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Sarcinile subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

în înaltul forum democratic al țărănimii

MOBILIZATOR PROGRAM DE MUNCĂ 
PENTRU DEZVOLTAREA PUTERNICA A AGRICMRII

Să lucrăm în așa fel incit agricultura noastră să se poată prezenta 
la a 40-a aniversare a revoluției și la al XIII-lea Congres al partidului 
cu succese remarcabile, cu producții record, cu noi și importante pro
grese în creșterea rolului și contribuției sale la dezvoltarea generală 
a patriei noastre, la ridicarea bunăstării poporului!

NICOLAE CEAUȘESCULa ■ sfîrșitul săptăminii trecute s-au desfășurat, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrările plenarei Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor. înaltul forum democratic al țărănimii a dezbătut probleme de mare actualitate ale agriculturii noastre spcialiste în lumina orientărilor și cerințelor puse de secretarul general al partidului în fața oamenilor muncii din această ramură de bază a economiei naționale, în vederea realizării tuturor prevederilor planului pe acest, an și creșterii contribuției agriculturii la dezvoltarea generală a patriei noastre, la ridicarea bunăstării întregii națiuni.Ca de fiecare dată, din nou s-a evidențiat in mod strălucit rolul determinant, hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu in elaborarea și înfăptuirea politicii agrare a partidului și statului nostru, in realizarea unei agriculturi moderne, de inaltă productivitate și eficiență, in ridicarea activității din agricultură la nivelul exigențelor și cerințelor actualei etape de dezvoltare a țării. In cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor plenarei,, secretarul general al partidului a analizat cuprinzător, cu înaltă exi- gență partinică, rezultatele obținute în campania însămînțărilor de pri

măvară, în realizarea efectivelor de animale și producțiilor zootehnice, a pus în evidență, pe baza unei profunde cunoașteri a realităților, ceea ce este pozitiv, dar și neajunsurile manifestate în unele sectoare, a jalonat cu clarviziune direcțiile și modalitățile de acțiune pentru înfăptuirea sarcinilor mari ce revin agriculturii în acest an. Prin conținutul bogat de idei, prin orientările și sarcinile formulate, cuvîntarea secretarului general al partidului constituie pentru toți oamenii muncii din agricultură, pentru organele de partid și de stat un amplu și mobilizator program de acțiune menit să asigure dezvoltarea puternică a acestei ramuri importante a economiei naționale, realizarea de producții agricole, record în acest an în care sărbătorim a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, anul Congresului al XIII-lea al partidului.• Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, din dezbaterile plenarei• șe desprinde cu toată claritatea ideea că agricultura noastră socialistă dispune astăzi de toate posibilitățile pentru a obține producții mult mai mari dec.it cele realizate pină acum la toate culturile și în toate sectoarele. Avem pentru aceasta o serioasă bază de pornire in rezultatele bune obținute

in primele luni ale acestui an in majoritatea sectoarelor producției agricole : însămînțările de primăvară s-au realizat, in general, in bune condiții, iar precipitațiile căzute au creat o situație bună pentru dezvoltarea plantelor ; în zootehnie, atît în ce privește efectivele, cit și producția animalieră, situația este mai bună față de aceeași perioadă a anului trecut ; dispunem de o bază tehnică și forță de muncă capabile să asigure executarea la timp și de calitate a lucrărilor de întreținere a plantelor, precum și recoltarea in perioadele stabilite și fără pierderi a fiecărei culturi. Toate acestea constituie argumente elocvente ale faptului că. acum decisive pentru obținerea producțiilor agricole record prevăzute a se realiza în acest an sint organizarea temeinică a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, creșterea răspunderii fiecărei formații de lucru, a fiecărui lucrător din agricultură — de la cooperator, mecanizator și specialist la conducător de întreprindere sau cooperativă agricolă' și pipă la. cadrele din organele agricole județene și centrale — pentru realizarea sarcinilor de producție potrivit prevederilor planului.O primă direcție în care trebuie să se acționeze acum o constituie mobilizarea puternică a tuturor

forțelor de la sate la executarea la timp și in bune condiții de calitate a lucrărilor de întreținere a culturilor. în această ordine de idei, secretarul general al partidului a indicat comitetelor județene de partid, consiliilor populare și organelor agricole să stabilească, pe zone, perioada optimă pentru efectuarea fiecărei prașile, inlăturin- du-se cu desăvîrșire practica de a lăsa la voia întîmplării și la aprecierea fiecărei unități executarea acestei lucrări. Concomitent cu executarea lucrărilor de sezon, este necesar să se treacă temeinic la pregătirea stringerii recoltei de vară, accentul punindu-se pe repararea în cele mai bune condiții a combinelor și a celorlalte mașini agricole, pentru a se evita orice risipă de boabe, să se ia din timp toate măsurile ca, imediat după recoltare, să se efectueze lucrările de insămințare in cultura a doua pe cele' circa 2 milioane de hectare prevăzute.Subliniind rolul hotăritor pe care ii au oamenii in obținerea unor recolte bogate, tovarășul Nicol'ae Ceaușescu a cerut să fie întreprinse măsuri forme pentru a asigura participarea întregii țără- nimi, a tuturor locuitorilor satelor
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Ambasadorul Republicii Arabe
cu prilejulPreședintele 'Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, luni după-amiază, pe Aii

prezentării scrisorilor deKassim al Mansour, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar
Yemen,
acreditareși plenipotențiar al Republicii Arabe Yemen în tara noastră, (Continuare în pagina a IlI-a).

Reprezentantul permanent al Organizației pentru Eliberarea PalestineiPreședintele Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, luni, 21 mai, pe Ezzat Abou El Rob. reprezentantul permanent al Organizației pentru Eliberarea Palestinei la București, la cererea acestuia.Cu acest prilej. Ezzat Abou El Rob a inminat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea pre

ședintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat, și a transmis cele mai bune urări de sănătate și fericire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat, la rîndul său, să se transmită președintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei salutul său

prietenesc și cele mai bune urări. Totodată, șeful statului român a reafirmat și cu acest prilej sprijinul și solidaritatea României cu lupta dreaptă a poporului palestinian pentru înfăptuirea aspirațiilor sale legitime. pentru asigurarea dreptului său la autodeterminare, la crearea unui stat propriu, independent.

IZBO INZI
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CANALUL DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ, MĂREAȚĂ

CONSTRUCȚIE REALIZATĂ IN „EPOCA CEAUSESCU"
ftrp|AC| C| Tfi- dintr-un fund de geaman- 
MvlîHyI, y1 i v țan care veneau după atî- 

TUȘI ALȚII... Intr c nesperat de frumoasă după-amiază de april. în una din zonele cele mai dificile ale „canionului" tăiat pentru a deschide drum Dunării către Mare, am participat la o simplă, dar emoționantă festivitate muncitorească. Cu o zi înainte se excavase ultimul metru cub de pămint din cele vreo trei sute de milioane smulse de-a lungul acestor ani din făgașul viitoarei „magistrale albastre". Se scoseseră si ultimele utilaje, armele greu încercate în lunga bătălie, nimic nu mai stătea deci in calea apelor ce urmau, chiar de a doua zi, să-și înceapă călătoria De ultimul tronson, cel dintre Basarabi si Agigea. Acesta era evenimentul zilei. Acum, aici, intre și între, la kilometrul 54,400, se desfășura actul final al strîngerilor de mină. Ieri mai zburau pe-aici basculantele de mare tonaj lă- sînd în urmă nori groși de praf (necruțătorul praf dobrogean...), scrîșneau înverșunat fălcile excavatoarelor, păcăneau pompele de mare putere, și vuietul genezei, al uriașei geologice, depărtări, dat, toată ambianță muțise.Era ziua mult așteptată, dar părînd acum neverosimilă, a armistițiului dintre constructori și natură.Era prima zi, solară, de pace.Și oamenii erau alții. A- ceiași și totuși alții. De nerecunoscut în costumele lor „de oraș", cămăși și cravate asortate, in panto- y^fii lor cu talpă ușoară scoși

Intr-c ja vreme să înlocuiască pufoaicele și salopetele min- cate de ploi, topite de transpirație. cizmele de cauciuc roase de noroaie. Faptul cel mai. neobișnuit era insă schimbarea ce se petrecuse cu ei,, în ei. Dispăruseră încordarea, alerta de pe chipuri și o altă expresie, o lumină se așternuse pe

sportiv de performanță la citeva clipe după dobori- rea unui record ? Un amestec de surpriză și parcă de neîncredere, o stare de a- mețeală și fericire. Aceeași era expresia constructorilor, acum, la capătul celei mai grele probe din viața lor, marea probă pe care o incheiaseră cu succes : 
maratonul. Maratonul construcțiilor românești din

Permanenta vîrstă
a tinereții

revoluționare

răscoliri se auzea pină-n Azi, brusc, ciu- această dinamică încremenise, a-

fețe. Dispăruseră subit iuțeala, precipitarea gesturilor de pină atunci, iar mîi- nile și picioarele lor, abia desprinse de pe volane, manete, acceleratoare, încercau să se adapteze la noua situație, să-și găsească un alt echilibru. Păreau niște marinari coborîți pe țărm după un lung voiaj. S-au rostit cîteva cuvinte din inimă, au urmat bărbătești strîngeri de mină, de undeva au răsărit și s-au împărțit flori (de unde oare în pustietatea aceea?!, s-a ciocnit cite o cupă simbolică de „superior de regiune", iar din rîndurile constructorilor s-au ivit niște fotografi amatori care au tras la iuțeală „suveniruri".Ați urmărit vreodată expresia de pe chipul unui

toate timpurile. Un maraton al cutezanței, al vastelor spații, al kilometrilor de grea încercare, al rezistenței și eroismului. De aceea, la capătul acestei curse extraordinare în timp si în spațiu, oamenii erau aceiași și totuși alții. Nu numai cei de acolo. întruniți la modesta festivitate, toți care au deschis rii noul drum spre maratoniștii muncii toate șantierele, de meseriile, de toate virstele, toți cei pșste 25 000 de constructori. ® O uriașă, o incomparabilă experiență de muncă, de creație, de viață i-a marcat, i-a îmbogățit, i-a călit. Maratonul lor rămine înscris sub forma „magistralei albastre" dobrogene, încrustat în geografia și istoria patriei.

ci Dună- Mare, de pe toate

dar el rămîne și în fiecare dintre ei, ca performanță umană, purtat cu ei mai departe, spre zările altor cutezătoare edificări socialiste.Cine mai este, cine poate spune că e același ? Tinereii veniți acum opt. cinci sau trei ani fără nimic altceva (dar esențial) deeit dorința de a deveni constructori, stăpinesc meserii de aur și manevrează utilaje de milioane. Chiar veteranii. trecuți prin pulberile tuturor șantierelor din aoești 40 de ani de febrilă construcție, s-au „reciclat", descoperind cu uimire cite se mai pot învăța intr-o viață de om. Inginerii stagiari de ieri s-au pomenit absolvind un „postuniversitar" de invidiat și au a- juns conducători de loturi și șantiere. Specialiștii, proiectanții și-au format aici nu numai „mina", ei și o gîndire mai cutezătoare. mai economică. Din toate și de către toți s-a adunat o experiență unică, ivită din dificultățile ne- maiîntilnite. din anvergura fără precedent a lucrărilor, din temeritatea soluțiilor, din noutatea mașinilor, u- tilajelor și instalațiilor create special pentru Canal de industria noastră.O experiență științifică și tehnică românească, originală, cucerită prin efort propriu, luminată de marea încredere a partidului, a secretarului său general în capacitatea de creație a națiunii.O experiență revoluționară de muncă și de viată, o școală a răspunderii, a voinței și abnegației comuniste.
Victor VÂNTU

(Continuare în pag, a III-a)^

GALAȚI

1 000 șarje de oțel
la convertizoruî nr. 1La oțelăria nr. 1 a Combinatului siderurgic Galați s-a înregistrat o realizare deosebită : la convertizoruî nr. 1 s-a elaborat cea de-a 1 000-a șarjă de oțel din actuala campanie de funcționare a acestui agregat. Acest succes a fost posibil prin întreținerea la cald a • zidăriei convertizorului cu material de toreretare românesc, realizat de specialiști din cadrul combinatului și cercetători de la Institutul de cercetări metalurgice ■ din București. Realizarea este competitivă pe plan mondial și întrece cu mult anterioarele rezultate de aici. Astfel, o campanie normală de funcționare a convertizoarelor fără operația • de toreretare făcea posibilă elaborarea a circa 300 de șarje. Introducerea toreretării cu materiale din import a ridicat numărul șarjelor de oțel in aceeași campanie la 450—500, iar prin utilizarea materialului autohton a fost posibilă dublarea acestei durate. Prin aceasta se economisește cărămidă refractară in valoare de circa 300 000 lei, cîștigindu-se o producție de oțel de peste 11 000 tone pe campanie. (Dan Plăeșu, corespondentul „Scinteii").
VÎLCEA

Sonde noi, de mare 
capacitateLa Schela de producție petrolieră Drăgășani au fost date în exploatare, cu aproape 30 de zile mai devreme, două sonde de mare capacitate. S-au Creat condiții ca pină la sfîrșitul a- cestei luni volumul producției suplimentare să ajungă la 1 840 tone de țiței, 37 milioane mc gaze asociate și comercializabile și 50 tone gazolină. Aceste depășiri de producție egalează nivelul angajamentelor asumate de către petroliștii din Drăgășani în cinstea marii sărbători naționale de la 23 August. (Ion Stanciu, corespondentul „Scîn- teii“).

