văzut caligrafiată intre paginile ei aurite, in toate limbile pămintului. admirația pentru a- ceastă lucrare. Dar dincolo de rostirile de laudă la adresa constructorilor. o expresie revine ca un laitmotiv la toți acei care au avut prilejul, să ia cunoștință de metroul bucureștean. Ea se rezumă la citeva cuvinte : „Cel mai frumos dar făcut locuitorilor Bucureștiului".Da. nici că se putea un dar mai frumos ! Pentru el — locuitorul Capitalei României — se străduiesc de nouă ani, la

planșetă ori in măruntaiele orașului, in uzinele țării, mii și mii de oameni. Bucureșteni . și nebucureșteni. Cum se contabilizează toate aceste strădanii in viața fiecărui pieton prin București ? Să reamintim :De la intrarea in funcțiune a metroului și pină . în aprilie, anul acesta, au trecut prin bulevardele,. subterane., aproape- 130 (100 060 CălăWf-i. "O:'diif^ă'"cu metroul, pe magistrala I. durează de trei ori mai puțin decît cu folosirea mijloacelor de suprafață, de transport in comun. Marile stații din adînc asigură o capacitate de transport de 50 000 călători pe oră și sens. Un tren vine, altul pleacă. Tren? E un fel de a spune. Pentru că „vagonul de Arad", destinat metroului, pe lîngă confort, eleganță. rapiditate, este înzestrat cu instalații ultramoderne de frinare, semnalizare, dirijare, comenzi electronice, suspensii pe perne de aer etc. Dincolo de viteză și circulația „la minut", potrivit programului afișat electronic. se află munca nevăzută a specialiștilor. Parte nevăzută in aceste călătorii rămin blocul de linie automat cu circuite de cale electronice și autostop. destinate asigurării depline a securității circulației ; parte nevăzută, sistemul automat pentru urmărirea continuă a vitezei trenurilor : sistemul automat de supraveghere centralizată a traficului și instalațiilor fixe : sistemul de televiziune cu circuit Închis sau cel de ventilație mecanică ; siste

mul de radiocomunicațil Intre dispeceratul de control și trenurile in nlișcarc ; sistemul electronic de afișare a... minutelor și secundelor exacte in care se încadrează trenurile in funcțiune... Ei bine, toate acestea sint destinate omului-câlător cu metroul „de București". Lui i-au. fost dăruitei, pentru el s-au rcumulat atilea energii si efor-.turi. Lui i-au dedicat arhitecta risipa de spirit inventiv din stațiile elegante, aflate tot timpul sub egida sobrietății creatoare de ambianță plăcută, a bunului gust. Pentru asta s-a făcut apel la granitul de Măcin ori travertinul de Borsec, la marmura albă de Rușchita ori roșie și neagră de Moneasa, la plăcile de gresie artificială. Ia placajele ceramice tip CESA- ROM. la policsteri armați cu fibră de sticlă, la betonul aparent. la inspirate motive românești cioplite în piatra durabilă care, așa cum susținea un interlocutor de aici, să dea privitorului „senzația unui fapt firesc, uman".Orgolioasă și superbă ambiție I Orgoliul și ambiția unor oameni care — însuflețiți de îndemnul secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, omului căruia Capitala, țara ii sint recunoscătoare pentru inițiativa deschiderii bulevardelor subterane de transport in comun — au construit și construiesc un metrou socotit, ca modernitate, dotare, funcționalitate, intre primele zece metrouri din lume.
Prezent și viitor 

pe magistralele subterane

Impresii ale oaspeților străini despre 
metroul bucureșteanîn 1979, cînd se dădea în folosință primul tronson, Bucureștiul era al 73-lea oraș din lume cu metrou in funcțiune. Țara noastră se numără in același timp printre cele 7 națiuni de pe mapamond care au proiectat, construit și echipat acest modern mijloc de transport in 'comun exclusiv cu forțe proprii. Este firesc deci ca această operă deosebit de complexă, realizată în „Epoca Ceaușescu", să trezească îndreptățită admirație. Un argument în plus, in această privință, și semnăturile oaspeților străini din cartea de onoare a metroului bucureștean :

Prezent ?Prezentul de sub ochii noștri. Adică, mai intii și întii. călătoriile pe întregul traseu al magistralei I. Trafic care numai anul trecut a înregistrat peste 64 milioane de călătorii. Un număr aproape de trei ori mai mare decit populația României.Prezent — ofensiva pe magistrala Ii a metroului bucureștean. Polii acesteia ? I.M.G.B.- Pipera. Un prezent-viitor care a început încă din... februarie 1982. Atunci s-a aprobat investiția pentru întreaga magistrală. plus a tronsonului de legătură cu Gara de. Nord.
„Nutrim convingerea că vă si

tuați cu metroul dv. printre sis
temele metropolitane de frunte 
din lume".

Sumitomo BENELUX
Osaka, Japonia

„Delegația sovietică, în frunte 
cu ministrul construcțiilor de lo
cuințe și economiei comunale din 
R.S.F.S.R., a luat cunoștință cu 
deosebită satisfacție de succesul 
oamenilor muncii din București 
in construirea metroului, cu rol 
atît de important în domeniul ser
viciilor de transport'1.

F. V. POPOV
U.R.S.S.

„Ii felicităm pe cei care au re
alizat acest proiect măreț".

Delegația siriană a 
Uniunii de ramură a 
sindicatelor lucrătorilor 
din transporturi

„Mi-a trezit entuziasmul și aprecierea această su
perbă construcție a metroului bucureștean. Ii felicităm 
pe toți cei care l-au conceput și construit1'.

Jean DE MOLINA
Columbia

„In timpul vizitei prin sistemul dv. de transport sub
teran am fost foarte impresionat de excelenta alegere 
a materialului de finisare din stațiile metroului — 
marmura de diverse culori cit și celelalte lucrări de
corative. Impresia mea cea mai persistentă este legată 
de perfecta curățenie din stațiile metroului".

I. OKLESSON
Atlanta, S.U.A.

„In sfîrșit, o dorință mi-a fost îndeplinită : să fac cu
noștință cu metroul bucureștean. Doresc să-i felicit din 
toată inima pe constructori și beneficiari, pentru aceas
tă realizare pe cit de frumoasă, pe atît de folositoare".

H. PROSCH
reporter la „Freie Welt’ - Berlin, R.D.G.

„Este impresionantă această operă realizată în între
gime prin efortul material și tehnologic al poporului 
român".

Delegația Academiei de Științe 
din Cuba

Punctul foarte fierbinte este zena cuprinsă între „Semănătoarea" — Gara de Nord. Se lu-crează cu energie, se execută lucrări dificile — Intre care subtraversarea rețelei de cale ferată, fără a impieta cituși de puțin traficul feroviar, reprezintă încă un constructorii propus să-l atitor bătălii fierbinți in atitea alte locuri ale magistralei II. cu o lungime totală de 19 kilometri, dotată cu 13 stații și un depou. La unul din capetele acesteia, loc de convergentă a unui puternic flux pietonal — am numit terminalul de la I.M.G.B. — statia și depoul și-au conturat deja ineditele alcătuiri din beton și metal. In diverse stadii de exe

examen pe care metroului și-au treacă la activul cîștigate. Puncte

tehnică modernă da transport rapid, confortabil.La celălalt pol — Pipera. O- fensiva a început și aici, la stația terminus. Tuneluri paralele, cu dublu sens — ca pe întreaga rețea de metrou — vor înainta pe sub Herăstrău, avind drept stații: Aviatorilor, Piața Victoriei 1, Piața Victoriei 2, Piața Romană, Universitate, Unirii II.Foarte pe scurt, acesta-i prezentul la metrou. Plus disputele arhitectilor pentru alegerea celor mai bune, ingenioase, frumoase soluții de execuție și decorare a stațiilor, de sistematizare firească a zonelor adiacente. Plus grija permanentă pentru încadrarea tn termene și, acolo unde-i posibil, așa cum ne-a obișnuit acest destoinic colectiv, pentru devansarea a- cestor termene. Plus strădania tenace, nu de puține ori eroică a tuturor constructorilor, în fruntea cărora s-au aflat permanent comuniștii, de a realiza întocmai, exemplar, această monumentală operă inițiată și condusă direct de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Viitor, aici, la metrou?Acesta se naște firesc, din prezent. Pe scurt, el înseamnă viitoarele călătorii pe întregul traseu al magistralei II. Adică, în decembrie ’85, să luăm din

Unirii II metroul pentru I.M.G.B. în decembrie ’86, să luăm metroul de la Gara de Nord. In decembrie ’87, să circulăm cu metroul, de la Pipera, pe sub .Herăstrău și prifi inima Capitalei, pină la I.M.G.B. Cum se vede, de fiecare nou an, cite o bucurie. Vom avea astfel prilejul să Închinăm de revelion cite un pahar pentru făuritorii noilor bulevarde subterane ale Bucureștiului.Există și un viitor pe planșetă. El are in vedere studiile ce se intreprind acum pentru definitivarea magistralei 3: Gara de Nord — Piața Victoriei 1 — Dorobanți — Ștefan cel Mare — Obor — Iancului — Stadion — Morarilor — Granitul — Pantelimon: 11 kilometri lungime. Se lucrează intens și la etapa a Il-a, de ghid operator, in care dispecerului li vor fi oferite soluții optime pentru desfășurarea unul grafic eficient, in funcție de fluxul și refluxul călătorilor. In această direcție există și un viitor... III, la care se gindesc făuritorii metroului românesc, in care întregul trafic să fie așezat pe calculator. Cum se vede, ambițiile țintesc sus, au lungă bătaie in viitor. Au de ce să fie mindri făuritorii acestei opere înscrise definitiv in salba edificiilor monumentale ale acestui timp eroic.
★cuție se află și stațiile Apărătorii Patriei. Piața Sudului, Brâncoveanu. Pieptănari, Tineretului, Unirii II... în adînc, scuturile sapă zi și noapte, o- bligînd viitorul să pășească mai repede pe poarta prezentului. La suprafață — siluetele familiare ale macaralelor, sonetelor, utilajelor sofisticate, arsenal de tehnică modernă făuritor de

★
40 de ani de ctitoriri fără precedent.
Metroul bucureștean, una dintre cele mai strălucite dintre 

ele, cu actul de naștere datat : Congresul al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român. „Epoca Ceaușescu". Epocă in care 
orice călătorie in viitor este posibilă. Pentru că viitorul ia 
forță din tulpinc infăptuirilor prezente, pentru că din lumi
noasa realitate de azi se naște zborul înalt al aspirațiilor 
noastre spre miine.

Ilie TANĂSACHE
Foto: Sandu CRISTIAN

Piața Unirii. Constructorii grăbesc clipa viitoarelor călătorii cu 
metroul pe cea de a Il-a magistrală
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Rezultatul concret al muncii politico - organizatorice:
REALIZĂRI SUPERIOARE ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂPrin actuala sa structură economică, Gorjul este astăzi un județ care trebuie să-și aducă o contribuție de primă însemnătate Ia dobindirea independenței energetice a țării. Constituie aceasta o consecință a politicii profund științifice a partidului și statului nostru, a orientărilor clarvăzătoare ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe baza cărora, îndeosebi în ultimii 15 ani, pe aceste melea- ■ guri, lipsite altădată de orice perspectivă industrială, s-a trecut intens la punerea în valoare a bogatelor zăcăminte de cărbune energetic, a altor resurse de materii prime. Beneficiind de importante investiții, județul nostru și-a făurit, în a- cest răstimp atît de scurt, un profil . distinct în tabloul economiei naționale, devenind principalul furnizor de cărbune și energie electrică al țării. O comparație privind • dinamica acestui proces este elocventă : dacă, de pildă, în 1950 în .România se realizau 811 000 tone de lignit, numai în Gorj, în anul 1983 a fost extrasă o cantitate de peste 30 de ori mai mare.Impresionantele ritmuri de creștere a producției de cărbune sînt rezultatul atenției deosebite acordate de conducerea partidului acestui sector prioritar al economiei naționale, al ..grijii permanente de care ne-am bucurat din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, urmărind îndeaproape dezvoltarea extracției de cărbune din Gorj, analizind de mai multe ori la fața locului problemele complexe ridicate de acest amplu proces, a orientat cu clarviziune direcțiile de acțiune, a dat indicații de înaltă valoare privind modernizarea tehnologiilor de lucru, organizarea superioară a muncii, pregătirea profesională și îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale minerilor.Realizarea sarcinilor mari care ne revin în sectorul minier solicită, se înțelege, un amplu efort organizatoric, o puternică mobilizare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru realizarea ritmică și la nivelurile prevăzute a producției de cărbune. Pe teritoriul județului, în vecinătatea bazinelor miniere de la Ro- vinari și Jilț, funcționează două dintre cele mai mari termocentrale ale ; țării, cărora trebuie să le asigurăm ; Zilnic cel puțin 70 000 tone cărbune, , la care se adaugă livrările la alți ; mari consumatori, cum sînt termo- ■ centralele de la Ișalnița și Oradea, j In spiritul sarcinilor și orientărilor ; formulate de tovarășul Nicolae 'Ceaușescu- la Consfătuirea de lucru de la Mangalia din vara anului trecut, am înțeles că munca de partid nu poate da roadele scontate dacă organul județean de partid, fiecare activist al său nu se află permanent în sectoarele esențiale ale producției, dacă nu se implică puternic în problemele cotidiene cu care se con- ; fruntă organizațiile de partid din minerit, contribuind nemijlocit la promovarea unui stil de muncă dinamic, la înlăturarea deficiențelor. Repartizați pe organizații de partid, membrii biroului, ceilalți activiști

