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Sub semnul trainicelor legături frarffficwa/â 

bună-vecinătate și cooperare româno-bulgare, 

al voinței comune de a da dimensiuni și mai largi 

conlucrării multilaterale dintre cele două țări 

și popoare, ieri a început

VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R.P. BULGARIA

Cei doi conducători de partid ți de stat iți string călduros tniinile înaintea începerii convorbirilor oficiale

Primire caldă, sărbătorească la sosirea 
în capitala bulgară

începerea convorbirilor oficiale
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a sosit, 
joi dimineață, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, intr-o vizită 
de prietenie în Republica Populară 
Bulgaria, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sirtt în
soțiți in această vizită de tovarășii 
loan Totu, membru supleant al Co

Dineu
și a

oficial oferit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
4

tovarășei Elena Ceaușescu de tovarășul Todor Jivkov
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat parte, joi. la un 
dineu oficial oferit în onoarea lor, la 
Praveț. de tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria. 

mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe, Silviu 
Curticeanu, secretar al C.C. al 
P.C.R., de alte persoane oficiale.

Noua intîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
se înscrie în suita largă a contac
telor tradiționale, rodnice, româno- 
bulgare la nivel înalt, care au mar
cat, de fiecare dată, momente de 
cea mai mare însemnătate in dez
voltarea și întărirea continuă a co
laborării fructuoase, multilaterale.

Au fost prezenți tovarășii loan Totu, 
Ștefan Andrei, Silviu Curticeanu, 
celelalte persoane oficiale române.

Din partea bulgară au luat parte 
tovarășii Grișa Filipov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.B., alți membri ai conducerii 
de partid și de stat bulgare, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

Erau de față ambasadorul Româ

dintre partidele, țările și popoarele 
noastre. Din primele momente, ea 
a fost marcată — ca și cele prece
dente — de atmosfera de priete
nie, înțelegere și stimă reciprocă, 
de dorința comună de a confe
ri dimensiuni tot mai ample și 
un conținut tot mai bogat rapor
turilor de conlucrare dintre parti
dele, popoarele și țările noastre.

Profunzimea și trăinicia acestor 
bune relații, precum și a sentimen
telor prietenești pe care și le nu
tresc reciproc cele două popoare 
și-au găsit o vie și pregnantă ex-

(Continuare în pag. a Il-a)

niei Ia Sofia și ambasadorul Bul
gariei la București.

In timpul dineului oficial, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială 
și prietenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov 
au rostit toasturi, în care au ex
primat satisfacția pentru această 
nouă întîlnire tradițională care ;e 
desfășoară în mod fructuos.

Cel doi conducători de partid și de

Joi, 29 martie, au început, la Pra
veț, convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bul
garia.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al- C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, tovarășii loan Totu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru supleant al 

stat au toastat pentru dezvoltarea în 
continuare a prieteniei și colaborării 
dintre cele două partide, țări și po
poare, pentru noi succese în activi
tatea de construcție socialistă a po
poarelor român și bulgar, pentru în
tărirea unității și conlucrării țărilor 
socialiste, pentru cauza păciî și so
cialismului, a prieteniei și Înțelegerii 
Intre toate popoarele lumii.

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Silviu Curticeanu, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., consilier 
al secretarului general al P.C.R. și 
al președintelui Republicii, Gheorghe 
Cioară, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Sofia, alte 
persoane oficiale.

Din partea bulgară — tovarășii 
Petăr Mladenov, membru al Birou
lui Politic' al C.C. al P.C.B., minis
trul afacerilor externe. Andrei 
Lukanov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Vasil Țanov, secretar al C.C. al 
P.C.B., Niko Iahiel, membru al C.C. 
al P.C.B., consilier al secretarului 
general al C.C. al P.C.B. și al pre
ședintelui Consiliului de Stat, Todor 
Stoicev Todorov, membru al C.C. al 
P.C.B., ambasadorul Bulgariei la 
București, alte persoane oficiale.

Tovarășul Todor Jivkov a salu
tat cu căldură noua vizită de 
prietenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu o întreprind în Republica 
Populară Bulgaria. Totodată, tova
rășul Todor Jivkov a exprimat sa
tisfacția de a se reîntîlnl cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu și de a con
tinua dialogul tradițional bulgaro-ro- 
mân la nivel Înalt, care s-a dove
dit a fi un factor determinant în 
întărirea permanentă a bunelor re
lații dintre partidele, țările șl po
poarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

adresat, în numele său șl al tova
rășei Elena Ceaușescu, vii mulțumiri 
pentru invitația de a vizita Bulga
ria. pentru căldura și ospitalitatea 
cu care au fost întâmpinați, subli
niind că vede în aceasta o nouă și 
elocventă expresie a sentimentelor 
de profundă stimă ce și le nutresc 
reciproc popoarele noastre vecine și 
prietene.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a manifestat satisfac
ția de a se reîntîlni cu tovarășul 
Todor Jivkov și de a avea împreună 
un nou schimb de păreri cu pri
vire la amplificarea și aprofun
darea, in continuare, a colaborării 
rodnice româno-bulgare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șt 
Todor Jivkov și-au afirmat încre
derea că actuala Intîlnire — ca și 
cele precedente — la nivel înalt va 
impulsiona dezvoltarea tot mai sus
ținută a relațiilor prietenești dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre.

Cu această convingere, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au început schimburile de păreri în 
probleme bilaterale și internaționale 
de interes comun.

In cadrul convorbirilor, președinții 
celor două părți ai Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică au in
format despre stadiul actual, al re
lațiilor economice, despre înțelege
rile la care s-a ajuns în cadrul reu
niunii acestei comisii, care a avut 
loc. recent, la Ruse.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov au apreciat că, prin 
transpunerea In viață a Înțelegerilor 

convenite cu prilejul întâlnirilor an
terioare, colaborarea și cooperarea 
dintre România și Bulgaria s-au ex
tins și îmbogățit continuu. S-a apre
ciat că rezultatele înregistrate pînă 
acum în promovarea conlucrării 
multilaterale dintre România și Bul
garia, ca și potențialul economic in 
creștere al celor două țări creează 
premise favorabile pentru dezvol
tarea și mai puternică in viitor a co
laborării și conlucrării bilaterale. A 
fost evidențiată voința comună de a 
acționa pentru o cît mai eficientă 
valorificare a posibilităților existen
te, în vederea înfăptuirii, în bune 
condiții, a obiectivelor de colaborare 
prevăzute, intensificării cooperării și 
specializării în producție, diversifi
cării și creșterii stabile, pe baze trai
nice, a schimburilor de mărfuri, rea
lizării de proiecte și operațiuni co
merciale comune pe terțe piețe. S-a 
convenit, de asemenea, să fie 
impulsionată colaborarea pe tărîmul 
științei, culturii, artei și In alte sfere 
de activitate.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov au indicat ca organele 
de resort din România și Bulgaria să 
studieze și să pregătească un acord 
de colaborare și cooperare de lungă 
durată, pină în anul 1990, iar pen
tru unele domenii pînă în anul 2 000, 
care să asigure punerea largă în va
loare a posibilităților de care dispun 
cele două țări în domeniul promo
vării largi a colaborării și cooperării 
reciproc avantajoase.

Convorbirile se desfășoară Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de În
țelegere șl stimă reciprocă.

Moment din timpul vizitei în orașul Botevgrad In timpul convorbirilor oficiala

ALTE MOMENTE

ALE VIZITEI:
• Entuziaste ma
nifestări de alea
să stimă și prie
tenie în orașul

Botevgrad
• In mijlocul oa
menilor muncii 
de la combinatul

chimic
• Inalții oaspeți - 
salutați cu multă 
bucurie de lo
cuitorii orașului

Praveț
IN PAGINA A III-A
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLÂE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, în r. p. bulgaria

PLECAREA DIN CAPITALĂ „ÎNTILNIRI TRADIȚIONALE DE 0 IMPORTANȚĂ DECISIVĂ 
PENTRU PROGRESUL CONTINUU Al CONLUCRĂRII 
INTRE CELE DOUĂ ȚĂRI VECINE SI PRIETENE"

RELATĂRI și comentarii ale presei bulgare
--------------------------- J---------------------------------------------------------—....... ..............

Toate ziarele centrale apărute joi In capitala R. P. Bulgaria infor
mează, pe primele pagini, despre vizita de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a plecat, joi di
mineața, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, într-o vizită de prietenie 
în Republica Populară Bulgaria, la 
invitația tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

* Secretarul general al partidului, 
^președintele Republicii, este însoțit 
de tovarășii Ioan Totu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ml- 
nistru al guvernului. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po- 

, litic Executiv al C.C al P.C.R., mi

La sosire, pe aeroportul din Sofia

nistrul afacerilor externe, Silviu 
Curticeanu, secretar al C.C. al 
P.C.R., de alte persoane oficiale.

Ceremonia plecării a avut loc la 
aeroportul Otopeni. Deasupra salo
nului oficial erau arborate drapelele 
partidului și statului, care încadrau 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de tova
rășii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, 
Nicolae Constantin, Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Miu 

Dobrescu, Marin Enache, Petru 
Enache, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Richard Winter, Nicu Ceaușescu, Ion 
M. Nicolae, Gheorghe Petrescu, pre
cum și de membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și guvernului, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Erau de față Malcio Malcev, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Bul
gariei la București, și membri ai 
ambasadei.

La scara avionului, un grup de pio
nieri a oferit buchete de flori tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu.

La ora 9,05 aeronava prezidențială 
a decolat, îndreptindu-se spre R.P. 
Bulgaria.

în articolele de bun venit, însoți
te de portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, „RABOTNICESKO DE
LO", celelalte ziare prezintă pe larg 
date biografice, bogata activitate 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a desfășurat-o și o desfășoară în 
fruntea Partidului Comunist Român 
și a statului român.

într-un amplu interviu acordat 
publicației „SOFIA PRESS" și apă
rut sub titlul „Avînt multilateral al 
cooperării cu România", Andrei 
Lukanov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, relevă rolul ho- 
tărîtor al întilnirilor și convorbiri
lor tradiționale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov pentru dezvoltarea 
relațiilor româno-bulgare. „Aceste 
intilniri, arată Andrei Lukanov, 
imprimă noi impulsuri extinderii și 
adincirii continue a cooperării din
tre jcele două țări, generează idei 
privind dezvoltarea relațiilor bila
terale. Raporturile deosebit de prie
tenești dintre președinții Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu sînt 
de o Importanță decisivă pentru 
crearea acelui climat de natură să 
favorizeze progresul continuu al 
conlucrării multilaterale dintre 
eele două țări. Nu există nici o 
Îndoială că intilnirile dintre con
ducătorii partidelor și țărilor noas
tre, tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă for
ța motrice a extinderii, adincirii și 
avintului multilateral al cooperării 
economice bulgaro-române".

Posturile de radio și televiziune 
au informat, de asemenea, în emi
siunile lor din seara zilei prece
dente, despre noua întîlnire româ- 
no-bulgară la cel mai inalt nivel 
și au înfățișat personalitatea pro
eminentă a distinsului oaspete.

într-o corespondentă specială din 
București, televiziunea bulgară a 
scos în evidentă importanța noii 
vizite de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, pe pămîn- 
tul Bulgariei, cursul ascendent al 
relațiilor de colaborare multilate
rală dintre cele două țări socialiste 
vecine. S-a exprimat convingerea 
că noul dialog româno-bulgar la 
cel mai înalt nivel va constitui o 
contribuție de seamă la întărirea, 
în continuare, a prieteniei dintre 
popoarele noastre, la adîncirea co
laborării bilaterale.

Scoțînd în relief permanenta

Primire caldă,
(Urmare din pag. I)

presie in primirea entuziastă. însu
flețită, făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Ora 9,45. Aeronava prezidențială 
românească aterizează pe aeroportul 
din Sofia, care s-a pregătit să-i în- 
tîmpine cu cele, mai înalte onoruri 
pe solii poporului) român. 4

Aerogara este dominată de două 
mari portrete ale tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. de dra
pelele de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Popu
lare Bulgaria.

Este înscrisă — în limbile română 
și bulgară — calda urare : „Bine ați 
venit pe pămîntul bulgar, dragi 
oaspeți — tovarășe Nicolae Ceaușescu 
și tovarășă Elena Ceaușescu

Sînt prezenți aici un mare număr 
de locuitori ai capitalei, care au ți
nut să confere acestei noi intilniri 
cu solii poporului român o atmosfe- 

dezvoltare a colaborării româno- 
bulgare în cele mai diverse dome
nii, ziarele apărute la Sofia se re
feră, în mod deosebit, la creșterea 
schimburilor economice dintre cele 
două țări. Astfel, ziarul „TRUD", 
organ al Consiliului Central al 
sindicatelor bulgare, publică arti
colul „Bulgaria-România : o cola
borare rodnică", iar „ZEMEiJEL- 
SKO ZNAME", organ al Uniunii 
Populare Agrare, articolul „Cola
borare dinamică româno-bulgară".

Cotidianul „NARODNA ARMIA" 
inserează o corespondentă din 
București, intitulată „Dimensiunile 
economice ale relațiilor bilaterale 
româno-bulgare", în care se subli
niază : „Colaborarea economică și 
tehnico-științifică dintre Bulgaria 
și România a parcurs un drum 
însemnat în anii socialismului. Di
mensiunile economice de pînă acum 
ale relațiilor bulgaro-române repre
zintă o bază solidă pentru extin
derea și diversificarea lor pe mai 
departe".

în zilele premergătoare vizitei, 
presa centrală din R.P. Bulgaria a 
acordat, de asemenea, o deosebită 
atenție realizărilor poporului ro
mân in construcția socialistă. în 
articolul „Pentru prestigiu] mărcii 
uzinei", consacrat întreprinderii de 
confecții și tricotaje din București, 
„RABOTNICESKO DELO" subli
niază dimensiunile acestei mari 
unități economice, evidențiind fap
tul că cea mai mare parte a pro
ducției este destinată exportului in 
zeci de țări.

„OTECESTVEN FRONT", organ 
al Consiliului Național a] Frontului 
Patriei, a publicat articolul „Arhi
tectura în strinsă legătură cu omul", 
în care sînt înfățișate realizările in 
construcția de locuințe în Bucu
rești în ultimii ani. Se relevă că 
„într-o perioadă scurtă, aproape ju
mătate din cei peste două milioane 
de locuitori ai orașului au primit 
locuințe noi și confortabile". în re
portajul „La Șantierele navale din 
Oltenița", „NARODNA ARMIA" 
arată că, datorită comenzilor mari 
din țările socialiste, producția aces
tor șantiere a crescut considerabil 
în cincinalul trecut. Se relevă, de 
asemenea, că șantierul naval reali
zează o bună parte din producția 
industrială a Olteniței, avînd un 
rol hotărîț#B în stabilirea fiziono
miei economice a orașului.

sărbătorească la sosirea în capitala bulgară
ră de aleasă sărbătoare. Ei poartă 
cu bucurie portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, ale tovarășului Todor 
Jivkov, pancarte cu urări, de bun ve
nit. precum și cu urări la adresa 
prieteniei dintre popoarele român și 
bulgar, dintre P.C.B. și P.C.R. To
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov se îmbrățișează 
cu căldură. își string mîinile cu 
prietenie, rnanifestîndu-și deosebita 
satisfacție pentru această nouă în- 
tîlnire.