La invitația președintelui tata Ceausescu
Astăzi soseste în tara noastră,
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într-o vizită oficială de prietenie, 
președintele Republicii Togoleze, 
generalul Gnassingbe EyademaLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, astăzi sosește in țara noastră, într-o vizită oficială de prietenie, generalul Gnassingbe Eyadema, președintele Republicii Togoleze.Gnassingbe Eyadema s-a născut in anul 1936 in localitatea Pya din prefectura Ko- zah. Urmează cursurile școlii primare in localitatea natală, iar pe cele ale școlii secundare la Farende, in prefectura Binah. La virsta de 19 ani optează pentru cariera militară.De la obținerea independenței țării — la 27 aprilie 1960 — participă la acțiunea de organizare a armatei togoleze. în anul 1965 este numit șef al statului major.Gnassingbe Eyadema devine președinte al republicii și ministru al apărării naționale în 1967.Acționind în direcția consolidării unității și stabilității naționale, președintele Gnassingbe Eyadema fondează, la29 noiembrie 1969, Adunarea Poporului Togolez, formațiune politică ce arc ca obiectiv unirea eforturilor întregului popor pentru dezvoltarea economică și socială a țării.Pentru activitatea desfășurată in vederea consolidării independenței poporului togolez pe plan politic, economic și social, la alegerile din30 decembrie 1979, Gnassingbe Eyadema a fost reales președinte al republicii.In perioada care a trecut de la proclamarea independenței naționale, Republica Togoleză — țară africană în curs de dezvoltare — și-a orientat eforturile în direcția depășirii grelei moșteniri coloniale, pentru dezvoltarea economică și propășirea socială. Planul de dezvoltare economică pe perioada 1981—1985 are drept principale obiective creșterea și diversificarea producției agricole și industriale, realizarea necesarului de produse alimentare din producția internă. în eforturile de a-și crea o industrie proprie, tinărul stat african și-a intensificat prospecțiunile petroliere și miniere pentru punerea in valoare a rezervelor naturale existente în zonele Hahotoe și Koogame, din nordul țării. în orașul Lom6, capitala țării, a fost dată in exploatare o oțelărie electrică. Se prevăd, de asemenea, construirea unui baraj pe riul Mono, extinderea rețelei feroviare, modernizarea portului Lome.Eforturile poporului togolez pentru consolidarea independenței sale și emanciparea economică a patriei sint urmărite de poporul român cu interes și simpatie. In spiritul politicii sale consecvente de dezvoltare a prieteniei, colaborării și solidarității active cu statele africane, cu toate țările în curs de dezvoltare, România a stabilit relații diplomatice cu Republica Togoleză, lărgind raporturile de conlucrare pe diverse planuri, bazate pe stimă și respect, in interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei păcii și independenței naționale, al colaborării și securității în întreaga lume. De asemenea, intre cele două țări există o bună co

laborare Ia O.N.U. și in alte organizații și organisme internațională, in „grupul celor 77“ și în mișcarea de nealiniere, vizînd consolidarea păcii ca o condiție esențială pentru propășirea economică și socială a tuturor statelor, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, referindu-se la relațiile bilaterale, in mesajul adresat președintelui Gnassingbe Eyadema, cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a proclamării independenței Republicii| Togoleze, arăta : „Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare româno-togoleze se vor dezvolta și vor cunoaște noi dimensiuni,: spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, independenței naționale și înțelegerii în Iume“.La rindul său, președintele GNASSINGBE EYADEMA, in mesajul adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cu ocazia sărbătorii naționale a României, arăta : . „Ne bucură excelentele relații de prietenie și cooperare care există intre țările noastre și sintem convinși că ele se vor dezvolta in continuare pentru un viitor mai bun al popoarelor noastre".Cu deplina încredere că dialogul la cel mai înalt nivel româno-togolez se va înscrie ca un moment important în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, în interesul luptei pentru pace, independență și progres social în întreaga lume, poporul român îl întîmpină pe distinsul oaspete cu sentimente de profundă stimă și prietenie, adresindu-i președintelui Republicii Togoleze, Gnassingbe Eyadema, tradiționala urare de „BUN VENIT PE PAMÎNTUL ROMÂNIEI !“.
PE ȘANTIERELE UE INVESTIȚII - DURATE DE EXECUȚIE MAI SCURTE,

1 ’ ’

Cu stăruință, în repetate rînduri, secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a subliniat necesitatea dublării, în următorii ani, a productivității muncii in sectorul de construcții-montaj. Creșterea mai accentuată a productivității muncii în acest sector constituie un factor hotăritor pentru reducerea duratelor de execuție a lucrărilor pe șantiere, pentru punerea in funcțiune în termene mai scurte a obiectivelor de investiții, ceea ce permite să se obțină însemnate sporuri de producție materială și venit național, in interesul progresului economic și social al țării.Tocmai din această rațiune, anul trecut a fost elaborat, din inițiativa și sub Îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Programul privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii în perioada 1983—1985 și pină în 1990 — program care a fost adoptat de plendra C.C. al P.C.R. și Marea Adunare Națională. Stabilind pentru fiecare ramură și sector de activitate sarcini și orientări clare pentru atingerea intr-un timp cit mai scurt a nivelurilor de productivitate înregistrate în unele țări dezvoltate, programul jalonează pentru sectorul de construcții-montaj direcții fundamentale de acțiune în vederea creșterii în ritmuri susținute a productivității muncii pe șantiere.Programul prevede ca, față de anul 1980, productivitatea muncii in construcții-montaj să crească cu 45,2 la sută în anul 1985 și să fie de două ori mai mare în anul 1990. în acest context, sarcina de creștere a productivității muncii în acest sector, prevăzută în planul pe 1984, trebuie considerată ca minimală. Concluzia decurge din faptul că există încă mari rezerve nevalorificate, dar identificate practic în toate etapele de realizare a investițiilor. Dealtfel, în primii trei ani ai actualului cincinal, pe ansamblul economiei naționale au fost puse în funcțiune înainte de termen zeci și zeci de obiective și capacități productive, din domenii și cu complexități diferite, demonstrîndu-se convingător că pe șantiere se poate lucra mai repede și mai bine.

Industriale, principalul realizator de t capacități de producție din economia națională :Anul 1975 1980 1982 1983Creșterea 100 152 174 191(în procente) 100 114 126

Productivitatea — la nive
lul potențialului real al fie
cărei unități de construcții ! înainte de a intra în fondul problemei, precizăm că pe multe șantiere

de investiții productive, de locuințe și obiective social-culturale, nivelul productivității muncii sporește, cu fiecare an. în ritmuri accentuate. Iată, bunăoară, cum a evoluat productivitatea muncii pe ansamblul unităților Ministerului Construcțiilor

Reflectă aceste cifre nivelul maxim al posibilităților de pe șantiere ? La o analiză atentă constatăm că in spatele acestor cifre medii se ascund diferențe destul de mari între o unitate și alta și chiar între șantierele aceleiași unități. Bunăoară, patru ani la rind, fostul trust de construcții industriale și agrozootehnice, actualmente antrepriză în cadrul Centralei antrepriză generală de construcții industriale București, și-a îndeplinit și depășit sarcina de creștere a productivității muncii ; în schimb, Trustul antrepriză generală de construcții industriale din Cluj-Napoca nu și-a realizat integral această sarcină doi ani consecutiv — în 1981 și 1982 — iar anul trecut nici Trustul antrepriză generală de montaj pentru utilaje chimice din București nu și-a îndeplinit acest indicator.Există, deci, o diferență evidentă în ce privește modul în care fiecare dintre aceste organizații de construc- ții-montaj lși planifică, organizează și desfășoară lucrările pe șantierele

sale. Asemenea situații, in care se găsesc și alte organizații de construcții-montaj, ridică în mod obiectiv întrebarea : de ce nivelul de productivitate înregistrat nu reflectă potențialul real de care dispun acestea pe fiecare șantier, ci numai pe unele dintre ele ?Fără să intrăm în prea multe detalii, să reținem principalele cauze care generează asemenea nedorite diferențe, așa cum le-am desprins din discuțiile pe care le-am avut chiar cu specialiști din domeniul investițiilor : lipsuri manifestate în pregătirea și realizarea lucrărilor ; dispersarea forțelor umane și mijloacelor tehnice ale unităților1 de construcții pe un număr mare de șantiere ; preocuparea scăzută pentru folosirea judicioasă a forței de muncă, cu întregul său cortegiu de neajunsuri : indisciplină tehnologică și risipirea unui fond însemnat din timpul de lucru ; deficiențe în coordonarea activității montorilor, constructorilor și a celorlalte subantreprize.
Aplicarea acordului glo

bal — o premisă. Cum este 
fructificată ? ••AP>icarea sistemului de retribuire în acord global, prin preluarea lucrărilor in antrepriză,

Inq. Cristian ANTONESCU
(Continuare în pag. a II-a)
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APE CU TEMPERATURI MODERATELa Institutul de învă- tămînt superior din Oradea a fost pusă în funcțiune și racordată la sistemul energetic național prima centrală electro- geotermală, care valorifică potențialul apelor geo- termale cu temperaturi moderate, utilizind ca a- gent de lucru bioxidul de carbon. Este o premieră în domeniul energetic care îndeamnă. în mod firesc, la o succintă prezentare a ..fișei ei biografice". a căutărilor creatoare pe care le încorporează. Am discutat. în a- cest sens, cti autorul. valoroasei realizări, conferențiarul universitar dr. ing. Teodor Maghiar, decanul facultăților tehnice de Ia institutul orădean de învătămînt superior.— Ideea realizării unei instalații de producere a energiei electrice din a- pele geotermale cu temperaturi moderate am e- nunțat-o „in embrion", ca să zic așa. cu cîțiva ani în urmă în cadrul . activității noastre de integrare a învățămîntului cu cercetarea. Efectiv însă, cercetările le-am început ceva mai tîrziu. Au fost multe ..nopți albe" de-atunci. întîi de toate trebuiau învinse inerția, neîncrederea în forțele proprii. Nimeni în lume nu reușise să obțină energie electrică decît din ape geotermale de peste 150 grade Celsius. Or. lucru îndeobște cunoscut, apele cu temperaturi scăzute și moderate sint cele mai multe și insuficient valorificate. Marea necunoscută era însă agentul de lucru. Pe plan mondial, încercările cu freon și izobutan n-au confir- speranțele. soluți- conturate fiind, de-

altfel, și destul de costisitoare. Era limpede că cercetările noastre vor a- vea cîștig de cauză doar în măsura în care nu vom apela la resurse materiale deficitare, și scumpe. Or. bioxidul de carbon, asupra utilizării căruia ca agent de lucru ne-am concentrat experimentele. se află din belșug în județul Bihor, la Ciocaia, fiind nevoie doar ca a- cest zăcămînt natural să fie captat. Dar chiar și produs pe cale sintetică, bioxidul de carbon nu costă mai mult de 5 lei kilogramul, fiind deosebit de avantajos, intrucit el este recirculat. Rezumînd, consemnăm că centrala orădeană, recent omologată, reprezintă doar o etapă în cercetările noastre,Sîntem bucuroși să putem raporta că realizarea primei centrale electro- geotermale reprezintă răspunsul nostru la sarcinile care ne-au fost trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru efectuate. împreună cu tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. în institutul orădean, în iunie 1982. Ne bucură nespus că indicația de atunci a devenit realitate, fiind demn de subliniat că tehnologia elaborată de noi. precum si instalația necesară a- plicării acesteia utilizează integral echipamente si aparatură de producție românească, beneficiind, in toată această perioadă, de sprijinul nemijlocit al Consiliului National pentru Știință și Tehnologie, precum și al Ministerului Educației și învățămtatu-

lui. Realizarea noastră o dedicăm din toată inima celei de-a 40-a aniversări a libertății noastre și celui de-al XHI-lea Congres al partidului.— Se afirmă că tehnologia propusă de colectivul pe care îl coordonați reprezintă o adevărată revoluție în tehnică. în e- nergetică. Care sint temeiurile unei asemenea aserțiuni ?— Rețineți un aspect, în literatura de specialitate se exprimă părerea că bioxidul de carbon a- juns din stare lichidă în stare gazoasă nu poate • face Și drumul invers, pentru recirculare. fără a se evita starea solidă, care ar îngheța instalația. Cercetările și rezultatele noastre dovedesc că este pe deplin posibil acest lucru. Există și. o altă latură de maxim interes. Aria de utilizare a acestei tehnologii se poate ex

tinde fără nici un impediment și asupra altor resurse energetice secundare cu temperaturi moderate : ape de . răcire, gaze de ardere, căldura unor produse industriale (alumina calcinată, clincher etc.), energia solară ș.a. Nu întîmplător, a- ceastă premieră constituie obiectul unor brevete românești protejate în numeroase țări puternic industrializate.— De fapt, care este ..secretul" tehnologiei elaborate aici, la institutul orădean 1 Concret, cum se obține energie electrică din ape geotermale?— Se procedează in felul următor : încărcăm centrala cu bioxid de carbon lichid. Apa geoter- mală. utilizată la o temperatură de 80 grade Celsius, își transferă căldura asupra acestuia. în procesul de încălzire, la temperaturi ce depășesc

Pupitrul de comandă și control al centralei electrogeo-' termale din OradeaFoto : Ștefan Vilidar
Cînd toate energiile satului

se adună intr-un singur șuvoi

HMB

doar 31,4 grade, bioxidul’ de carbon se ’ vaporizează la o presiune suficientă producerii unui lucru mecanic. Ajuns în stare gazoasă. agentul de lucru, bioxiduj.de carbon deci, acționează motorul geo- termai. implicit generatorul. Asta e tot !— Practic, ce înseamnă realizarea unei asemenea instalații pentru economia națională ? Ce eficiență se estimează, a- sadar. în perspectiva generalizării ei ?— Faptul că prin a- ceastă instalație producem energie electrică la un preț de aproape trei ori mai scăzut decit in termocentrale, în condițiile in care țara noastră și-a fixat drept o- biectiv prioritar asigurarea independentei e- nergetice, vorbește de la sine despre importanta și necesitatea generalizării ei in timpul cel mai scurt, pretutindeni unde există condiții. Pină la sfîrșitul actualului cincinal, numai în Bihor vor fi realizate instalații care să a- sigure 25 Ia sută din necesarul de energie electrică al județului. Sînt, cred eu, argumente convingătoare pentru posibilitățile multiple pe care le deschide tehnologia realizată de specialiștii noștri în efortul general de a valorifica resursele energetice neconvenționale, astfel ca acestea să aibă o pondere tot mai însemnată în asigurarea necesarului crescînd de energie electrică al unei economii moderne, cum este aceea a României socialiste.
Ioan LAZAcorespondentul „Scînteii*
FESTIVALUL
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0 ACTIVITATE DE CEL MAI LARG INTERES SOCIAL:

SOLUȚIONAREA PROPUNERILOR Șl SESIZĂRILOR OAMENILOR MUNCII

1»Rezolvat" înseamnă nu o parafă din birou,
ci măsuri concrete pe teren

f La Poplaca, așezare cuibărită sub poalele muntelui, nu departe de Sibiu, am ajuns după ce ziua trecuse de mult hotarul nopții. Rostul vizitei era să aflu. Ia fața locului cum atu reușit cooperatorii acestei comune, dominată de respirația industrială a Sibiului, să obțină in ul- tltaîi1 cinci ani cea mai mare producție de’ lapte din județ, după ce. ani și ani la rînd s-au invîrtit doar în jurul a o mie de litri de lapte de vacă. Abia pe la începutul anilor "70 poplăcenii au izbutit să spargă „cercul mediocrității", cum se exprima secretarul comitetului comunal de partid, primarul comunei, Virgil Popa, și să urce apoi constant nivelul producției. Din 1979. ei s-au instalat în fruntea sectorului cooperatist al județului, cu o producție medie de peste 2 200 litri lapte pe vacă, pentru ca în 1983 să atingă 2 800 de litri. Ion Vînțan, președintele cooperativei, dă asigurări că ta acest an cooperativa va „sălta" peste 3 000 litri....Acareturile fermei zootehnice, alcătuite din grajduri modeste, construite cu materiale locale, nu-ți fură deloc ochii. Izbitoare sint doar ordinea și curățenia din interiorul lor, ca și din întreagă incintă a sectorului zootehnic, dar mai ales robustețea animalelor. Plasate într-o poziție centrală, două mari finare adăpostesc, în cele mai bune condiții, întregul stoc de furajd; nîci un braț de fin nu stă sub cerul liber, în bătaia soarelui, a ploilor sau a vintului. Frapează, de asemenea, lipsi oricărei urme de gunoi, pentru că tot ceea ce se evacuează zilnic din grajduri este transportat în aceeași zi, cu atelajele cooperativei sau ale sătenilor, ta cimp.La ora tîrzie din noapte găsim la programul de grajd, echipați cum se cuvine, pe șeful fermei, inginerul Ion Neagu, născut și crescut Ia Poplaca, și pe președintele cooperativei, alături de cei peste 30 de cooperatori care lucrează în acest sector. Mulți dintre ei semnează state de . funcțiune in sectorul zootehnic al cooperativei de aproape 20 de ani sau chiar mai de mult, cum este cazul Anei Mohan, a cărei strădanie exemplară a fost răsplătită cu ordine și medalii ale Republicii; în aceeași onorantă situație se află și Maria Crăciun, căreia i se adaugă mulți alți cooperatori destoinici, ce și-au făcut din meseria de îngrijitor de animale o temeinică reputație : Ana Lăcătuș, Miklos Maria, Vasile Motronea, Ana Olaru, Rafira Gheorghica, Elena Munteanu, Constanta Mata, Maria Baba ș.a. Acești oameni harnici pun tot sufletul în ceea ce. fac.Toți lucrătorii din zootehnie, inclusiv conducătorii cooperativei, ca dealtfel și ai consiliului popular, sînt oameni ai satului, legați de el nu numai prin interese, ci mai ales cu sufletul. Secretarul comitetului de partid apreciază că aceasta explică in bună parte promptitudinea și nivelul ridicat de răspundere cu care sint rezolvate problemele C.A.P.-ului, ca și ale comunei, în general. La această remarcă se cuvine să adăugăm propria noastră constatare că organizația comunală de partid se manifestă ca un puterpic ferment al vieții satului, al energiilor oamenilor.Acum, cînd munca de aici se desfășoară intens, cooperatorii manifestă o tot mai mare tragere de inimă la lucru. Ciștigul mediu lunar in zootehnie a depășit 2 400 lei. Aici, la Poplaca se desprinde clar înțelesul raționamentului că bunăstarea oamenilor izvorăște din bunăstarea cooperativei. După cum s-a dovedit și faptul că, aici, creșterea animalelor nu-i nicidecum o activitate nerentabilă, așa cum mai încearcă unii prin alte părți să susțină. In 1983, zootehnia, sector cu mare pondere in activitatea cooperativei, a încheiat bilanțul cu un beneficiu de citeva sute de mii de Iei. Președintele cooperativei iși exprimă deschis părerea că in zootehnie cîștigurile vor crește simțitor in acest an odată cu sporirea producției animaliere.Din discuțiile purtate cu citeva îngrijitoare, cît și cu conducerea coo-