sînt prezenți permanent acolo unde se hotărăște soarta producției de cărbune, avînd misiunea de a acționa ca principali organizatori și coordonatori ai eforturilor depuse de colectivele de muncă pentru înfăptuirea sarcinilor de plan. Pentru a- ceasta, biroul comitetului județean de partid a determinat o deplasare efectivă a centrului de greutate a acțiunilor — și chiar de elaborare a u- nor măsuri — în perimetrul bazinului nostru carbonifer, în unitățile energetice și de extracție a petrolului, sectoare care au o pondere însemnată în structura economică a județului, în dezvoltarea mai rapidă a bazei energetice a țării.Cunoașterea realităților de la sursă, participarea directă, din interiorul organizațiilor de partid, a colectivelor de muncă și a organismelor de conducere colectivă la soluționarea problemelor, ne-au îngăduit sesizarea și combaterea anumitor mentalități dăunătoare ale unor cadre de condu

riatul comitetului județean de partid, prin participarea noastră la viața intărnă a organizațiilor de partid ne-am Întărit . convingerea , că dispunem de un important potențial de gîndire tehnică, care este însă prea puțin pus în valoare, apelin- du-se la el mai ales în împrejurări conjuncturale. Intîlnirile pe care le-am avut cu specialiștii din activul nostru de partid, dezbaterile periodice cu maiștrii, brigadierii și alți oameni ai muncii au pus in evidență numeroase idei și soluții tehnice care pot fi aplicate cu forțe proprii și generalizate la toate . minele și carierele cu condiții asemănătoare. Un ekemplu concludent în acest sens îl constituie un recent schimb de experiență, organizat de comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii de la întreprinderea minieră Ro- vinari cu toate unitățile miniere cu specific de cariere avînd ca temă modalitățile tehnico-organizato- rice și politico-educative folosite aiciVIAȚA DE PARTID în județul Gorj

cere și chiar secretari ai organizațiilor de partid, care exagerau greutățile existente, situîndu-se pe o poziție de așteptare a sprijinului care să vină din alte părți. Or, o asemenea mentalitate nu eră de natură să inspire încredere în potențialul, în capacitatea proprie de a rezolva problemele apărute, fapt pentru care în multe perioade realizarea planului a fost extrem de fluctuantă, nereflectînd adevărata capacitate de gîndire, organizare și acțiune a organizațiilor de partid, a celor • peste 10 000 de comuniști care lucrează în bazinele noastre miniere.Activitatea concretă, de zi cu zi ă membrilor biroului și secretariatului comitetului județean de partid, în organizațiile de partid din unitățile miniere, a permis, de asemenea, cunoașterea exactă a resurselor, formularea unor obiective pe măsura potențialului material și uman de cafe dispunem. Aș aminti în acest sens studiile și analizele întreprinse de biroul comitetului județean de partid privind căile de creștere a indicilor de utilizare a excavatoarelor cu rotor și a complexelor mecanizate din abataje la care se înregistrau multe staționări accidentale, ajun- gîndu-se la un moment dat la peste 40 la sută din timpul disponibil al utilajelor de bază. Pornindu-se de la concluziile desprinse au fost declanșate acțiuni concrete, care urmăresc dezvoltarea răspunderii comuniștilor, a tuturor celor care mînuiesc utilajele, predarea și preluarea lor în schimb in bună stare de funcționare, efectuarea la termenul prevăzut a lucrărilor de revizii și reparații, promovarea unei opir jnii combative de masă, în flecară colectiv, pentru întărirea disciplinei și ordinii la fiecare loc de muncă.Prin controalele sistematice pe care le-am efectuat, analizele,. la; fața locului întreprinse de secreta-

pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan. In cadrul dezbaterii s-au relevat numeroase și interesante acțiuni, cu valoare de experiență, care S-au impus atenției prin originalitatea și eficiența lor ridicată. Intre altele au fost reținute cu deosebit interes de ’ către participanți — secretari de partid, șefi de carieră, maiștri, brigadieri — modalitățile proprii prin care s-a materializat programul de îmbunătățiri tehnice și tehnologice pe liniile de excavare—transport—haldare, precum și acțiunile întreprinse de comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii pentru recrutarea, pregătirea și stabilizarea forței de muncă.In același scop, al Cunoașterii și generalizării experienței înaintate din activitatea organelor și organizațiilor de partid, a avut Ioc, nu de mult, la Motru, dezbaterea pe tema : „Sporirea aportului la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime — act de conștiință politică, de răspundere profesională". Pârtici- panții la această manifestare au purtat un dialog fructuos asupra stilului Și- metodelor lor de lucru, acțiunilor tehnice, organizatorice și politico-educative care s-au dovedit ă fi cele mai eficiente într-o unitate sau alta. S-a apreciat, de pildă, că prezintă interes și valoare educativă inițiativele „Ora de dirigenție muncitorească" și „Colegiul maiștrilor", aplicate la cariera Peșteana- Sud, respectiv întreprinderea de u- tilaj minier Rovinari. Ulterior, a- cestea au fost preluate și de organizațiile de bază de la carierele Tis- mana I, Roșia-Jiu, Gîrla, de la minele Urdari, Lupoaia și Motru-vest, devenind modalități viabile de mobilizare a colectivelor in procesul productiv.Urmărim, de asemenea, cu perseverență cunoașterea- -•și-; PEprrțpyaițșa- -■ metb'âeiot înaintate de Itfcțu, a imbu-

nătățirilor tehnice și tehnologice care pot determina utilizarea cu randament sporit a complexelor instalații din mine și cariere. Insistind, bunăoară, pentru aplicarea riguroasă a programului de îmbunătățiri aduse circuitelor de transport cu bandă, organizațiile de partid au cerut consiliului oamenilor muncii de la I. M. Rovinari să antreneze- colective largi de muncitori și specialiști în acțiunea de amenajare a noi puncte speciale destinate vulcanizării preventive a covoarelor de cauciuc. Este o acțiune cu efect economic deosebit de mare, pe care milităm să o generalizăm in toate carierele din bazinul Gorjului.Modalitățile de sprijin și îndrumare ă organizațiilor de partid sint, desigur, felurite. Spre exemplu. în centrul industrial-agrar Motru, organizațiile de partid au fost ajutate să dezbată deschis, cu intransigență, problemele esențiale ale producției. Astfel, la minele Lupoaia și Horăști, care anul trecut au înregistrat unele rămîneri în urmă, după ce au fost examinate în fiecare organizație de bază cauzele care au generat această situație s-a schimbat simțitor atitudinea oamenilor — ei înclinînd înainte să creadă că nerealizările lor se da- toresc în exclusivitate condițiilor grele de Zăcămint și lipsei unor materiale. S-â pus capăt unei asemenea atitudini de lamentare în fața greutăților. Și s-a trecut, prin sistemul de raportare în fața organizațiilor de partid, la tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de neasigu- rarea condițiilor necesare îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan. Faptul că cele două colective își realizează ritmic în acest an sarcinile ilustrează convingător oportunitatea intervențiilor ferme pentru creșterea răspunderii în muncă la toate eșaloanele, pentru întărirea disciplinei și ordinii'.Desigur, problemele complexe ale activității miniere, deficiențele care mai persistă, greutățile inerente solicită din partea organelor și organizațiilor de partid, a tuturor organismelor de conducere colectivă un stil de muncă dinamic, o profundă cunoaștere și stăpînire a tuturor căilor de acțiune pentru mobilizarea și antrenarea comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii la realizarea obiectivului major — sporirea neîncetată a producției de cărbune. Dispunem insă de potențialul uman și tehnic necesar pentru a recupera aceste rămîneri in urmă. Dispunem de organizații de partid puternice, de o experiență valoroasă în rîndurile fiecărui colectiv de mineri. In atmosfera de puternic entuziasm cu Care detașamentul nostru mineresc intîmpină cea de-a 40-ă aniversare a actului istoric de la 23 August 1944 și Congresul al XIII-lea al partidului milităm cu toată energia pentru ca organele și organizațiile noastre de partid să pună cit mai deplin în valoare vastele disponibilități pe care le avem pentru sporirea continuă a producției de cărbune.
Laurentiu TOADER. secreta* al Comitetului județean .Gorj al P.C.R.

EDUCAȚIA COMUNISTĂ A STUDENȚILOR

- obiectiv fundamental al procesului 
de pregătire a viitorilor specialiști

Educația comunistă a studenților se înfățișează ca însăși esența muncii universitare, sinteza eforturilor de cunoaștere, de însușire a valorilor culturii și științei, a disciplinei muncii și rigorii morale. Am putea spune deci că eficiența educării comuniste a studenților reprezintă un indicator esențial al calității vieții universitare, factorul ce asigură progresul învăță- mîntului superior, precum și resursele autoperfecționării acestuia. Cum își îndeplinesc răspunderile ce le revin, în acest permanent proces educativ, organizațiile de partid, asociațiile studenților comuniști, cadrele didactice și studenții din institute și facultăți ?
Pregătirea de specialitate 

— strîns legată de cerințele 
-progresului general al țăriiProducția, economia noastră socialistă se dezvoltă potrivit unor programe științifice, elaborate de partid cu contribuția decisivă a secretarului său general. Fiind chemată să le ofere viitorilor specialiști orientări precise pentru angajarea lor fermă în edificarea vieții noi, educația comunistă a studenților impune asimilarea principiilor și tezelor teoretice generale, într-o strînsă legătură cu manifestările concrete ale vieții sociale, refuzindu-se empirismului rutinier, formalismului de orice natură.Pornind de la aceste cerințe fundamentale, organizațiile de partid din institutele și facultățile centrului u- niversitar București au inițiat, încă in cursul anului trecut, o gamă largă de acțiuni menite să evidențieze pregnant, în ambianța unei puternice stimulări spirituale, marile realizări ale socialismului pe pămîntul României, căile prin care invățămîntul nostru superior, fiecare absolvent al său pot să răspundă optim exigențelor vieții sociale. în cadrul învăță- mintului politico-ideologic de partid și al asociațiilor studenților comuniști, documentele și hotăririle partidului au fost studiate și dezbătute in strînsă corelație cu responsabilitățile ce revin fiecărui cadru didactic și student. S-au diversificat formele de desfășurare (referate, conferințe, discuții de caz etc) a invățămintuiui politico-ideologic, pe linia .mai bunei adaptări a temelor la specificul facultăților și a creșterii combativității revoluționare a cursanților. Dezbaterile din cercurile de studiu individual și din catedre au relevat implicit modalități noi de creștere a calității invățămintuiui superior și au favorizat înțelegerea mai adincă a rolului științei și culturii în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XJI-lea al partidului, implicarea mai largă și mai la obiect a cadrelor didactice și studenților în confruntările contemporane de idei. în același timp, informările politice și propaganda prin conferințe au dobîndit un mal pregnant caracter de Sinteză.

Produsele grădinilor— pe un drum cit mai scurt' Un raid întreprins prin piețele cîtorva orașe mai Importante din Sudul țării — Urziceni, Slobozia, Oltenița și Călărași — a scos in evidență faptul îmbucurător Că, deși anul acesta, din cauza timpului neprielnic, vegetația legumelor a fost întîrziată, au început, totuși, să apa- ră„ chiar dacă nu în cantități, prea mari, primele legume și zarzavaturi (castraveți, ridichi, salată, ceapă, usturoi, spanac).‘La Călărași, am discutat și cu ciți- va producători cu gospodărie individuală — din Grădiștea, ROseți și Modelu — despre perspectivele recoltei din anul acesta. După părerea multora dintre ei, în scurtă vreme — la unele produse fiind vorba doar de zile, la altele de săptămîni — piețele vor cunoaște fluxul de produse pe care îl așteaptă orășenii. Pentru că fiecare comună, fiecare sat, luînd din vreme măsuri precise pentru aplicarea în viață a Programului unic de creștere a producției agricole, trebuie să-asigure — în pofida condițiilor climatice — producții bune de legume și zarzavaturi.Pe această temă am continuat discuția, cu date concrete, cu tovarășul ț Nicolae Dinu, directorul Trustului horticol Călărași.— După cum se știe, ne-a relatat el, apariția Programului unic a fost urmată de inventarierea imediată a suprafeței de pămînt din gospodării- ■ e populației, fiecărei gospodării fiin- du-i repartizate planuri proprii de rultură, pe sortimente. Astfel, în —•județ, gospodăriile populației dețin 1 700 ha de pămînt capabil să producă cel puțin 40 000 tone de legume. Din această cantitate, noi am contractat cu consiliile populare, pentru fondul de stat, aproape 10 000 tone de legume diferite, restul producției rămînind producătorilor pentru consumul propriu și pentru desfacerea surplusului pe piață.Desigur, nu au fost stabilite planuri de cultură fără ca să se pre-
a a-a ea a a
(Urmare din pag. I)
cii au purtat lungi discuții cu fie
care om in parte. S-a discutat des
chis, cu sinceritate. Au fost rostite 
gindurî frumoase despre nou, des
pre importanta lui, despre necesitatea 
înnoirii produselor, tehnologiilor, 
mașinilor, despre lupta dintre nou 
și vechi. Ceea ce a arătat că din 
punct de vedere teoretic lucrurile 
erau în ordine. Am propus o temă de 
reflecție : cine să-și asume răspun
derea promovării noului, dacă nu 
cei care ii înțeleg importanța și ne
cesitatea ? Nu am cerut să ni se răs
pundă imediat. Și nici nu ni s-a răs
puns imediat. Dar in zilele următoa
re toți cei cu care am stat de vorbă 
au acceptat să-și schimbe locul de 
muncă. Desigur, au înțeles că cine 
este cu adevărat competent in pro
fesie are datoria să-și valorifice in
tegral această avuție. Dar și comite
tul de partid a avui ceva de înțeles 
din această intimplare : a înțeles că 
nu trebuie să aștepte producerea 
unor evenimente pentru a căuta și a 
găsi mijloace politice eficiente de in
fluențare a gindirii și acțiunii oame
nilor ; că in activitatea desfășurată 
în scopul formării gîndirii economice 
înaintate, drumul de la idei la fapte 
este mai totdeauna lung.