Tovarășul Todor Jivkov adresează, 
> de asemenea, un călduros bun venit 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășu
lui Todor Jivkov le sint oferite, de 

.către tineri bulgari, îmbrăcați în cps- 
tume naționale, și copii ai membri
lor Ambasadei române la Sofia, fru
moase buchete de flori.

O gardă militară, aliniată pe aero
port, prezintă onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu semnează în cartea 
de onoare a Combinatului chimic din Botevgrad

Sint intonate imnurile de stat ale 
României și Bulgariei.

După trecerea în revistă a gărzii 
militare, tovarășul Todor Jivkov 
prezintă apoi tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu persoanele oficiale bul
gare venite să-i salute la aeroport : 
tovarășii Grișa Filipov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Milko Balev. Ogniah Doinov, Pencio 
Kubadinski, Petăr Mladenov, Stanko 
Todorov, Todor Bojinov, Ciudomir 
Aleksandrov, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Bulgar, Petăr 
Tancev, prim-vicepreședi- e al Consi
liului de Stat al R.P. Bulg; ia, secretar 
al Uniunii Populare agrare. An
drei Lukanov, Gheorghi lordanov, 
Grigor Stoicikov, Dimităr Stoianov, 
membri supleanți ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B., Dimităr Stani- 
șev și Vasil Țanov, secretari ai C.C. 
al P.C.B., Gheorghi Djagarov, Peko 

Takov și Iaroslav Radev, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, alte persoane oficiale.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
ambasadorul României la Sofia, 
Gheorghe Cioară, și ambasadorul 
Bulgariei la București, Todor Stoicev 
Todorov.

Mulțimea prezentă pe aeroport 
face o entuziastă manifestație de 
caldă simpatie solilor poporului ro
mân, ovaționează îndelung pentru 
oaspeții dragi, pentru prietenia din
tre țările, partidele și popoarele 
noastre.

în încheierea ceremoniei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună eu tovarășul 
Todor Jivkov, au primit defilarea 
gărzii de onoare.

In aclamațiile miilor de sofioți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov părăsesc aeroportul, 
lndreptîndu-se spre Botevgrad.

40 DE ANI DE MARI IZBÎNZI 

SUB STINDARDUL PARTIDULUI
OAMENII MUNCII CONSTRUCTOR» Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ j

SCRISORI DE LA CITITORII „SCÎNTEII“ î

„Cînd tricolorul străbate oceanele lumii..."
în anul 1973, secretarul gene

ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mi-a inminat distincția 
de Erou al Muncii Socialiste. Este a- 
nul in care, vizitindu-ne șantierul, 
a indicat un program prioritar in 
construcția de nave. Tot ce am în
treprins de atunci încoace a însem
nat și înseamnă traducerea in via
ță a acestui program.

...Aveam 14 ani cină m-am anga
jat aici. Șantierul consta din citeva 
ateliere insalubre in care lucrau 
400—500 de oameni. Reparam un fel 
de barcaze și construiam niște 
biete șlepuri fluviale. Apoi, de prin 
1941 pînă la Eliberarea țării, am re
parat nave de război. Dar ca să a- 
veți o imagine clară despre ce în
semna viața de ucenic atunci, să 
vedeți cum trăiam. Eram găzduiți 
claie peste grămadă, intr-un cămin 
lingă șantier. Plin de șobolani, că 
eram inspăimintați cum să dormim. 
Aveam și o cantină unde ni se ser

vea o masă jalnică, Iar munca, in
tre 10 și 12 ore și chiar 14 ore zil
nic. Viață amară, tinerilor de azi 
poate le-ar fi greu să creadă...

După 23 August s-a schimbat 
viața țării, s-a schimbat și șantie
rul. A-neeput reprofilarea lui. Am 
construit șlepuri, motonave de 2 000 
de tone, remorchere fluviale de 
1 200 CP. în~T958 am început con
strucția navelor maritime. Nici u- 
nuia dintre noi nu-i trecuse pini 
atunci prin cap că, intr-o bună zi, 
va fabrica asemenea vase. Prima 
navă la care am lucrat ca maistru 
a fost nava ,,Galați". Cină o văd 
in port, după oe se-ntoarce de pe 
mările și ooeanele lumii, mă gin- 
desc la tinerețea mea, care e in 
„scoica" ei, cum ii spunem noi 
trupului navei. Doi ani mai tirziu, 
după ce am lansat „Galați“-ul, am 
lucrat in paralel la navele 
„Brăila" și „Suceava". Am trecui 
apoi la construcția navelor de 12 500 

tone, de 15 000 și 18 000 tone. Ve
deți, odată cu înaintarea noastră in 
virstă au crescut mereu și mărimea 
vapoarelor, complexitatea lor, a 
crescut capacitatea lor de transport. 
S-au construit hale noi, secții noi. 
S-au investit sume considerabile 
pentru realizarea, de pildă, a docu
lui uscat în care construim nave de 
55 000 de tone. Adică, intr-un cu- 
vint, pot spune că vizita de neuitat 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, indi
cațiile pe care ni le-a dat, progra
mul pe care ni l-a trasat s-au do
vedit izvorul acestor uriașe schim
bări in bine.

Trebuie să adaug insă ei și oa
menii au evoluat concomitent cu 
navele. Pentru aonstrucțiile de 
mare tonaj pregătirea oamenilor 
era esențială. Așa că s-a dus bătă
lia pentru ridicarea nivelului pro
fesional, pentru o nouă calificare, 
tot mai înaltă, a oamenilor. Așa se 
explică de ce la ora actuală avem 
oameni foarte bine pregătiți in con

strucția corpurilor de navă, in su
darea acestor corpuri. Mie, unul, 
mi-au trecut „prin mină" citeva 
generații de tineri; unii lucrează pe 
alte șantiere navale, ca maiștrii 
Constantin Caradea de la Constanța 
sau Ion Boureanu de la Tulcea. Al
ții, ca Alecu Miroiu, Toader Bor- 
deianu. Ion Petre, au rămas aici ca 
șefi de formație. Sint oameni cres
cuți de partidul nostru, educați în 
spiritul cinstei, dăruirii, al pasiunii 
pentru construcția de nave. Trăiesc 
cu ei, și alături de ei, bucuria aces
tor împliniri. în plus, am bucuria 
că sînt tatăl a patru eopii, dintre 
care trei lucrează aici, pe șantierul 
din Galați, iar altul e vaporean chiar 
pe... unul dintre vapoarele con
struite de tatăl său.

Aș vrea ca aceste bucurii, satis
facțiile noii vieți pe care o trăim 
să le afle toți — și cred că despre 
ele*  vorbește tricolorul țării cind 
străbate mările și oceanele lumii.

Nicu Gheorqhlță MACOVEI 
Erou al Muncii Socialiste — 
Șantierul naval Galați

Turle argintii pe
Piatra de temelie a orașului 

Onești, azi municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, a fost pusă in 
anul 1952. Putem spune, deci, că 
este, în întregime, o creație a con
temporaneității socialiste pe aceste 
meleaguri cu bogate tradiții isto
rice.

Primul obiectiv industrial dat în 
funcțiune a fost termocentrala. Au 
urmat apoi rafinăria „Moldova", 
uzina chimică, uzina de cauciuc și 
altele. în prezent, aici se află unul 
din marile centre ale industriei pe
trochimice românești. în anul celei 
de-a 40-a aniversări a eliberării 
patriei și in anul cind va avea loc 
cel de-al Xlll-lea Congretral parti
dului, municipiul nostru, mare pro
ducător de cauciuc sintetic, sodă ca
ustică, policlorură de vinii, polisti- 
ren, antidăunători pentru agricul
tură, fenoli etc., realizează o pro
ducție industrială marfă, pe locui
tor, in valoare de aproximativ 
185 000 lei. în procente, aceasta în
seamnă 1,8 la sută din producția 
țării și 36 la sută din cea a jude
țului Bacău. Dăm acum, in numai

Medgidia - la
Păstrez citeva fotografii-docu- 

meăt patinate de vreme, care re
dau imaginea Medgidiei antebelice: 
case făcute din chirpici și paiantă, 
de dimensiunile unor colibe, străzi 
acoperite de praf sau pline de no
roaie, catiri trăgind sacale cu apă 
de la mari distanțe, citeva ateliere, 
plus nelipsitele cafenele și circiumi 
pentru răsfățul negustorilor și mi- 
siților care mișunau la oborul de 
vite, și, peste toate acestea, o at-

valea Trotușului
28 de zile, întreaga producție a a- 
nului I960 și în mai puțin de șase 
luni pe cea a anului 1970.

Pentru cei ce muncesc cu aseme
nea rezultate remarcabile s-au 
construit pină acum in orașul de pe 
Trotuș peste 14 000 de apartamen
te, care au fost date în folosință 
fiilor de țărani din satele aflate pe 
văile Trotușului, Tazlăului, Cașinu- 
lui, precum și din alte zone ale ță
rii, deveniți chimiști calificați.

Dacă în anul 1956 populația mu
nicipiului nostru era de 11253 lo
cuitori, în prezent' ea depășește 
50 000 ! Din aceștia, aproape 30 000 
sînt ocupați în industrie, comerț, 
agricultură, învățământ etc. Ei sint, 
intr-un cuvint, cei care dau noi tră
sături acestor locuri, cei care, răs- 
punzind la chemările partidului și 
ale conducătorului nostru iubit, to
varășul Nicolae Ceaușescu, își în
deplinesc, cu exemplară responsa
bilitate partinică și patriotică, înda
toririle ce le revin in cadrul ac
tualului cincinal.

Mlhal PAULIUC 
corespondent voluntar 

timpul prezent 
mosferă de tirg cenușiu, parcă ui
tat de lume in înapoiere.

Prefacerile înnoitoare ale anilor 
socialismului au trezit insă la via
ță, au determinat o dezvoltare di
namică și a tîrgului de pe valea 
Carasu. Pe rind au luat ființă 
întreprinderea mecanică de utilaje 
Medgidia, Combinatul de lianți 
și azbociment. Iar începutul noii 
dezvoltări edilitare l-a făcut 
înălțarea a două cartiere mun

citorești. Mari transformări a 
cunoscut insă orașul in ulti
mele două decenii, cind la Medgi
dia se făurește o puternică platfor
mă industrială, expresie a politicii 
partidului de repartizare rațională 
a forțelor de producție pe întreg 
cuprinsul țării. Această platformă 
cuprinde Combinatul de lianți și 
azbociment, întreprinderea mecani
că de utilaje eu o nouă și moderni 
oțelărie — unități cu caracter re
publican — exploatarea minieră, un 
mare complex C.F.R., autobaze de 
transporturi rutiere etc. Astăzi, în 
comparație eu anul 1968, volumul 
producției globale industriale a ora
șului a crescut de circa 5 ori !

Concomitent eu dezvoltarea in
dustriei și a agriculturii au luat 
amploare construcțiile edilitar-gos- 
podărești, s-a ivit o întreagă rețea 
de edificii destinate invățămintului, 
culturii, sănătății. Citeva cifre sint 
edificatoare in acest sens. în pre
zent, Medgidia dispune de 3 licee 
industriale, 7 școli generale și 3 
case de cultură, un muzeu de artă. 
Pe locurile unde odinioară creșteau 
în voie bălăriile a fost amenajat un 
modem complex sportiv.

în cel de-al 40-lea an al libertă
ții noastre, progresul Medgidiei pri
mește un nou și grandios impuls 
prin construirea magistralei albas
tre — Canalul Dunăre-Marea Nea
gră — care străbate orașul. Medgi
dia, așezată la intersecția unor 
drumuri feroviare dobrogene, este 
pe cale de a deveni și port. Tirgul 
de odinioară înaintează cu pași ho- 
tăriți spre viitorul luminos, aidoma 
întregii țări, pe care minunatul și 
harnicul nostru popor îl făurește 
cu abnegație patriotică.

Prof. VîrcjiI MOCANU
Liceul industrial nr. 3 - Medgidia

)
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. P. BULGARIA

Entuziaste manifestări de aleasă stimă 
și prietenie în orașul Botevgrad

La puțin timp după sosirea pe pă- 
mîntul Bulgariei prietene, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul 
Todor Jivkov, au fost oaspeții orașu
lui Botevgrad.

De mal multe zile, locuitorii Botev- 
gradului au făcut pregătiri intense in 
așteptarea acestei vizite. Ei își 
amintesc cu deosebită satisfacție de 
întâlnirile anterioare cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In orașul lor, do
rind acum să-i prezinte conducătoru
lui României socialiste vecine șl 
prietene înfăptuirile lor cele mai im
portante. „Am aflat cu deosebită 
bucurie despre vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, împreună cu tova
rășul Todor Jivkov — declară M. Vu- 
tov, președintele Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular raional 
Botevgrad. Fiecare dintre noi doreș
te să facă cît mai mult pentru a 
marca cum se cuvine acest moment 
sărbătoresc. Vrem cu toții să fie o 
primire deosebită, sărbătorească. 
Sîntem onorați de această vizită, 
care ne va da posibilitatea să le ară
tăm oaspeților noștri dragi cîteva din 
realizările și preocupările noastre".

Ceremonia primirii oficiale a avut 
loc în Piața Eliberării din Botev
grad. Miile de oameni aflați in acest 
perimetru central al orașului, ca și 
pe întregul traseu străbătut pînă aici, 
aclamă pe solii poporului român, 
aplaudă pentru prietenia dintre cele 
două popoare, dintre partidele și ță

oaspeți - salutați cu multă bucurie

urări

Și pe 
tova-

nou cu
Nicolae

Elena 
prietenia

și tovarășa Elena 
însoțiți de tovarășul

și tovarășa Elena

în mijlocul oamenilor muncii de la combinatul chimic

Cnimiștii de la combinatul din Botevgrad întîmpinâ cu sentimente de aleasă prietenie pe distinșii oaspeți

îrr continuare a fost vizitat Combi
natul chimic din Botevgrad, obiectiv 
reprezentativ pentru nivelul de dez
voltare pe care l-a atins industriâ 
tării prietene.