perativei, am reținut că factorial cu pondere hotăritoare în zootehniei, și nu numai l-a constituit întronarea disciplinei în munca oamenilor. tonul l-au dat cadrele de conducere — ține să precizeze secretarul comitetului comunal de partid. . Așa s-a ajuns ca oamenii care lucrează în zootehnie să îngrijească animalele cooperativei ca și cum ar fi ale lor proprii. Nici nu ar putea să nu-și facă datoria cum se cuvine cînd primele la programul de la grajduri

redresarea a acesteia, ordinii șiJar

Din activitatea / 
unei organizații comunale 

de partid din județul Sibiu

sint cadrele cu munci de răspundere în conducerea cooperativei sau a comunei, care nu se sfiesc să lucreze cot Ia cot cu cooperatorii".Dealtfel, secretarul comitetului de partid socotește că cea mai eficientă muncă politico-educativă o constituie însuși exemplul personal. în virtutea acestei convingeri, devenită normă de conduită, cadrelor de conducere li se cere să fie mereu în primele rînduri, la lucrările agricole, la recoltarea furajelor, la contractări cu statul ; Ia fel și soțiile acestora, care participă din plin la munca in cooperativă. realizind un mare număr de norme de muncă.Astfel a fost creată o puternică stare de emulație în rindul locuitorilor comunei, ceea ce a determinat atragerea la muncă în cooperativă practic a tuturor locuitorilor, inclusiv a navetiștilor, care lucrează in industria sibiană. în acest sens a fost evocat de către secretarul de partid faptul că in circa o săptămină a fost strinsă, în toamna trecută, foarte bună -de cartofi de

bine de 50 de hectare, plasînd coo- perativa din Poplaca pe locul cinci în clasamentul producției de cartofi pe județ. Intr-un timp extrem de redus au fost recoltate, de asemenea, sfecla, porumbul și inul — cul t ură Ia care’cooperativa a ocupat’ primul loc pe județ. Prin folosirea cu pricepere. a mijloacelor de cointeresare, stringerea .furajelor, pină la’ ultimul; ’; fir de iarbă — cum ține să sublinieze președintele cooperativei — nu ridică, de asemenea, de multă vreme probleme. „Practic, nu avem în. campanii dificultăți cu forța de muncă, deși mulți de-ai noștri lucrează in întreprinderile din Sibiu" — a conchis Virgil Popa.Reușind să facă din cooperativa agricolă centrul de interes al locuitorilor. comunei, comitetul1 comunal de partid a repartizat tuturor deținătorilor de atelaje sarcini precise de transport Așa se explică faptul că toate furajele, cit și recolta sînt transportate din cîmp și puse la adăpost, an de an, în cel mai- scurt timp, că întreaga cantitate de îngrășăminte organice ajunge zilnic pe ogoarele și pășunile cooperativei....Nimic spectaculos n-am aflat la Poplaca. Dacă cooperativa agricolă a ajuns să fie ceea ce este, dacă sațul, altădață dintre cele mai nevoi din partea locului, țișare edilitară prosperă, du-și in mod exemplar contractuale față de stat, nii lui sînt tot mai mulțumiți goniseala muncii lor, toate se resc faptului că aici lucrurile pe făgașul normal; normală viața obștii, pentru că aici, la Poplaca, acționează o puternică organizație de partid, care își exercită, cu un secretar de partid energic, dăruit muncii — aflat în fruntea organizației’de partid său de forță

apăsate de are o înfă- îndeplinin- obligațiile dacă oame- de a- dato- curg este
din anul 1968 — rolul politică conducătoare.

(Urmare din pag. I)

recolta pe mai Ioan ERHAN

constituie o premisă solidă pentru înlăturarea definitivă a tuturor acestor aspecte negative din activitatea constructorilor și perfecționarea activității pe șantiere, iar, in acest context, pentru creșterea susținută a productivității lucrătorilor noștri — ne-a spus ing. Virgil Amariei, secretarul comitetului de partid din Ministerul Construcțiilor Industriale. După cum se știe, în concordanță cu principiul neplafonării veniturilor, pentru brigada complexă de antrepriză — unitatea de bază în ' noul sistem de organizare — reducerea duratei de execuție â lucrărilor, deci, implicit, accelerarea ritmului de lucru, reprezintă unul din obiectivele esențiale ale muncii desfășurate. Desigur, nu trebuie Înțeles că numai prin simpla reorganizare a unităților de construcții-montaj s-a rezolvat în mod automat problema creșterii mai accentuate a productivității muncii. Dimpotrivă, normele specifice și măsurile organizatorice prevăzute în noul sistem vizează o gamă largă de aspecte ale activității din domeniul investițiilor, toate subordonate, așa cum am spus, aceluiași obiectiv major : îmbunătățirea radicală a modului de pregătire și realizare a lucrărilor".Din discuții purtate cu specialiști din ministerul menționat am mai a- flat că, datorită particularităților e- xistente în sectorul de construcții- montaj. această amplă acțiune de reorganizare se află in plină desfășurare. potrivit programului stabilit in acest scop de conducerea partidului. Pe scurt, au fost constituite noile u- rdtăți, o centrală și 13 trusturi de antrepriză generală, precum și subunitățile acestora — 80 de antreprize și 323 .de brigăzi ; de asemenea, în colaborare cu alte organe de sinteză, a fost elaborat contractul-cadru de acord global și s-a trecut la încheierea contractelor ferme dintre beneficiari și antreprenori ; a fost consi-

„TIMIȘOARA 
MUZICALĂ"în orașul de pe Bega se desfășoară festivalul „Timișoara muzicală", manifestare de aleasă ttaută artistică dedicată în acest an cinstirii marilor eve- i nimente, din;; viața partțdutai>șl;;i a poporului, a 40-a aniversare a actului istoric de la 23 August 1944 și Congresul aT XHI-lOa - al Partidului Comunist Român.Aflat la cea de-a 9-a ediție,’fes-' tivalul înscrie ta programul său, pe parcursul a două săp- tămîni, concerte simfonice, camerale și corale, recitaluri vocale și instrumentale, seri de operă, spectacole de balet, la care și-au anunțat participarea formații și soliști de frunte din țară și invitați de peste hotare. Pe afișul festivalului figurează creații muzicale , românești în primă audiție, opere simfonice și piese corale reprezentative din repertoriul național și universal. Vor avea loc, de asemenea, dezbateri pe teme de creație și interpretare, intre care se detașează colocviul „Muzicienii români și toatria". Concertul simfonic inaugural a fost susținut de Filarmonica de stat „Banatul" din Timișoara, dirijată de Remus Georgescu. în program au figurat Simfonia a IV-a (primă audiție) de Liana Alexandra, Concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră, de W. A. Mozart și Concertul pentru două piane și orchestră de F. Poulenc, soliști fiind pianiștii Valfrido Ferrari și Giovanna Valente din Italia. Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii).

t

Scrisorile și audiențele sînt, pentru oricare organism de partid și de stat, o formă de dialog, de exprimare liberă a opiniilor și sugestiilor oamenilor muncii, de formulare a unor propuneri vizînd bunul mers al treburilor obștești, de rezolvare a unor probleme de interes larg, cetățenesc, ca și a unora de ordin personal. Documentul adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 martie a.c. cu privire la rezolvarea scrisorilor oamenilor muncii sublinia, printre altele, necesitatea rezolvării, pină la capăt a problemelor pe care cetățenii le aduc la cunoștința forurilor competente prin scrisori sau audiențe. Intr-adevăr, nu e suficient ca scrisorile să fie citite cu atenție,- iar cel ce solicită audienta să fie ascultat cu răbdare și înțelegere. Important este ca problemele sesizate să-și găsească o soluție, o finalizare.Acesta a'fost și scopul investigației noastre în județul Mehedinți —•' anume de a vedea ce a urmat după cercetarea unor cazuri semnalate biroului comun de sesizări și audiențe al comitetului județean de partid și consiliului popular al județului. Așadar, am pornit pe urmele unor semnalări care, ta evidentele de rigoare, figurau cu mențiunea „rezolvat".Iată cazurile :Cu cîtva timp ta urmă, contabilul- șef al asociației economice interco- operatiste de creștere și îngrășare a tineretului taurin sesiza o situație ieșită din comun : directorul Trăi- lescu Ștefan și inginerul-șef Ciungu Gogu încredințaseră peste 300 de animale — chipurile, spre a fi îngrășate — unor persoane care nu aveatv nimici comun cu zootehnia—t lui Ovidiu ‘ Doru Drăgulescti; avoeatț- cu domiciliul ta Drobeta-Turnu^Sb’*® verjn (care-se angaja sâ i.iîgra.șe ’25 de. bovine), inginerilor Marțip, Matei și Crăciunescu Ion de pe șantierul Porțile de Fier II (care se angajau să crească 70 și, respectiv, 41 de vite, ca și cum nu ar fi avut destulă treabă cu construcția hidrocentralei), medicului stomatolog Neagoe Doina (37 de capete) !... Bineînțeles, animalele au fost restituite (dacă or fi fost aceleași) cu semnele unei severe „cure de slăbire", nicidecum de îngrășare, iar 57 de vite nici nu s-au mai întors (spunîndu-se că le-a mincat... ursul).Cum s-a acționat pentru a readuce lucrurile in starea lor firească ? Ne-am deplasat la sus-amintitul complex, am discutat cu mai multe persoane :— Măsurile. luate împotriva celor vinovați sînt pe deplin meritate, spunea contabilul Gheorghe Popescu. Directorul și inginerul-șef au fost destituit!, din funcție, excluși din partid. Se acționează și pentru recuperarea prejudiciului.Din convorbirea cu noul director al complexului — Petru Stingu — ata reținut lucrul cel mai important — activitatea colectivului a intrat pe făgașul normal :— S-a obținut o creștere a efectivelor de la, 1 643 de capete, cite am .preluat de la fosta conducere, la 2 000, in prezent. Aceasta, în condițiile în care s-au livrat integral cantitățile prevăzute pentru primele două trimestre ale acestui an. Pină la sfîrșitul anului, numărul de animale va spori la 3 200 capete.Intr-adevăr, o soluție radicală, cu ' efecte de durată.

In această primăvară, deosebit de ploioasă, mai multe asociații de locatari, numeroși cetățeni din municipiul Drobeta-Turnu Severin au sesizat că subsolurile unor blocuri sint inundate, că în anumite cartiere canalizarea nu funcționează. Deplasîn- du-ne la fața locului am constatat că . în unele subsoluri este apă și acum. Cerem explicații tovarășului Vasile Nistor, prim-vicepreședlnte al consiliului popular municipal.— în zona respectivă, sistemul de scurgere, a apelor pluviale a fost făcut, cu mai mult timp in urmă, „în mod provizoriu". Acest provizorat ne dă multă bătaie de cap. Pentru a face fată solicitărilor am înființat o echipă specială de intervenție. Dar apelurile cetățenilor (ca și ploile) sint mai numeroase decît capacitatea de lucru a echipei. De unde și sesizările justificate ale locatarilor. în fata acestei situații, comitetul executiv a hotărît, in primul rînd. să nu mai admită, sub nici o formă, provizoratul în construcțiile de acest fel, iar, în al doilea rînd.
JUDEȚUL MEHEDINȚIsă înlocuiască treptat, pe măsura posibilităților, acest sistem defectuos.Am reținut, ca pozitivă, preocuparea consiliului popular al municipiului de a merge pînă la sursă, de a nu se mulțumi cu soluționări parțiale. Este adevărat că sînt remedieri care cer timp și mijloace materiale, dar cită vreme neajunsurile dăinuie, sesizarea nu poate fi ten'staerată' re'zbtaată.1 '■ —Necesitatea ca orice scrisoare,' brice sertaiăP'-dd' lă‘ cetățeni să fie-privit cu toată- atenția este demonstrată și de un caz petrecut în comuna Vî- nători, satul Braniște. Mai mulți locuitori atrăgeau atenția forurilor județene asupra anumitor nereguli de la cooperativa de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. Cerce- tîndu-se gestiunea lui Firuț Constantin s-a constatat că acesta delapidase 720 000 lei, cu „concursul" (foarte interesat) al celor ce revizu- iau periodic gestiunea. S-au extins investigațiile și in alte comune — Ponoarele, Izvema. Bîlvănești și altele — pe care respectivii revizori le controlau. N-a fost în zadar.— în fața unor atari situații, ne spunea tovarășul Petre Golea, președintele. colegiului județean de partid, obișnuim să acționăm și pe plan educativ, pentru prevenirea unor astfel de. abateri. Cazul din satul Braniște a fost judecat public, la uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor, în sală fiind prezenți toți lucrătorii din acest sector.Foarte bine s-a procedat. Ne-a interesat însă ce a urmat la Braniște după încheierea acestui proces. La Consiliul popular al comunei Vtaă- tori, de care aparține satul, stăm de vorbă cu primarul, tovarășul Gheorghe Iancu :— Acum, cu gestiunea s-a rezolvat cum s-a rezolvat. Numai că forul tutelar — uniunea județeană — nu s-a ocupat de redeschiderea magazinului în condiții bune. Alexandra Grigore, noua gestionară, cu greu a putut fi convinsă să preia unitatea. Și avea de ce să ezite. Există incă