vadă și să se acorde respectivelor gospodării sprijinul necesar realizării acestor planuri. Trustul horticol a livrat gospodăriilor din județul Călărași 45 tone de arpagic, 37 tone de folii de polietilenă pentru amenajarea solariilor, iar acum, în ultimul timp,' 8 000 000 fire de răsaduri diferite. Dacă vedeți pe piață primele legume, faptul este datorat și acestui ajutor.— Știm că înainte de apariția Programului unic, unitatea specializată, I.L.F.-ul, abia dacă ridica 2—3 tone de legume din fiecare comună, 2—3

roșiile — s-a hotărit ca acestea să fie ambalate direct in lăzi (repartizate fiecărei gospodării) și ridicate la zile fixe cu mijloacele hipo existente în comună.— Toate aceste decizii ău devenit măsuri Certe? Pot fi constatate pe teren ?— Acestea sînt acorduri de principiu între trustul nostru $i consiliile populare. Atit locurile de colectare â legumelor, cit și cantitatea necesară de ambalaje sint probleme care depind și de organele locale. Ele cunosc posibilitățile și necesitățile

Intre fruntașii comunei aflăm că Se află și Stan Nichifor, care are un Solar „cit curtea". I-am vizitat gospodăria. Pare de necrezut pentru primăvara aceasta capricioasă, dar gospodarul avea in solar râșii.., înflorite.— Programul unic de creștere a producției agricole, ne spune gospodarul, l-a ambiționat pe fiecare dintre noi să folosească cit mai bine fiecare palmă de pămînt din gospodăria proprie, să producă de pe același teren cit, mai mult prin culturi succesive. E Șn interesul nostru. Eu,
ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

sute tone pe județ. Cum se va descurca cu 10 000 tone, ce măsuri ați luat pentru colectarea și transportarea operativă a produselor din gospodăriile populației?— In fiecare comună, consiliile populare au organizat centre de achiziție ale I.L.F. și I.P.I.L.F.-urilor (întreprinderi de producție și industrializare a legumelor și fructelor). S-a hotărit ca aceste centre să fie amplasate Ia cel mult un kilometru distanță unele de altele și să funcționeze în curtea unui gospodar. Pe de altă parte, am asigurat, pentru fiecare comună, ambalajele necesare și au fost desemnați achizitorii de legume care au obligația să primeas- că produsele, să le cîntărească și să plătească pe loc prețul mărfii primite.In ce privește transportul legumelor de la casa cetățeanului la centrul de achiziții, dată fiind dispersarea centrelor în teritoriu, nu se va crea nici o problemă : le va transporta fiecare cum crede de cuviință — intr-un sac, intr-o roabă sau intr-un cărucior. Pentru transportul legumelor rapid perisabile — cum ar fi

mai bine decît noi, dar și datoria noastră este să le dăm tot sprijinul.Care este situația la fața locului ?Sîntem în comuna Dichiseni.— După calculele noastre — ne spune secretara biroului executiv al consiliului popular, tovarășa Vasilica Cealîcu — anul acesta, primul în care se aplică Programul unic, cetățenii au contractat cu I.L.F.-ul de două ori mai multe legume, fructe și zarzavaturi decît în anii tre- cuți. Să dăm citeva exemple : fructe —■ 26 tone ; struguri — 123 tone ; legume — 152 tone ; cartofi — 28 tone ș.a.m.d. Fiecare gospodar are un plan propriu de cultură. Am stabilit de pe acum curțile cetățenilor la care se vor colecta legumele, ni s-au repartizat și achizitorii. Trei la număr : de la I.L.F., „Vinalcool" și cooperativa de producție, achiziții și desfacere. Afară începe să fie vreme frumoasă și nu peste mult timp vom începe activitatea practică de recoltare. Spun asta pentru că aproape toți cetățenii au primit folii de polietilenă de la I.L.F., iar in solarii se află plante viguroase. Au fost plantate de mult și răsadurile in aer liber.

oricum, contractam legume cu I.L.F.- ul, și pînă acum am încasat anual 7 000—8 000 lei. Anul acesta sper să ciștig cel puțin 15 000 lei, prin contractele încheiate și pe produsele Vindute la piață.Din comuna Dichiseni ne deplasăm în comuna Jegălia. Stăm de vorbă cu agentul agricol, cu .secretarul biroului executiv al consiliului popular.La fel ca și in Dichiseni, în comuna Jegălia fiecare gospodărie a primit plan de cultură, iar de pe cele 39 ha aflate in gospodăriile individuale se speră — și există condiții optime — să se obțină anul acesta producții record. Fiecare gospodar are contract cu I.L.F.-ul pentru 35 kg' de cartofi și 110 kg diferite legume.îl întrebăm pe secretar, tovarășul Constantin Blebea, unde va fi colectată această cantitate substanțială de produse. Ne răspunde : „Acolo unde am colectat-o și anul trecut, adică la centrul I.L.F.". Dar aflăm că anul trecut I.L.F.-ul a avut un contract cu cetățenii din comuna Jegălia de... 2,5 tone legume. Cum vfe face față același centru unei cantități de 174

spre piețetone? Vor veni producătorii din cele trei sate ale comunei cu sacii în spate de la 5—6 km distanță la unicul centru existent? Vor sta la ,rînd, „ca la moară", să li se cîntărească legumele ?De asemenea, n-am primit un răspuns limpede și precis in legătură cu pregătirea ambalajelor absolut necesare, la achizitori, la sistemul de plată. E o dovadă că nu peste tot au fost luate măsurile organizatorice necesare preluării operative a cantităților de legume contractate cu gospodăriile populației, condiție absolut necesară pentru sporirea volumului de produse livrate la fondul de stat.Iată de ce se relevă puternic necesitatea ca toate consiliile populare să asigure din timp, să pregătească neintirziat preluarea cantităților de legume și fructe contractate cu gospodăriile populației, stabilind concret, practic; lotul de colectare, necesarul de ambalaje, achizitorii, procurarea cîntarelor, modul de plată al producătorilor, graficul și orarul precise ale curselor mașinilor I.L.F. care ridică produsele. De ateste probleme — care nu sînt cîtuși de puțin „amănunte", ci au o importanță decisivă — depind ritmicitatea aducerii legumelor proaspete pe piețele orașelor, abundența în aprovizionare, inclusiv stimularea producătorilor în sporirea livrărilor.Contractările au fost încheiate. Desigur, condițiile climatice dificile au creat greutăți grădinarilor — dar tocmai de aceea și cu atit mai mult rămine in sarcina consiliilor populare județene și comunale de a organiza exemplar preluarea legumelor, verigă decisivă pentru aplicarea pină la capăt a prevederilor Programului unic de creștere a producției agricole.
Gh. GRAURE
Rodica S1M1ONESCUcorespondentul „Scinteii"

„în organizarea tuturor acestor acțiuni pornim de la principiul că o- biectivele educației comuniste a studenților trebuie să se regăsească în întreaga activitate din învățămîn- tul superior — ne-a spus tovarășa Olivia Clătici, secretar al comitetului de partid pe Centrul universitar București. De îmbunătățirea și perfecționarea continuă a programelor de învățămint depinde, în mare măsură, calitatea profesională și umană a specialiștilor pe care-i dăm țării. Recent, secretarul general al partidului a atras atenția asupra necesității ca programele din învăță- mîntul superior să fie în deplină concordantă cu nivelul dotării moderne a industriei și economiei românești, cu cerințele revoluției tehnico-științifice. Aceasta înseamnă ca profesorii, prin cursurile lor, să valorifice mai bine experiența economiei și științei românești, să se bazeze într-o măsură mai mare pe exigențele întreprinderilor și șantierelor noastre, pe nivelul lor tehnic ridicat. Tocmai de aceea, organizațiile de partid din institute și facultăți au datoria de a lichida, acolo unde se mai intîl- nesc, spiritul rutinier, lipsa de legătură a cunoștințelor predate cu condițiile reale, concrete în care viitorii specialiști își vor desfășura activitatea".
Formarea prin muncă 

și pentru muncă 
— obiectiv permanent 

al activității organizațiilor 
de partid din instituteProcesul complex al educației comuniste în învățămintul superior este indisolubil și permanent legat de viață, de practica socială, de cunoașterea realității și de însușirea unei atitudini înaintate față de muncă. „La baza concepției secretarului general al partidului nostru despre integrarea invățămintuiui superior cu cercetarea și producția regăsim uri înalt principiu educativ: formarea prin muncă și pentru muncă a viitorului specialist multilateral pregătit, capabil să inoveze în specialitatea lui, dar și să insufle celor din .jur patosul muncii, al creației, devotamentul, spiritul de dăruire pentru progresul neîntrerupt al patriei. Trebuie să subliniem însă — ne-a spus prof. univ. dr. Costache Tcșu, rectorul Institutului agronomic din Iași — că această disponibilitate educativă nu întotdeauna este bine valorificată în toate institutele și facultățile și că, uneori, procesul integrării, de pildă, este asociat cu precădere, dacă nu cumva exclusiv, aspectelor financiare, strict contabilicești. Neîndoielnic, obținerea unor importante rezultate economice constituie un principiu fundamental al integrării, dar să nu uităm că valoarea acestora sporește și mai mult in condițiile cind li se asociază noi valențe formative introduse în întregul proces de pregătire a studenților."„De fapt, formarea prin muncă șl pentru muncă a viitorilor specialiști. Ca parte inseparabilă a educării lor comuniste, revine întregii activități universitare — apreciază conf. univ. dr. Gheorghe Dincă, secretarul Comitetului de partid al Universității din București. Alături de cursurile de istorie (între care un rol important îl are cursul de probleme fundamentale ale istoriei patriei și partidului), cursurile de filozofie, economie politică, socialism științific. dezbaterile in cadrul învățămîn- tului politic, informările politice și alte numeroase acțiuni oferă, prin modalități diversificate, posibilitatea asimilării unui conținut bogat de idei, formării convingerilor comuniste despre muncă, despre creație, despre îndatoririle generale ale viitorului specialist in societatea noastră. Din păcate, uneori apar și paralelisme tematice sau repetări inutile, care, in loc să aprofundeze analizele teoretice și practice, stimulează desfășurarea mecanică a discuțiilor. Nu putem ignora, de pildă,slaba eficiență educativă a unora

dintre acțiunile organizate la nivelul anilor de studiu, lipsa de inițiativă a unora dintre asociații. Dezbaterile programate nu răspund întotdeauna interesului studenților, problemelor care-i preocupă in legătură cu activitatea la viitoarele lor locuri de muncă sau, alteori, sînt axate pe generalități îndeobște cunoscute."Strînsă corelație dintre diversificarea activităților universitare și continua ridicare a calității lor —’au subliniat, ca o altă concluzie, interlocutorii noștri — favorizează desfășurarea unor manifestări vii, complexe, stimulative, cu o bogată finalitate educativă. Asemenea reușite dau nota generală a acțiunilor de e- ducare comunistă a studenților. Concomitent insă se mai întîlnesc și o seamă de manifestări simpliste, cu conținut sărac, formule organizatorice perimate, uneori chiar formale.
Exigența, combativitatea, 