în drum spre această întreprin
dere, înalții soli ai poporului român, 
însoțiți de tovarășul Todor Jivkov, 
au putut cunoaște diferite aspecte 
ale construcției socialiste în țara ve
cină și prietenă. în imediata vecină
tate a Pieței Eliberării se ridică o 
șerie de. construcții de interes social, 
ce vor da o nouă înfățișare cefitru- 
lui civic și administrativ al orașului. 
Noile blocuri de locuințe, în care iși 
găsesc o fericită îmbinare elementele 
de arhitectură tradițională cu liniile 
moderne ale construcțiilor, recoman
dă Botevgradul ca o așezare în plină 
dezvoltare.

La intrarea în combinatul chimic, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășul

Joi după-amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elenă 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul 
Todor Jivkov, s-au aflat în mijlocul 
celor ce trăiesc șl muncesc în Pra
veț, localitate Înfrățită cu Scorni- 
ceștiul.

în piața centrală s-a adunat un 
mare număr de locuitori ai Prave- 
țului, care au ținut să salute cu deo
sebită căldură, cu cele mai alese 
sentimente de stimă și prețuire pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe 
rășul Todor Jivkov.

Din mii de piepturi răsună 
de bun sosit, se scandează pentru 
prietenia dintre popoarele român și 
bulgar. Bucuroși de reîntîlnirea cu 
conducătorul partidului și statului 
nostru, care s-a aflat în vizită pe 
aceste meleaguri cu 19 ani în urmă, 
locuitorii Pravețului. doresc să arate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu o parte din 
înfăptuirile lor, să-i informeze des
pre preocupările de viitor, despre 
bunele legături ce s-au statornicit 
și se dezvoltă între localitățile 
Scornicești și Praveț. 

rile noastre. Primele flori ale aces
tei primăveri cu care sint întîmpl- 
nați înalții oaspeți, cîntecele mulți
mii, bucuria pentru această vizită, 
fluturarea eșarfelor roșii și a stegu- 
lețelor românești și bulgare — totul 
conferă o atmosferă de mare sărbă
toare.

Veterani al Partidului Comunist 
Bulgar adresează salutul lor revolu
ționar, călduros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Un grup de tineri, îm
brăcat! în frumoase costume națio
nale specifice acestei regiuni, i-au 
invitat pe oaspeți să guste din pîine 
și din ploștile cu vin — simboluri 
ale rodniciei pămîntului, ale caldei 
ospitalități a poporului bulgar.

în aplauzele mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost rugați să primeas
că însemnul de onoare ai orașului 
Botevgrad, ca o dovadă a stimei și 
prețuirii deosebite de care se bucură 
înalții oaspeți pe aceste meleaguri, a 
satisfacției unanime pentru cursul 
continuu ascendent al relațiilor 
româno-bulgare, pentru prietenia, cu 
adinei rădăcini în istorie, de care sint 
puternic legate popoarele noastre 
vecine.

A avut loc apoi o întîlnire cu 
membrii Biroului Comitetului P.C. 
Bulgar și Comitetului Executiv al 
Consiliului popular ale sistemului de 
localități Botevgrad, care reunește 
orașul propriu-zis și alte 15 centre.

în numele tuturor locuitorilor, Di-

Todor Jivkov sînt salutați cu deose
bită cordialitate, cu sentimente de 
aleasă prietenie de conducerea com
binatului, .de numeroși oameni ai 
muncii care-și desfășoară activitatea 
în această întreprindere de frunte a 
Bulgariei, situată în zona industrială 
de est a Botevgradului. în numele 
lucrătorilor combinatului, directorul 
general, Petko Dancev, a exprimat 
sentimente de bucurie sinceră pentru 
onoarea deosebită ce se face acestui 
harnic colectiv prin vizita oaspeților 
stimați și dragi din România socia
listă frățească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu, 
eminent activist de partid și de stat, 
om de știință de renume mondial, a 
cărei operă se bucură de înaltă pre
țuire în lume.

A fost vizitată una dintre cele

înalții oaspeți sînt invitați să gus. 
te din plinea și sarea rodniciei și 
ospitalității acestor locuri.

In aplauzele ce,lor prezențl, se dă 
citire hotărîril Comitetului Executiv 
al consiliului popular prin care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt declarați 
cetățeni de onoare ai orașului Praveț 
și li se inmînează „Cheia de aur" 
a localității.

în numele localnicilor, tovarășul 
Dimităr Naidenov, prim-secretar al 
Comitetului Praveț al P.C. Bulgar, 
adresează un călduros bun venit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu șl to
varășei Elena Ceaușescu, tovarășului 
Todor Jivkov, după care îi invită 
să viziteze complexul cultural al 
orașului, aflat în imediata vecină
tate.

Construcție nouă, funcțională, 
complexul cultural constituie una 
din mărturiile ce vorbesc despre ma
rile prefaceri pe care le-au cunos
cut în anii socialismului aceste me
leaguri, întreaga Bulgarie.

Oaspeții sînt rugați să viziteze mai 
întîi sala care găzduiește Muzeul da

mităr Vasilev, primul secretar al Co
mitetului de partid al sistemului de 
localități Botevgrad, a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu șl tova
rășei Elena Ceaușescu un călduros și 
cordial salut de bun venit, cele mai 
vii mulțumiri pentru onoarea ce le-a 
fost făcută prin această vizită, pen
tru fericitul prilej de a le putea pre
zenta cîteva din realizările și preocu
pările oamenilor muncii din această 
parte a fBulgariei.

Vorbitorul a evocat apoi tradiții
le revoluționare ale orașului Botev
grad, realizările obținute, sarcinile 
actuale și de perspectivă ce revin 
organizației de partid, oamenilor 
muncii de aici. El a răspuns la între
bările puse de conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări și a în
fățișat pe larg prefacerile Înnoitoa
re prin care a trecut Botevgradul în 
anii socialismului, activitatea neobo
sită a oamenilor muncii pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
XÎI-lea al P.C. Bulgar, a obiective
lor stabilite de recenta Conferință 
Națională a partidului.

Relevînd locul deosebit ce-1 dcupă 
puternicul centru economic Botev
grad în dezvoltarea generală a țării, 
D. Vasilev a arătat că în prezent, 
față de 1980, producția globală in
dustrială a crescut cu peste 60 la 
sută, noile obiective care au fost 
date In funcțiune reprezentînd teh
nici și industrii de vîrf. în context 
a fost evidențiată cu satisfacție co

mai noi secții ale combinatului — 
cea de prelucrare a maselor plastice 
— precum și o expoziție în cadrul 
căreia sint prezentate toate produ
sele realizate de combinat. Rețin în 
mod deosebit atenția tehnologiile a- 
plicate, sortimentul larg și calitatea 
produselor realizate aici. Parcurgerea 
diferitelor hale de producție oferă 
prilejul unor discuții legate de dez
voltarea colaborării româno-bulgare 
în acest domeniu.

în încheierea vizitei a avut loc o 
convorbire în legătură cu preocupă
rile actuale și de perspectivă ale 
combinatului, ale industriei chimice 
bulgare în general.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a adresat felicitări pentru re
zultatele obținute, urări de noi 
succese colectivului combinatu
lui din Botevgrad. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 
Ceaușescu au semnat apoi în cartea 
de onoare a combinatului.

Istorie a Pravețulul, a cărei ates
tare documentară — act care des
chide suita de exponate prezentate 
aici — datează din 1450. Muzeul ilus
trează in ansamblul său istoria a- 
cestei localități, dar mal ales parti
ciparea activă a celor din Praveț la 
lupta de eliberare națională, socială 
a poporului bulgar, la mișcarea re
voluționară și antifascistă organizată 
și condusă de Partidul Comunist 
Bulgar. ,

O serie de exponate prezintă mo- 
mente din viața și activitatea tova
rășului Todor Jivkov, care s-a 
născut In Praveț. Muzeul evidenția
ză. în același timp, drumul parcurs 
in anii socialismului de satul Praveț 
pînă la orașul de astăzi, asemenea 
altor localități ale Bulgariei.

La Încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat In „Cartea de 
onoare" a muzeului.

în continuare, la Casa tineretului, 
care face parte din același complex, 
au fost prezentate înalților oaspeți 
cele mal noi realizări ale Fabricii de 
computere din Praveț și ale actlvi-

operarea statornicită cu întreprin
deri din România. Au fost amintite, 
de asemenea, rezultatele obținute in 
agricultură. Totodată, au fost trecute 
în revistă realizările social-culturale, 
în mod deosebit fiind menționate 
preocupările pentru noi forme de 
organizare a invățămîntului, care să 
asigure o strinsă legătură a studen
ților cu viața, participarea lor la 
producție și cercetarea științifică.

Subliniind că in cronica orașului 
rămine înscris ca un eveniment de
osebit vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Ia 15 septembrie 1965, 
vorbitorul a relevat că poporul bul
gar dă o înaltă prețuire prieteniei 
și colaborării cu poporul român. 
Amintind că Botevgradul este înfră
țit cu orașul Ploiești, el a eviden
țiat rodnicia schimbului de experi
ență șl cooperarea fructuoasă stator
nicite pe acest plan, aportul acestor 
relații la consolidarea și aprofun
darea prieteniei româno-bulgare.

în încheierea întilnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat calde 
felicitări comuniștilor, oamenilor 
muncii din Botevgrad pentru reali
zările obținute și le-a urat succese 
tot mai mari in activitatea lor.

La plecare, atît in piața centrală, 
cît și pe arterele principale ale ora
șului, locuitorii Botevgradului au 
ținut să salute din nou, cu aceleași 
sentimente de dragoste și stimă, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe tova
rășul Todor Jivkov.

înainte de a părăsi orașul Botev
grad, înalții oaspeți români au vizi
tat combinatul de produse alimen
tare, care asigură aprovizionarea cu 
semipreparate și preparate culinare 
a magazinelor și rețelei de cantine și 
restaurante din localitate.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la Botevgrad se încheie 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, manifestările de simpatie dînd 
expresie bucuriei locuitorilor orașu
lui pentru întîlnirea cu solii po
porului român, satisfacției lor pen
tru noul dialog româno-bulgar la ni
vel înalt.

De la Botevgrad, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 
Ceaușescu,
Todor Jivkov, s-au îndreptat spre 
reședința ce le-a fost rezervată la 
Praveț;

, tățlî de programare în vederea unei 
cit mai largi utilizări a acestui echi
pament ultramodern.

în programul vizitei la Complexul 
cultural din Praveț a fost înscris, de 
asemenea, un spectacol folcloric ofe
rit în onoarea înalților oaspeți.

La intrarea în sala de concerte, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășul 
Todor Jivkov au fost salutați cu deo
sebită căldură, cei prezenți aplau- 
dind îndelung, ovaționînd pentru 
prietenia româno-bulgară.

Programul prezentat de ansamblul 
din Praveț a pus în valoare frumu
sețea cîntecului și dansului popular 
bulgar. Au fost viu aplaudate, de a- 
semenea, cîntecele și dansurile ro
mânești. )

La sfîrșitul spectacolului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit realizatorilor a- 
cestui reușit spectacol un coș cu flori.

Cei prezenți salută din 
căldură pe tovarășul 
Ceaușescu șl tovarășa 
Ceaușescu, aclamă pentru 
româno-bulgară.

La Botevgrad, dovezi ale stimei și prețuirii deosebite de care se bucură inalții oaspeți români

In timpul vizitei în orașul Praveț

La Cemplexul cultural din Praveț
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Obiective și sarcini prioritare în economie subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P. C.R.

ACUM, MAXIMĂ MOBILIZARE DE FORȚE LA iNSĂMlNȚĂRI!
Joi, în Județul Tulcea a fost o 

autentică zi de primăvară. Tempera
tura a crescut simțitor, iar pămîntul 
a început să „înflorească", cum se 
spune prin partea locului, cînd 
bulgării capătă o culoare deschisă. 
Prin urmare, s-au creat condiții bune 
de lucru, ceea ce a făcut ca semă
natul să se extindă în aproape toate 
zonele județului. în primele ore ale 
dimineții, aflăm că se lucrează in
tens în consiliile agroindustriale 
Baia, Greci, Somova și Gerna. La ora 
prînzului s-a trecut la pregătirea te
renului și în zonele unde solul, are 
mai multă umiditate, respectiv, în 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Casimcea, Topolog și Mi
hail Kogălniceanu, iar la ora la care 
transmitem se insămînțează, practic, 
în tot județul.

Cu o zl în urmă, am urmărit cum 
se desfășoară lucrările în consiliile 
agroindustriale Mahmudia și Ceamur
lia de Jos, situate în zone cu tere
nuri nisipoase. Peste tot, specialiștii 
și cadrele de conducere din unitățile 
agricole se aflau în cîmp, alături de 
mecanizatori și cooperatori, pentru a 
Identifica solele care pot fi lucrate 
cu prioritate»și a organiza temeinic 
munca. Explicabilă această preocu
pare. Perioada optimă de însămin- 
țare a culturilor din epoca întîl s-a 
scurtat și, de aceea, principala pro
blemă care 'se pune acum este ale
gerea celor mai potrivite sole care 
pot fi însămînțate și, odată cu aceas
ta, reglarea în așa fel a vitezei de 
lucru a mașinilor pentru a asigura o 
calitate corespunzătoare semănatului.

„In această primăvară sînt condi
ții ideale pentru realizarea unor lu
crări de bună calitate — ne spune 
Ing. Vasile Dranovețeanu, directorul 
direcției agricole județene. Terenul 
are umiditate suficientă pentru a 
putea fi bine pregătit și pentru a se 
asigura încolțirea și răsărirea tuturor 
semințelor. întrucît există o întîrzîe- 
re de peste două săptămîni la semă
nat, comandamentul județean pentru 
agricultură a stabilit o serie de mă
suri în vederea măririi vitezei de 
lucru. Este vorba despre folosirea 
integrală a zilei-lumină la semănat, 
de pregătirea terenului și în timpul 
nopții cu 300 de agregate. Aplicarea 
acestor măsuri va permite să semă
năm culturile din prima epocă în 
numai cinci zile, în loc de opt cit a 
fost prevăzut, realizînd 
acesta o viteză zilnică de 5 700 hec
tare la semănat și 8 000 hectare la 
pregătirea patului germinativ".