multă marfă degradată (pantofi des- perecheați sau depreciați din cauza proastei depozitări, țesături roase de șoareci), lipsesc piese de mobilier absolut necesare expunerii confecțiilor, încălțămintei, iar prin tavan se infiltreazăAceasta, la .Ia elucidarea 1 există ordine ordine și in rare1 cum tocmai forul tutelar direct implicat și interesat în îndreptarea lucrurilor (UJECOOP).' nu s-a raliat stăruințelor celorlalte organisme județene de a lichida lipsurile, nu numai prin înlăturarea și pedepsirea vinovaților, ci și prin asigurarea reală a bunei funcționări a amintitei unitățLTot datorită inconsecvenței ta aplicarea măsurilor, sau mai bine zis a moliciunii lor. sesizarea unui muncitor de la întreprinderea de armături din oțel — Strehaia nu a avut, de la inceput. efectul scontat. Ce sesiza el ? Că există întîrzieri in montarea unor utilaje, că altele stau nefolosite, că se fac raportări fictive. Așadar, probleme de cea mai mare însemnătate economică, ce solicitau o analiză exigentă și aplicarea unor măsuri drastice. Cei vinovați de aceste abateri grave s-au ales cu... o mustrare, dar programul de măsuri pentru redresarea situației a rămas pe hirtie. ceea ce a determinat a nouă sesizare adresată organelor superioare. De data aceasta, aplicarea măsurilor a fost fermă și dusă pină la capăt In prezent, colectivul a recuperat restantele raportate ca realizări, 6-au montat. utilajele,, s-a .instaurat un, .. - climat de muncă exigent, responsa- s btl,. „Fireștej ne bucurăm că situația s-a clarificat și activitatea noastră se desfășoară normal. Am fi preferat, însă, ca aceste măsuri să fi fost luate de la început, de la prima sesizare a lipsurilor", remarca, cu regret, unul din membrii colectivului.Cu prilejul investigației noastre, am citit zeci și zeci de nite din aproape toate Mehedințiului. Cele mai . .... tre ele au fost rezolvate cu eficiența firească, adică aplicîndu-se în mod real propunerile făcute, înlăturin- du-se. tot in mod real. lipsurile și cauzele lor. urmărindu-se aplicarea măsurilor indicate de către forurile însărcinate cu rezolvarea problemelor. Lunar, biroul comitetului județean de partid analizează stadiul rezolvării aspectelor semnalate de oamenii muncii, iar trimestrial, în ședințe ale comitetului executiv și în sesiuni ale consiliului popular județean se dezbate aceeași temă.Este normală această atitudine a celor mai importante instituții ale județului fată de activitatea de rezolvare a scrisorilor și propunerilor formulate în audiențe de către oamenii muncii. Interesul și receptivitatea fată de semnalările de acest fel trebuie să se regăsească insă în atitudinea reprezentanților tuturor instituțiilor implicate și in toate cazurile rezolvate, așa cum prevăd ho- tăririle. partidului și legile țării, așa cum o demonstrează că este necesar însăși viața.
Rodica ȘERBAN 
VirglUu TATARU corespondentul „ScînteH'*

apa de ploaie.mai bine de un an de lucrurilor ! Degeaba in registre, dacă nu e magazin. Este de mi-

scrisori ve- localitățile multe din-

derabil simplificat sistemul de evidență, iar în momentul de față sint in curs de adaptare devizele lucrărilor pentru a șe evidenția manopera aferentă diferitelor tipuri de lucrări in vederea definitivării contractelor de acord global cu brigăzile complexe — elementul primordial al noului sistem organizatoric.— Ceea ce vreau să precizez în mod deosebit — ne-a spus. în continuare interlocutorul — este faptul că, în aplicarea noilor reglementări, conducerea ministerului, specialiștii din

nouă, constructorilor, din Programul de creștere a productivității muncii, privind promovarea progresului tehnic, imbunătățirea substanțială a organizării lucrărilor, normarea mai rațională a muncii și perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal muncitor — domenii in care mai avem multe de făcut — ne-a precizat ing. Radu Suman, directorul Centralei de antrepriză generală de construcții industriale din București, în același timp însă, fără documentații sau cu documentații sosite cu

constructorilor : cum pot fi fundamentați, în asemenea condiții, indicatorii de plan, inclusiv sarcina de creștere a productivității muncii ? A- cesta este un prim aspect. Discuția cu ing. Panait Ionescu, director tehnic al Trustului antrepriză generală de montaj pentru utilaje chimice, ne-a relevat și altele :— Un număr foarte pacitățile nepuse în trustul nostru — ne-a cutorul nostru — se datorează lipsei materialelor speciale, a utilajelor
mare din ca- funcțiune de spus interlo-

logie de lucru, stabilind utilajele de construcții, ta special tipul de macarale șt numărul lor, ca și forța de. muncă de care avem nevoie, ne-a precizat in continuare tovarășul director tehnic. Altfel spus, ne propunem să ne încadrăm în costuri cît mai mici și să lucrăm cu productivitate ridicată. Or, „sincopele" în livrări, destul de frecvente pe parcursul lucrărilor, ne pun intr-o dilemă. Cum să procedăm ? Să între- rupem activitatea și să așteptăm bunăvoința furnizorilor ? In atari con-

diferitele sale direcții au pornit de la principiul că nu au de efectuat o simplă operație tehnică, ci, dimpotrivă, că este vorba de o acțiune politică de mare complexitate și răspundere. De aceea, atenția noastră a fost concentrată asupra înțelegerii și aplicării corecte de către întregul personal muncitor din activitatea de con- strucții-montaj a măsurilor stabilite de conducerea partidului.
O cerință esențială : buna 

conlucrare între proiectanți, 
constructori, beneficiari. Dar problema creșterii productivității muncii pe șantiere prezintă și un alt aspect. Este vorba de perfecționarea cadrului de colaborare intre factorii de investiții — proiectanți, beneficiari, constructori, furnizori de utilaje și producători de materiale, condiție hotăritoare pentru asigurarea unei ritmicități sporite în evoluția lucrărilor și creșterea substanțială a productivității muncii pe șantiere.— Nu omitem nici un moment sarcinile directe și imediate ce ne revin

intîrziere și de calitate necorespunzătoare, fără întregul necesar de materiale. primit in timp util și în concordantă cu normele de consum, fără utilaje tehnologice livrate ritmic, cu respectarea riguroasă a succesiunii lucrărilor, nu poate fi concepută desfășurarea unei, activități eficiente pe șantiere. Insist asupra acestor probleme deoarece, atît în anii tre- cuți. cit și in acest an ne-am confruntat cu ele.Iată deci că aplicarea unei severe discipline de plan în domeniul investițiilor, întărirea colaborării constructorilor cu ceilalți participanți la realizarea lucrărilor, colaborare privită, fără excepție, ca o îndatorire clară și nicidecum facultativă, continuă să rămină problema-probleme- lor care preocupă specialiștii din minister, din unități și de pe șantiere. Iar insuficienta pregătire a unor investiții — neajuns manifestat și în acest an prin Înscrierea in plan a u- nor lucrări care nu sînt încă aprobate, nu au proiectele de execuție elaborate sau finanțarea deschisă — face loc unei întrebări firești din partea

tehnologice, a deselor schimbări de soluții. In pofida intervențiilor repetate pe lingă beneficiari și furnizori, rezultatele au fost nemulțumitoare. Or. în postura de restanțieri in ce privește punerea în funcțiune a unor obiective și de'.datori față de economia națională sîntem practic numai noi, montorii. și constructorii, in timp ce furnizorii își fac mai puține griji din acest motiv.Lista utilajelor și furnizorilor in cauză este destul de lungă pentru a ne opri acum asupra ei. Dar indiferent că este vorba de întreprinderea de ventilatoare din București. întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău, întreprinderea de utilaj chimic Făgăraș sau de altele, reține atenția indisciplina unor furnizori, dublată nu rareori de lipsa lor de receptivitate, cu implicații serioase asupra realizării integrale a productivității muncii pe șantiere și, implicit, asupra termenelor de intrare in funcțiune a unor capacități de producție.— De fiecare dată cind executăm montajul unei instalații, elaborăm, așa cum e firesc, o anumită tehno-

diții însă, așteptarea generează inevitabil costuri suplimentare și productivități reduse. Iar in bătălia pentru realizarea unei productivități cit mai mari și pentru atingerea sta- diilor fizice necesare punerilor in funcțiune contează fiecare zi și oră de lucru. Desigur, ar exista și o altă variantă : să repartizăm temporar oamenii la alte lucrări și să îi aducem înapoi cind vor.fi create condiții favorabile de montaj. Dar și aceasta duce la pierderi, deoarece demontarea. transportul și remontarea utilajelor, precum și timpul irosit de oameni cu acest „du-te-vino“ duc la costuri ridicate și nejustificate.
Care este aportul indus

trializării lucrărilor de con
strucții ? & ultimă problemă : este cunoscut faptul că sporirea mai rapidă a productivității muncii pe șantierele de construcții-montaj se află in strinsă corelație cu gradul de industrializare a lucrărilor, adică cu nivelul de mecanizare, prefabricare și

tipizare al acestora. Sub acest aspect, institutelor de proiectare le revine sarcina să promoveze cu hotărire, in documentațiile elaborate, soluții constructive și tehnologice noi, cu adevărat superioare din punctul de vedere al costurilor, consumurilor de materiale și productivității preconizate.Este o acțiune cu caracter permanent, în care ministerele titulare de investiții, organele de sinteză și di- rectivare au datoria să depună eforturi stăruitoare și coordonate pentru asigurarea unei îndrumări și conduceri unitare a proiectării. Cit de stringentă este această cerință ne-o ilustrează un calcul sumar, făcut de specialiști din Ministerul Construcțiilor Industriale. Dacă se înlocuiește un volum de 1 000 mc de beton armat monolit cu cantitatea echivalentă de elemente prefabricate se economisesc 1 550 mp de material lemnos pentru cofraje, 21 tone de oțel-beton pentru armături, 1 020 mp de schele și susțineri. 278 mc de mortare pentru zidiri ș.a. Concomitent se asigură reducerea de peste două ori a duratelor de execuție.Credem că acestea sint argumente suficient de convingătoare pentru ca proiectanții să militeze activ în vederea creșterii susținute a gradului de prefabricare și tipizare a lucrărilor, iar întreprinderile producătoare de materiale, trusturile și șantierele — prin poligoanele proprii — să se alinieze cu promptitudine acestor cerințe, asigurînd cantități sporite de prefabricate, desigur în concordanță cu prevederile din proiecte. Am adus acest subiect în discuție, deoarece și in momentul de față unii proiectanți ignoră incă avantajele prefabricării. așa cum este cazul documentațiilor elaborate pentru Fabrica de piine din Năvodari, magazia de cereale de la Sibioara ș.a.Asupra altor aspecte privind creșterea productivității muncii în sector rul construcții-montaj vom reveni intr-un articol viitor.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Arabe Yemen,

de acreditare

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)înmînind scrisorile de acreditare, ambasadorul Republicii Arabe Yemen. ALI KASSIM AL MANSOUR, a transmis tovarășului Nicolae ■ Ceaușescu. din partea colonelului Aii Abdullah Saleh, președintele Republicii. comandantul general al forțelor armate, secretarul general al Congresului Popular General, uri călduros salut, multă sănătate și fericire, iar poporului român urări de progres și prosperitate,în cuvîntarea prezentată de ambasador sînt evidențiate bunele relații existente între R. A. Yemen și România în domeniile politic, economic și cultural. în alte domenii de interes reciproc., precum și dorința guvernului tării sale de a dezvolta, în continuare, pe multiple planuri, legăturile bilaterale.; bazate pe înțelegere și avantaj reciproc. în interesul celor două popoare. Este apreciată, de asemenea, poziția prin-

cipială a României socialiste fată de cauza revoluției din 26 septembrie 1962.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a adresat, la rindul său, președintelui Republicii Arabe Yemen cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și urări de pace și progres pentru poporul prieten al acestei țări.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român este subliniat faptul că România acționează pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările lumii, așeZînd temeinic la baza acestora principiile respectării stricte a independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale nerecur- gerii la forță sau la amenințarea cu forța. Pe baza acestor principii — se arată în cuvîntare — dorim să dezvoltăm. în continuare, și raporturile noastre cu Republica Arabă Yemen,

atît pe plan politic, cit și pe plan economic, tehnico-științific și cultural, pornind de la realizările obținute pină acum, ca și de la marile posibilități pe care le oferă economiile celor două țări. Sînt evidențiate, de asemenea, largile posibilități existente pentru întărirea conlucrării dintre cele două țări pe plan international, în interesul afirmării politicii de pace, de independentă, de înțelegere și conlucrare pașnică intre toate națiunile lumii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat ambasadorului R. A. Yemen succes în misiunea ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.La solemnitate și la convorbirea ce a avut Ioc cu acest prilej au luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

A sosit in Capitală Takeo Fukuda,
fost prim-ministru al JaponieiLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, luni după-amia- ză a sosit la București Takeo Fukuda. fost prim-ministru al Japoniei.Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a fost salutat de tovarășii Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor exter- fîe. Ilie Văduva, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională a Marii Adunări Naționale, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Takaaki Hasegawa, ambasadorul și membri ai Japoniei la București, ambasadei.
★zi. oaspetele, a avut o mi-In aceeași întrevedere cu Ștefan Andrei, nistrul afacerilor externe.în cadrul convorbirii s-a efectuat un schimb de păreri cu privire la perspectivele de dezvoltare a raporturilor de colaborare dintre România și Japonia și au fost discutate unele aspecte ale problematicii vieții internaționale actuale. (Agerpres)

Vizita delegației Comitetului Național al Conferinței 
Consultative Politice Populare a R. P. ChinezeDelegația Comitetului Național al Conferinței Consultative Politice Populare a R.P. Chineze, condusă de tovarășul Yang Chengwu, membru

PENTRU PRODUCȚII AGRICOLE RECORD IN ACEST AN

Mobilizator program de muncă
(Urmare din pag. I) Saltul la o nouă calitate în agricultură presupune,. ca o condiție esențială, ca întreaga activitate din agricultură să fie organizată pe principii economice, astfel incit producțiile mereu sporite să se obțină în condiții de înaltă productivitate. cu cheltuieli cit mai reduse. Așa cum a arătat secretarul general al partidului, agricultura nu poate să lucreze în pierdere — și, de aceea, trebuie luate toate măsu- . rile pentru ca cheltuielile de producție să fie cu mult mai mici decit producția realizată, în așa fel îneît in fiecare unitate, în fiecare sector să se obțină o sporire puternică a eficienței și rentabilității economice. în cadrul eforturilor pentru ridicarea eficienței economice are o importantă deosebită creșterea randamentelor la hectar și la fiecare animal, cel puțin la nivelul producțiilor medii planificate. Relevînd că veniturile lucrătorilor din agricultură sînt strîns legate de rentabilitatea și eficiența activității din fiecare sector, secretarul general al partidului a cerut să se acționeze mai ferm pentru aplicarea și in această ramură a noului mecanism economic, a principiilor socialiste de retribuție în raport cu munca, cu rezultatele și cu producția obținută, o importantă deosebită avînd în acest sens generalizarea acordului global — formă de organizare și retribuire a muncii care leagă nemijlocit veniturile oamenilor de producțiile obținute.în . ansamblul lor, : orientările și sarcinile cugrinse-in cuvîntarea’to-i' nară au o mare însemnătate pentru ridicarea activității din agricultură pe o treaptă calitativ superioară, corespunzător exigențelor noii revoluții agrare, pentru obținerea in acest an a unor producții agricole record. Ceea ce se cere acum In mod deosebit organelor și organizațiilor de partid, tuturor cadrelor de conducere din agricultură este să acționeze hotărît pentru înfăptuirea în practică a acestor sarcini. a tuturor obiectivelor stabilite, în această privință, un rol important are activitatea organizatorică și politico-educativă desfășurată de Organizațiile de partid pentru mobilizarea și unirea eforturilor întregii țărănimi, ale tuturor oame- ' nilor muncii de la sate in vederea creșterii producției agricole vegetale și animale, îndeplinirii exemplare a programelor de dezvoltare a agriculturii.Răspunzînd îndemnurilor vibrante adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenară, oamenii muncii din agricultură, toți locuitorii satelor sînt chemați să muncească fără țireget; cu răspundere și dăruire patriotică pentru a întîmpina a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională șl cel de-al XIII-lea Congres al partidului cu succese remarcabile, cu producții agricole record, astfel ca a- gricultura să-și sporească contribuția la dezvoltarea generală a patriei. la ridicarea bunăstării întregului popor.'