responsabilitatea 
— trăsături definitorii 

ale studentului comunistA existat o vreme in care preocupările educative ale asociațiilor studenților comuniști erau circumscrise cu precădere valorificării timpului liber. Un stil de muncă deficitar, întrucit, cum bine se știe, sarcina fiecărei asociații, ca organizație revoluționară a studenților comuniști, este de a se angaja plenar, cu răspunderi hotărîtoare, în sporirea calității intregii vieți universitare. Astăzi, stilul de lucru al asociațiilor este mult îmbunătățit.Ceea ce nu înseamnă că lucrurile merg la fel de bine peste tot. La Facultatea de transporturi a Politehnicii bucureștene, de pildă, procentul de promovabilitate, la sfir- șitul semestrului recent încheiat, nu urcă, pentru anii I—IV, mai sus de 57 la sută, iar procentul calificativelor mediocre (notele 5 și 6) atinge 24 la sută. Rezultate profesionale de neinvidiat. Cum de neinvidiat este și diagramă frecventei pe semestrul I la Facultatea de economia industriei de la A.S.E. Pornind de la asemenea rezultate, am avut o discuție cu reprezentanți ai A.S.C. din cele două facultăți. Am vrut să cunoaștem gradul și modalitatea implicării studenților comuniști in îmbunătățirea procesului de pregătire. Pentru că, evident, nu se poate ’ vorbi de activitate politico-e- ducativă eficientă cită vreme se n ai înregistrează șl astfel de rezultate la învățătură sau un număr ridicat de absențe. Or, în facultățile amintite, acțiunile întreprinse vizează, cu precădere, sancționarea, sub o formă sau alta, a deficiențelor semnalate și prea puțin formarea și mobilizarea opiniei de masă a studenților în favoarea schimbării stărilor deficitare, a preîntîmpinăriî lor. Așa se și explică de ce cauzele reale ale rezultatelor slabe Sau mediocre rareori sînt cunoscute. La Facultatea de transporturi, bunăoară, procentul scăzut de promovabilitate este pus pe seama faptului — nici mai mult, nici mai puțin — că aici există un număr mai mic de studente, despre care se crede că, prin exemplul lor personal de muncă, stimulează buna pregătire a întregului colectiv, in timp ce procentul mare de absențe de la A.S.E. este pus pe seama numărului ridicat de... Studente, care, chipurile, ar absenta mai mult. Dar nici într-un caz, nici în celălalt, nu s-au efectuat a- nalize temeinice, care să confirme sau să infirme asemenea „ipoteze" și, totodată, să stimuleze exigența, combativitatea’ și responsabilitatea studenților comuniști.Deși nu sînt caracteristice pentru calitatea generală a muncii din institute și facultăți, asemenea e- xemple atestă necesitatea ca activitatea de educație politică, de formare a unei atitudini înaintate, ^comuniste față de învățătură 1 să fie mai bine concepute, orientate și controlate permanent de organizațiile de partid, de birourile acestora, de toți comuniștii care, acționează în facultăți.
Mihai IORDĂNESCU
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Pasul necesar de la imagi
nar la real ceea ce privește formarea și afirmarea gîndirii economice înaintate, răspunderi mari revin organizațiilor de masă și obștești, consiliilor oamenilor muncii, școlilor. Principalul rol il au însă organele și organizațiile de partid. Lor Ii se cere să coordoneze și să îndrume activitatea tuturor factorilor educaționali și, totodată, să organizeze, prin propriile forțe, activități care să contribuie Ia lărgirea orizontului de cunoștințe economice, să cultive interesul pentru o temeinică pregătire in acest domăniu.La întreprinderea bucureșteană „Neferal" astfel de preocupări au făcut să se treacă la „reproiectarea" tuturor „tehnologiilor" activității politico-educative. S-a început de la elaborarea planurilor de muncă. Secretarul comitetului de partid din întreprindere, președintele consiliului oamenilor muncii, tovarășul Marin Tîrțopan, relatează un fapt cu bogate semnificații :

— Cind trebuie să faci un plan de 
muncă nou, lucrul cel mai ușor este 
să... copiezi unul vechi. Unele orga
nizații de partid din întreprinderea 
noastră așa și procedau. Apăreau 
realități noi, probleme noi, dar pla-

nurile de muncă nu se diferențiau de 
la o perioadă la alta decît prin,., 
citeva cuvinte. O astfel de.practică 
era străină stilului de muncă propriu 
organizațiilor de partid ; de aceea am 
acționat pentru curmarea ei. Trebuia 
făcut un pas hotăritor de la ceea ce 
se poate „imagina" in birou la reali
tatea din întreprindere, din colecti

muncitori. Răspunsul a fost negativ. S-a afirmat categoric că o reducere a consumului fără a fi afectată calitatea produselor nu este posibilă. Aici s-a pus punct unei etape. Dar mai mulți membri ai comitetului de partid și ai consiliului oamenilor muncii s-au „încăpățînat" să creadă că imposibilul poate deveni... posibil.
tivitate, s-au făcut referiri la rezultatele obținute în alte țări. Toate aceste strădanii nu au fost zadarnice. „Materia cenușie" a fost puternic activizată. Și nu peste prea mult timp au început să apară idei. Unele s-au dovedit a fi nerealiste. Dar se cîști- gase o bătălie importantă : cerința găsirii unor soluții cucerise mințile

Gîndirea economică înaintată
vele de muncă. Acum, elaborarea 
unui plan începe cu întocmirea unei 
„liste de probleme" ; acțiunile pe 
care urmează să le organizăm, de la 
propaganda vizuală pină la dezbate
rile politico-ideologice, sint întot
deauna cele cerute de soluționarea 
problemelor reale și prioritare din 
întreprindere.Una dintre aceste probleme este consumul de cositor. La un moment dat. statisticile arătau creșteri mari și comitetul de partid, conducerea întreprinderii au hotărit să elaboreze un program special pentru soluționarea acestei probleme. Dar se aflau oare rezerve in întreprindere ? S-a cerut părerea specialiștilor, a unor

Etapa următoare a fost declanșată printr-o largă acțiune de propagandă vizuală. Panouri mari atrăgeau atenția asupra unui calcul simplu, dar deosebit de sugestiv : prețul unei tone de cositor este echivalent cu costul a 120 de tone de griu. Și urma o întrebare incitantă : „Oare în întreprinderea noastră să se fi epuizat într-adevăr toate posibilitățile de economisire a cositorului ?.“ Mai multe forme ale muncii de propagandă, dar îndeosebi invățămîntul politico- ideologic, au fost folosite pentru a se crea o stare de spirit care să determine căutarea și găsirea unor soluții. Au fost prezentate experiențe înaintate din alte domenii de ac-

oamenilor. Au urmat alte și alte căutări ; numeroși specialiști s-au angajat într-o muncă fără răgaz, de- dieîndu-și nenumărate ore din timpul lor liber cercetării acestei probleme. Acest climat de muncă creatoare a favorizat o victorie categorică : asimilarea unui aliaj în care — în aceleași condiții de calitate — ponderea cositorului a scăzut de la 83 la sută la numai 10 la sută. S-a făcut, deci, dovada că se poate ; drumul căutărilor continuă.
— Dacă activitatea de propagandă 

este făcută cu suflet și cu inteligență, ne spune in continuare secretarul comitetului de partid, re
zultatele devin vizibile : ele se

Timpul probabil pentru intervalul 
cuprins între 4 mai, ora 21 — 7 mai, 
ora 21. în țară : Vremea va fi in ge
neral frumoasă și va continua să se 
încălzească îndeosebi în regiunile din 
sudul și estul țării. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea averse Izolate de 
ploaie. Spre sfîrșitul intervalului, înno-

a a a aaa
exprimă in produse de calitate su
perioară, într-o productivitate mai 
mare, in consumuri reduse de mate
rii prime, de resurse energetice. De
sigur. numeroși factori au, in aceas
tă privință, o influență mai mare sau 
mai mică, dar o condiție este esen
țială : să nu uităm niciodată că dru
mul către astfel de rezultate tțțece 
prin creierele oamenilor. Pentru că 
din aceste creiere pot porni imbol
duri spre cunoaștere, spre o continuă 
pregătire profesională, spre inițiativă 
și creativitate, spre fapte cuteză
toare, dar și tendințe de conformism, 
de comoditate in gîndire, de renun
țare la propriile idei novatoare după 
primul eșec. Fără îndoială că modul 
de gîndire și de acțiune al fiecărui 
om in parte este dependent intr-o 
bună măsură de experiența lui, de 
cunoștințele acumulate, de educația 
primită in familie, in școală, in so
cietate. Dar este dependent, in ace
lași timp, de calitatea muncii poli
tico-educative pe care o desfășurăm 
noi. Mă refer atit la organizațiile de 
partid, cit și la ceilalți factori educa
ționali din întreprinderea noastră : 
organizațiile de sindicat, de, tineret 
și femei, cadrele de conducere. Și 
trebuie să spunem deschis că ori de 
cite ori am acționat formal, de cir
cumstanță, demersurile noastre nu 
au avut prea mare succes. Cind insă

rările vor fi mai accentuate in regiu
nile din sud-vestul țării și local va 
ploua. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 șl 14 grade, iar cele 
maxime între 17 și 26 de grade, local 
mai ridicate. Ceață slabă dimineața. 
In București : Vremea va fi în general 
frumoasă și va continua să se încăl
zească. Cerul va fi variabil. Vintul va 
sufla slab. Temperaturile minime vor 
oscila între 10 și 12 grade, iar cele 
maxime între 21 șl 23 de grade. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).

am găsit calea cea mai directă că
tre oameni, cind am folosit modali
tățile cele mai potrivite de a-i încu
raja, de a le insufla încredere in ca
pacitatea lor, de a-i îndemna să ia 
totul de la capăt ori de cite ori cău
tările au dus la-alte soluții decît 
cele dorite, rezultatele bune n-au in- 
tirziat să apară.Este cunoscut faptul că, într-o întreprindere industrială, rezultatele economice depind in mod fundamental de introducerea progresului tehnic, de nivelul înzestrării cu mașini și utilaje. Dar rolul hotăritor îl au oamenii. Priceperea lor, hărnicia lor, abnegația in muncă sint factori de neînlocuit în activitatea industrială. De la această regulă nu se cunoaște nici o excepție, nici măcar acolo unde roboții pătrund in procesele de producție. Exemplele de mai înainte arată însă că rezultatele acțiunii oamenilor nu pot fi despărțite de cunoștințele lor, de concepțiile lor, de modul în care înțeleg o realitate sau alta. Și este clar că la rezultate economice superioare nu pot ajunge decît oamenii a căror gîndire economică este înaintată. La citeva aspecte cu privire la cerințele și criteriile educării economice ne vom referi în partea a doua a acestei anchete.

It
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Populare Mongole, 

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSEI PATRIEI? 
RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

COTIDIAN

(Urmare din pag. I)înminind scrisorile de acreditare, ambasadorul Mongoliei a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu sincere salutări și cele mai bune urări din partea tovarășului Yumjaaghiin Țe- denbal, secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, iar poporului român urări de progres și prosperitate.în cuvintarea prezentată de ambasador sint evidențiate relațiile de prietenie frățească și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, care, in spiritul înțelegerilor la cel mai înalt nivel, se dezvoltă și se lărgesc continuu.
CronicaPreședintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Giosan, a primit, joi, delegația Grupului de prietenie Marea Britanie—România, din Camera Comunelor, condusă de David Mudd, președintele grupului, care se află intr-o vizită în țara noastră.Au fost evidențiate evoluția ascendentă a bunelor relații de prietenie și colaborare dintre România și Marea Britanie, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul convorbirilor Ia nivel înalt, rolul parlamentelor și parlamentarilor din cele două țări in dezvoltarea acestor relații, în interesul reciproc, al cauzei

ZILE HOTĂRÎTOARE
PENTRU ÎNCHEIEREA ÎNSĂMÎNTĂRILOR

9

© teleorman : Mijloacele mecanice 
sînt concentrate pe ultimele 

suprafețe

IN JUDEȚUL OLT S-A ÎNCHEIAT 
SEMĂNATUL PORUMBULUIOamenii muncii de pe ogoarele județului Olt au încheiat lucrările de tnsămînțare a porumbului pentru consum, in ogor propriu, pe întreaga suprafață planificată.în telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul județean Olt al P.C.R., se spune :în prezent desfășurăm o intensă activitate politică și organizatorică pentru mobilizarea forțelor la întreținerea culturilor, la terminarea lucrărilor de erbicidare la păioașe, la recoltarea și însilozarea furajelor. în același timp, in legumicultură, pomicultură, viticultură și în zootehnie se acționează cu forțe sporite pentru ■ executarea fiecărei lucrări la timp și de bună calitate, în vederea înfăptuirii programului județean de auto- aprovizionare și a creșterii contribuției județului la fondul centralizat al statului.Vă asigurăm, mult iubite șl stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii din agricultura județului Olt, în frunte cu comuniștii, muncesc cu dăruire revoluționară, animați de puternice sentimente patriotice, pentru obținerea unor producții agricole record, cinstind, astfel, prin fapte demne de muncă, marile evenimente politice din acest an — a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român.® BOTOȘANI:

Prin redistribuirea 
utilajelor, lucrările 

avansează mai repedeIeri dimineață. In județul Botoșani mai erau de semănat cu porumb aproape 22 000 hectare din cele 75 470 hectare planificate. In consiliile agroindustriale Ripiceni, Coțușca, Dingeni și Havirna această lucrare — ca dealtfel însămînțarea tuturor culturilor de primăvară — a fost încheiată încă din ultimele zile ale săptăminii trecute. în alte consilii agroindustriale — Bucecea, Cindești, Frumușica, Albești și Stăuceni — cantitățile de precipitații căzute la sfîrșitul lunii aprilie și în Ziua de 1 mai au determinat întreruperea lucrărilor. Drept consecință, mai bine de două treimi din suprafața încă neînsămînțată cu porumb în județ se situează în aceste consilii agroindustriale. Ce se întreprinde pentru ca semănatul să se încheie cit mai repede și in aceste unități ?— în ziua de I mai, cind încă ploua — ne-a spus tovarășul Teodor Melinte, secretar al comitetului județean de partid — comandamentul județean pentru agricultură a hotărit. să se organizeze o nouă redistribuire a tractoarelor și semănătorilor din cele patru consilii agroindustriale care au încheiat în- sămînțările de primăvară. Ca atare, unitățile agricole din consiliile agroindustriale Albești șl Stăuceni au primit cîte 25 semănători de la stațiunile pentru mecanizarea agriculturii Ripiceni și Sulița. Alte 180 semănători au fost puse la dispoziția cooperativelor agricole din consiliile agroindustriale Bucecea și Frumușica. în această acțiune s-a avut în vedere parcurgerea unor distante cit mai scurte, evitîndu-se pe cît posibil consumurile suplimentare de carburanți.Iată și cîteva aspecte constatate la fața locului in după-amiaza zilei de 2 mai. De la Petru Humel- nicu,- președintele consiliului agroindustrial Albești, am aflat că cele 25 semănători trimise în ajutor de S.M.A. Ripiceni au fost puse la dispoziția cooperativelor agricole din