Starea actuală a terenului impune 
realizarea unor lucrări diferențiate 
de la o unitate la alta, chiar de la 
o solă la alta. în consiliul agroindus
trial Mahmudia, unde se lucrează în 
toate unitățile la semănat, specialiștii 
aflați in cîmp urmăresc continuu 
starea de umiditate a solului, dîrl” 
jînd tractoarele și mașinile agricole 
acolo unde se poate pregăti terenul 
șl însămînța. La cooperativele agri
cole Independența și Sarinasuf, spe
cialiștii au decis ca pe terenurile cu . 
o textură mai ușoară să se pregă- * 1 2 
tească patul germinativ numai prin-

„Mai sînt de rezolvat 
unele colaborări**

Ing. Nicolae Stanciu, șeful biroului 
producție al ÎNTREPRINDERII DE 
UTILAJ TEHNOLOGIC BUZĂU :

— Ave® de executat pentru Com
binatul de celuloză și hîrti® Brăila 7 
filtre ionice — conform contractului 
încheiat în august 1983, cu termen 
de livrare trimestrul IV 1983. Unita
tea noastră trebuia să livreze acelu
iași beneficiar 5 cisterne pentru hala 
de demineralizare a apei. Faptul că 
nici în prezent nu ne putem onora 
contractele se datorește mai multor 
cauze obiective, ■ dintre care țin să 
precizez doar trei :

1. Contractul pentru cele 7 filtre șt 
cele 5 cisterne a fost Încheiat în au
gust 1983, cu cinci luni întîrziere.

2. Colaborarea întreprinderii noas
tre cu întreprinderea de utilaj chi
mic și forjă de la Rîmnicu Vîlcea nu 
a fost fructuoasă în ce privește reali

tr-o singură trecere a cultivatorului; 
în felul acesta se evită tasarea tere
nului și se reduce la jumătate con
sumul de motorină. „Procedăm astfel 
întrucît avem și terenuri grele, pen
tru pregătirea cărora sînt necesare 
mai multe lucrări, deci consumul de 
motorină va fi mai mare. Cu econo
miile de motorină înregistrate pe so-

se de schimb, eu aparat de sudură 
pentru intervenții operative.

Nu peste tot se procedează în fe
lul acesta. La cooperativa agricolă 
6 Martie, de exemplu, la ora 17, cînd 
se putea încă lucra, singura semănă
toare aflată in cîmp la insămînțarea 
lucernei era defectă. Mecanizatorul 
se străduia să o repare. Specialiștii

agricolă Sarinasuf se pregătește te
renul, se 'insămînțează lucerna și 
mazărea, se plantează cartofii timpu
rii. La ferma Plopu, după o pregă
tire a terenului cu combinatorul, în 
cîmp a intrat o mașină de plantat 
cartofi de mare productivitate. 
„Pentru a fi mai ușoară, am încăr
cat numai pe jumătate mașina cu

Practic, semănatul a început în tot 
județul si viteza zilnică este in creștere
TULCEA

lele nisipoase ne putem încadra în 
norma medie stabilită la hectar" — 
ne spune Ionel Popa, inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial Mahmudia.

Modul cum se lucrează la semă
natul lucernei pe terenurile C.A.P. 
Agighiol confirmă cele spuse de 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial. Deși s-a făcut doar o tre
cere cu combinatorul, terenul era 
foarte bine pregătit șl mărunțit la 
adîncimea de semănat. La acest 
punct de lucru se aflau inginerul-șef 
al cooperativei, Gheorghe Pavel, 
Căre conducea efectiv lucrările la se
mănat In tabăra de cîmp organizată 
aici se afla atelierul mobil al secției 
de mecanizare, dotat cu scule și pie-

plecaseră la acea oră din cîmp, lă- 
sîndu-1 să se descurce cum poate. 
Inginera șefă a unității, Tatiana Du- 
mitrică, pe care am întilnit-o în sat 
împreună cu șefii de fermă, a Încer
cat să ne convingă că pînă seara se
mănătoarea va fi reparată, urmînd 
să reia lucrul a doua zi. Nu este o 
situație care să caracterizeze activi
tatea din unitățile prin care am tre
cut. Cert este însă că în această coo
perativă s-au pierdut, datorită lipsei 
de asistență tehnică în cîmp, 
ore bune de lucru.

în unitățile agricole tulcene 
așteaptă timpul frumos ca să 
pă lucrările. Specialiștii caută 
pentru a se adapta la condițiile din 
această primăvară. La cooperativa

cîteva

nu se 
încea- 
soluții

cartofi de sămînță — ne spune Va- 
sile Șerhan, șeful fermei. Dacă am 
umple buncărul cu 5 tone cit este 
capacitatea mașinii, două tractoare 
nu ar putea să o miște din loc. In 
plus există riscul să se taseze tere
nul. Procedînd în felul acesta, ăli- 
mentînd mașina de plantat cu tu
berculi la ambele capete ale solei de 
1 200 metri, asigurăm funcționarea ei 
neîntreruptă și realizăm viteza de 
lucru de 15 hectare pe zi“. în coope
rativă vecină, din comuna Indepen
dența, se folosea aceeași metodă la 
plantarea cartofilor, numai că aici 
nu s-au asigurat din timp tuberculii 
necesari la ambele capete ale solei, 
iar mașina de plantat aștepta pînă 
ce aceștia erau aduși din celălalt ca-

păt al solei, ceea ce influențează ne
gativ ritmul de lucru.

în consiliul agroindustrial Ceamur- 
lia de Jos, unde terenul s-a zvintat 
mai repede, încă din prima zi de 
semănat s-a atins viteza de lucru 
prevăzută. La asociația legumicolă 
Ceamurlia de Jos, in cooperativele 
agricole Unirea, Slava Cercheză și 
Slava Rusă, semănătorile și utilajele 
de pregătit terenul au intrat în 
brazdă din primele ore ale dimineții 
și au încetat lucrul la căderea întu
nericului. în felul acesta, in prima 
zi au fost însămînțate 120 hectare cu 
mazăre, 100 hectare cu lucernă, s-a 
pregătit patul germinativ pe 300 hec
tare ce vor fi semănate cu mazăre 
și pe alte 300 hectare ce urmează 
să primească sămînța de sfeclă de 
zahăr. Cind am sosit la asociația le
gumicolă Ceamurlia de Jos, deși în
cepuse să se întunece, mecanizatorii 
lucrau la semănatul celor 310 hectare 
prevăzute a se cultiva cu mazăre, 
„însămînțind cite 100 hectare pe zi, 
în următoarele două zile vom încheia 
această lucrare" — ne spune ing. 
Ion Bădițeanu, directorul asociației.

Așadar, se poate afirma că, în uni
tățile agricole din județul Tulcea, 
din primele zile bune de lucru în 
cimp se muncește intens la pregăti
rea terenului și semănat. De bună 
seamă, vitezele de lucru vor crește 
de la o zi la alta, oamenii muncii 
din agricultura județului fiind ho- 
tărîți să folosească din plin condițiile 
naturale favorabile din această pri
măvară pentru a pune bazele unor 
recolte record Ta toate culturile.

Lucian CIUBOTARII 
Neculai AM1HULESE1

în livezi, lucrările
sînt la fel de urgente

în felul

Pe ogoarele județului Tulcea lucrările agricole de primăvară se desfășoară 
Agighiol și plantarea cartofilor la

' -
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Intens. In fotografii : Insămînțarea lucernei pe terenurile cooperativei agricole 
cooperativa agricolă Independența Foto : Eugen Diohiseanu

Bistrița-Năsăud este 
unul din județele Tă
rii cu pomicultură 
dezvoltată. în acest 
an, pe ansamblul ju
dețului, urmează să se 
obțină 100 000 tone de 
fructe, din care 70 000 
tone fructe în unită
țile agricole socialiste. 
Tocmai de aceea, în 
livezi se desfășoară 
ample lucrări de Îngri
jire a pomilor. S-a 
prevăzut ca în „Săp- 
tămîna pomiculturii" 
să se incheie toate lu
crările în livezi. Iată 
de ce acum, în majo
ritatea plantațiilor, 
munca este în toi, 
formațiile specializa
te. mijloacele mecani
ce din dotarea ferme
lor, un însemnat nu
măr de atelaje găsin- 
du-se angrenate in- 
tr-o activitate ce se 
desfășoară pe Întregul 
parcurs al zilei-lumi
nă. Iată care este sta
diul lucrărilor. Tăieri
le de formare și ro
dire au fost executa
te în proporție de 91 
la sută, fertilizarea cu 
Îngrășăminte organi
ce s-a încheiat, iar cu 
Îngrășăminte 
s-a realizat 
sută din 
prevăzută, 
de arat și 
jurul pomilor au fost 
executate în proporție 
de 55 la sută, iar des
fundarea și pregătirea 
terenului pentru noi
le plantații — pe 
hectare din cele 
hectare prevăzuta 
plan.

Străbătînd livezile 
Județului, i-am găsit 
pe pomicultorl ih pli- 

—-nă—aetivitate,- La în
treprinderea agricolă 
de stat Teaca. 186 de

oamenl executau tr
ieri de fructificare și 
regenerare a pomilor 
de pe ultimele supra
fețe. iar mecanizatorii 
desfundau cele 30 hec
tare care urmează să 
fie plantate cu meri, 
cireși și vișini. In li
vezi se aflau și circa 
30 de elevi de la li
ceul agroindustrial din 
localitate care ajutau 
la strîngerea și trans
portul crengilor tăia
te. Responsabilitatea 
cu care este privită în 
această unitate mun
ca in pomicultură

păși planul de 6 710 
tone fructe cite ne-am 
propus să obținem în 
1984“.

Dacă la întreprin
derea agricolă de stat 
Teaca tonul optimist 
avea la bază buna or
ganizare 
Ia 
lă 
nă 
tă

doar 12 la sută

Bistrița 
Năsăud

chimice 
pe 56 la 
suprafața 
Lucrările 
săpat în

191
257
în

este Ilustrată de faptul 
că_ aici au fost ferti
lizate cu îngrășăminte 
chimice toate cele 925 
hectare livezi, s-au 
transportat și admi
nistrat 7 200 tone gu
noi de grajd pe 680 
hectare — o cantitate 
dublă față de program 
— și se săpa sub co
roanele celor 100 000 
de pomi. „Toată iar
na atelajele noastre 
au transportat îngră
șăminte 
livezi — 
rectorul 
rli. Emil
tru a săpa în jurul 
pomilor, am comple
tat formațiile de po- 
micultori cu echipa de 
50 de constructori pe 
care o avemt-Față de 
ceea ce ăm făcut pfnă 
acum in livezi, după' 
felul, cum arată' mu
gurii, cred că vom în
deplini și chiar de-

a muncii, 
cooperativa agrico- 
din aceeași comu- 
situația se prezin- 

cu totul altfel. Mal
exact, lucrările în po
micultură sînt întîr- 
ziate. Și nu-i întîm- 
plător. Anul trecut, a- 
ceastă unitate a reali
zat
din planul la produc
ția de fructe. Recol
ta mică s-a datorat fiu 
atît faptului că live
zile sînt „prea bătri- 
ne“, cum susține pre
ședintele cooperativei 
agricole. Teodor Poto- 
șean, cit modului de
fectuos în oare este 
organizată munca în 
pomicultură. La C.A.P. 
Teaca sînt 301 hecta
re de livezi, din care 
140 plantații intensive 
tinere. Au fost efectua
te tăieri, s-au admi
nistrat și 750 tone în
grășăminte 
dar 
lor 
cele 
zile
gricole de stat.

Este necesar ca 
în „Săptămîna pomi
culturii" să se acțio
neze energic pentru 
finalizarea tuturor lu
crărilor de se.zon în 
livezi, astfel încît în 
județul Bistrița-Nă- 
săud să fie obținute 

; cantitățile de fructe 
prevăzute.

naturale, 
calițatea lucrări- 
diferă mult de 
realizate în live- 
întreprinderii a-

organice în 
ne spune di- 

lntreprinde- 
Mohan. Pen

Gheorghe 
CR1ȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"

>
0W?

TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE - IN FUNCȚIUNE LA TERMEN!
DEVANSAREA TERMENELOR DEPINDE 

DE BUNA ORGANIZARE A MUNCII 
— argumentul pe care îl aduc constructorii de pe 

șantierul întreprinderii de țevi sudate Zimnicea

Promptitudinea furnizorilor în livrarea utilajelor
- hotărîtoare pentru accelerarea ritmului de lucru

Secția pentru producerea țevilor 
sudate longitudinal cu diametre mici 
— unul dintre cele mai importante 
obiective de investiții din județul 
Teleorman — se află într-un stadiu 
avansat de execuție pe platforma 
întreprinderii de țevi sudate din 
Zimnicea. O precizare : aproape trei 
sferturi din capacitatea anuală a sec
ției va fi formată din țevi su
date zincate, produse mult solicitate 
atit de beneficiarii din țară, cit și 
de parteneri de peste hotare. In 
atari condiții, rezultă limpede nece
sitatea respectării cu strictețe a ter
menului de punere în funcțiune 
planificat, deoarece orice eventuală 
întîrziere ar putea provoca însem
nate pierderi de valori materiale.

Iată considerentele pentru care, în 
perioada ce a trecut din acest an, 
beneficiarul, împreună cu executan
tul lucrării și-au sporit considera
bil preocupările pentru depășirea 
constantă a prevederilor din grafice
le de execuție. Grafice reeșalonate 
pînă la data de 30 iunie a.c., pen
tru că s-a conturat, intre timp, po
sibilitatea ca termenul inițial de 
punere in funcțiune să fie devansat 
cu cîteva luni. Măsura a devenit 
posibilă. în principal datorită tre
cerii la asimilarea în țară a unor in
stalații și mașini-unelte. Astfel, exe
cuția laminorului reductor alungitor 
la cald a fost preluată de . între
prinderea de construcții de mașini din 
Reșița. Pînă în prezent s-au și livrat 
pe șantier echipamente și utilaje 
reprezentind 40 la sută din această 
complexă instalație, care dealtfel au 
și fost montate. Reține atenția un 
amănunt : prin măsurile întreprinse 
pentru generalizarea acordului glo
bal, întărirea ordinii șl disciplinei 
și mobilizarea unui mai mare număr 
de muncitori pe șantier, de la sfir- 
șitul anului trecut și plnă la ora 
actuală, stocul utilajelor nemontate 
a fost lichidat în întregime. Prac
tic, noile mașini și utilaje care so
sesc sînt imediat preluate la mon
taj, fructuoasă dovedindu-se în acest 
sens conlucrarea dintre constructor 
și beneficiar. Astfel, 159 de lami- 
noriști, electricieni șî lăcătuși din 
întreprindere participă efectiv la 
montarea utilajelor. Ia efectuarea re
glajelor și a probelor. De asemenea, 
proiectantul — Institutul de proiec
tări laminoare din București — asi
gură asistentă tehnică permanentă, 
contribuind la rezolvarea probleme
lor ce apar..