Ia efectuarea lucrărilor agricole, în conformitate cu prevederile legii. Iar această participare la muncă, la creșterea producției agricole trebuie să decurgă în mod organizat, in deplină ordine și disciplină, sub îndrumarea permanentă a specialiștilor și cadrelor de conducere din unități, pentru a se asigura pretutindeni executarea tuturor lucrărilor la timp și de cea mai bună calitate.Cerințele dezvoltării economiei naționale, ale ridicării nivelului de trai al poporului imptin dezvoltarea puternică a zootehniei, cu deosebire sporirea efectivelor și a producției animaliere. în acest scop, tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat obiective și sarcini de maximă însemnătate pentru îmbunătățirea activității din acest sector. Dintre acestea se detașează cu precădere cele privind creșterea efectivelor de bovine, îndeosebi de vaci și juninci, precum și de ovine, organizarea corespunzătoare a reproducției, reducerea substanțială a pierderilor cauzate de mortalități, mărirea sporului zilnic în greutate, realizarea programului de ameliorare a raselor, îmbunătățirea activității sanitar-veterinare, reducerea consumului specific de furaje pe unitate de produs. Secretarul general al partidului a pus, totodată, in evidentă, în mod deosebit, cerința asigurării unei bune baze furajere, prin generalizarea rapidă a experiențelor pb'zitive''în’ creșterea- recoltelor la toate . plantele de: nu- \ varășului Nicolae Ceaușescu la ple- treț și introducerea noilor tehnologii de îmbunătățire a furajelor grosiere, astfel incit în fiecare unitate să se asigure hrana necesară animalelor în cantitatea^ și structura prevăzute prin balanță. Sursa principală pentru buna furajare a bovinelor și ovinelor trebuie să o constituie acum pășunile și fînetele naturale, a căror îmbunătățire trebuie să se realizeze prin însămin- țarea și cultivarea lor cu nutrețuri valoroase, care asigură producții mari la hectar. înfăptuirea acestor obiective și sarcini trebuie să se afle acum în centrul preocupărilor cadrelor de conducere, specialiștilor, tuturor oamenilor muncii din zootehnie, ale organelor și organizațiilor de partid pentru a se asigura înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare a șeptelu- lui. de creștere a producției animaliere.Cu deosebită pregnanță a evidențiat secretarul general al partidului cerința creșterii rolului și contribuției științei agricole in asigurarea semințelor de înaltă productivitate, in îmbunătățirea raselor de animale și elaborarea de noi tehnologii pentru efectuarea lucrărilor agricole cu cheltuieli cit mai mici și cu rezultate cit mai bune. Avem in cercetare o forță puternică — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — și trebuie să facem totul ca ea să-și asume o răspundere mai mare, să participe direct în unități, atît în cele de stat, cit și cooperatiste, la realizarea programelor stabilite.
(Urmare din pag. I)...Aceiași, dar negreșit alții. ■

ÎNTRE FAPTA DE 
EROISM Șl STAREA 
DE EROISM. A?a ordinul primit: ei patru vor asigura in noaptea aceea bunul mers al motopompelor de la kilometrul 37. Nu era nimic neobișnuit, o mai făcuseră de atitea ori. Numai că noaptea aceea nu se anunța ca toate celelalte. pentru simplul motiv că era noaptea de Revelion. O clipă cei patru ostași s-au gîndit cu. melancolie (melancolia nefiind un sentiment eminamente, civil) că băieții ceilalți vor sta la căldurică si vor închina un pahar. în timp ce ei vor întîmpina Noul An la minus cincisprezece grade. în „sala de festivități" pardosită cu mlaștină si rășu- nînd de muzica monotonă a mașinăriilor.. Dar dacă așa a fost să fie... S-au consolat la gindul că nu erau singurii de pe întinsul canalului, și cu atît mai puțin de pe întinsul tării, care aveau să-și petreacă Revelionul intr-un post cu „foc continuu". (De fapt, cu „apă continuă" : oprirea motopompelor. aceste adevărate inimi de evacuare a apelor de infiltrație, ar fi dus la inundarea unui întins front de lucru, com- promițînd lucrările de ex- cavatie si de transport), Drept care s-au instalat Ia datorie, fiecare cu ale lui: unul era electrician de me-

LA TNTREJINEREA CULTURILOR
toți locuitorii comuneiaspectul participării oameni- lucrările agricole, in județul aceste zile pot fi comparateSublor laBrăila ____ .doar cu perioadele de vîrf ale campaniei de recoltare din toamnă. Este și firesc, în condițiile în care prăși-tul manual — principala lucrare de întreținere a culturilor — necesită forțe umane numeroase în stare să asigure distrugerea buruienilor și a crustei formate la suprafața solului. Prin măsurile politice și tehnico-or- ganizatorice întreprinse de comandamentul județean pentru agricultură, la întreținerea culturilor participă zilnic peste 33 000 de țărani cooperatori, la care se adaugă numeroși alți oameni ai muncii de la sate. Duminică, actionîndu-se în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului Național al Agriculturii, numărul oamenilor care au lucrat la prășit s-a ridicat laa peste 40 000, prin forțelor apte demobilizarea largă muncă din comune, inclusiv a elevilor din școlile generale și licee.„Desfășurarea în cele mai bune condiții a prășitului manual se află acum în centrul preocupărilor noastre — ne spune Ion Antonescu, director adjunct al direcției agricole județene. De aceea, intervenim operativ, in funcție de realitățile de pe teren, întrucît nu pe toate solele culturile se dezvoltă în j‘ același ritm. Acordăm prioritate pră- : șitului manual la floarea-soarelui și f sfecla de -zahăr, precum și la porumb. ? Tbfodată; urmărim cu dea fnăi mare- atenție apariția dăunătorilor și luăm măsuri operative pentru combaterea lor. Dispunem de cantitatea necesară de insecticide".Facem o investigație mal amplă referitoare la desfășurarea acestor lucrări în comuna Chiscani, care are o bună experiență in privința folosirii forței de muncă. în cooperativa agricolă din localitate, culturile prăsitoare ocupă o suprafață de 1 360 hectare. Și de această dată ne-am convins că aici problema întreținerii culturilor este privită cu maximă responsabilitate. „Ne-am organizat munca în așa fel incit fiecare membru al comitetului comunal de partid, al comitetului executiv al consiliului popular comunal să aibă responsabilități concrete în actuala campanie — spune tovarășa Florica Ciutacu, primarul comunei. Totodată, în Circumscripțiile electorale, deputății își fac simțite activitatea și autoritatea, astfel incit la noi nici nu poate fi vorba de lucrări îritîr- ziate, deficit de forță de muncă sau calitate îndoielnică la lucrările de întreținere". .într-adevăr, experiența comunei Chiscani este demnă de relevat. în ■ condițiile în care pe teritoriul comunei se află mari unități industriale, cum sînt combinatul de celuloză și hîrtie, combinatul de fibre artificiale, întreprinderea electrocentrale, iar o parte din locuitori muncesc in industrie, cîmpui nu a rămas fără oameni. Dimpotrivă, există suficientă forță de muncă. Și aceasta datorită faptului că, de mai mulți ani, întreaga suprafață de culturi prăsitoare este lucrată în acord global. în

• •

BRĂILA

•>

acest an participă la prășit circa 800 de oameni, din care 300 sint țărani cooperatori, iar 500 locuitori ai comunei, care își desfășoară activitatea în industrie, iar apoi, în timpul liber, pe ogoare.La ferma nr. l a cooperativei^ a- gricole, pc peste 200 oameni la prășitul sfeclei de zahăr. In jurul orei 13,30, o parte dintre ei și-au încheiat lucrul, în- dreptîndu-se cu bicicletele și mașinile spre unitățile industriale, iar peste puțin timp, alții au venit direct din schimb la prășit. Reținem din- tr-o discuție cu inginera Tudora Bîlbă, șefa fermei : — „Producția planificată la sfecla de zahăr In cultură neirigată este de 36 tone la hectar, dar avem certitudinea că o vom depăși cu cel puțin 5—6 tone. • Certitudinea se află în participarea masivă și la timpul oportun a oamenilor la prășit, în buna organizare a muncii și calitatea lucrărilor. De ____________ - fapt, la noi, da cîțiva ani, oamenii — știind că dacă realizează o producție mare beneficiază de importante venituri, participă în număr mare la muncă. Să vă dau un exemplu : anul trecut, cînd condițiile de climă au fost mai puțin favorabile, lucrind in acord global sfecla de zahăr, pe multe parcele s-au recoltat, in medie, peste 30 tone la hectar, pentru care oamenii au primit 120 kg de sfeclă de zahăr. Imaginați-yă la cit s-au ridicat veniturile lor in ! condițiile în care, aceeași oameni au avut suprafețe în acord global și la porumb și au lucrat și în zootehnie, legumicultura sau alte sectoare".Primul gospodar al acestei unități este însuși președintele cooperativei agricole. Ștefan Mitu, pe care. întil- nindu-1 pe sola „Terasă", unde urmărea calitatea prășitului, ne-a spus : „Și în acest an, culturile pră- șitoare — porumbul, sfecla de zahăr, cartofii și floarea-soarelui — se lucrează in acord global. Lucrările executate sînt de foarte bună calitate. Am parcurs mal multi kilometri pe solele cultivate cu sfeclă și floarea-soarelui și, practic, nu am aflat suprafețe prășite cărora să le găsești cusur. Azi, 21 rpai, am terminat prăși la manuală ‘pe, toate cele 200 hectare cultivate cu floarea- soarelui și pe 200 hectare din totalul celor 250 hectare cu sfeclă de zahăr. Totodată, am realizat prașila manuală la 'porumb pe 100 hectare. Există perspectiva reală să abținem în acest an producții record, așa cum ne-a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului".Pe ansamblul județului Brăila, prima prașilă manuală s-a executat pe 94 la sută din suprafață la sfecla de zahăr în cooperativele agricole și 95 la sută în I.A.S., iar la floarea- soarelui — în proporție de 47 și, respectiv, 40 la sută. Totodată, a început prășitul manual și la porumb, efectuîndu-se lucrările pe mai mult de 18 000 de hectare.

al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului Național al conferinței, care se află in vizită în tara noastră, a avut, luni duoă-amiază. o întrevedere cu tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind întărirea în continuare a raporturilor de prietenie și conlucrare româno-chineze, în spiritul hotărîrilor adoptate la cel mai înalt nivel, și al cele două -țări pe nală.Oaspeții chinezi menea, o întrevedere la Ministerul Apărării Naționale cu general-colonel Vasile Milea, prim-adjunct al ministrului și șef al Marelui Stat Major.

colaborării dintre arena internatio-au avut, - de ase-
(Agerpres)

pe sola „Albina" se aflau

Corneliu IFRIMcorespondentul „Scînteil

c i n a
© întoarcerea Vlașinilor ; PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30;. 15,45; 18; 20, MELODIA (12 06 88)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Zilele filmului african. Spectacol 
de gală cu program de filme docu
mentare : STUDIO (59 53 15) — 19.
© Secretul lui Bachus :
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30;
20,15, BUZEȘTI (50 43 58) 
13,15; 15,30; .17,45; 20.
© Plecarea Vlașinilor : 
NOI (15 6110) — 9; 11; 
17,45; 20.
© Lișcă : UNION (13 49 04) 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,
(79 71 26) — 15,45; 18; 20.
© Pasărea de foc spațială ;
— 9; 11,15; 13,30.
© Acțiunea Zuzuc : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Să mori rănit din dragoste de 
viață: FLOREASCA (33 29 71) — 9;
11; 13; 15,30; 17,45; 20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Șapte băieți o ștrengăriță: CUL
TURAL (88 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.

■i © Galâx;; gRQGRESUL ‘ (23 94 10) — 
16; 18 f 20.
© Colombo Ia Londra : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20.
© Romeo și Julleta ’82 : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
© Lovitura fulgerătoare
(16 29 17) — 9;
20. FESTIVAL 
13,30; 15,45;
(65 49 45) -7 9;
20, FLAMURA
13,15; 15,30;
© Mexicul
(17 08 58) —
© Călăuza
(31 71 71) —
~ 20,45, GIULEȘTI
11,15; 13,30; 15,45;
® Duminica
CENI (49 48 48)
G Insulta : VIITORUL
15,30; 17,30; 19,30.
© Dacă e divorț, divorț să fie : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30. 
© Marele șarpe : MUNCA (21 50 97) 

’ — 15; 17,15; 19,30, FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19.
© Polițist sau delincvent i
(11 03 72) — 9; 11.15; 13,30;
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) 
13,15; 15,30; 17,45; 20,
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
20,15, MODERN (23 71 01) 
13,15; 15,30; 17,45; 19,45, la { 
20,45.
© Cartagina In flăcări : 
RUL (15 87 67) — 9; 11,15 
18; 20.
© Program special pentru copii

STUDIO (59 53 15)
VICTORIA 

15,45; 18: 
i — 9; 11;

TIMPURI 
13,15: 15,30;

— 9,30; 
VOLGA

VOLGA

CAPITOL
11,15; 13,30; 15,45; 18; 
(15 63 84) — 9; 11,15;

18; 20, EXCELSIOR
11,15; 13,30; 15,45; 18;

(85 77 12)
17.45; 20.
In flăcări :

9; 11,30; 14,15;
„Pană albă"

16; 18,15; 20,30, Ia grădină 
(17 55 46) — 9;

18; 20.
zbuciumată : COTRO- 

— 15; 17,45; 19,30.
(11 48 03) —

GRIVIȚA 
16,45; 19.

LIRA

î SCALA 
; 15,45; 18;' 
) — 9: 11;

GLORIA 
; 15,45: 18: 
i - 9: 11: 
grădină -

LUCEAFA- 
13,30: 15,45;

Doresc să vă mulțumesc pentru atentul dumneavoastră mesaj de felicitare pe care l-am primit cu ocazia preluării funcției de guvernator general.Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima speranța că relațiile calde, prietenești, care există intre cele două țări, se vor întări și mai mult în anii care vin.
HUGH SPRINGER

Guvernatorul general al Barbados

ConsfătuireLa București a avut loc cea de-a X-a consfătuire științifică organizată de Direcția Centrală de Statistică și Academia de studii economice, la care au luat parte economiști, statisticieni și cadre didactice.în telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, de participantii la consfătuire se spune :Consfătuirea noastră a relevat încă o dată rolul deosebit al activității teoretice și practice pe care o des- fășurați dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru perfecționarea continuă a metodelor și mijloacelor conducerii științifice a întregii activități economice și sociale și ridicarea nivelului de pregă- 'tire profesională și politică a tuturor cadrelor care își desfășoară activi-
t

15,00
15,05

Telex
Clubul tineretului. Tineri lnter- 
preți șl formații de amatori par
ticipante în Festivalul național 
„Cîntarea României"
Amfiteatru studențesc. 
„Amfiteatru"
Zîmbetul copiilor e pacea 
Emisiune de cintece

16,00 Agrozootehnia pe înțelesul

15,25

15,50

Galele

lumii.

tutu-

9; 11; 12,30; 14, Căpitanul răzbunării
— 16; 18; 20: DOINA (16 35 38).
• Afacerea Pigot : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Strada Hanovra : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Salamandra : PACEA (60 30 85) —
15; 17,15; 19,30. ‘
© Avertismentul :
— 9; 11,30; 14;
(213186) — 9; 12;
— 20,30.
@ Campionul s TOMIS (21 49 46) — 9; 
12; 16; 19, la grădină — 20,45.
© îmi sare țandăra : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20,45.
• Un taxi pentru Tobruk : GRĂDI
NA CAPITOL (16 29 17) — 20,45.

COSMOS (27 54 95) 
16,30: 19. ARTA
16; 19, la grădină

teatre

19.
Foarta Mic (14 09 05) : 

19,30.