Primind scrisorile de acreditare, tovarășul NICOLAE CEAUȘEȘCU a mulțumit pentru urările și salutările transmise și a adresat, la rindul său, tovarășului Yumjaaghiin Țe- denbal un cordial salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres și bunăstare pentru poporul mongol prieten.în cuvintarea de răspuns a șefului statului român este exprimată convingerea că, acționind împreună, pe baza Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă, semnat in iunie anul trecut, cu prilejul vizitei efectuate în tara noastră de tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal, a celorlalte înțelegeri convenite cu acel prilej, relațiile de prietenie și conlucrare dintre partidele și țările noastre se vor lărgi și adinei continuu, în interesul ambelor popoare, al cauzei generale a so
zileipăcii și înțelegerii internaționale, în aceeași zi. oaspeții au avut întrevederi cu membri ai conducerii Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie România—Marea Britanie și la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.•A-Ministrul afacerilor externe. Ștefan Andrei, a primit, joi, pe Țogoci.in Ghenden. noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republică Populare Mongole in Republica Socialistă România, în legătură cu prezentarea scrisorilor de acreditare.(Agerpres)

Răuseni și Ripiceni, unitățile cele mal rămase în urmă din cadrul acestui consiliu. Activitatea la semănat n-a putut însă începe decit aproape de ora amiezii. Suplimentarea forțelor mecanice a făcut insă ca pină seara să se recupereze timpul neutilizat din prima parte a zilei. Astfel, la cooperativa agricolă din Răuseni au fost semănate cu porumb 121 hectare, iar la Ripiceni — 114 hectare. „Pe lingă sprijinul primit de la vecinii din Ripiceni r- ne spune președintele consiliului agroindustrial — incepînd de astăzi am trecut și la întrajutorarea cu forte mecanice între unitățile din consiliul nostru. Bunăoară, de la cooperativa agricolă din Todireni am transferat trei din cele șase semănători pe tarlalele C.A.P. Buimă- ceni, urmînd ca miine (joi — n.n.) să redistribuim și semănătorile ce au lucrat pe tarlalele cooperativelor agricole Pleșani și Cernești". Care este rezultatul acțiunilor de întrajutorare ? în după-amiaza zilei de 2 mai, în consiliul agroindustrial Albești au fost semănate cu porumb 530 hectare, în timp ce joi, cînd s-a putut lucra pe durata întregii zile, sămînta de porumb a fost pusă sub brazdă pe aproape 680 hectare. Ca atare, joi seara, in consiliul agroindustrial amintit mai rămăseseră de semănat cu porumb 816 hectare din cele 5 254 hectare planificate. Se apreciază că într-o zi și jumătate bune de lucru se va încheia însămînțarea porumbului in acest consiliu agroindustrial.Din datele comunicate ieri seară de direcția agricolă județeană rezultă că joi au fost semănate cu porumb, pe ansamblul județului, încă 6 800 hectare, suprafața rămasă însumînd circa 15 200 hectare. Prin menținerea ritmului de lucru înregistrat joi, insămințarea porumbului se poate incheia și pe ogoarele botoșănene cel tirziu miine după-amiaza.
Silvestri AILENEI
corespondentul „Scinteii* 

cialismului, progresului și păcii in lume.în fuvintare este reliefată atenția deosebită acordată de România întăririi prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, amplificării cooperării economice și tehnico-știin- țifice in cadrul C.A.E.R., dezvoltării unor largi raporturi de colaborare cu țările in curs de dezvoltare, cu cele nealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială. 'Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat ambasadorului Mongoliei succes deplin în misiunea ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin ai Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.La solemnitate și la convorbirea ce a avut loc cu acest prilej au luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat
TelegramăPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului ministru al Republi- 'cii Unite Tanzania, Salim Ahmed Salim, cu prilejul numirii sale in această funcție, prin care îi adresează felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate. Totodată, se exprimă convingerea că cele două guverne vor acționa pentru dinamizarea și dezvoltarea raporturilor româno-tanzaniene, în interesul celor două popoare, al păcii și înțelegerii internaționale, al instaurării unei noi ordini economice in lume.

Vremea s-a ameliorat din nou, per- mitînd reluarea lucrărilor în cimp și în unitățile agricole teleormănene. în multe zone ale județului, printr-o bună organizare a muncii, au fost folosite din plin orele bune de lucru. Pe ansamblul județului, porumbul — care deține cea mai mare pondere — a fost semănat, pînă miercuri seara, pe 78 la sută din suprafața prevăzută. Se impune, deci, ca in fiecare unitate agricolă unde mai sint terenuri de însămințat să se asigure o cit mai bună organizare a muncii, pentru a se realiza, chiar în aceste condiții mai anevoioase, viteze zilnice superioare la semănat. Dealtfel, mai multe cooperative agricole — Cringeni, Băcălești, Balta Sărată, Călmățuiu, Troianu, Merișan, Di- dești ș.a. — au încheiat insămințarea porumbului.Aflați la datorie și în ultimele zile, mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii din consiliul agroindustrial Cringeni au lucrat intens la semănatul porumbului pe cele 3 240 hectare. „Specialiștii, cadrele de conducere și formațiile de mecanizatori s-au aflat permanent in cimp — ne spune președintele consiliului agroindustrial, tovarășa Maria Bernea. Oră de oră au fost verificate temperatura și umiditatea solului. Chiar dacă s-au zvîntat numai anumite porțiuni de teren, ele au fost însămînțate imediat, fără a
• iași : Muncă intensă

. și în grădiniDatorită ploilor abundente căzute Ia sfirșitul lunii aprilie, în unitățile agricole din județul Iași pregătirea terenului și semănatul au fost mult îngreunate. Ca urmare, pină in seara zilei de 2 mal . au fost însămînțate doar 97 074 hectare din cele 130 170 hectare prevăzute a fi semănate cu diferite culturi de primăvară, din care 54 500 hectare cu porumb, reprezentînd 78 la sută din prevederi. Iată de ce mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii din agricultura județului continuă intens munca in cimp.— Urmărim ca în fiecare unitate agricolă să se identifice operativ terenurile zvintate care să fie insămintate imediat — ne spune Vasile Axinte, directorul direcției agricole. în acest scop, specialiștii unităților agricole și cei din cadrul organelor agricole județene se află permanent pe ogoare, alături de tractoriști. Am gindit și vom pune in aplicare și un sistem de întrajutorare atit între unitățile din cadrul fiecărui consiliu agroindustrial, cit și între consilii, pe măsură

Excelenței Sale
Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK

Președintele Republicii Arabe EgiptCu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cele mai calde și sincere felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de pace și bunăstare poporului egiptean prieten.Cu sentimente prietenești,
NICOLAE CEAUȘESCUPreședintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre In modul cel mai sincer pentru amabilele felicitări trimise cu ocazia zilei mele de naștere și, la rindul meu, vă transmit, din toată inima, cele mai bune urări.
HIROHITO

Primire la Consiliul Central
al U.G.S.R.în ziua de 3 mai, tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., a primit delegațiile centralelor sindicale de peste hotare care au participat la manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Mai în tara noastră.în acest cadru 'au fost evidențiate realizările remarcabile obținute de poporul român sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, sarcinile de răspundere ce revin sindicatelor în mobilizarea oa

se aștepta timpul ideal de lucru". Pentru ca și in continuare ritmul de lucru să rămină Ia cote ridicate, o parte din agregatele complexe, tractoarele și semănătorile din unitățile care au încheiat însămînțarea porumbului au fost transferate operativ în cooperativele agricole din satele Călmățuiu ele J'bs' șl Nicolae Bălcescu. Aflăm că importante forte mecanice sint concentrate acum la insămințarea soiei. Pe o solă a cooperativei agricole din Cringeni, mecanizatorii Petre Mandache și Paraschiv Popa, conducind semănătorile cu viteză redusă, trasau rîn- duri perfect drepte. Semințele cad in pămîntul bine mărunțit, așa cum prevede tehnologia.Ne aflăm pe terenurile cooperativei agricole din Ulmeni. Ingine- rul-șef, Nicolae Șchippu, controlează calitatea lucrărilor pe o solă destinată porumbului. Călcînd apăsat terenul pregătit de mecanizatori, simte porțiuni unde solul nu este suficient de afinat. Se sfătuiește cu președintele cooperativei, Ion Soreață. Stabilesc împreună ce-i de făcut. A oprit pe mecanizatorul Constantin Turturică, care lucra la pregătirea terenului. Cere să fie lăsate mai adine cuțitele de la combinator. Se verifică din nou starea solului. De data aceasta, in- ginerul-șef se declară mulțumit. „Terenul trebuie să fie afinat pînă 

ce unele unități vor incheia semănatul. în acest fel avem garanția că, odată cu ameliorarea vremii, vbm termina semănatul porumbului și al celorlalte culturi in cel mai scurt timp și in bune condiții de calitate.Se desfășoară în continuare și celelalte lucrări agricole de primăvară. Astfel, in ultimele zile, cooperatorii din Tomești, Cozia și Gropnița au plantat ultimele hectare cu pomi fructiferi. Pe ansamblul județului s-a depășit planul de plantări la pomi, realizîn- du-se 175 hectare, față de 170 hectare cite erau prevăzute. $i plantările în vii sînt pe terminate, această lucrare fiind efectuată pe 320 hectare din cele 375 hectare planificate pe ansamblul județului.în primele zile din luna mai, in întreg județul s-a lucrat susținut și la întreținerea culturilor de legume din solarii. De asemenea, in multe unități, între care Răducă- neni, Movileni, Șipote, Focuri, Coarnele Caprei, ca și Ia Răchi- teni din zona Mircești, unde ume- 

menilor muncii pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român, pentru participarea lor la aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, la realizarea planului de dezvoltare economică și socială a tării noastre pe anii 1984 și 1985.Oaspeții au exprimat mulțumiri pentru posibilitatea ce li s-a acordat de a cunoaște nemijlocit din realizările poporului român în dezvoltarea economică și socială a tării, pentru primirea și ospitalitatea de care s-au bucurat în timpul șederii în țara noastră.

ta adincimea la care semănătorile așază boabele — spune lngine- rul-șef. Aici vom beneficia în acest an și de apa adusă prin sistemul de Irigații Viișoara-nord, Avem toate condițiile să realizăm, pe această solă, cel puțin 8 000 kg porumb- boabe la hectar. De aceea, respectăm Întocmai tehnologiile stabilite".Cu rezultate bune s-a lucrat în ultimele zile la semănatul porumbului, soiei, fasolei și altor culturi de primăvară și în alte unități agricole din județ. Ca urmare. Ieri s-a încheiat semănatul in unitățile agricole din consiliile agroindustriale Cringeni și Traian, lucrările fiind avansate și in cele din consiliile agroindustriale Salcia, Roșiori de Vede, Zimnicea și Buzescu. Dar in timp ce unii gospodari caută și, după cum se vede, găsesc soluții pentru a folosi cît mal intens fiecare oră bună de lucru, alții mai așteaptă. Este necesar să fie depuse eforturi mai susținute, îndeosebi în consiliile agroindustriale Drâgănești-Vlașca, Orneasca, Ble- jești. Contești, pentru ca semănatul porumbului și ăl celorlalte culturi de primăvară să se încheie în cel mai scurt timp.
Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

în cimp

zeala este încă destul de mare, au fost plantate diverse legume și in cimp. De exemplu, la acesta lucrări participă zilnic peste 200 de cooperatori din Răducăneni și 150 de cooperatori din Movileni. Pină acum, legumele au fost plantate în cimp pe aproape 2 000 hectare, din cele 3 800 hectare prevăzute a se cultiva in cooperativele . agricole și întreprinderile agricole de stat. în localitățile unde solul are exces de umiditate, concomitent cu lucrările din grădini și din cimp, sătenii execută șanțuri de scurgere a apei de pe terenurile cu culturi păioase. Bunăoară, la ferma de la Girbești a I.A.S. Miroslava, un mare număr de cetățeni au săpat canale și șanțuri de scurgere a apei de pe terenurile cultivate cu griu. în alte locuri, cooperatorii au împinzit izlazurile pentru curățirea lor de spini și împrăștierea mușuroaielor.
Manole CORCACl
corespondentul „Scinteii®

S Pe Someșul Mic, la Gilău, ju
dețul Cluj, au fost racordate la sis
temul energetic național, furni- 
zind primele cantități de energie 
electrica cu o lună de zile mai 
devreme decit se prevedea în pla
nul de execuție, două noi grupuri 
hidroenergetice. Ele se adaugă la 
hidrocentralele construite în ultimul 
timp în această zonă — la Mărișelu, 
Tarnița, Gilău I. In prezent, toate 
forțele sînt concentrate pe șan
tierele celorlalte, hidrocentrale • a- 
flate în construcție pe Someșul Mic- 
Gilău II, Florești I și II, din apro
pierea municipiului Cluj-Napoca.