Care este pulsul activității des
fășurate de constructori, mentori și 
beneficiar în această perioadă hotă- 
ritoare pentru finalizarea obiective
lor la termenele stabilite ? împreu
nă cu subinglnerul Gheorghe Nătă
rău, șeful compartimentului inves
tiții din întreprindere, ing. Ion Mo- 
canu, șeful lotului de construcții, și 
ing. Gheorghe Chlntescu, din partea 
montorului, trecem in revistă stadi
ile actuale, ale lucrărilor. Pe linia 
tehnologică de formare și «udare 
țevi se execută reglaje electrice și 
mecanice. Pînă la livrarea integrală 
a laminorului reductor se vor pune 
în funcțiune, parțial, incepînd cu 
zilele următoare, toate celelalte 
mașini și utilaje, urmînd să se ob
țină și primele cantități de țevi su
date longitudinale cu diametre Intra 
73—108 mm.

La secția zincare constructorul șî-a 
concentrat forțele la executarea par
doselilor antiacide și la definitivarea 
închiderilor exterioara. Tot aici se 
face montarea cuptoarelor de uscare 
și a silozurilor de var. Instalatorii 
pregătesc trecerea la etapă probelor 
tehnologice la turnurile de răcire și 
mașinile de îndreptat și filetat țeava, 
în stadiu avansat se află și con
strucția gospodăriei chimice. Sint 
evidente, pretutindeni, buna organi
zare a muncii, grija pentru calitate, 
îndrumarea atentă și competentă 
acordată de cadrele tehnico-tngihe- 
rești personalului muncitor. •

— Succesul deplin al eforturilor 
noastre rămine insă condiționat și de 
sprijinul pe care ni-1 vor acorda 
furnizorii de utilaje —- ne spune 
ing. Stelică Joița, directorul între
prinderii. Sînt așteptate pe șantier 
o serie de echipamente și utilaje 
fără de care nu vor putea fi puse 
în funcțiune la capacitatea proiec
tată noile linii tehnologice. Ca ur
mare, adresăm pe această cale un 
apel tovărășesc comuniștilor, tuturor 
colectivelor de muncă, din întreprin
derile furnizoare cu care colaborăm 
feă urgenteze livrarea lor.

Așa cum arătam la început, obli
gații mari revin întreprinderii de 
construcții de mașini din Reșița, care, 
la rîndul ei, cooperează cu mai multe 
unități economice în realizarea la
minorului reductor alungitor ; de 
asemenea — întreprinderii de ma
șini-unelte Bacău și întreprinderii 
de mașini, agregate și mașini-unelte 

speciale Iași care au preluat execu
ția mașinilor de raionat și rectificat 
role laminate. Restanțe înregistrează 
următorii furnizori : întreprinderea 
de pompe „Aversa" București — cu 
două electropompe ; întreprinderea 
de mașini-unelte pentru presare și 
forjare Tîrgu Jiu — cu o presă hi
drostatică de 100 tone ; întreprinde
rea de utilaj tehnologic Buzău •• 
cu un raclor pentru decantorul ra
dial de la stația de neutralizare ; Fa
brica de utilaj metalurgic Buzău — 
cu un utilaj auxiliar la cuptorul de 
zincare țevi. După cum atat aștep
tate, urgent, pe șantier o serie de 
materiale refractare produse de în
treprinderile de profil din Comarnic, 
Pleașa și București.

Așadar, concluzia este limpede. 
Pentru ca din acest an economia na
țională să beneficieze de cantitățile 
prevăzute de țevi sudate longitudi
nale de la întreprinderea 'din Zim
nicea, este necesar ca acum, în acest 
moment hotărîtor pentru realizarea 
investiției, furnizorii de utilaje să-și 
unească forțele cu cele ale construc
torului și beneficiarului.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii*

Ritm de lucru susținut pe șantierul hidrocentralei de la Răcăciuni - Bacău

Sub titlul „Investițiile planificate — In funcțiune Ia termen ziarul 
nostru a publicat în numărul său din 14 martie a.c. o anchetă efectuată 
pe două șantiere importanta : cel al Combinatului de fibre artificiale 
și cel al Combinatului de celuloză și hirtie din Brăila.

Analizînd stadiul și ritmul lucrărilor, celelalte probleme care condi
ționează punerea în funcțiune a oelot două noi capacități, în articolul 
„Scînteii" se sublinia necesitatea ca eforturile depuse în- prezent pe 
șantiere să fie sprijinite îndeaproape de întreprinderile furnizoare de 
utilaje, așa cum dealtfel prevăd cu claritate Legea investițiilor, celelalte 
acte normative din acest, domeniu. Intre timp, la redacție am primit pri
mele răspunsuri din partea furnizorilor vizaji in articolul amintit. Iată 
care este conținutul lor.

zarea ambutisării fundurilor cu di
mensiuni de 2 400 mm.

3. în momentul de față avem în 
întreprinderea noastră toate elemen
tele componente și pînă la 30 apri
lie a.c. vom finaliza execuția con
strucțiilor metalice. Rămine, insă, în 
continuare nerezolvată problema 
asigurării protecției prin cauciucare 
a filtrelor și cisternelor, pe care ini
țial beneficiarul se angajase să o so
luționeze în colaborare cu întreprin
derea de protecții anticorozive și 
utilaje speciale București.

„Pină la sfirțitul acestei luni, 
reductoarele vor fi la Brăila" i»
Inginerul Iulian Coman, directorul 

ÎNTREPRINDERII „NEPTUN" DIN 
CÎMPINA :

— Nelivrarea celor 20 de reductoa- 
re tip IC—100 are o motivație bine
cunoscută de beneficiar. De comun 
acord cu acesta, proiectantul și fur
nizorul au făcut modificări la docu
mentația de proiect, schimbîndu-se 
tipul de reductor inițial avizat : 
IC—80. Acest lucru a grevat evident 
asupra termenului de livrare, nece- 
sitînd măsuri tehnico-organizatorice 
suplimentare. Cel mai tîrziu pină la 
finele acestei luni vom livra în tota
litate reductoarele amintite, înțele- 
gînd bine solicitările exprese ale be
neficiarului.

„Sîntem gata să răspundem 
la orice solicitare 
a beneficiarului"

Ing. Maree! Popescu, directorul ÎN
TREPRINDERII MECANICE VAS
LUI :

— Presele de alcalizare despre care 
e vorba in ancheta „Scînteii" au 
fost furnizate Combinatului de fibre 
artificiale din Brăila in stare de per
fectă funcționare și Ia termenul sta
bilit. Aflăm acum că, din cauza unor 
furnizori, capacitățile respective ale 
combinatului n-au intrat in produc
ție, fapt firește criticabil.

Cunoaștem bine importanța livră

rii la timp și racordării la circuitul 
productiv a utilajelor pentru noile 
investiții. Dacă este necesar, în inte
resul economiei naționale, sîntem 
gata să acordăm din nou sprijinul la 
verificarea, tehnică și punerea în 
funcțiune a preselor de alcalizare. 
Așteptăm deci să fim solicitați.

„Cazanul de regenerare 
rămine totuși o problemă"
Ne adresăm tovarășului Alexandru 

Nicolae, secretarul comitetului de 
partid de la ÎNTREPRINDEREA 
„VULCAN" — BUCUREȘTI, pentru 
a afla în ce fază se află execuția 
filtrelor ionice și a degazoarelor care 
trebuiau livrate Combinatului de 
celuloză și hirtie Brăila.

— După semnalul apărut în ziarul 
„Scînteia", am luat urgent legătura 
cu colaboratorul nostru, întreprinde
rea de protecții anticorozive și utilaje 
speciale București, unde aceste 8 uti
laje sînt supuse operațiilor de prote
jare anticorozivă. Am primit asigu
rări ferme că loturile de filtre și de- 
gazoare vor sosi la „Vulcan" într-o 
zi-două. Odată sosite în unitate, în 
maximum 3 zile vor fi probate și 
echipate cu celelalte subansamble, 
după care vor fi livrate eșalonat be
neficiarului.

Că lucrurile stau așa, că măsurile 
întreprinse în unitate au început șă 
rodească, o confirmă faptul că, in 
ziua documentării noastre, fusese 
expediat Ia Brăila primul filtru.

— în problema cazanului de rege

Nota redacției : Evident, răspunsurile furnizorilor sînt numai parțial 
satisfăcătoare. Este foarte adevărat că toți, fără excepție, și-au exprimat 
deschis hotărârea de a sprijini activitatea desfășurată pe cele două șan
tiere brăilene, stabilind in acest scop o serie de termene precise și 
mobilizatoare de livrare a utilajelor contractate. Spunem numai o serie 
de termene, deoarece in privința asigurării altor echipamente continuă 
să persiste destule neclarități și rezerve. Poziție greu de acceptat. Ne 
referim, in primul rînd, la întreprinderea bucureșteană „Vulcan", care, 
datorită modului defectuos de /colaborare cu întreprinderea de protecții 
anticorozive și utilaje speciale București, a intirziat vreme îndelungată 
livrarea filtrelor ionice și a degazoarelor.

Cit privește cazanul de regenerare, executat de aceeași unitate, ră
mine descfiisă problema desemnării furnizorului general, al cărui rol 
— potrivit prevederilor in vigoare — constă, in cazul furniturilor com
plexe, in coordonarea activității celorlalți subfurnizori și asigurarea li
vrării integrale, la nivelul parametrilor calitativi prevăzuți, a utilajelor 
contractate. Or, cazanul de regenerare face parte tocmai din categoria 
acestor utilaje complexe. Iată de ce .considerăm necesar ca forul coordo
nator al furnizorilor — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini — 
să stabilească concret furnizorul general pentru cazanul de regenerare, 
conferindu-i atribuții și responsabilități precise, astfel incit incer
titudinile actuale in legătură cu realizarea lui in timp util să fie cit 
mai repede elucidate.

nerare, utilaj de mare complexitate 
pe care trebuie să-1 executăm în în
treprindere — intervine tovarășul 
Ștefan Craioveanu, directorul gene
ral al întreprinderii — situația este 
mai complicată. In primul rînd tre
buie arătat că, potrivit Decretului 
294 din 7.X.1981, proiectarea și exe
cuția instalației de regenerare a să
rurilor sodice se vor realiza de către 
unități din cadrul Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini. 
Noi, la „Vulcan", conform specificu
lui de fabricație al întreprinderii, 
trebuie să executăm cazanul de re
generare, și-l vom executa. Numai 
că au intervenit serioase dificultăți 
din cauza documentației care ne-a 
fost trimisă de Institutul de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică pentru echipament energetic cu 
întîrziere. Ultimul „set" a sosit la 
„Vulcan" pe data de 8 decembrie 
1983.

—• Aceasta este singura problemă ?
— Nu, intîmpinăm mari greutăți 

datorită lipsei unor materiale, în 
special tablă de diverse grosimi, care 
încă nu ne-au fost livrate. în acest 
sens s-a stabilit ca secretarul comi
tetului de partid să meargă îa Com
binatul siderurgic Galați pentru a so
luționa rapid această problemă.

— Care este stadiul de execuție al 
cazanului de regenerare ?

— Utilajul se află în faza de pre
gătire a fabricației.

Gheorghe ION1ȚA
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Miting de prietenie dintre tineretul din Republica
Socialistă România si tineretul din R. P. Chineză
In continuarea vizitei pe care o 

Întreprinde în țara noastră, la invi
tația Comitetului Central al Uniunii » 

neretului Comunist, delegația Ligii 
tineretului Comunist Chinez a fost 
oaspetele județului Brașov. Cu acest 
prilej, joi după-amiază, în munici
piul Brașov a avut loc un miting de 
prietenie dintre tineretul din Repu
blica Socialistă România și tineretul 
din Republica Populară Chineză.

La miting au luat parte numeroși 
tineri din unitățile economice, insti
tuțiile de tnvățămint superior și șco
lile brașovene:

în Cadrul mitingului au luat cuvîn- 
tul tovarășul Nicu Ceaușescu, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, și to
varășul Wang Zhaoguo, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Ligii 
Tineretului Comunist Chinez, care au 
evidențiat bunele relații de prietenie 
și colaborare statornicite între po
poarele român și chinez, contribuția 
pe care organizațiile de tineret din 
cele două țări o aduc la adîncirea 
acestor raporturi, la transpunerea în 
viață a înțelegerilor convenite cu 
prilejul dialogului la cel mai înalt 
nivel. In acest context, a fost rea
firmată hotărîrea de a se acționa și 
în viitor pentru amplificarea conlu
crării între organizațiile de tineret 
din România și R.P. Chineză.

Au fost înfățișate, pe larg, preo
cupările și activitatea tineretului ro
mân și tineretului chinez pentru

SATU MARE Zeci de mii de locuințe noi in orașele șr satele județului
înalte sau mai Joase, de un alb 

strălucitor ori zugrăvite în culori 
vii, atrăgătoare, degajînd bun gust 
și armonie. Astfel se înfățișează 
privirilor cochetele blocuri de lo
cuințe amplasate în punctul de în- 
tîlnire a cartierelor „Micro-15“ și 
„Micro-16“ din Satu Mare. înșirate 
de o parte și de alta a șoselei de 
penetrație în orașul de pe Someș, 
dinspre Cărei, clădirile zvelte a- 
nunță parcă marile înnoiri urba
nistice. petrecute în perimetrul 
municipiului, dar și pe tot cuprin
sul județului Satu Mare. Fia că 
este vorba de noi capacități indus
triale ori agrozootehnice, de locu

Atenția care s-a acordat ți se acordă la noi dezvoltării turismului 
ne-a obișnuit să fim martori ai unor permanente înnoiri in această „in
dustrie" destinată in egală măsură instruirii și sănătății omului. O „in
dustrie" care de la un an la altul, datorită condițiilor materiale create de 
partid și de stat, contribuie — prin multiplele ei „izvoare" — la refa
cerea forțelor fizice ale oamenilor muncii, la mai deplina lor angajare 
in îndeplinirea importantelor sarcini de dezvoltare economico-socială a 
țării.

Intr-o convorbire eu tovarășul COSTACHE ZMEU, adjunct al minis
trului turismului, am abordat citeva probleme legate de contribuția 
adusă iii acest scop de turism.

— E suficient să mă opresc asu
pra rezultatelor din anul 1983 pentru 
a argumenta, pe scurt, această con
tribuție. De pildă, în anul trecut, prin 
grija' partidului și statului nostru, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au fost date în folosință 
circa 4 000 locuri noi de cazare, , cu 
spații aferente de alimentație publi
că, acestea alăturindu-se celor aproa
pe 200 000 construite, în ultimii 20 de 
ani, pentru valorificarea bogatului 
potențial turistic al României socia
liste. Intre obiectivele noi se nu
mără modernele hoteluri din stațiu
nile Mamaia. Felix, Moneasa și A- 
mara. cele din orașele Deva, Că
lărași. Drobeta-Turnu Severin, Tur- 
nu Măgurele și Huși, cit și . comple
xul multifuncțional Favorit, din Po
iana Brașov — o adevărată bijute
rie a bazei materiale a turismului 
românesc.