• Teatrul National (sala „Ion Vasl- 
lescu", 12 27 45) : Cavoul de familie
— 19,30; (la Palatul sporturilor șl cul
turii) : Coana Chirița — 18.
® Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Con
fluenta artelor" (VIII). Muzică — Li
teratură — Plastică. „Veneția, cetate 
'a artelor" (programul II). Comentează 
prof. Cristina Vaslliu — 16: (la Mu- 
izeul de. artă) : Recital de pian Mi
roslava Ghefa —. 18.
• Opera Română (ii 18 57) : Truba
durul — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) :
Văduva veselă — 19.
@ Teatrul de comedie (16 64 60) :
Măseaua de minte — 19,30.
@ Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon —
• Teatrul 
Mlrliala —
@ Teatrul ,;Nottara“ (59 31 03, sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 19.
@ Teatrul Gluleșt! (sala Majestic, 
14 72 34) : Imn pentru țară și partid
— 16,30; Serenadă tirzie —, 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,'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) : Ne cunoaștem din vedere
— 19. ' fl
® Teatrul „Ion Creangă". (50 26 55) : 
Un tinăr printre alții — 19.
• Teatrul Municipal Ploiești (sala 
Schitu Măgureanu a Teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra", 14 75 46) : 
Drumul spre Inima ta — 19.
9 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
O fetiță caută un cintec — 10; 
Theaterra din Bochum (R.F.G.) : Nu 
vă fie teamă de animale mari — 17.
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 19.30.
® Studioul de teatru „Casandra" 
(15 72 59) : Bună seara, domnule Wilde
— 19.

științificătatea în acest domeniu. Totodată, lucrările consfătuirii au evidential rolul tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. savant de renume mondial, la dezvoltarea științei și culturii românești, la progresul economic și social în întreaga lume.Vă; încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru transpunerea în viată a prețioaselor indicații formulate în cuvîntarea rostită la Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii din 5 mai a.c., pentru perfecționarea instrumentelor noastre de lucru în realizarea unui sistem informational statistic veridic, operativ și eficient, contribuind activ la construirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.
ror. îndrumări tehnice pentru 
lucrătorii din agricultură
Desene animate
Muzică populară instrumentală 
Noi și copiii noștri. „Veniți, pri
vighetoarea cîntă...“ — reportaj 
Fotbal : Finala „Cupei României41 
între formațiile bucureștene 
Steaua și Dinamo. Transmisiune 
directă de la Stadionul 23 August 
din Capitală. In pauză : ‘ "
tate

18,50 închiderea programului 
20,00 Telejurnal (parțial color)

semnul anului jubiliar 
20,20 Actualitatea în economie.

16,20

17,00

22,20
22,30

Publici-

@ Sub

__ Orien
tările șl cerințele formulate 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Plenara Consiliului Național 
Oamenilor Muncii — program de 
muncă insuflețltor pentru pro
gresul economic al țării. • Creș
terea nivelului tehnic șl calitativ 
al producției.
Reportaj ’84. Zile șl nopți
Teatru TV : „Siciliana" de Aurel 
Baranga (color). Premieră TV. Re
gla artistică : Olimpia Arghlr 
Telejurnal (parțial color) 
închiderea programului

Știri sportive
RUGBI

de Ia al

Meci frumos, rezultat bun 8 
România - Scoția 28-22Echipa României a dovedit încă o dată, cu prisosință, talia mondială a rugbiului pe care-1 practică. între- cînd (28—22) și formația Scoției, recenta cîștigătoare a „Turneului celor cinci națiuni", după ce în urmă cu numai jumătate de an învinsese la scor (24—6) alt celebru 15 insular — echipa Tării Galilor.A fost duminică, la stadionul „23 August" din Capitală, un meci deosebit de frumos, cu șarje și eseuri dintre .cele mai spectaculoase de am-ț bele părți;'cîi lovituri drop și trans-: ' formări precise, cu-încleștări de fqțțai cum numai în rugbi. se pot petrece. V Și ne-a făcut din nou plăcere să aplaudăm nu numai capacitatea tehnică a românilor de a se impune in fata britanicilor, cit mai ales pute- i rea lor morală, tenacitatea și ambiția de a trece peste momentele dificile și. de a învinge adversarul. Pe : temelia acestor atribute, echipa României a fost irezistibilă în fina- ' Iul partidei, cîștigind. cum se spune, fără drept de apel. „O excelentă echipă a României" — a declarat dună meci Jim Aitken, căpitanul echipei Scoției. (Valeriu Mironescu).

FOTBAL

Azi, Dinamo - Steaua, o mare finală 
a „Cupei României"La mai puțin de o săptămină. Dinamo și Steaua se vor afla iar față în față pe terenul aceluiași stadion „23 August" din Capitală. Astăzi, de la ora 17. Dinamo, devenită între timp campioană 1983—1984. va juca in formație completă, cu toți internaționalii ei ; Steaua, performera nr. 1 în palmaresul „Cupei României", va alinia și ea cel mai bun „11". cu toți tinerii talentați pe care i-a scos la suprafață în acest sezon. De comun acord, va arbitra aceeași brigadă — Ia centru. Dan Petrescu, în perspectivă deci. Steaua — Dinamo. o partidă cu toate calitățile marelui spectacol sportiv. jîn caz de egalitate după 90 de minute. se vor desfășura obișnuitele prelungiri, iar dacă egalitatea va persista, se vor executa serii de lovituri de la 11 metri.în deschidere, de la ora 15. finala campionatului national de juniori, între echipele Dinamo București și Partizanul Bacău.„Vor trece 6ecole nea secretarul partidului — și care vor trece canal vor putea numentul pe care 11 va ridica tineretul ca un simbol al spiritului revoluționar. al muncii eroice desfășurate de tineretul patriei noaștre la realizarea acestui canal, in întreaga țară !“Zilele trecute. Șantierului

lei — cit valoarea producției uneia din marile uzine ale tării.Romantismul revoluționar întrupat in fapte palpabile.Monumentul brigadierilor se va înălța deci pe temelii dintre cele mai puternice.Sînt însă și lucruri mal greu de contabilizat : valoarea formativă a șantierului. investiția pe termen lung a eduqatiei prin muncă și pentru muncă. Peste 46 000 de tineri muncitori, elevi și studenți au purtat cu mîndrie și s-au străduit să poarte cu cinste salopeta și ecusonul de brigadier al „magistralei albastre". Multi dintre ei aici au deprins, pentru prima oară în viata lor; să tină în mină o unealtă, aici au descoperit cit de ... ....mare este un metru pătrat telor șantiere, pe ajutorul de natură îmblînzită. cit de , sărată e transpirația efortului și cit de dulce e după aceea gustul pîinii. ce e spălatul cu.apă rece dimineața și cit prețuiește întrajutorarea, cum se răspunde la apel și cum se coase un nasture, aici și-au evaluat posibilitățile, si-au definit răspunderile, și-au clarificat opțiunile de viitor. Nu toti dintre ei vor deveni constructori, insă, indiferent de profesia a- leasă. toți vor fi invătat ce înseamnă a construi, a visa frumos și a înfăptui trainic, a fi patriot, a fi revoluționar. Cine investește în tineret, investește in viitor... ..Dar romantismul revoluționar nu cunoaște vîrstă.

apele si rocile : depășirea încercărilor sisifice (inundații. prăbușiri) : asimilarea si creșterea ritmurilor impuse de mecanizarea lucrărilor : înaintarea prin oloi, viscole si arșițe : lupta cu timpii morti : corelarea ..capacității de saoă“ cu mijloacele de transport : cristalizarea unor soluții mai eficiente decît cele din proiect ; dorul de casă. Si cite altele.

spu- general al toți cei pe acest privi mo-
Alături de brigadierii adolescenți de azi au venit cîteodată să lucreze brigadieri cu tîmple argintii, aducînd cu ei ecoul Bum- beștilor, al Salvei, al Bica- zului. demonstrind permanența unui ideal început de la „Hei-rup" și „De trei ori ca Ia brigadă", de la „Spargem munții-n pumni" și „Cu tîrnăcopul și lopata vom da șantierul gata" ; ideal tineresc, revoluționar rămâs peste ani același, chiar dacă generațiile au făcut saltul de la tirnăcop la electronică. Canalul Dunăre — Marea Neagră este unul din locurile unde s-a probat din nou vîrsta fără virstă a romantismului revoluționar. Această unică vîrstă care îi apropie și îi unește pe brigadierul imberb de meșterul încărcat de experiența

gele rece al genistilor. de la truda anonimă a celor ce au așezat cu mîna milioane de pietre pe taluzurile canalului la iscusința nierilor.Transfăgărăsanul s-a prelungit prin dobrogeanul eroic.Fapta de eroism. .rea lucrurilor, e sporadică și singulară. Starea de eroism e continuă si exprimă temperatura morală a unei

mai în Tara de Sus. Nu s-a speriat. Ca să poată alunge la timp în unitate, toate drumurile fiind întroienite. a pornit-o pe ios spre tren. Pină la prima gară, care se află la aproape 50 de kilometri de satul său izolat ! Si a mers ostașul, a mers... O zi întreagă prin viscol si nămeți. încălzit la ’ flacăra datoriei. Pe parcurs, din

serie, ceilalți trei, mecanici. Dimineața la sase, în prima zi a anului. întuneric încă, au venit să-i schimbe alti patru ostași. „La multi ani 1“ „La multi ani !“. Tocmai atunci însă, una mare ricol patru să se -------------- .. — —. .plecat ; au rămas în conți- localitățile străbătute, a tri- nuare la posturi. Să înlăture -avaria. Un schimb s-a făcut două, o zi s-a făcut trei. Trăi zile si trei nopți. Atita au lucrat, umăr la umăr. înfruntînd șuvoiul de apă. cu hainele prefăcute într-o scoarță de gheață. cei patru. Cei patru plus ceilalți patru. Si totul a reintrat în normal la kilometrul 37. In normalul a- nonim. Nu cunosc urmarea episodului, dar îmi place să mi-o imaginez astfel : comandantul îi felicită si. la un pahar de ceai fierbinte. îi zgîndăre : — „Măi băieți, spuneți drept, nu vă pare rău după Revelionul pierdut ?“. la care cel mai îndrăzneț răspunde mucalit : — „Cum să ne pară rău ? Vă raportez că Revelionul are an". xIată si o iarnă, tot trecută la metri depărtare de Canal, dar trăgindu-si din același participării canalului, constructor sie undeva tul său natal de pe meleagurile sucevene, l-au prins un viscol năpraznlc si o zăpadă cum se așterne nu-

dintre pompele de putere s-a oorit. Pe- de inundației Cei care urmau să plece odihnească n-au mai mis două telegrame prin

ponto-eroic Trans-prin fi-
ATLETISM. în ultima zi a concursului international de atletism de la Sofia, sportivul român Sorin Matei a stabilit un nou record national la săritura in înălțime, cu rezultatul de 2,31 m. Proba a fost cîștigată de sovieticul Aleksandr Kotovici — 2,33 m.

Ioc în fiecarealtă poveste de ostășească, oe- sute de kilo-substanța spirit eroic al la maratonul Pe un soldat- aflat în permi- denarte. in sa-

Permanenta vîrstă a tinereții revoluționare

CICLISM. Cea de-a 37-a ediție a competiției cicliste internaționale „Cursa Păcii" s-a încheiat luni odată ■ cu disputarea etapei a 11-a Lodz — Varșovia, cîștigată de Olaf Ludwig (R. D. Germană). Pe primul lo'c în clasamentul general final s-a situat Serghei Suhurucenko (U.R.S.S.). Dintre cicliștii români cel mai bine ș-a ■ clasat Mircea Romașcanu, locul 18, la 3’52” fată de lider.care anunța unității că e în drum. A prins legătura, a mai mers o noapte cu trenul. și n-a întârziat o clină de la locul său de munca. Maratonul ostașului, maratonul datoriei îndeplinite.Două fapte dintre zece sau o sută de altele asemănătoare. care dau o imagine despre statura morală a acestor bravi miiitan- constructori. pregătiți să construiască si să apere ; să slujească în orice moment patria, cu prețul oricărui sacrificiu. Firește, sint fapte, ieșite din comun, pe măsura împrejurărilor care le-au impus, dar ele se aliniază unei trăsături comune a participării armatei române la construcția Canalului Dunăre — Marea Neagră : starea de eroism. De la nesovăirea de a ataca tronsoane din- . tre cele mai dificile la sin-

colectivități. Firește, nimeni nu și-ar putea imagina o colectivitate compusă numai din eroi : nici șantierul canalului n-a făcut excepție. Dar cei mai buni, mai hotărîti. mai clarvăzători dintre cei ce au animat si au dinamizat maratonul — i-am numit pe comuniști, am nuntit organizațiile de partid. Comitetul județean de partid Constanta — si-au propus și au reușit să insufle armatei de constructori, atît în salopete civile, cit și in uniforme militare, această stare de spirit revoluționară promovată de partid, de secretarul său general. Prin amploarea si durata sa. construcția canalului a pus în lumină acel tip de eroism de masă care îsi află expresia în tenacitate. Perseverentă. abnegație cotidiană. Schimburi prelungite de zi si noapte ; lupta cu

Atlt. rezumativ, despre starea de eroism.
GENERAȚIILE RO

MANTISMULUI RE
VOLUȚIONAR. Kilome- trul 48 se situează în faimoasa zonă de creastă, pe firul tronsonului (unul din cele mai .„înverșunate") încredințat spre execuție Șantierului național al tineretului. Aici, la kilometrul 48. tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit in repetate rînduri cu brigadierii. a primit raportul lor și i-a îndemnat la fapte pe măsura eroicelor tradiții de muncă patriotică ale tineretului nostru revoluționar. Aici, în acest loc de simbolică rezonanță, se va înălța un monument , al brigadierilor. Un monument al tinereții. Al romantismului ' revoluționar.

national de la Canalul Dunăre — Marea Neagră i-au fost decernate Drapelul, Diploma de onoare a C.C. al U.T.C. ocupat în șantierele neretului. toti acești toare. atît rea obiectivelor ce le-au fost încredințate brigadierilor, cit și pentru dăruirea și maturitatea de care au dat dovadă în îndeplinirea sarcinilor, atît ei. cit si toti tinerii participant la făurirea „magistralei tre“. 56 de metri cubi transportați, metri cubi de în zidurile de sprijin, proximativ o jumătate de milion de metri pătrați de protecții maluri. Valoarea totală a lucrărilor executate depășește 4 miliarde

pentru locul I întrecerea dintre naționale ale ti- Rezultatele din ani sînt edifica- pentru amploa-
albas- milioane de excavați si 500 000 de beton turnati a-

nenumăra-ErouJ Mun- pe ostașulde mecanic de cii Socialiste, care a ținut piept șuvoaielor de specialistul sobru care a proiectat în contul mileniului următor. Născută din romantism revoluționar. ca orice operă ivită dintr-un vis îndrăzneț ce pare o vreme cu neputință de realizat și totuși se întrupează, monumentala construcție dintre Dunăre și Mare il continuă la rindul ei. il îmbogățește și îl poartă în viitorul comunist. i mașilor iPrin rientei.Prin de spirit.Prin vîrsta fără vîrstă a tinereții "mluționare.