B Acțiunea de înnoire și moder
nizare a producției se desfășoară în 
ritm susținut și in județul Buzău. 
Specialiștii acordă prioritate asimi
lării de produse după tehnologii cu 
consumuri reduse de materii prime, 
combustibil și energie electrică. In
dici ridicați de înnoire a producției 
au obținut întreprinderea de utilaj 
tehnologic - 62 la sută, întreprin
derea de contactoare — 53,7 la 
sută, întreprinderea de sticlârie- 
menaj peste 50 la sută.

H Conflrmindu-și hărnicia și lo
cul fruntaș pe care-l ocupă in în
trecerea socialistă dintre localități
le patriei, cetățenii municipiului 
Vaslui participă in număr mare și 
în această primăvară la ample lu
crări de gospodărire și înfrumuse
țare. In frunte cu deputății, ei au 
efectuat numai în ultima lună pes
te 3,5 milioane ore de muncă vo
luntară Iq curățireq străzilor, ame
najarea spațiilor verzi, extinderea 
parcurilor și locurilor de agrement.

■ Prin construirea primelor 170 
de apartamente, în municipiul Tîr- 
gu Mureș a început să prindă con
tur un nou ansamblu de locuințe. 
El va însuma, în final, 2 300 apar
tamente, unități comerciale și de 
alimentație publică, precum și alte 
dotări social-culturale.

H Intensificindu-și eforturile pen
tru creșterea randamentului pe 
post, manifestînd o deosebită grijă 
pentru întreținerea și exploatarea 
utilajelor, minerii de la sectorul 
Surduc din cadrul întreprinderii 
miniere Sălaj-Sărmășag au reușit 
să extragă peste prevederile de

DEVA

A fost dată în folosință noua policlinică
Lucrătorii Trustului de antrepriză generală pentru construcțil-montaj 

Deva raportează obținerea unui frumos succes în producție : predarea 
cu 6 luni înainte de termen a unei moderne policlinici din cadrul nou
lui spital ce se înalță în centrul municipiului reședință de județ. Noua 
policlinică din Deva, dotată cu cabinete și aparatură modernă, în care 
se vor acorda consultații la toate specialitățile, constituie o grăitoare
dovadă a grijii permanente a partidului și statului nostru pentru con
tinua îmbunătățire a condițiilor de viață și a stării de sănătate a popu
lației. (Sabin Cerbul.

DE LAEconomisirea organizată de C.E.C. a devenit în prezent o deprindere caracteristică pentru marea majoritate a populației din țara noastră. Oamenii muncii s-au convins că economiile lor bănești provenite din muncă nu se păstrează nicăieri mai bine și in siguranță decit la CASA DE ECONOMII ȘI CONSEMNA- ȚIUNI.Dezvoltarea continuă a procesului de economisire in țara noastră este strîns legată și puternfc stimulată de drepturile și avantajele de care beneficiază toți depunătorii la C.E.C.In afara avantajelor specifice fiecărui instrument de. economisire pe care depunătorii la C.E.C. își păstrează economiile bănești personale, aceștia beneficiază și de un avantaj general izvorit din însăși Constituția țării, care prevede : „Dreptul de proprietate personală este ocrotit de lege. Pot constitui obiect al dreptului de proprietate personală veniturile și
ȘTIRI SPORTIVEFOTBAL. — Penultima etapă a campionatului diviziei A la fotbal se va disputa sîmbătă, 5 mai, după următorul program : Sportul studențesc — A.S.A. Tg. Mureș. Steaua— Dunărea C.S.U. Galați, S.C. Bacău— Corvinul Hunedoara, F.C. Argeș Pitești — Rapid, F.C. Baia Mare — Jiul Petroșani. Universitatea Craiova— C.S. Tirgoviște, F.C. Bihor Oradea — Dinamo, Chimia Rm. Vilcea— F.C. Olt, Politehnica Iași — Petrolul Ploiești.BOX. — în turneul internațional de box de la Karlsruhe (R.F.G.), la categoria mijlocie mică, pugilistul 

plan, de la începutul anului, mai 
bine de 3 000 tone cărbune net.

B La întreprinderea pentru pro
ducerea legumelor de sere Cimpia 
Turzîi a început recoltatul castrave
ților și tomatelor. Tot aici, în ca
drul unei ferme specializate, au fost 
produse pentru unitățile agricole și 
gospodăriile populației din zonă 18 
milioane răsaduri și a fost amena
jată o ciupercărie. Este de remar
cat faptul că suprafața cultivată cu 
legume în sere și solarii în județ 
s-a dublat față de anul trecut.

S Pe teritoriul comunei Moacșa, 
județul Covasna, s-a terminat ame
najarea unui mare lac de acumu
lare. El are o suprafață de 86 hec
tare luciu de apă și va asigura iri
garea unei suprafețe de circa 1 000 
hectare. Totodată, lacul a fost popu
lai cu pește, iar pe malul apei a 
început amenajarea unei zone de 
agrement.

H Specialiștii Institutului de cer
cetări, inginerie tehnologică și pro
iectări pentru minereuri neferoase 
din Baia Mare, in colaborare cu 
cei din industria chimică, au elabo
rat tehnologia obținerii, din mate
rii prime indigene, a spumanților 
necesari în procesul de preparare 
a minereurilor neferoase, înlocuin- 
du-se importul unor astfel de pro
duse.,

B întreprinderea de radiatoare 
din Brașov realizează răcitoare 
pentru apă, răcitoare pentru ulei 
și instalații de încălzire, toate a- 
vînd o gamă foarte largă de în
trebuințări : la autocamioane, au
toturisme, tractoare, locomotive, 
nave maritime și fluviale, grupuri de 
foraj etc. In prezent, întreprinderea 
brașoveană produce 250 tipodimen- 
siuni de schimbătoare de căldură, 
multe din acestea puțind funcțio
na la parametri optimi și în con
diții climatice deosebite — la tem
peraturi și umezeală excesive.

B La parterul noilor blocuri de 
locuințe din tînărul cartier „Toam
nei", al orașului Rimnicu Sărat, 
s-au dat in folosință noi și moder
ne spații comerciale, intre care uni
tăți tip Gospodina, de decorațiunl 
interioare și o librărie.

C. E. C.economiile provenite din muncă...". Pe această bază, un avantaj acordat tuturor depunătorilor este garanția statului asupra sumelor depuse la C.E.C., asupra dobinzilor și cîștigurilor obținute.Garantarea de către stat a economiilor depuse la C.E.C. înseamnă asigurarea restituirii oricînd a sumelor depuse pe libretele de economii, în conturile curente personale, pe obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri, ca și pe alte Instrumente de economisire, Ia cererea persoanelor îndreptățite să încaseze sumele respective.Depunătorii la C.E.C. au dreptul să dispună timp nelimitat nu numai de sumele depuse, ci și de dobînzile și cîștigurile > obținute, acestea fiind imprescriptibile. Sumele reprezentînd dobînzile anuale sporesc cu trecerea timpului soldul depunerilor. Astfel, dobîn- zil,e produc, la rindul lor, alte do- bînzi.
român Gheorghe Simion l-a invins la puncte pe Davis Lamark (S.U.A.), iar la categoria pană, Gheorghe O- prișor s-a calificat in turul doi, în- trecind la puncte pe nigerianul M. Nanna, iar la categoria ușoară, Viorel Ioana a dispus la puncte de N. Magib (Egipt).TENIS. — Proba de dublu din cadrul turneului internațional de tenis de la Portoroz (Iugoslavia) a fost cîștigată de cuplul român Andrei Dirzu — Adrian Marcu. în finală, tenismanii români au invins cu 2—6, 6—4, 7—5 perechea iugoslavă Goran Pripici — Branko Horvat.

cinema
0 Să mori rănit din dragostea de 
viată: SCALA (11 03 72) — 9: 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
© Șapte băieți și o ștrengărită : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20, GLORIA (47 4,6 75) — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
© Ilustrate cu flori de cimp : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15; 17; 19.
© Acțiunea Zuzuc : LIRA (31 71 71) 
— 15,30; 17.30; 19,30, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 

© Galax : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Vreau să știu de ce am aripi : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30. 
© Astă-seară dansăm în familie : 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19.30.
© Ringul : ARTA (21 31 86) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
© Secretul lui Bachus : CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Imposibila iubire : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 19.
© Duminică zbuciumată : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Rîsul iese pe cărare : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Avertismentul: SALA MICA A PA*

LATULUI — 17,1Ș; 20, GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
© Old Shatterhand ; LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Călăuza Pană Albă : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Mexicul In flăcări : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.0 Cine mă strigă ? : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
® Program special pentru copii — 9; 
10,45; 12,30; 16,45, Prințesa Păun — 
14,15; 19: DOINA (16 35 38).
© Pescărușul speranței : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Ultimul războinic : CAPITOL

(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20,15.
© Campionul : FEROVIAR (50 51 40) 
— 9; 12; 16; 19.
© Salamandra : DACIA (50 35 94) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Avarul: UNION (13 49 04) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19,15.0 Naufragiul : GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Domnișoara Noorie : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17,15; 19,30, PACEA
(60 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
© Camionul de cursă lungă : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
© Imperiul contraatacă ; VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19,
© Omul păianjen se întoarce: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.

© Războiul stelelor: COSMOS (27 54 95)
— 9; 12; 16; 19.
© Strada Hanovra : TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Iubire fără soare : FLACĂRA 
(20 33 40) — 10,30; 14; 16,15; 18,30.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Cartea Iui loviță — 19; (sala 
,,lon Vasilescu", 12 27 45) : Comedie 
de modă veche — 19,30.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 

simfonic, Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Lazar Berman (U.R.S.S.) — 19. 
© Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Contesa Maritza — 19.
® Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Furtuna — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
IH-lea — 17,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Șoareci de apă — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Insomnie — 19,30; 
(sala Studio) : Copiii soarelui — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 19,30; 

(sala Giulești, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 19.
© 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) : Cînt de drag și voie bună
— 19.
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 14; Hoțul de vulturi
— 19.O Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile Iui Plum-Plum — 10; întîl- 
niri muzicale — 18,30.
© Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova*
— 19,30.
® Studioul db teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.



ORIENTUL MIJLOCIURomânia se pronunță pentru 
creșterea rolului O.N.U. în soluționarea 

diferendelor pe calea tratativelor
Aprecieri la Națiunile Unite la adresa inițiativelor 

și propunerilor țârii noastreNAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — La New York s-a încheiat sesiunea Comitetului special pentru Carta O.N.U. și creșterea rolului organizației, creat în anul 1974, la inițiativa României și a altor țări mici și mijlocii, pentru a examina propuneri în vederea îmbunătățirii funcționării și întăririi rolului organizației mondiale în menținerea păcii și securității, in rezolvarea problemelor internaționale.în acest an, comitetul și-a concentrat atenția asupra examinării unor propuneri privind reglementarea pașnică a diferendelor intre state și prevenirea conflictelor și situațiilor conflictuale.în continuarea inițiativelor României' în domeniul soluționării prin mijloace pașnice a diferendelor, care au dus în 1982 la adoptarea de către Adunarea Generală a O.N.U. a unei declarații asupra obligațiilor statelor și la acțiuni ale organismelor Națiunilor Unite în acest domeniu, propunerea țării noastre privind crearea unei comisii a O.N.U. de bune oficii, mediere și conciliere a făcut obiectul dezbaterilor din acest an ale comitetului.Dind expresie concepției și preocupărilor președintelui Nicolae Ceaușescu de a asigura soluționarea tuturor litigiilor și situațiilor conflictuale in mod exclusiv prin mijloace pașnice, această nouă propunere a României urmărește îmbunătățirea și completarea mecanismului existent al O.N.U. de reglementare pașnică a diferendelor, punind la dispoziția organelor Națiunilor Unite, statelor membre o procedură flexibilă și eficientă care să permită o

acțiune mai dinamică a organizației pentru a evita agravarea litigiilor și a asigura rezolvarea lor rapidă, prin negocieri.Comitetul special a acordat, totodată, o deosebită importanță conduitei statelor. A fost evocată, in acest cadru, propunerea enunțată de România cu ani in urmă privind elaborarea și adoptarea de către O.N.U. a unui cod universal de conduită a statelor, care să cuprindă drepturile și obligațiile fundamentale ale acestora, să definească norme de comportament a căror respectare să asigure fiecărui stat condiții de pace și securitate, de înfăptuire a programelor sale de dezvoltare economică și socială, de pafticipare liberă și plenară la viața internațională.Numeroase delegații au subliniat importanța și caracterul constructiv al propunerilor României pentru îmbunătățirea cadrului juridic și a mecanismelor reglementării pașnice a diferendelor intre state, au evidențiat contribuția deosebită a țării noastre la definirea principiilor și normelor conduitei statelor in conformitate cu cerințele prevenirii conflictelor, ale menținerii păcii și securității internaționale.A fost general recunoscută necesitatea examinării în continuare a propunerilor românești, care sint reflectate pe larg în raportul comitetului special către Adunarea Generală și care vor face obiectul examinării acesteia la viitoarea sesiune, ca parte integrantă a eforturilor pentru creșterea rolului O.N.U. în menținerea păcii și securității, în rezolvarea problemelor care confruntă omenirea.
ARGENTINA