Odată cu darea în folosință a noi
lor edificii destinate petrecerii timpu
lui liber și refacerii sănătății au spo
rit preocupările pentru atragerea în 
circulația turistică a unui număr cit 
mai mare de oameni ai muncii. Atît 
pentru folosirea cit mai eficientă, pe 
toată durata anului, a acestei impor
tante baze materiale create de socie
tate, cit'și pentru a contribui, și pe 
calea turismului, Ia refacerea sănă
tății oamenilor muncii. Rezultatul 
acestor eforturi și preocupări il con
stituie faptul că, în 1983, prin unită
țile aparținînd Ministerului Turismu
lui, au mers în stațiuni la odihnă și 
cură balneară circa 1 850 000 oameni 
ai muncii (cu 3,9 la sută mai mulți 
decît în 1982), 2 700 000 au participat 
la excursiile organizate în țară (cu 
4,3 la sută mai mulți decît în anul 
anterior), iar aproape 400 000 au vi
zitat țările socialiste prietene.

împreună cu Uniunea Generală a 
Sindicatelor, prin comisiile pentru 
turismul de masă din unitățile socia
liste, s-au organizat — la sfîrșit de 
săptămină — acțiuni specifice pen
tru diverse categorii de oameni ai 

înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale P.C.R., respectiv de 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Chinez.

Exprimind îngrijorarea tineretului 
din cele două țări față de agravarea 
situației internaționale, vorbitorii au 
relevat rolul deosebit de important 
ce revine tinerei generații în înfăp
tuirea năzuințelor de pace și progres 
ale omenirii. A fost exprimată hotă- 
rirea organizațiilor de tineret din 
cele două țări de a acționa, împreu
nă cu tineretul progresist și demo
cratic de pretutindeni, pentru, relua
rea cursului spre destindere, înfăp
tuirea dezarmării, și în primul riad 
a dezarmării nucleare, pentru instau
rarea în Europa și în întreaga lume 
a unui climat de securitate, Încre
dere și largă cooperare, pentru edi
ficarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră. In context, s-a relevat 
că pregătirile și Anul Internațional 
al Tineretului — care va fi marcat 
în 1985 — trebuie să determine 
participarea mai activă, mai respon
sabilă a tinerei generații la procesul 
de dezvoltare națională și socială a 
popoarelor, la lupta pentru pace și 
progres in întreaga lume.

Au fost prezenți Li Zewang, am
basadorul R.P. Chineze la București, 
și Angelo Miculescu, ambasadorul 
României la Beijing.

ințe, școli șl alte unități social- 
culturale .înălțate în anii glorioși ai 
libertății și socialismului, îndeosebi 
în perioada de după Congresul al 
IX-lea al partidului, de cind în 
fruntea partidului și a statului, la 
cîrma destinului luminos al po
porului nostru se află 'tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — toate acestea 
reprezintă 6 convingătoare mărtu
rie a politicii partidului nostru de 
dezvoltare a tuturor zonelor tării, 
o ilustrare a vocației constructive a 
oamenilor înfrățiți în muncă — 
români, maghiari, germani — de 
pe aceste meleaguri.» . ,

Deosebit de revelatoare sînt în 
acest județ, ca pretutindeni ..în

muncii : petroliști, mineri, siderur- 
giști, chimiști ș.a. Totodată, o pon
dere însemnată în organizarea timpu
lui liber al cetățenilor au avut-o ac
țiunile cu bol educativ vizind imbo- 

în folosul sănătății 
oamenilor muncii

gățirea nivelului cultural, cunoaște
rea trecutului glorios de luptă al 
partidului și poporului, a frumuseți
lor patriei, a marilor realizări obți
nute în toate zonele țării în anii con
strucției socialiste.

— Anul 1983, așa cum. rezultă din 
cifrele prezentate, a adus beneficia
rilor unităților turismului multe sa
tisfacții. Ce le propun organizatorii 
turismului, pentru agenda lor de va
canță, in anul 1984 7

— Iarna acestui an a reprezentat, 
credem noi, un preludiu de bun au
gur al anului turistic 1984. Argu
mente ? In stațiunile cu condiții 
pentru practicarea sporturilor. de 
iarnă s-au desfășurat o seamă de 
acțiuni, specifice acestui sezon, cu 
caracter de masă. Ele au atras în 
stațiunile noastre turistice, în peri
oada 1 ianuarie—15 martie a.c., cu 
peste 10 la sută mai mulți oameni ăi 
muncii decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Ca în toate sectoarele de activitate 
ale economiei naționale, și anul tu
ristic 1984 a început și se va desfă
șura sub semnul celor două mari 
evenimente : împlinirea a 40 de ani 
de la actul Istoric de la 23 August 
1944 și cel de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. In 
acest scop, în fiecare județ s-au în
tocmit și lansat programe de ex-

Decernarea „Steagului Roșuee 
și a „Diplomei de onoare1 s 
Exploatării miniere Cavnic

La Exploatarea, minieră Cavnic, 
județul Maramureș — unitate distin
să recent, prin Decret prezidențial, 
cu înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste" — a avut loc, joi, adu
narea festivă de decernare a „Stea
gului Roșu" și „Diplomei de onoare" 
ale Consiliului Central al. Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia pentru ocuparea locului I în în
trecerea socialistă pe anul 1983 din
tre unitățile miniere ale. țării.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunare 
au adresat o telegramă C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, 
printre altele :

„In numele tuturor minerilor din 
Maramureș, ne reafirmăm și cu acest 
prilej adeziunea noastră deplină și 
devotamentul nețărmurit față de po
litica științifică, realistă, novatoare 
și înțeleaptă a partidului și statului 
nostru, al cărui genial strateg și ar
hitect sînteți dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. însuflețiți-de minunatul 
dumneavoastră exemplu de slujire 
cu înalt devotament a intereselor și 
năzuințelor supreme ale națiunii ro
mâne, onorați și stimulați de înalta 
distincție pe care ne-ați conferit-o, 
vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 

țară, realizările în domeniul con
strucțiilor de locuințe, indicator de 
referință al creșterii calității vieții, 
al ridicării bunăstării materiale și 
spirituale a celor ce muncesc, in 
perioada 1965—1983 s-au construit 
în județul Satu Mare peste 46 000 
locuințe la orașe și sate, în care 
s-a mutat circa 147 000 oameni, 
adică 36 la sută din populația ju
dețului.

Acum, cind întregul popor în- 
tîmpină într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire patriotică mă
rețele evenimente ale anului — 
aniversarea a 40 de ani de la în
făptuirea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 

cursii pe Itinerare care evocă mo
mente semnificative din lupta comu
niștilor și a întregului popor pentru 
înfăptuirea actului istoric de la 23 
August 1944, cit și pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Spre a crea condiții ca un 
număr cit mai mare de oameni ai 
muncii să participe la acțiunile tu
ristice organizate, transportul pe dis
tanțe mari se va asigura cu trenuri, 
sau vagoane speciale, iar de la gară 
la obiectivele aflate în program cu 
autocarul. Sînt prevăzute, de ase
menea, excursii combinate : tren- 
nave fluviale și avion-autocar. Ase
menea acțiuni vor fi organizate, în

deosebi, spre litoral. In Delta Dună
rii, spre marile zone turistice ale tă
rii ■— Valea Prahovei, Valea Oltului, 
nordul Moldovei și nordul dș vest 
al țării — Maramureșul.

Pentru a antrena fiecare cetățean 
al țării la o formă sau alta de tu
rism, pentru a realiza prin turism 
„o cură a omului sănătos", oficiile 
noastre județene, în colaborare cu 
comisiile pentru turismul de masă 
din întreprinderi și instituții, au pre
văzut, de asemenea, programe de 
drumeții, excursii cu biciclete, cit și 
acțiuni sistematice la sfîrșit de săp- 
tămînă pentru petrecerea timpului 
liber in mijlocul naturii.

— Cetățenii apreciază, desigur, 
asemenea preocupări. Ce orientări, pe 
această linie, se vor materializa in 
stațiunile cu profil de cură balneară, 
care sint solicitate de un număr mare 
de oameni ai muncii 7

— împreună cu Institutul de bal- 
neofizioterapie și recuperare medi
cală al Ministerului Sănătății, s-au 
luat măsuri pentru introduceiea cu
rei balneare profilactice active — cu 
sejur de 12 zile — in stațiuni ca 
Felix, Eforie Nord, Herculane și Că- 
limănești-Căciulata. De asemenea, 
în stațiunile noastre s-a extins folo
sirea unor tratamente cu medica
mente românești originale, mult so- 

sintem ferm hotăriț! să ne îm
bogățim experiența Înaintată, să 
promovăm metode de exploata
re a. minereului de mare pro
ductivitate, să îmbogățim calitatea 
acestuia, să intensificăm cercetarea 
geologică pentru a pune in valoare 
noi zăcăminte, astfel ca, în anul ce
lei de-a 40-a aniversări a gloriosului 
jubileu de la 23 August și al Con
gresului al XlII-Iea al partidului, pe 
întregul cincinal și în perspectivă, să 
muncim mereu mai bine, mai efi
cient, sporindu-ne contribuția la 
realizarea programului energetic și 
de materii prime elaborat de partid, 
sub înțeleaptă dumneavoastră con
ducere. Exprimindu-ne, încă o dată, 
profunda noastră dragoste și recu
noștință pentru grija statornică pe 
care o manifestați față de îmbună
tățirea continuă a condițiilor de 
muncă și viață ale minerilor, comu
niștii, toți minerii și oamenii muncii 
din Cavnicul Maramureșului vă 
adresează, din adîncul inimilor, 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu, urări de 
multă sănătate, putere de muncă și 
viață Îndelungată, spre binele și fe
ricirea națiunii noastre socialiste, 
pentru gloria și prosperitatea Româ
niei socialiste".

(Agerpres)

antiimperialistă și Congresul al 
XIII-lea al partidului — construc
torii sătmăreni iși intensifică mun
ca pe șantierele noilor locuințe. Ca 
urmare, chiar in aceste zile a 
început recepția la alte 156 apar
tamente care sînt în curs de a fi 
predate locatarilor. Noile locuințe, 
confortabile, spațioase, au fost con
struite în cartierul, și el nou, 
„Micro-17 („Unio"), in perimetrul 
altor cartiere din municipiul Satu 
Mare, in orașul Cărei și în alte lo
calități. Pînă la sfîrșitul anului, în 
județ vor fi construite și predate 
locatarilor in total 1 900 de apar
tamente. (Octav Grumeza, cores
pondentul „Scinteii")...........  

licitate datorită eficientei lor tera
peutice, ca Boicil, Ulcosilvanil, Pell- 
Amar, Aslavital.

O sarcină deosebit de importantă 
revine ministerului nostru — și am 
și început să acționăm în acest 
scop — de a sprijini mai activ mă
surile inițiate de conducerea parti
dului și statului privind ocrotirea 
sănătății femeilor aflate în situația 
de a da viață copiilor sau femeilor 
cu copii. întreaga bază materială a 
turismului, care, prin dotările speci
fice, prin profilul balneoclimateric 
contribuie Ia ocrotirea mamei și co
pilului, o vom pune permanent în 
slujba acestui nobil scop. Faptul că 
avem stațiuni ca Sovata, Tinea, Fe
lix și altele care oferă condiții opti
me de cură pentru viitoarele mame 
ne obligă atît pe noi, cit și orga
nele de asistență rpedicală să ac
ționăm pentru a orienta măi mult 
femeile spre aceste „izvoare" de 
sănătate pentru ele și copii.

— Ce alte noutăți se conturează, 
pentru agenda turiștilor, in perspec
tiva apropierii sezonului de vară ’84 7

— Sezonul de vară va oferi multe 
noutăți. Zestrea turismului . se va 
îmbogăți cu noi capacități de cazare, 
baze de tratament, unități de ali
mentație publică, prin darea în folo
sință a noi complexe și hoteluri în 
stațiunile turistice Buziaș, Herculane 
și Felix, precum și in orașele Sibiu, 
Sulina, Baia Mare, Iași și Zimnicea. 
Răspunzînd unor mai vechi doleanțe 
ale unor colective de muncă, am 
lansat în acest an oferta de contrac
tare sistem „charter" a unor case de 
odihnă și cabane din Sinaia, Predeal, 
Ocna Sibiului și alte stațiuni. In 
acest fel, întreprinderile care sint 
interesate vor putea Încheia contracte 
cu oficiile județene de turișrn și 
dispune pe tot parcursul anului de 
capacitățile respective pentru odihna 
oamenilor muncii din propriile uni
tăți. Am luat, de asemenea, din 
timp măsuri ca pregătirile pentru se
zonul de vară în stațiuni și pe tra
seele turistice să fie terminate încă 
din luna aprilie, astfel ca, în mod 
practic, activitatea estivală să dema
reze din plin odată cu excursiile pri
lejuite de sărbătorirea zilei de 
1 Mgi.

Evident, noutățile sezonului turis
tic de vară sînt mult mai multe și 
despre ele vom informa cititorii la 
timpul potrivit

Constantin PRIESCU

Cronica zilei
La București au avut loc convor

biri între o delegație a Ministerului 
Industrializării Lemnului și Mate
rialelor de Construcții și o. delega
ție a Ministerului Construcțiilor și 
Materialelor de Construcții din Re
publica Populară Polonă. Cu acest 
prilej, miniștrii de resort din cele 
două țări, Ioan Florea și Stanislaw 
Kukuryka, au semnat, joi, un pro
tocol și o înțelegere în care sînt 
prevăzute lărgirea schimburilor re
ciproce de mărfuri și adîncirea co
laborării tehnico-științifice în dome
niul industriei materialelor de con
strucții și utilajelor specifice acestui 
domeniu.

A participat Boguslaw Stahura, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

Delegația poloneză a avut convor
biri cu Ion Petre, ministrul con
strucțiilor industriale, și a vizitat 
unități industriale și șantiere de 
construcții de locuințe din Capitală.

♦
O expoziție de carte greacă a fost 

deschisă, joi la amiază, în Capitală, 
în sala Universității cultural-științi- 
fice din strada Batiștei. Sînt prezen
tate peste 250 de volume — litera
tură social-politică, de largă infor
mare științifică și enciclopedică, be
letristică, de artă, manuale școlare, 
precum și o serie de lucrări româ
nești, apărute în limba greacă. In 
cadrul expoziției sînt expuse și o 
serie de reviste ce ilustrează boga
tele schimburi' culturale existente 
intre România și Grecia.