vremea

spre ..urmașii ur- noștri".maratonul expe-eroismul ca stare

Timpul probabil pentru intervalul 22 
mai, ora 21 — 25 mal, ora 21. In țară: 
Vremea va fi schimbătoare. Cerul va £1 
variabil, cu innorărl mal accentuate 
în jumătatea de vest a tării, unde vor 
cădea ploi locale, mai ales sub formă 
de aversă, Însoțite de descărcări elec
trice. In restul teritoriului, pe alocuri, 
va cădea ploaie de scurtă durată. Vin- 
tul va sufla slab pînă la moderat, cu 
unele Intensificări predomlnind din 
sectorul sud-vestlc. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 8 și 18 gra
de, iar cele maxime între 18 și 28 de 
grade, Izolat mai ridicate. In Bucu
rești : Vremea va fi caldă, cu ceru! 
schimbător, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vîntul va %ufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 14 șl 17 grade, cele ma
xime între 26 și 29 de grade. (Ortansa 
Jude, meteorolog de serviciu).
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MM de mesaje
între tovarășul Nicolae Ceausescu 

si tovarășul Erich HoneckerBERLIN 21 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise un cordial salut și cele mai bune urări tovarășului Erich Honecker, secretar general al C.C. al P;S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane.Mulțumind, tovarășul Erich Honecker a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și fericire și de noi și importante succese în am

pla activitate pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului.Conducătorul de partid și de stat din R.D.G. a apreciat evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre R.D.G. și Republica Socialistă România. în concordanță cu înțelegerile dintre conducerile de partid și de stat din cele două țări.Schimbul de mesaje a avut loc» cu ocazia primirii de către Erich Honecker a ambasadorului român la Berlin, Gheorghe Țache, la încheierea misiunii sale în R.D. Germană.
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{înlăturarea primejdiei nucleare^
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VIENA : întîlnire inițiată {

de grupul „Generalii pentru pace și dezarmare" ț

tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri- ț vind oprirea amplasării de noi ra- i chete nucleare americane în Europa ’ și, totodată, a contramăsurilor nu- î cleare anunțate de U.R.S.S., pentru 1 reluarea negocierilor, în vederea ) ajungerii la un acord vizînd elibe- l rarea completă a continentului de > !
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\ VOINJA UNANIMĂ, FERMĂ A POPOARELOR:
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ț - • • .i Grecia, Italia, Marea Britanie, Nor-1 vegia, Olanda, Polonia, Portugalia,l România, Ungaria și U.R.S.S. coni' sacrală dezbaterii unor probleme ț actuale privind pacea și dezarmareai în Europa. întîlnirea a fost inițiatăi de grupul „Generalii pentru pacel și dezarmare".Concepția șț inițiativele președin-j telui Republicii Socialiste România,
i R.F.G.: împotriva instalării noilor rachete pe continent 
I 
ț

oprirea cursei înarmărilor

• Intervenția reprezentantului românVIENA 21 (Agerpres). — La Viena s-a, desfășurat, zilele trecute, întîlnirea unor generali în rezervă din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G.,

BONN 21 (Agerpres). — Participanții la cel de-al 12-lea Congres al sindicatului feroviarilor din R. F. Germania, ale cărui lucrări s-au încheiat la Hamburg, s-au pronunțat împotriva instalării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe teritoriul R.F.G. și pentru crearea de zone denuclearizate în Europa. Delegații au cerut să fie interzisă arma cu neutroni și să se

rachete nucleare cu rază medie de acțiune, de orice arme nucleare, au fost prezentate pe larg, în cadrul întîlnirii de reprezentantul român la această manifestare, general de armată (r) Ion Tutoveanu.
pună capăt producerii și stocării de arme bacteriologice și chimice în R.F.G.într-o rezoluție adoptată de conferință se subliniază necesitatea luptei comune a tuturor sindicatelor de ramură vest-germane în sprijinul păcii și destinderii, împotriva politicii de înarmare, în primul rînd nucleară.

SPfîNin.: Demonstrații pentru retragerea 
țării din N.A.T.O.

MADRID 21 (Agerpres). — In 
Spania au fost organizate, dumini
că, ample demonstrații în favoarea 
păcii și dezarmării la care au par
ticipat peste 100 000 de oameni de 

, diferite profesii și orientări poli- 
i tice și de diverse categorii de vir- 
; stă, informează agenția E.F.E.
1 La Barcelona, de pildă, circa 
\ 60 000 de persoane au participat Ur 
■ demonstrație, formând un adevărat 

lanț uman, întins pe aproape 15 km.
ț Demonstrații similare au avut
i

loc.

de asemenea, la Sevilla, Valencia, 
Saragosa, Pamplona, Gerona, Val
ladolid, Cartagena, precum și in 
alte localități, participanții cerind 
în special evacuarea bazelor ame
ricane de pe teritoriul spaniol și 
retragerea Spaniei din N.A.T.O.

Acțiunile desfășurate, duminică, 
in Spania, relevă agențiile Associa
ted Press și Reuter, reprezintă o 
fază a campaniei pentru pace și 
dezarmare care se va încheia cu o 
amplă demonstrație la Madrid î- 
ziua de 3 iunie.

i ITALIA : Orașul Trento proclamat zonă denuclearizată J
i ROMA 21 (Agerpres). — Prin
’ tărirea autorităților municipale 

orașul italian Trento, localitatea 
respectivă a fost proclamată zonă 
denuclearizată.

Hotărârea a fost adoptată din ini-

ho- 
din

\ 
\ t

țiativa mai multor organizații de
mocratice din Trento, care au strins 
in acest sens 40 000 de semnături 
pe apelul privind transformarea 
orașului intr-o zonă lipsită de arme 
nucleare.

\ 
\ 
\ 
\ 
\

BEIJING : Întîlnire chino-iugoslavă

MADRID

Convorbiri între delegațiile P. C. R. și P. S. M. S.MADRID 21 (Agerpres). — La Madrid au început, luni, convorbirile dintre delegația Partidului Comunist. Român condusă de tovarășul Petru Enache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și delegația Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol condusă de Guillermo Ga- leote, membru al Comisiei Executive Federale, secretar coordonator al P.S.M.S. în cadrul schimbului de păreri au fost evocate bunele raporturi existente între P.C.R. și P.S.M.S., exprimîndu-se dorința ca, în spiritul stimei și respectului reciproc, al convorbirilor dintre tova

rășul Nicolae Ceaușescu, secretargeneral al Partidului Comunist Român, și Felipe Gonzalez, secretargeneral al Partidului Socialist Muncitoresc Spanioty relațiile dintre cele două partide să se dezvolte în continuare, în interesul popoarelor - român și spaniol, al cauzei păcii, securității și independenței naționale, progresului și colaborării între națiuni. în continuare, s-a precedat la o informare reciprocă privind preocupările celor două partide și state. Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale situației internaționale. A fost prezent tovarășul Vasile Șandru, ambasadorul României la Madrid.
MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor consacrate 
marcării a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, la 
Bruxelles se desfășoară săptămâna 
culturală românească.

In cuvintul de deschidere, depu
tatul J.L. Thys, secretar politic al 
Partidului S'ocial-Creștin Valon, a 
evidențiat propunerile și inițiative
le întreprinse de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu pentru 
realizarea unei lumi lipsite de arma 
nucleară, o lume a păcii și colabo
rării între națiuni.

Au fost organizate o expoziție de 
carte, in cadrul căreia operele to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, ocupă un loc central, 
precum și expoziția documentară 
de fotografii „Momente din lupta

poporului român pentru unitate și 
independență".

■fc
In localitatea belgiană Niles a a- 

vut loc o seară de filme documen
tare românești. Cu această ocazie, 
Isabella Adriaensens, președinta 
Asociației culturale „Dacia", a evo
cat principalele momente din isto
ria poporului român.

LUXEMBURG 21 (Agerpres). — 
In Luxemburg a avut loc vernisa
jul unei expoziții internaționale de 
fotografii în cadrul căreia țara 
noastră prezintă expoziția „Imagini 
din România" — înfățișînd realiză
rile epocale ale României, socia
liste.

Cu acest prilej, a fost evidenția
tă semnificația revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă din august 
1944 in viața poporului român.

Dobînzile ridicate au grave 
repercusiuni asupra 

economiei țărilor in curs 
de dezvoltareNEW YORK 21 (Agerpres). — într-o declarație făcută la New York, Shridath Ramphal. președintele Comitetului O.N.U. pentru planificarea dezvoltării, a atras atenția asupra pericolului unor noi sporiri a dobîn- zilor bancare în Statele Unite și a repercusiunilor lor asupra economiilor țărilor în curs de dezvoltare. Majorarea dobînzilor chiar și numai cu un singur procent va face ca numeroase țări în curs de dezvoltare să nu-și mai poată achita datoriile, ceea ce va duce la o agravare a crizei pe plan mondial.Shridath Ramphal a relevat, de asemenea, caracterul deosebit de nociv al sporirii cheltuielilor militare, care a dus la deturnarea de uriașe fonduri ce puteau fi folosite în scopuri pașnice, pentru depășirea stării de subdezvoltare, în timp ce in lume se cheltuiesc in prezent 700 de miliarde de dolari pentru arme, ajutorul. pentru dezvoltare acordat de statele industrializate lumii a treia nu depășește 30 miliarde dolari, a declarat Shridath Ramphal.

Sub semnul bunelor relații 
dintre Partidul Comunist Român 

și Partidul Comunist din Danemarca
Primirea reprezentantului P.C.R. de către 

președintele P.C. din DanemarcaCOPENHAGA 21 (Agerpres). — Din partea tovarășului ' Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a fost transmis un salut tovărășesc însoțit de cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea pe care o desfășoară tovarășului Joergen Jensen, președintele Partidului Comunist din Danemarca.Mulțumind pentru mesajul primit, tovarășul Joergen Jensen a rugat să se transmită secretarului general al Partidului Comunist Român salutul său prietenesc și cele mai bune urări de sănătate, de noi succese poporului român în construcția societății socialiste.Schimbul, de mesaje a avut loc

cu ocazia primirii de către pre-i ședințele Partidului Comunist din Danemarca a tovarășului Mihai Gere, membru supleant al Com.te- tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. De ambele părți au fost exprimate satisfacția pentru evoluția5 pozitivă a raporturilor bilaterale, care se dezvoltă în spiritul întîlniri- lor și convorbirilor la nivel înalt,; precum și dorința de a le extinde înj viitor în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii, al promovării securității și dezarmării în' Europa și în lume.La întîlnire a luat parte Ib Nor- lund, membru al Comitetului Exe-; cutiv, secretar al C.C. al P.C. din Danemarca.
încheierea Congresului Partidului Socialist

R. F. G.

Congresul Partidului Social-Democrat și-a încheiat lucrările
Willy Brandt — reales președinte al partiduluiBONN 21 (Agerpres). — La Essen s-au încheiat luni lucrările Congresului Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, primul congres al acestei formațiuni politice după intrarea sa în opoziție. Cei peste 400 de delegați au analizat diferite aspecte ale vieții politice, economice și sociale din R.F.G. și au adoptat documente care definesc , linia politică a partidului în aceste domenii.Congresul și-a declarat sprijinul față de o serie de cereri ale Sindicatelor și s-a pronunțat pentru reducerea șomajului, considerat obiectivul principal pe plan social.P.S.D. se pronunță pentru înghețarea cheltuielilor pentru apărare ale R.F.G. la nivelul actual. într-un document referitor la probleme de securitate, marile puteri nucleare sînt chemate să pună capăt politicii

de confruntare în domeniul înarmărilor și șă treacă urgent la tratative, în context, congresul a subliniat necesitatea trecerii treptate de la politica de intimidare nucleară la o structură militară convențională defensivă. Se subliniază, astfel, necesitatea ca între N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia să se creeze „o stabilitate convențională la cel mai scăzut nivel posibil". P.S.D. cheamă la reluarea tratativelor de la Geneva in domeniul rachetelor cu rază medie de acțiune, care ar trebui să fie precedată de „renunțarea la instalarea de noi rachete atomice".Congresul a ales organele de conducere ale partidului. în funcția de președinte al P.S.D. a fost reales Willy Brandt, iar ca vicepreședinți au fost aleși Hans Jochen Vogel și Johannes Rau.

în pregătirea reuniunii 
la nivel înalt a țărilor 

membre ale A.E.L.S.STOCKHOLM 21 (Agerpres). — în orașul suedez Visby a început, luni, o suită de conferințe ale Asociației (vest-)Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) în centrul dezbaterilor, menționează agenția D.P.A., se situează problema unei mai bune colaborări economice, financiare și comerciale între statele membre, cooperarea cu Piața comună și viitorul relațiilor cu țările în curs de dezvoltare.Seria de reuniuni, inaugurată de Consiliul consultativ al A.E.L.S. — organism format din reprezentanți ai sindicatelor și ai patronatului — va continua, marți, cu intilnirea miniștrilor comerțului și va culmina, miercuri, cu intilnirea la nivel înalt a șefilor de guvern din cele șapte țări membre — Austria, Elveția, Finlanda, Islanda, Portugalia, Spania și Suedia. 'într-o declarație a Comitetului consultativ adresată șefilor de guvern ai țărilor membre ale A.E.L.S. se cere cu insistență să se depună eforturi pentru soluționarea problemelor majore cu care este confruntată A.E.L.S., între care.protecționis- mul, șomajul, inflația, dobinzile înalte și oscilațiile cursurilor de schimb ale diferitelor monede. De asemenea, declarația . se pronunță pentru o soluționare echitabilă a problemei datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare și adaptării cu succes a economiilor naționale ale acestora, pe calea cooperării cu țările industrializate, inclusiv prin dobindirea accesului la piețele acestora din urmă.

Popular din DanemarcaCOPENHAGA 21 (Agerpres). — La Copenhaga au luat sfîrșit lucrările Congresului Național al Partidului Socialist Popular din Danemarca. Au fost adoptate rezoluții în problemele activității partidului pe plan intern
și în domeriiul relațiilor internaționale.Delegațiile partidelor muncitorești, comuniste, socialiste, reprezentanții mișcărilor de eliberare națională, care au asistat la lucrări, au adresat congresului mesaje de salut.

Cuvintul de salut
al reprezentantului P. C. R.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
de colaborare în domeniul construcțiilorHAVANA 21 (Agerpres). — La Havana s-au desfășurat lucrările celei de-a 57-a ședințe a Comisiei permanente a C.A.E.R. de colaborare în domeniul construcțiilor, la care au participat delegații ale țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I., iar în calitate de observator ministrul construcțiilor din R.P.D. Yemen.Comisia a analizat propuneri privind dezvoltarea și adîncirea in continuare a colaborării pentru economisirea și folosirea rațională a resurselor de combustibili, energie, materii prime și materiale în domeniul construcțiilor, industriei materialelor de construcții, industriei sti

clei și ceramicii, pe baza unui Program de acțiuni elaborat pe perioada . pînă în 1990 și în perspectivă, principalele tendințe în dezvoltarea construcțiilor și industriei materialelor de construcții în tarile membre ale C.A.E.R. pînă în anul 2000. precum și raportul privind colaborarea țărilor membre ale C.A.E.R. cu Republica Cuba în domeniul dezvoltării construcțiilor de locuințe.Au fost examinate, de asemenea, sarcinile ce revin comisiei din ho- tărîrile Comitetului Executiv al C.A.E.R.. precum și alte probleme ale colaborării economice și tehnico- științifice în domeniul construcțiilor.BEIJING 21 (Agerpres). — Deng Xiaoping, președintele Comisiei Centrale Consultative a P.C. Chinez, a avut, la Beijing, o întîlnire cu delegația iugoslavă condusă de Drago- slav Markovici, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I., care efectuează o vizită oficială de prietenie în R.P. Chineză. în cursul convorbirii care a

avut loc cu acest prilej — relevă agenția China Nouă — a fost subliniată necesitatea dezvoltării, relațiilor ’dintre partide pe baza egalității, respectului reciproc și neamestecului în treburile interne. A fost reliefată, în context, extinderea continuă a raporturilor prietenești dintre P.C. Chinez și uniunea Comuniștilor din Iugoslavia.
Inaugurarea Centrului O.N.U. de! la NairobiNAIROBI 21 (Agerpres). — în prezența președinților Kenyei, Daniel Arap Moi, și Zambiei, Kenneth Ka- unda, la Nairobi a fost inaugurat cel de-al patrulea centru al Națiunilor

Unite, celelalte trei funcționînd la New York, Geneva și Viena. Acest nou centru găzduiește sediul. Programului Națiunilor Unite pentru Mediul înconjurător (P.N.U.E.).