Apel la unitate și reconciliere națională 
adresat de președintele țăriiBUENOS AIRES 3 (Agerpres) — într-un discurs pronunțat cu prilejul deschiderii lucrărilor Congresului Național (parlamentul), președintele Argentinei, Raul Alfonsin, a adresat un apel la unitate, dialog și reconciliere națională, în vederea depășirii marilor dificultăți economice cu care se confruntă țara, relatează agențiile internaționale de presă.Argentina, a spus el, între altele,

este supusă constrîngerilor datoriei externe — al cărei nivel atingea 42.6 miliarde dolari in decembrie 1983 — precum și consecințelor crizei economiei mondiale.Șeful statului argentinian a evidențiat, totodată, obiectivele guvernului său pe anul in curs, între care figurează creșterea produsului intern brut cu 5 la sută și reducerea ratei inflației.
Primul ministru al Canadei despre necesitatea 

evitării practicilor protecționisteOTTAWA 3 (Agerpres). — Interdependența economică a statelor a constituit tema centrală dezvoltată de primul ministru al Canadei. Pierre Eliott Trudeau. Ia o reuniune ținută la Montreal. După cum transmite agenția France Presse, premierul canadian a enunțat cu acest prilej o serie de principii care să per

mită prevenirea alunecării economiei statelor in dificultăți și mai mari, în acest scop — a afirmat el — sint necesare facilitarea reformelor economice, adoptarea unor sisteme de educație mai suple, evitarea practicilor protecționiste. introducerea unor mecanisme mai eficiente pentru reglementarea diferendelor dinfre state.
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Afo/ acțiuni și luări de poziție 
în sprijinul dezarmării și păcii

„Danemarca trebuie să rămînă 
o zonă liberă de arme nucleare"

O rezoluție adoptată în parlament
COPENHAGA 3 (Ager

pres). — Parlamentul da
nez a adoptat o moțiune 
prezentată de opoziție, in
formează agențiile Reu
ter și France Presse. A- 
ceasta cere cabinetului de 
coaliție condus de Poul 
Schlueter ca Danemarca 
să răinină o zonă liberă 
de arme nucleare, atit in 
timp de pace, cit și in 
timp de război.

Rezoluția în acest sens 
a fost adoptată cu majo
ritate de voturi. Depută
ții reprezentind partidele 
membre ale coaliției gu
vernamentale s-au abți
nut.

încă din 1957, Danemar
ca — țară membră a 
N.A.T.O. — s-a opus in
stalării de arme nucleare 
pe teritoriul său, pe timp 
de pace. Textul rezoluției 
adoptate cere guvernului 
să acționeze împotriva

OLANDA :

amplasării in Europa de 
rachete ■ nucleare cu rază 
scurtă si medie de acțiu
ne, precum și in favoarea 
reluării negocierilor asu
pra eurorachetelor.

Intr-o declarație făcută 
la, ' Copenhaga, Anker 
Joergensen, președintele 
Partidului Social-Demo
crat din Danemarca, s-a 
pronunțat in favoarea re
luării > negocierilor Est- 
Vest in problemele dezar
mării, arătind că pentru 
aceasta trebuie oprită am
plasarea de noi rachete 
nucleare americane în 
Europa occidentală și re
trase cele deja existente 
pe continent. Totodată, 
Anker Joergensen a evi
dențiat însemnătatea creă
rii de zone denuclearizate 
in nordul Europei, pre
cum și in alte regiuni ale 
continentului.

Contacte diplomatice la Amman și Damasc

La poalele Hindukușilor, pe un loc arid unde, cu două decenii în urmă, se distingeau doar smocuri de iarbă uscată de vînturi, a prins contur, prin eforturile constructorilor pakistanezi, un oraș nou — Islamabad — capitala Pakistanului. Ritmul alert al lucrărilor a făcut ca, inaugurat oficial in 1967 doar cu un număr redus de clădiri guvernamentale, citeva hoteluri și cartiere de locuințe, azi orașul să apară vizitatorului ca o ultramodernă așezare, cu circa 350 000 de locuitori, avind străzi drepte și clădiri impunătoare ce îmbină armonios stilul tradițional cu simplitatea și eleganța arhitecturii contemporane. Iar în jurul noului oraș se află în curs de dezvoltare o întinsă zonă industrială, ferme și complexe zootehnice pentru aprovizionarea capitalei cu produse agroalimen- tare.Ne aflăm Intr-un ținut unde legenda se îmbină cu istoria, un ținut care a cunoscut de-a lungul secolelor puternice frămîntări. Deși greu accesibile, defileurile din masivele pakistaneze au fost străbătute încă din timpyri îndepărtate de negustori cu caravanele lor de cămile de-a lungul vestitului 
„drum al mătăsii", de exploratori ca Marco Polo sau conducători de oști ca Alexandru cel Mare. Gin- gis Han, Tamerlan și alții. Mai a- proape de vremurile noastre'a fost epoca întunecatei dominații coloniale.Islamabadul este doar un exemplu al transformărilor structurale petrecute în viața Pakistanului după 1947, anul proclamării independenței, in cadrul eforturilor tenace ale poporului acestei țări de a lichida cit mai rapid consecințele asupririi străine. Aceste eforturi iși vădesc roadele la scara întregii țări.' Orașul Karachi, de pildă, era în anul proclamării independenței țării o așezare relativ modestă, cu o populație de 360 000 de locuitori. Astăzi, orașul 
dunelor, cum mai este numit, se dezvăluie ca o veritabilă metropolă modernă cu circa 5 milioane locuitori, cu numeroase fabrici și uzine, cu institute de cercetări, școli de toate gradele. Prin portul Karachi, unde poposesc nave din toate colțurile lumii, se efectuează aproape 90 la sută din schimburile țării.

In Austria, ca și în alte țâri vest-europene, 
au avut loc in ultima vreme ample acțiuni 
pentru dezarmare și pace. In fotografie : 
aspect din timpul unei demonstrații desfă

șurate la Viena

Fonduri 
pentru dezvoltarea 

învățămîntului, 
nu pentru înarmări1CIUDAD DE MEXICO 3 (Agerpres). — Simon Roman Lozano, directorul UNESCO pentru sistemul educațional din America Latină, a condamnat, la Ciudad de Mexico, irosirea a tot mai multe fonduri in scopuri militare, ceea ce determină reducerea sumelor alocate pentru realizarea unor programe social- economice, între care cele privind dezvoltarea invățămintului, in condițiile in care numai în statele la- tino-americane există aproximativ 45 milioane de neștiutori de carte.UNESCO are în vedere un proiect privind punerea in aplicare a unor programe de alfabetizare în care să fie cuprinși un număr tot mai mare de locuitori, îndeosebi din zonele rurale ale Americii Latine — a adăugat el.

Pentru reducerea drastică 
a cheltuielilor militareHAGA 3 (Agerpres). — într-un document dat publicității la Haga, fracțiunea parlamentară a Partidului Muncii din Olanda — de opoziție — s-a pronunțat în favoarea unor măsuri drastice de reducere a cheltuielilor militare, transmite agenția D.P.A. Partidul — se arată in document — apreciază că in următorii doi ani pot fi economisiți, la acest capitol, aproape 7 miliarde de guldeni.După cum se știe. Partidul Muncii din Olanda respinge planurile N.A.T.O, de amplasare a noi rachete nucleare pe teritoriul olandez, ca și in alte țări vest- europene, pronunțîndu-se, de asemenea, pentru retragerea tuturor armelor de acest gen existente deja pe continentul european.

Personalități ale vieții politice, și științifice

din S.U.A. avertizează :

Este timpul să se adopte măsuri pentru diminuarea 
pericolului unui război nuclearWASHINGTON 3 (Agerpres). — Esțe timpul ca Administrația să propună și să obțină ratificarea de către Senat a unei reduceri considerabile a stocurilor de arme nucleare și să adopte și alte măsuri pentru diminuarea pericolului unui război nuclear — declară, in raportul său anual, Frank Press, șeful Academiei Naționale de Științe din Statele Unite. EI a atras atenția că actuala situație mondială este sumbră, intensifieîn- du-se permanent neliniștea opiniei publice _ ca urmare a continuării cursei înarmărilor și a absenței oricăror progrese in negocierile de dezarmare. Mai mult decît oricind, a adăugat el, aceste ’ probleme au devenit chestiuni politice importante atit pentru Congres, cit și pentru candidații prezidențiali.Mai multe personalități ale vieții politice americane continuă să-și exprime dezaprobarea față de pla

nurile de cercetări vizind militarizarea spațiului cosmic. După cum transmite agenția U.P.I., Mei Le- vine, membru democrat in Camera Reprezentanților. s-:i pronunțat pentru negocierea unui ’ratat de interzicere a armelor spațiale, in- trucît, in caz contrar, cursa înarmărilor va cunoaște o nouă dimensiune, iar riscul izbucnirii unui război va spori in mod grav. De asemenea, Gerard Smith, fost membru al delegației americane la negocierile privind controlul armamentelor. a apreciat că reticentele Administrației de a negocia un acord în acest sens vin in. sprijinul celor care afirmă că insistența cu care Guvernul S.U.A. urmărește concretizarea programului de dezvoltare a unei arme anti- satelit se datorează tocmai posibilității folosirii ei intr-un „război a) stelelor", cu consecințe catastrofale pentru întreaga planetă.
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AMMAN 3 (Agerpres). — La Amman a avut loc o intilnire între delegațiile iordaniană și palestiniană, conduse de regele Hussein al Iordaniei și, respectiv, Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei — informează agenția M.E.N. Cele două părți au conferit asupra ultimelor evoluții din teritoriile arabe ocupate.De asemenea, Yasser Arafat a avut o întrevedere cu primul ministru iordanian, Ahmad Obeidat, avind un schimb de vederi cu privire la poziția iordaniano-palestiniană in problemele discutate.

DAMASC 3 (Agerpres). — Vicepreședintele Siriei. Abdel Halim K'naddam. a avut convorbiri cu Wa-\ lid Joumbiatt, președintele Partidului Socialist Progresist din Liban, și Nabih Berrl, liderul organizației po- litico-militare șiite „Amăl", aflați la Damasc. Au fost examinate probleme referitoare la situația din Liban.Ulterior, vicepreședintele sirian a conferit telefonic cu președintele Libanului, Amin Gemayel, și cu primul ministru libanez, Rashid Karame, informează agențiile internaționale de presă.
Cresc dificultățile economice ale Africii

Un raport al secretarului general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — La sediul din New York al Națiunilor Unite a fost dat publicității raportul secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, cu privire la situația economică a Africii. Raportul apreciază că popoarele continentului se găsesc, in ansamblu, într-o situație de declin economic. de sărăcie și de foamete, fiind urgent necesare măsuri eficiente, concertate, de contracarare a acestor tendințe, transmite agenția France Presse.Numărul persoanelor care nu dispun d’ecit de un minimum de subzistență in numeroase țâri ale Africii a crescut considerabil, cele mai

amenințate fiind grupurile sociale incluzind femeile, copiii, persoanele handicapate și comunitățile rurale — relevă documentul. Dificultățile economice actuale se explică intr-o anumită măsură prin faptul că, din cauza perioadei de dominație colonială, in majoritatea țărilor continentului producția agricolă este reprezentată in mare parte de culturile de export.Secretarul general al O.N.U. subliniază in raport că actuala criză economică impune mobilizarea și valorificarea resurselor interne africane, precum și sprijinirea sporită a acestor eforturi de către statele dezvoltate.
S.U.A.

„Din nou un deficit comercial record"Sub titlul „Din nou un deficit comercial record", agenția americană ..Associated Press" transmite un comentariu, in care se arată :
Pentru a treia lună consecutiv. 

Statele Unite au înregistrat un de
ficit-record al schimburilor lor e.r-, 
terne, estimat in luna martie ■ la 
10,3 miliarde dolari, după cum a 
anunțat guvernul american. Admi
nistrația a declarat că s-ar pălea 
ca. pină la sfîrșitul acestui an. să se 
înregistreze o oarecare ameliorare 
a situației, dar experții particulari 
susțin că noul raport confirmă 
aprecierea — tot mai amplu împăr
tășită — că țara se' îndreaptă in 1984 spre cel mai grav an comer
cial din istoria sa.

Ministerul Comerțului a anunțat 
că deficitul din luna martie a spo
rit cu 200 milioane de dolari față 
de februarie a.c. (10,1 miliarde do
lari), care, de asemenea, urmase de
ficitului record din ianuarie (9.5 
miliarde dolari). Situația a provocat 
in Congres cererea unor măsuri de 
protejare a anumitor industrii (oțel, 
autoturisme și textile), iar proble
ma a devenit un subiect al campa
niei electorale prezidențiale.