La festivitatea de deschidere au 
luat parte reprezentanți ai Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, Ministerului Afacerilor Externe, 
Centrului național pentru promova
rea prieteniei și colaborării cu alte 
popoare, Universității București, alți 
oameni de cultură.

A fost, de asemenea, prezent Di
mitrios Serbos, ambasadorul Repu
blicii Elene Ia București.

★
La magazinul „Muzica* * din Capi

tală s-a deschis „Săptămină discului 
cehoslovac", în cadrul căreia este 
prezentată producția discografică a 
firmelor „Supraphon", „Opus" și 
„Pantton".

15,00 Telex
15,05 Politehnica TV. Consultații pentru 

admiterea în învițămîntul supe
rior. Fizică

Î5.25 Viața culturală. Sub tricolor,, uniți 
în ideal

15,40 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

15,50 Emisiune în limba german3 (par
țial color)

16.20 Desene animate
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Românie, mîhdru plai — muzică 

populari
20,45 Cadran mondial (parțial color)
21,10 Teatru TV : „Surorile Boga“ de 

Horia Lovinescu. Ultima parte
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

MICA A PALATULUI — 17,15; 20,
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Mirii anului doi : CAPITOL 
(16 20 17) — 8,45; Uf 13,15; 15,30; 18; 20.
• Gară pentru doi : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 16; 19,15,.
• Aventurile ursuleților polari — 9;
10,45; 12,15; 14; Incredibilele aventuri 
ale unor italieni în Rusia — 15,45;
17,45; 19,45 : DOINA (16 35 38).
• Arma misterioasă : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20, VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17.30;
19,30.
• Scuzați, dv. vedeți fotbal? — 15,30; 
17,30; 19,30, Omul păianjen se În
toarce — 9; 11; 13 : BUZEȘTI (50 43 58).
• Efendi : FLACARA (20 33 40) — 15; 
17: 19.
• Balada cavalerului Ivanhoe : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Războiul stelelor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.
• Competiția : UNION (13 49 04) — 
9.30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15.
• Iubire fără soare : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Febra aurului : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Salamandra: FERENTARI (80 49 85)
— 10,30; 15,30; 17,30; 19,30, COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
• Domnișoara Noorie : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 1145; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Naufragiul : COTROCENI (49 48 48)
— 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Zică ce vor zice : PACEA (60 36 ss)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Afacerea Pigot : MUNCA (31 56 97)
— 15.30; 17,30; 19,30.

Au participat reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și: Educației So
cialiste, Casei de discuri „Electre- 
cord“, numeroși iubitori ai muzicii.

Au. fost de față Vladimir Vaclavik, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.S. Cehoslovace la București, repre
zentanți ai întreprinderilor de 
discuri din Cehoslovacia.

România-film prezintă

„galax*
Producție a Casei de filme 5

Decorurile : Mihai Beclu. Costu
mele : Andreea Hasnaș. Muzica : 
Marius Pop. Sunetul : ing. Dan lo- 
nescu. Imaginea s Aiecu Popescu. 
Scenariul și,, regia : Ion Popescu 
Gopo.

Cu : George Constantin, Mariana 
Cabanov, Radu Buznea, Angela 
loan, Claudiu Stânescu, Adela Mâr-

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15; Salonul — 19,30; (sala Ate
lier) ! Intre patru ochi (A) — 19; 
(sala „Ion Vasilescu", 12 27 45) : Gai
țele — 19,30: (sala Batiștei) : Gimnas
tică sentimentală — 20.
• Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele a- 
tirmărU artistice*.  Mălina Dandara — 
vioară. La pian : Baluca Gander — 
17; (Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Paul Staicu. Solist s 
Ventislav Nikolov (R.P. Bulgaria) — 
19.
• Opera Română (13 18 57) : Recital 
extraordinar de balet — 16; Don 
Quijote — 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 15,30, Mam’zeUe 
Nltouche — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : O 
lume pe scenă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19.
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) s 
Trestia gînditoare — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. șaia 
Magheru) : Jocul de-a vacanta —
19,30, (sala Studio) ; Acești Îngeri 
triști — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Amadeus — 19,30; (sala 
Giulești, 18 04 85) : Milionarul sărac 
— 19: (clubul I.C.T.B.) : Arta con
versației — 19.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase*  
(sală Savoy, 15 56 78) ; Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticlețl — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert ta— haz major

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada
Republicii Populare Revoluționare Guineea
La Ambasada Republicii Populare 

Revoluționare Guineea din București 
a avut loc, joi dimineața, prezenta
rea de condoleanțe îfi ' legătură cu 
Încetarea din viață a tovarășului 
Ahmed Sekou Toură, secretar gene
ral al Partidului Democrat din Gui
neea. președintele Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea, persona
litate remarcabilă a vieții politice 
africane și internaționale, prieten 
apropiat al poporului român.

In numele secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de. Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste 
România, au fost transmise sincere 
condoleanțe Partidului Democrat din 
Guineea, Guvernului Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, în
tregului popor guineez pentru aceas
tă grea pierdere. Au fost exprimate, 
de asemenea, sentimentele de adin- 
că compasiune, de profundă tristețe 
pe care le încearcă oamenii muncii 
din tara noastră pentru încetarea din 
viață a tovarășului. Ahmed Sekou

VREMEA ÎN. LUNA APRILIE
După cum ni se comunică de Ia 

Institutul de meteorologie și hidro
logie, temperaturile medii în luna 
aprilie se vor situa, în general, in 
jurul valorilor normale. Cantitățile 
de precipitații se vor apropia de va
lorile medii multianuale, iar în su
dul tării, pe alocuri, aceste valori pot 
fi și depășite.

în prima decadă, vremea va fi în 
general răcoroasă, mai ales noaptea 
și dimineața, cind temperaturile mi
nime vor coborî, .izolat, și sub zero 
grade, favorizînd producerea brume
lor. Ziua, cele mai ridicate tempe
raturi se prevăd către sfîrșitul de
cadei, cind vor urca pînă la 20 de 
grade. Vor cădea ploi locale, în
deosebi în sudul țării. In zona de 
munte, iar izolat și în nordul țării, 
precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare.

Decada a doua va fi mai caldă, 
dar in general instabilă, cu ploi în
deosebi sub formă de averse, însoțite

eulescu. Alexandru Darie, Radu Be- 
ligan, lurig Darie, Stela Popescu, 
Florin Piersic, Jorj Voicu, Dem Ra
dulescu, Ion Popescu, Vasile Hari- 
ton.

Film realizat în studiourile Cen
trului de producție cinematografică 
„București*.

— 19; (la clubul „Semănătoarea") : 
Un zlmbet... o floare — 14.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): 
Si cu Daniela, zece — 10.

cinema
• Vreau să știu de ce am aripi :
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, MELODIA (12 06 88) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 1S.45; 18;
20.15.
• Secretul Iul Bachus s PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; -13,30; 15,45; 18;
20.15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 73)
— 8; 10; 44; 16,15; 18,30; 20,30, FLA
MURA (85 77 12) — 8; 12,15; 15; 17,30;
19.45.
• Ringul: GRIVITA (17 08 58) — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18: 20. TOMIS
(21 49 46) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Prea cald pentru luna mai : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, LIRA (317171) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Imposibila Iubire : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9,15; 15; 18,30, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12; 16; 19.
• întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu
— 19,45, Femela dispărută — 10; 12; 
14; 16; 18: STUDIO (59 53 15).
• Bocet vesel — 18,30; 15,30; Aventu
ră te Arabia — 17,30; 19,30 : POPU
LAR (35 15 17).
• Un petic de cer : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Mexicul te flăcări : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,30; 11,15; 13,45; 16,45;
19.45, FAVORIT (45 31 70) — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,45, EXCELSIOR
(65 49 45) — 8,30; 11,15; 16; 19.
• Moartea vine la decolare : SALA 

Tourâ, conducător de seamă al po
porului guineez, care și-a adus o 
contribuție hotăritoare la lupta pen
tru eliberarea națională, pentru dez
voltarea economică și socială inde
pendentă a Guineei, la lupta po
poarelor pentru dreptul fiecărei na
țiuni de a-și hotărî liber, destinele, 
pentru pace, colaborare și înțelegere 
în întreaga lume.

Condoleanțele au fost prezentate 
de tovarășii Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Ion M. Nicolae, viceprim-ministru al 
guvernului, Gheorghe Dinu, ministrul 
industriei chimice. Alexandru Roșu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Mihai 
Nicolae, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

După prezentarea de condoleanțe, 
cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere.

S-a semnat în cartea de condo
leanțe deschisă la ambasadă.

de descărcări electrice și Intensifi
cări ale vîntului. Temperaturile 
maxime vor depăși pe alocuri și 26 
grade.

Decada a treia se va caracteriza, 
la început, printr-o nebulozitate mai 
accentuată, cu ploi care vor avea și 
caracter de averse însoțite de descăr
cări electrice, iar izolat și de grin
dină. Frecvența lor va fi mai mare 
în sudul țării. La munte, precipita
țiile vor fi sub formă de lapoviță și 
ninsoare, apoi cerul va fi variabil și 
vor cădea ploi de scurtă durată. 
De-a lungul întregii decade valorile 
minime ale temperaturii aerului se 
vor situa în general între zero și 10 
grâde, izolat mai coborîte, favorizînd 
producerea brumei, iar cele maxime 
vor fi cuprinse între 15 și 24 grade., 
pe alocuri mai ridicate.

(Agerpres) 
★

Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins intre S0 martie, ora ZI — 2 apri
lie, ora 21. In tară : Vremea va ti în 
genera! instabilă, îndeosebi in regiu
nile din vestul și nordul tării. Cerul va 
il variabil, mai mult noros. Vor cădea 
ploi, care vor avea și caracter de aver
să. însoțite de descărcări electrice în 
Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș 
Transilvania și nordul Moldovei. In ce
lelalte regiuni aceste fenomene vor 
avea caracter local. Vtat slab pină la 
moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată in regiunile din sud- 
vest șl estice ale tării, predominlnd din 
sectorul sudic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre zero și 10 grade, 
iar cele maxime între 8 și 18 grade, mal 
ridicate la începutul Intervalului în 
sud-estul țării. In București : Vremea 
va deveni instabilă, cu cer schimbător. 
Va ploua temporar și în averse. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 4 și 7 
grade, iar cele maxime între 5 șl ia 
grade. (Otilla Dlaconu, meteorolog de 
serviciu).

tv

• SISTEM „FONE
MOFON". Oamenii de știin
ță din Minsk au terminat lucră
rile de încercare și de exploata
re experimentală a noilor sinte
tizatori și analizatori ai vorbirii, 
destinați computerelor, roboților 
din diverse ramuri ale econo
miei naționale. Un asemenea 
sistem, numit „Fonemofon", a șl 
fost dat in funcțiune la Ministe
rul Construcțiilor și Economiei 
Comunale din Bielorusia și diri
jează rețeaua republicană de 
aprovizionare cu apă și energie 
electrică. Alte sisteme dispun 
de programe pentru centralele 
telefonice interurbane și pentru 
alte diverse servicii telefonice. 
Totodată, specialiștii au elaborat 
programe pentru un sistem 
„Fonemofon" destinat serviciilor

medicale și școlilor. De aseme
nea, un sintetizator destinat stu
dierii limbilor 6trăine în facul
tăți se află în stadiu de proiect 
pe masa specialiștilor.

• SPRE NOI PREMIE
RE IN TEHNICA TRANS
PLANTURILOR. Medicii vor 
putea recurge, în viitoarele de
cenii, la metoda transplantului 
pentru a înlocui secțiuni ale 
creierului uman, afectat de di
verse tulburări, a declarat, la 
o reuniune științifică organiza
tă la New York, cercetătorul a- 
merican Cari Cotmann. Pe baza 
experimentelor realizate pe co
bai. el a apreciat că tehnicile și 
cunoștințele actuale ar permite 
înlocuirea a circa 20 la sută din 
creierul omului, dar a exclus

posibilitatea unui transplant in
tegral, afirmind că .milioanele 
de terminații nervoase care ar 
trebui conectate ar face imposi
bilă o astfel de operație.

• VELOTYPE, 1000 de 
cuvinte pe minut — aceasta este 
viteza ce poate fi obținută cu o 
nouă mașină de scris produsă 
in Olanda — „Velotype". Potri
vit firmei constructoare, este 
vorba de un record mondial. 
Claviatura mașinii este împăr
țită în trei zone care grupează, 
pe lingă litere, cele .mai utilizate 
silabe. Microprocesorul cu care 
este' echipată mașina ii permite 
și corectarea unor greșeli de li
teră.
• REVENIREA CORĂ

BIILOR ? Marea Britanie va

lansa tn eurtod prima navă 
cu pînze destinată transportului 
de mărfuri. Evitind consumul 
de combustibil, ea va efectua 
curse regulate pe vechea rută 
comercială de-a lungul litoralu
lui vestic al Africii pînă în 
Marea Caraibilor. Nava va avea 
o lungime de 30 m și două ca
targe de cite 30 m fiecare; Con
structorii susțin că ea va putea 
dezvolta o viteză de 8,5 noduri 
și va parcurge în șase săptămîn! 
distanța Anglia — Insulele An
tigua. Dominica și St. Kitts și 
Nevies. Vasul va dispune și de 
două motoare diesel, folosite, 
to principal, doar pentru lucră

rile de înc'ărcare-descărcare. 
Echipajul lui va fi alcătuit din 
6—7 persoane.

• RECICLAREA STI
CLEI. In R. D. Germană se 
acordă o mare importantă reuti- 
lizării in industrie a diferitelor 
reziduuri menajere și industria
le ca materii prime pentru fa
bricarea diferitelor produse. 
Pentru stringerea lor s-a orga
nizat o rețea de puncte de co
lectare, depozitare și transport, 
care va ajunge — la sfîrșitul 
cincinalului —. la 1 600 unități. 
Eforturile depuse au început să

aducă rezultate apreciabile în e- 
conomia națională. Astfel, in 
sectorul sticlăriei de menaj s-a 
ajuns ca jumătate din totalul 
sticlelor care se vor produce în 
acest an în R.D.G. să fie fabri
cate din cioburi colectate. A- 
ceasta permite realizarea unor 
importante economii de nisip de 
cuarț și de energie electrică.