Situația din LibanBEIRUT 21 (Agerpres). — La Beirut au continuat, luni, consultările primului ministru Rashid Ka- rame cu reprezentanți ai diverselor forțe' politice libaneze, la încheierea cărora premierul libanez a declarat că cei nouă membri ai cabinetului șint gata să se prezinte începînd de joi în fața Camerei Deputaților (parlamentul). în vederea, obținerii votului de învestitură, transmite agenția France Presse.BEIRUT 21 (Agerpres). — După cum informează agenția Reuter, forțele israeliene de ocupație din sudul Libanului au continuat măsurile represive împotriva taberei de . refu- giați palestinieni de la Ain Heloue, de lingă Saida. Potrivit agenției, duminică soldați iSraelieni au operat noi arestări în această tabără. Postul de radio Beirut a anunțat că tot duminică forțele israeliene au ucis cu focuri de armă, in apropiere de tabăra de la Ain Heloue, un tînăr palestinian în vîrstă de 16 ani. Totodată, opt persoane civile au fost rănite cîpd forțele israeliene au deschis focul fără discriminare, relatează postul de radio.
/

Republica Togoleză 
pe calea dezvoltării 
economice și sociale

Situată in vestul continentului 
african, pe țărmul golfului Guineei, 
Republica Togoleză are un teritoriu 
cu o suprafață de 56 000 km pătrati 
— echivalentă ca mărime cu suprafa
ța Belgiei și Olandei luate la un loc, 
formează un culoar prelungit pe o 
distantă de 600 km, din nord spre 
sud, învecinat cu Ghana, Volta Su
perioară, Beninul. O deschidere de 
56 km spre apele oceanului constituie 
„fațada maritimă" a țării.Relieful țării începe dinspre coastă, cu o .regiune de cîmpie, succedată de un platou cu altitudini de 150—500 m, delimitînd, pe mai mult de jumătate din suprafața republicii, un peisaj dominat de văi și coline. Harta fizică include și un mic lanț muntos cu înălțimi ce nu- depășesc 1 020 m și o cîmpie in zona cursurilor de apă a rîului Oti și a afluenților săi.Datorită lungimii teritoriului. Togo se află sub influența a trei zone distincte de climă : în sud, o climă tropicală ; în centrul ■ adăpostit de munți — o climă mai secetoasă ; la nord — o climă în care sezonul ploios scurt alternează cu o perioadă secetoasă mai lungă.Aceste condiții naturale explică gradele diferite de densitate a populației pe teritoriul țării. în timp ce regiunile din centru sînt evitate de locuitori din cauza secetei, nordul și sudul sînt foarte populate. în prezent, Republica Togoleză numără 2,7 milioane locuitori, cu un spor demografic constant în perioada ce a urmat după dobindirea independenței.Agricultura ocupă 80 la sută din populație. Principalele produse sînt cacaua, cafeaua, bumbacul, maniocul.

porumbul, orezul. Creșterea animalelor nu a fost încurajată în timpul dominației coloniale ; se practică în schimb, ca o îndeletnicire tradițională. pescuitul.Ca resurse naturale. Togo dispune de mari rezerve de fosfați și de calcar, precum și de zăcăminte de fier, bauxită, cupru. în zona coastei au fost identificate zăcăminte de petrol, iar în nordul țării — uraniu.Dobîndindu-și independența la 27 aprilie 1960, poporul togolez a pășit la lichidarea grelei moșteniri a îndelungatei stăpîniri coloniale. în 1961 nu existau în întreaga țară decît cîteva zeci de tractoare, . iar industria se reducea, de fapt, la cîteva fabrici de prelucrare a produselor agricole. Țăranii lucrau pămîntul. cu unelte primitive ; nu se foloseau îngrășăminte, iar pentru refacerea fertilității ogoarelor, terenurile erau lăsate cîțiva ani m părăsire, în asemenea condiții, recoltele fiind insuficiente pentru hrana populației. Nu exista practic un sistem de învățămînt și nici rețea sanitară. in afara aceleia care acoperea necesitățile funcționarilor coloniali.Ofensiva împotriva subdezvoltării desfășurată, concomitent, atît în agricultură, cît și în industrie, de-a lungul cîtorva plăhuri cincinale, a obținut unele rezultate notabile. Cel de-al patrulea plan de dezvoltare economică (1981—1985) a Republicii Togoleze prevede pe această linie modernizarea unor culturi tropicale, creșterea producției de zahăr, de oleaginoase, de semințe de bumbac, cafea și cacao — destinate exportului — construirea barajului de la Mono și a unei fabrici de îngrășăminte fosfatice. Planul favorizează în continuare procesul de industria

lizare prin valorificarea resurselor miniere și energetice ale țării.Concomitent, se desfășoară o amplă acțiune de îmbunătățire și extindere a căilor de comunicație și a capacității portului Lome. A fost terminată șoseaua asfaltată ce străbate țara de Ia nord la sud pînă la Lome, devenit astfel „Poartă a regiunii Sahel la Oceanul Atlantic". Se realizează, totodată, proiectele vizînd asigurarea alimentării cu apă a localităților. Investițiile din acest sector urmează să asigure necesarul de apă potabilă pentru 128 000 de persoane din zonele rurale, în special pentru cei ce trăiesc în savane și regiuni aride.Programele de dezvoltare economică și socială includ în mod firesc preocuparea pentru lichidarea grelei situații din domeniul învăță- mîntului, moștenire de la regimul colonial. Din 1967, pînă în prezent, numărul copiilor ce frecventează școlile din țară s-a dublat. Se desfășoară eforturi pentru extinderea tuturor treptelor din rețeaua națională de învățămînt, pentru formarea cadrelor necesare înfăptuirii proiectelor din domeniile economic și social.în 1969 a avut loc un important eveniment al vieții politice a țării — respectiv a fost înființat partidul unic Uniunea Poporului Togolez, președinte fondator fiind generalul Gnassingbe Eyadema, care deține din 1967 funcția de președinte al Republicii Togoleze. în 1973 a luat ființă „Confederația națională a muncitorilor togolezi", cu statut de sindicat unic, in locul celorlalte a- sociații sindicale existente pînă în 1972.Pe plan extern, Republica Togoleză conlucrează activ. în cadrul

Unul din edificiile moderne ale capitalei Republicii Togoleze, Lome

în numele Partidului Comunist Român și al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. al tuturor oamenilor muncii din România, au fost transmise un salut cordial și cele mai bune urări partici- panților la «lucrări de către reprezentantul P.C.R. la Congres, tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Evidențiind bunele raporturi de prietenie și colaborare rodnică statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist . Popular, pe baza principiilor egalității, stimei și respectului reciproc, in cuvintul de salut s-a relevat că, în spiritul celor convenite cu ocazia convorbirilor dintre conducătorii celor două partide, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gert Petersen, aceste relații au cunoscut un curs pozitiv, corespunzător intereselor consolidării prieteniei dintre popoarele român și danez, ale cauzei păcii și socialismului, independenței, securității și conlucrării între națiuni.Partidul Comunist Român — se arată in continuare — urmărește cu deosebită simpatie activitatea desfășurată de Partidul Socialist Popular din Danemarca pentru întărirea cooperării dintre forțele„politfce alb clasei muncitoare in apararea< intereselor fundamentale ale maselor, pentru promovarea unui proces de transformări socialiste în' consens cu aspirațiile democratice, progresiste și de civilizație ale poporului danez.După ce sînt prezentate rezultatele de însemnătate istorică obținute de poporul român în ultimii 40 de ani in transformarea socialistă a patriei, in făurirea vieții sale noi, în cuvintul de salut se spune :Partidul Comunist Român abordează problematica vieții internaționale actuale prin prisma cerințelor creării de condiții propice desfășurării cu succes a construcției socialiste pe plan intern și ale promovării cauzei înțelegerii și colaborării, a păcii și progresului in lume. Partidul nostru consideră că problema fundamentală a epocii o constituie trecerea la dezarmare și afirmarea unei politici .noi în raporturile internaționale.în fața situației deosebit de periculoase create pe continentul nostru, apreciem că nu trebuie precupețit nici un efort pentru a determina
Gert Petersen — realesCongresul a ales Comitetul Central al Partidului Socialist Popular, compus din 21 de membri. Gert Petersen a fost reales președinte al partidului.Din partea C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar

S.U.A. șl U.R.S.S. să reia negocierile cu privire la rachetele cu rază medie de acțiune, pentru ca la Geneva să se ajungă la înțelegeri care să deschidă perspectiva eliminării oricărui tip de arme nucleare din Europa. Important este. în această privință, să se oprească instalarea noilor rachete americane pe continent, U.R.S.S. să revină asupra contramăsurilor anunțate, iar țările din cele două blocuri militare, precum și alte state europene, să participe— într-o formă sau alta — la tratative pentru a-și aduce contribuția la realizarea unui acord. în context, în cuvint este evidențiată importanța inițiativelor, a acțiunilor repetate ale președintelui Nicolae Ceaușescu, care oferă baze reale pentru armonizarea pozițiilor și realizarea unor înțelegeri care să oprească drumul spre catastrofă.tn cuvintul de salut a fost reliefată importanța acordată de România Conferinței de la Stockholm, eforturilor vizînd crearea de zone denuclearizate în Balcani, in nordul Europei și in alte părți ale continentului și ale lumii, inițierii de tratative între țările N.A.T.O. și ale Tratatului de la Varșovia pe problemele reducerii cheltuielilor militare, ale încheierii undi pact de nerecurgera la forță.în spiritul liniei sale tradiționale— se arată în cuvintul de salut — Partidul Comunist Român acționează pentru întărirea colaborării șl solidarității cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate. cu alte partide și forțe democratice, progresiste și antiimperialiste din lume. Avem convingerea fermă că, ăcțio- nind unite, forțele politice realiste, popoarele de pretutindeni pot bara calea războiului și au capacitatea de a determina triumful rațiunii, promovarea unei politici de dezarmare și pace, de înțelegere și colaborare internațională pe drumul progresului,în încheiere, in cuvintul de salut a fost exprimată încrederea că raporturile bilaterale de prietenie și colaborare se vor dezvolta in continuare in interesul comun și s-ău 8 adresat urări de succes deplin in activitatea viitoare a Partidului; Socialist Popular consacrată promovării aspirațiilor legitime de dreptate socială și o viață mai bună ale oamenilor muncii danezi.
președinte al partiduluigeneral al Partidului Comunist Român. reprezentantul partidului nostru a transmis lui Gert Petersen calde felicitări cu ocazia realegerii sale în această funcție, precum si urări de ■ succes în înfăptuirea obiectivelor stabilite de congres.

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

O.U.A., cu celelalte state, în eforturile comune pentru înlăturarea de pe continent a ultimelor vestigii ale colonialismului, pentru dobindirea independentei Namibiei, pe_ntru eradicarea practicilor politicii de apartheid și discriminare rasială.Alături de alte state africane, Togo se pronunță pentru reglementarea prin negocieri, pe cale politică, a problemelor existente între unele țări de pe continent, pentru statornicirea unui climat de pace și încredere în această vastă regiune a lumii, ca o condiție esențială pentru dezvoltarea economică și socială a popoarelor africane.. în același timp, ca membră a „Grupului celor 77“ și a mișcării de nealiniere, Republica Togoleză se pronunță și acționează pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice mondiale, pentru statornicirea unor raporturi politice și economice de echitate și egalitate între toate statele.în spiritul politicii sale de solidaritate cu statele continentului african, strălucit pusă în evidență și prin itinerariile istorice ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu to

varășa Elena Ceaușescu, pe acest continent, Republica Socialistă România dezvoltă relații de prietenie și conlucrare cu Republica Togoleză, bazate pe stimă și respect reciproc. Bazîndu-se pe caracterul complementar și dinamismul economiilor naționale ale celor două țări, raporturile româno-togoleze dispun de mari posibilități de adîncire și diversificare in interesul ambelor țări și popoare.O evoluție pozitivă au înregistrat în ultimii ani și raporturile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Poporului Togolez.în acest context favorabil, apropiatele convorbiri la nivel înalt prilejuite de vizita oficială în țara noastră, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, a președintelui Gnassingbe Eyadema, vor contribui, fără îndoială, la dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre statele, popoarele și partidele noastre, în folosul reciproc, al cauzei păcii, independenței naționale și securității în întreaga lume.
Petre STANCESCU

| CONVORBIRI ROMANO — BUL- * GARE. Delegația F.D.U.S., condusă de Iosif Uglar, vicepreședinte I al Consiliului Național al F.D.U.S., | care se află în vizită în R.P.Bulgaria, a avut convorbiri cu Pen- ■ cio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului Național al Frontului Patriei, și cu Dimităr I Stanișev, secretarial C.C. al P.C.B. I în timpul convorbirilor a fost evidențiată importanta aprofundării i legăturilor dintre F.D.U.S. și | Frontul Patriei, spre binele celor două popoare vecine și prietene, în interesul cauzei socialismului și I păcii, al destinderii și înțelegerii I in lume.| CONGRES. La Khartum s-au I încheiat lucrările Congresului General al Federației Sindicatelor . Muncitorilor din Sudan, la care a I participat și o delegație sindicală I din țara noastră. ReprezentantulU.G.S.R. a transmis participanților 11a Congres, tuturor oamenilor muncii din Sudan un mesaj de prietenie și solidaritate militantă din . partea sindicatelor și oamenilor muncii din România, evidențiind ■ poziția constantă a țării noastre de extindere și adîncire a legături- | lor de prietenie și strînsă colabo- I rare cu țările in curs de dezvoltare.. PLENARA C.C. AL P.C. FINLANDEZ. La Helsinki s-au desfă- 1 șurat, timp de două zile, lucrările plenarei Comitetului Central al I Partidului Comunist Finlandez. I Președintele partidului, Jouko Ka- janoja, a făcut cunoscut, la o con- I ferință de presă, că plenara a

aprobat mai multe documente ce [ vor fi supuse spre dezbatere celui I de-al XX-lea congres al P.C.F., care se deschide la 25 mai. De i asemenea, au fost aprobate luările I de poziție ale P.C. Finlandez în problemele apărării intereselor sociale ale oamenilor muncii, precum și situației șomerilor. ITRIBUNALUL ELECTORAL DIN I PANAMA a proclamat oficial du- [ minică pe Nicolas Ardito Barletta,'. candidat al Uniunii Naționale De- . mocratice, ca președinte ales al I statului în cadrul alegerilor des- • fășurate la 6 mai. Noul președinte își va prelua oficial funcția la 11 ,| octombrie, acest an, mandatul său | fiind valabil pe o perioadă de cinci ani. Ca vicepreședinți au fost de- ( clarați aleși Erik del' Valle și Ro- derico Esquivel. JAPEL. într-o declarație făcută la . I Roma, Rodney Arismendi. prim- . [ secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, a lansat un apel poporului . ■ Uruguayan, forțelor democratice și j populare din America Latină și din * întreaga lume la intensificarea eforturilor și acțiunilor consacrate I realizării păcii în America Centrală. IDATORIA EXTERNA A SU- i EDIEI a crescut anul trecut cu 28,1 • miliarde coroane, din care 8 mi- 1 liarde sînt rezultatul noilor împrumuturi contractate în străină- I tate, ca urmare a sporirii valorii dolarului. Potrivit datelor oficiale . recente, datoria externă a Suediei | reprezintă 26 la sută din produsul național brut. .
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