Dacă tendința comercială va evo
lua in același ritm ca cel din pe
rioada ianparie-martie, S.U.A. vor 
avea, la sfîrșitul lui 1984. un deficit 
comercial de 119,3 miliarde de do
lari, cu mult mai mare decit cel de 
anul trecut (69.4 miliarde dolari). 
In general, situația este pusă pe 
seama a doi factori : întărirea 
cursului dolarului american, care a 
făcut ca importurile să revină mai 
ieftine, și întirziereâ redresării eco
nomice a altor țări, care a afectat 
piețele externe americane.

Donald Straszheim. vicepreședin
te al companiei „Wharton Econo
metrics", care analizează tendințele 
economiei americane, anticipează că 
deficitele economice vor constitui 
principalul obstacol in calea eco
nomiei in următoarele 12—18 luni 
și că ameliorările nu vor apărea 
decit treptat. La rindul său, Mi
chael Evans, șeful unei firme de 
prognoze economice, este de părere 
că și in aprilie deficitul este record, 
ca urmare a creșterii importurilor 
de automobile japoneze și de pe
trol brut.

(Agerpres)

La Islamabad, orașul 
nou de la poalele 

HindukușilorTransformări înnoitoare s- iu produs, de asemenea, în toate sferele vieții social-economice din celelalte orașe, ca și din satele pakistaneze, punindu-se bazele unor proiecte de anvergură pentru edificarea unei economii moderne, în care statul deține importante pirghii de orientare și dirijare, așa cum arată și obiectivele celui de-al șaselea plan cincinal, inaugurat la 1 iulie 1983. Aceste obiective vizează dezvoltarea cu prioritate'a unor sectoare de bază ale industriei — energetica, petrochimia, siderurgia, construcțiile de mașini — în măsură să introducă
ÎNSEMNĂRI

DIN REPUBLICA 
ISLAMICA PAKISTAN

în circuitul productiv și să valorifice importantele zăcăminte de petrol, gaze naturale, cărbune, crom, antimoniu, sare, descoperite in subsolul țării.S-a pornit și se pornește de Ia ideea că „industria reprezintă coloana vertebrală a întregii economii", ceea ce a făcut ca de la cele citeva ateliere modeste de odinioară. care dădeau mai puțin de 1 la sută din intregul produs național brut, astăzi acest sector de bază al economiei să realizeze circa 20 la sută din produsul național brut. Puterea instalată a centralelor hidro și termoelectrice este prevăzută să crească cu 3 800 MW, ceea ce va permite, in final, electrificarea a 22 500 sate. La producerea energiei electrice necesare industriei un loc important urmează să îl ocupe și utilizarea unor surse regenerabile, ca soarele și vîntul — cercetările întreprinse in aceste domenii de inginerii și tehnicienii pakistanezi dind rezultate fructuoase, care au permis trecerea la aplicarea lor în practică. Năzuințele de progres ale poporului pakistanez, ca și nivelul pe care l-a atins cercetarea științifică în această țară își găsesc ilustrarea și în cercetările pe li

nia folosirii în scopuri pașnice a energiei nucleare, Institutul de științe și tehnologie nucleară de lingă Islamabad fiind cunoscut și peste hotare.O atenție deosebită este acordată agriculturii, care contribuie în proporție de 30 la sută la crearea produsului național brut și asigură 40 la sută 1 din totalul exporturilor, printre principalele preocupări în- scriindu-se extinderea sistemelor de irigații și mecanizarea lucrărilor. în curs de executare este programul de modernizare a sistemului de irigații din valea ludușului, unde vor fi lărgite canalele vechi și se vor construi altele noi, cu o lungime de 56 000 kilometri. Ca urmare a unor investiții importante în agricultură, s-a extins folosirea îngrășămintelor, pesticidelor, semințelor selecționate. în regiunile Punjab și Sind au sporit suprafețele cultivate cu bumbac și orez, obținindu-se recolte care au permis exportarea unor însemnate cantități de astfel de produse. Creșteri sensibile s-au realizat și la producția de iută. Un program de dezvoltare prevede obținerea unor producții sporite de plante oleaginoase în vederea reducerii importului de uleiuri comestibile. în citeva zone din țară, care beneficiază de condiții climatice favorabile, a inceput plantarea — pentru prima dată in istoria Pakistanului — a arborelui de cafea.întrucît în zonele rurale nu toată populația își are asigurat un loc de muncă, autoritățile . pakistaneze au elaborat un program la nivel național pentru construirea Ia sate a unor întreprinderi rri'ici și mijlocii, menite să asigure prelucrarea atit a produselor agricole, cit și a deșeurilor și subproduselor agriculturii.Toate acestea au permis Pakistanului, țară în curs de dezvoltare, să obțină — în pofida dificultăților existente, create de criza economică ce afectează majoritatea statelor. ca și de alte împrejurări — o serie de succese notabile. Astfel, pe primele șase luni ale anului fiscal în curs, ritmul de creștere a produsului național brut a fost de 4,3 la sută, in timp ce exporturile s-au majorat cu 37 la sută. A fost dat în funcțiune înainte de termen un laminor la cald, căruia i se vor adăuga noi fabrici de ciment, pro-

Cercetarea științifică joacă un rol tot mai Important in dezvoltarea eco
nomică a Pakistanului. In fotografie : Institutul de științe și tehnologie 

nucleară de lingă Islamabad

Dosarul contribuției
rămîneLONDRA 3 (Agerpres). — într-o conferință de presă ținută la sfirșitul convorbirilor avute la Londra cu cancelarul (vest-german Helmut Kohl, primul ministru al Marii Britanii. Margaret Thatcher, a avertizat partenerii vest-europeni că guvernul său nu va face nici o concesie majoră în privința contribuției țării sale la bugetul C.E.E. Premierul britanic a adăugat că problema nu va putea

britanice la C.E.E. 
deschisfi mai ușor de 'soluționat odată, cu trecerea timpului. în sfirșit, Margaret Thatcher a subliniat c.ă dosarul contribuției britanice la bugetu’ „celor zece" ține de competența tutv ror țărilor membre și el nu poate fi reglementat prin intîlniri bilaterale, ci în cadrul unei reuniuni la nivel înalt a tuturor statelor Pieței comune.

AQEmȚISLE DE PRESA 
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iectate a fi date nu peste mult timp în exploatare. Asemenea rezultate au contribuit la ridicarea nivelului de trai, material-și cultural, al poporului pakistanez.Animat de sentimente de prietenie față de popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, poporul român urmărește cu viu interes rezultatele activității constructive desfășurate de poporul pakistanez. Spre satisfacția reciprocă, relațiile de prietenie și colaborare care s-au stabilit între România și Pakistan se dezvoltă continuu. întemeindu-se pe principiile respectării independentei, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc. O contribuție de cea mai mare însemnătate la evoluția ascendentă a acestor raporturi au adus întîlnirile și convorbirile dintre președintele Nicolae' Ceaușescu și președintele Mohammad Zia-ul Haq, acordurile și înțelegerile realizate cu aceste prilejuri fiind de natură să stimuleze intensificarea cooperării româno-pakistaneze în multiple domenii. In conlucrarea dintre cele două țări s-a acumulat deja o experiență bună, dovadă fiind realizarea in comun a unor obiective importante, cum ar fi rafinăria națională de la Karachi și fabrica de ciment de la Kohat. Luînd cuvîntul cu prilejul inaugurării rafinăriei. președintele Mohammad Zia-ul Haq a spus: „Construirea acestei rafinării este un exemplu fericit de colaborare cu România, un minunat simbol al cooperării între cele două țări, care deschide noi perspective dezvoltă

rii noastre naționale. în numele guvernului, exprim recunoștință profundă si sinceră președintelui NICOLAE CEAUȘESCU, față de care nutrim cele mai bune sentimente. Poporul și guvernul meu ii sint foarte recunoscători. Nu este vorba numai de această rafinărie, dar și despre colaborarea noastră in alte domenii, pe care noi sperăm s-o intensificăm".Pornind de la realizările obținute pînă acum, este firească dorința celor două țări, care dispun în continuare de largi posibilități de conlucrare, de a extinde cooperarea in asemenea domenii de interes reciproc. cum ar fi producția materialelor de construcții, prelucrarea petrolului, petrochimia, metalurgia, industria ușoară, agricultura. în egală măsură, există dorința și interesul de a spori contactele pe lmia științei, culturii, învățămintu- lui, în alte sectoare de activitate.Toate acestea asigură premise din cele mai favorabile vizitei oficiale de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, urmează s-o efectueze în Republica Islamică Pakistan, la invitația președintelui Mohammad Zia-ul Haq, îndreptățind convingerea că noul dialog la nivel înalt româno-pakis- tanez se va solda cu rezultate fructuoase pentru ambele state, va aduce noi și marcante contribuții la dezvoltarea colaborării bilaterale, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii între națiuni. /
Nicolae PLOPEANU

| NOI DEMONSTRAȚII STUDENȚEȘTI LA SEUL. Citeva sute de■ studenți de la universitatea Tan- I guk. din Seul, au participat la o demonstrație în sprijinul cererii lor de democratizare a vieții universi-I tare și a vieții sociale, in ansam- I blu, in Coreea de Sud, transmite agenția A.C.T.C.. citind postul de1 radio Seul. Poliția a intervenit, fo- | losind gaze lacrimogene împotriva demonstranților.I SCRUTINUL DIN TENNESSEE.I Fostul vicepreședinte al S.U.A. Walter Mondale a ciștigat scrutinulI preliminar organizat în statul Ten- I nessee — in perspectiva Convenției naționale a Partidului Demo-I crat. ce va desemna candidatul a- I cestei formațiuni politice la alegerile prezidențiale din toamna anului în curs. El a obținut 42 la sutăI din voturi. Mondale dispune pină in I prezent de 1 203 mandate la Convenția democrată, Gary Hart deI 648. iar Jesse Jackson — de 182.INFLAȚIA ÎN ȚÂRILE PIEȚEI COMUNE. La Bruxelles a fost dat publicității un raport al ComisieiI C.E.E.. în care se arată că în primul trimestru ai acestui an. în sta- »| tele membre ale Pieței comune pre-I turile au crescut. în medie, cu 2 la sută Cele mai mari rate ale in-
Iflatiei. în perioada respectivă, au fost înregistrate in Grecia — 4,9 Ia sută. Italia — 3,2 la sută, Franța și Belgia —>2.1 la sută.j DEVALORIZARE. Moneda braziliană, cruzeiroul, a fost din nou
I devalorizată — cu 1,26 la sută — în raport cu dolarul american — s-a anunțat oficial la Brasilia. Este cea de-a 25-a operațiune de acestI .gen înregistrată de la începutul I anului.

lor țării apelul de a-și intensifica I 
eforturile pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale. ; tAPEL AL F.M.L.N. Frontul Fa- rabundo Marti pentru. Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador I a lansat un apel la sporirea rindu- I rilor luptătorilor salvadorieni pentru asigurarea libertății și indepen- | denței țării. Documentul reamin- j tește că F.M.L.N. și Frontul Democratic Revoluționar (F.D.R.) au prezentat o propunere de soluțio- I nare politică a situației din țară, ' prin crearea unui guvern provizoriu, menit să deschidă calea orga- I nizării de alegeri cu adevărat libe- I re și democratice.CONCEDIERI. în cadrul ateliere- I lor de întreținere și reparații ale căilor ferate britanice (British Railways) vor fi suprimate alte I 4 060 locuri de muncă, a anunțat I conducerea companiei. Din 1980 și pină în prezent, numărul salariați- 1 lor din acest sector al British Rail- I ways a scăzut de la 37 000 la 26 000. iar sindicatele de ramură se așteaptă ca patronatul să desființeze, I în următorii cinci ani, alte 12 000 I locuri de muncă.REUNIUNE ASEAN. Miniștrii I afacerilor externe din țările membre ale Asociației țărilor din Asia , de Sud-Est (ASEAN) se vor reuni I marțea viitoare la Jakarta în ca- ' drul unei conferințe extraordinare, a anunțat, la Bangkok, ministrul I de externe thailandez, Siddhi Sa- | vetsila. Cu acest prilej, părticipan- ții vor proceda la o analiză asupra , ultimelor evoluții ale situației din | regiune și vor dezbate unele pro- 1 bleme de interes comun ale organizației, a precizat ministrul thai- I landez.

■ EFORTURILE PENTRU DEPĂ
ȘIREA DIFICULTĂȚILOR ECO-

1 NOMICE IN MALI. Printre princi
palele sarcini ce stau in fața gu- 

Ivernului Republicii Mali se află 
asigurarea necesarului de produse 
alimentare pentru toți locuitorii ță- 

Irii — a declarat președintele 
Moussa Traore, intr-un mesaj adre
sat națiunii. Relevînd dificultățile

1 economice cu care se confruntă 
economia maliană, el a reliefat 
eforturile depuse de autorități pen
tru depășirea acestora. PreședinteleI Traore a adresat tuturor cetățeni-

CONSECINȚELE SEISMULUI . DIN ITALIA. Aproximativ 5 000 de | persoane rămase fără adăpost și pagube materiale estimate la 40 miliarde lire (circa 24 milioane do- | lari) reprezintă bilanțul seismului f înregistrat duminică in Italia, informează agenția A.N.S.A.. citind 1 un comunicat oficial publicat la I Roma. După cum s-a anunțat, cutremurul s-a declanșat in zona centrală a tării, fiind de gradul opt I pe scara Mercalli. El a afectat grav I patrimoniul artistic al regiunii Umbria, subliniază A.N.S.A. I
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