• VESTIGII DIN VRE
MEA LUI RAMSES AL II- 
LEA. în urma săpăturilor efec
tuate de o echipă de arheologi 
egipteni, la Sakkara — locali
tate situată la circa 30 km sud 
de Cairo — au fost descoperite 
monumentele funerare a cinci 
personalități apropiate farao
nului Ramses al II-lea. care a 
domnit între anii 1301 și 1235

î.e.n. Monumentele — construi
te din piatră, fiecare în greuta
te de jumătate de tonă — sint 
împodobite cu incrustați! și de
sene in relief reprezentînd di
verse scene ale vieții cotidiene 
a vechilor egipteni. Arheologii 
au făcut descoperirea la șapte 
metri adîncime și continuă să
păturile in speranța găsirii al
tor sarcofage și vestigii.

• PENTRU COMBA
TEREA ÎNAINTĂRII DE
ȘERTULUI. ° Perdea fores- 
tieră lungă de 1 500 km și cu 
o lățime între 20 și 30 km, 
alcătuită din nu mai puțin de 
șapte miliarde de copaci, va fi 
sădită in Algeria de la granița 
ca Marocul pină la granița cu

Tunisia. Rolul eî va fl să 
oprească înaintarea Saharei. 
După calculele specialiștilor, 
realizarea perdelei forestiere va 
duce la crearea unui microcli
mat favorabil, ceea ce va per
mite cultivarea unor întinse su
prafețe de terenuri.

• O TAPISERIE DE MĂ
TASE, DATÎND DE CIR
CA 2 000 DE ANI, • ** 
descoperită, printre alte obiec
te, intr-un mormînt din dinastia 
Han (206 î.e.n. — 220 e.n.), si
tuat într-o zonă a deșertului 
Tarim, în nord-vestul Chinei, 
în același Ioc aii mai fost des
coperite și alte țesături din 
mătase, lină Și bumbac, to cele 
mai diferite culori.

>



Concepția președintelui Nicnlae Ceausescu 
privind necesitatea dezarmării, 
înlăturării primejdiei nucleare 

prezentată la Conferința de la Geneva
GENEVA 29 — Trimisul Agerpres, 

Constantin Țintea, transmite : Con
cepția și inițiativele României, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, cu privire la nece
sitatea trecerii la măsuri concrete, 
eficiente pentru oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, in 
primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru înlăturarea pericolului răz
boiului nuclear, pentru eliminarea 
cu desăvîrșire a forței și amenințării 
cu forța din relațiile internaționale 
au fost reafirmate Ia Conferința 
pentru dezarmare de la Geneva, in 
cadrul ședinței plenare de joi, de șe
ful delegației țării noastre, ambasa
dorul Ion Datcu.

Evidențiind că, in condițiile inter
naționale actuale, sesiunea din acest 
an are o importanță excepțională, 
vorbitorul a releVat că restabilirea 
și dezvoltarea încrederii reciproce, 
ca și întărirea securității fiecărei na
țiuni devin exigențe fundamentale 
pentru asigurarea păcii, a destinderii 
și cooperării în lume. România — a 
arătat vorbitorul — acordă o impor
tanță deosebită lucrărilor conferin
ței pentru dezarmare. O securitate 
reală nu se poate realiza decît prin 
inițierea și promovarea constantă a 
unor măsuri efective de dezarmare, 
in primul rînd eliminarea pericolului 
unei noi escalade a înarmărilor nu
cleare pe continentul european și 
prevenirea unui război termonuclear, 
catastrofal pentru omenire.

în vederea atingerii acestui obiec
tiv se impune să fie întreprinse e- 
forturi sporite, serioase, fiind nece

FINLANDA

Festivitatea de la Universitatea din Turku
HELSINKI 29 (Agerpres). — La 

Universitatea din Turku, Finlanda, 
a avut loc festivitatea de donare 
a unei colecții de cărți si lucrări 
românești Facultății de limbi roma
nice a universității respective.

Fondul de lucrări cuprinde, in 
principal, volume din vasta operă 
social-politică. economică, filozofi
că și pe probletne internaționale 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Au fost donate, de asemenea, lu
crări referitoare la istoria, cultura. 
Știința și arta poporului român, la

BUDAPESTA: Sesiunea Comisiei Dunării
BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 

La Budapesta au avut loc lucrările 
sesiunii, a 42-a a Comisiei Dunării, 
la care au participat reprezentanții 
statelor membre, iar în calitate de 
observatori reprezentanții Ministeru
lui Transporturilor al R. F. Ger
mania, precum și delegați ai C.E.E., 
O.N.U., C.A.E.R.. U.I.T., Comisiei
Oderului. Sesiunea a examinat pro

sară crearea tuturor structurilor or
ganizatorice adecvate pentru des
fășurarea de negocieri in pro
blemele încredințate conferinței de 
către Adunarea Generală a O.N.U. 
La încheierea lunii martie, se poate 
afirma că intr-o serie de dome
nii au fost înregistrate progrese, 
că un important număr de poziții 
au fost conturate, permițîndu-se, ast
fel, căutarea, în continuare, a unor 
soluții de compromis, spre a se trece 
în cel mai scurt timp la angajarea 
de negocieri de fond în mai multe 
organisme.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat eforturile desfășurate de țara 
noastră în luna1 martie, cînd a de
ținut președinția conferinței, pentru 
dinamizarea lucrărilor, pentru ame
liorarea contactelor între delegațiile 
participante, identificarea de posibi
lități de armonizare a pozițiilor, ast
fel incit să poată fi realizate soluții 
pe baza cărora să fie posibil con
sensul.

în ceea ce privește Insă-negocie
rile propriu-zise din cadrul confe
rinței — a subliniat ambasadorul 
român — nu ne putem considera sa- 
tisfăcuți de rezultatele lor în raport 
cu agenda și sarcinile de o deose
bită importanță ce revin acesteia.

Șeful delegației tării noastre a lan
sat un apel delegațiilor participante 
de a acționa în spirit constructiv, 
responsabil, pentru ca la conferință 
să fie realizate soluții reciproc ac
ceptabile și. în final, măsuri concre
te de dezarmare, în conformitate cu 
marile sarcini aflate în fața forumu
lui de la Geneva, cu exigențele mo
mentului actual și așteptările po
poarelor. .

dezvoltarea multilaterală a Româ
niei in Anii construcției socialiste.

Cu acest prilej s-au scos in evi
dență prodigioasa activitate si ro
lul hotăritor ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
steiului român, contribuția sa deo
sebită la soluționarea problemelor 
internaționale, pasiunea și devota
mentul cu care luptă pentru întă
rirea păcii, prieteniei și colaborării 
in lume.

Au participat cadre didactice, re
prezentanți ai bibliotecii universi
tare, studenți, precum șl ambasado
rul României la Helsinki.

bleme juridice de organizare și 
financiare și a adoptat documente 
privind dezvoltarea și asigurarea se
curității navigației pe Dunăre.

Reprezentantul țării noastre, am
basadorul Victor Bolojan, a fost 
ales în funcția de vicepreședinte al 
Comisiei Dunării pentru perioada 
1984—1986.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN■ ■
• înaltul comitet politico-militar a hotărît încetarea focului 
Ia Beirut și în suburbiile sale • Acord privind deschiderea 
„liniei verzi” care separă cele două sectoare ale capitalei 

libaneze
BEIRUT 29 (Agerpres). — înaltul 

comitet politico-militar format, prin 
hotărîrea Conferinței asupra dialo
gului în Liban, din reprezentanți 
politici și militari ai armatei liba
neze și ai celor trei miliții principale 
— druze, șiite și creștine — întru
nit sub conducerea președintelui 
Amin Gemayel, a hotărît încetarea 
focului în cele două sectoare ale 
Beirutului și în suburbiile acestuia, 
informează agențiile Associated Press 
și Reuter.

Participanții au căzut de acord, de 
asemenea, asupra deschiderii „liniei 
verzi" care separă cele două sec
toare ale Beirutului, sub supraveghe
rea forțelor naționale de poliție, 
precum și asupra unui plan de re
deschidere a portului și aeroportu
lui internațional Beirut, adaugă ace
leași surse.

Pe de altă parte, primul ministru 
libanez, Shafic Al-Wazzan, a con
damnat miercuri seara bombarda
mentele din Beirut și împrejurimi, 
care sînt îndreptate îndeosebi îm
potriva populației civile. El a lansat 
un apel la respectarea încetării focu
lui și a calificat uciderea persoa
nelor nevinovate drept „masacru" 
care nu are nimic comun cu răz
boiul. menționează agenția France 
Presse.

pe scurt

~l

REUNIUNE CONSACRATĂ COOPERĂRII Șl SECURITĂȚII IN ZONA 
MEDITERANEI. In capitala Maltei, La Valletta, s-au deschis miercuri lu
crările unei reuniuni pregătitoare a reprezentanților țărilor membre ale 
mișcării de nealiniere din bazinul Mării Mediterane. Iau parte delegații 
din Malta, Algeria, Cipru, Egipt, Iugoslavia, Libia, Maroc, O.E.P., Siria 
și Tunisia. India și Liga Arabă participă ca observatori. Reuniunea ur
mează sa definească ordinea de zi, data și locul viitoarei conferințe mi
nisteriale a țărilor nealiniate din această regiune, care va fi consacrată 
problemelor privitoare la cooperarea și securitatea in zona Mediteraneiproblemelor privitoare la cooperarea 
- relevâ agenția Taniug.

PREȘEDINTELE FRANȚEI, 
Franșois Mitterrand, și-a încheiat, 
miercuri, la New York, vizita de 
două săptămini făcută în Statele 
Unite. Agenția France Presse re
amintește că aceasta i-a prilejuit 
șefului statului francez un amplu 
dialog cu președintele Ronald 
Reagan și alte oficialități america
ne, precum și cu reprezentanți ai 
cercurilor economice și politice din' 
S.U.A., pe teme ale relațiilor bila
terale, precum și referitoare la 
probleme internaționale de interes 
comun.

!

CONSTITUIREA ÎN S.U.A. A 
UNEI COALIȚII PENTRU FOLO
SIREA PAȘNICA. A SPAȚIULUI 
COSMIC. Printre organizatori se 
numără' un senator, 12 membri ai 
Camerei Reprezentanților, cunoscuți 
oameni de știință americani, pre- 

, cum și organizații ca Asociația 
adepților controlului asupra înar
mărilor, Federația oamenilor de 
știință americani, „Medicii în luptă

PARIS. — Guvernul francez a ac
ceptat să trimită la Beirut un grup 
de militari pentru a supraveghea 
aplicarea încetării focului, infor
mează un comunicat al Ministerului 
Relațiilor Externe al Franței. Ob
servatorii — notează agenția France 
Presse — vor fi subordonați înaltu
lui comitet politic și militar liba
nez, creat în urma hotăririi Confe
rinței asupra dialogului in Liban, de 
la Lausanne. .

Ministerul francez de Externe a pre
cizat că trimiterea observatorilor are 
loc ca urmare a unei cereri formu
late în acest sens de’ președintele 
Libanului, Amin Gemayel, m numele 
tuturor părților prezente la Confe
rința de la Lausanne.

LONDRA. — „Retragerea forțelor 
israeliene din sudul Libanului repre
zintă o condiție principală și esen
țială pentru reîntoarcerea ambasa
dorului egiptean în Israel, intrucit 
Egiptul nu acceptă ca partea de sud 
a acestei țări să devină o nouă 
Cisiordanie" — a declarat vicepre- 
mierul și ministrul egiptean al afa
cerilor externe, Kamal Hassan Ah, 
intr-un interviu acordat ziarului de 
limbă arabă „Al Chark Al Awsat", 
care apare la Londra, informează 
agenția M.E.N. ' 

AGENȚIILE DE PRESA (din actualitatea polițîcȚ) 
italia Puternice frâmîntâri sociale

pentru responsabilitatea socială" șl 
altele. Organizația își propune să 
lupte pentru încetarea totală a ex
periențelor cu armele antisatelit, 
încheierea unui tratat între S.U.A. 
și U.R.S.S. care să interzică acest 
sistem, încetarea finanțării activi
tăților de creare a unui „sistem 
strategic de apărare" în Cosmos și 
respectarea prevederilor Tratatului 
sovieto-american privind limitarea 
sistemelor de apărare antirachetă.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
REVOLUT IEI AL REPUBLICII 
GUINEEA-BISSAU, Joao Bernardo 
Vieira, a preluat, pe lingă funcția 
de șef al statului, și pe cea de 
prim-ministru al guvernului țării, 
informează agenția France Presse.

CONGRESUL PARTIDULUI LI
BERAL ITALIAN. La Torino s-au 
deschis lucrările Congresului Parti
dului Liberal Italian, la care parti
cipă aproximativ 700 de delegați. 
Partidul Liberal Italian, bare la

Dobînzile înalte 

perpetuează recesiunea 

în țările vest-europene
• BRUXELLES 29 (Agerpres). — Si
tuația economică din Europa occi
dentală, îndeosebi din țările C.E.E., 
a fost anul trecut nefavorabilă. Pro
dusul lor național brut, potrivit esti
mărilor, a rămas la nivelul redus 
de criză din 1982. în 1983, el a cres
cut întrucîtva numai în Marea Bri- 
tanie, dar s-a redus în Italia, iar in 
Franța, Belgia, Olanda și o serie de 
alte țări a rămas la nivelul anului 
anterior. în ansamblu, produsul na
țional brut al țărilor vest-europene 
stagnează de patru ani consecutiv.

Această situație se datorează în 
mare măsură, sint de părere exper- 
ții, politicii economice și financiare 
pe care S.U.A. o promovează față 
de aliații lor. Astfel, cu ajutorul do- 
binzilor bancare ridicate, majorind 
cursul dolarului. S.U.A. scot din Eu
ropa occidentală sume uriașe, iși re
dresează propria economie, privează 
țările vest-europene de fonduri pen
tru intensificarea activității econo
mice. provoacă inflația, accelerează 
creșterea șomajului. în prezent, în 
Europa occidentală sînt înregistrați 
oficial peste 19 milioane de șomeri.

ultimele alegeri a întrunit 2,6 la 
sută din sufragiile electoratului, 
este cel mai mic partener al coali
ției guvernamentale de la Roma, 
din care fac parte, de asemenea, 
democrat-creștini, socialiști, repu
blicani și socialiști-democratici.

DOUA AVIOANE AMERICANE, 
zburînd la mare altitudine, au 
violat marți, in momente diferite, 
spațiul aerian al R.P.D. Coreene, 
pătrunzind adine deasupra apelor 
teritoriale ale țării, la est de pro
vincia Kosyong — transmite agen
ția A.C.T.C. Reprezentantul R.P.D. 
Coreene in Comisia militară de ar
mistițiu din 
printr-o notificare 
protest energic 
certnd să 
țiuni, care 
zonă.

Coreea a exprimat, 
telefonică, un 

părții americane, 
înceteze asemenea ac-
pun in pericol pacea in

DE TARI OCCIDENTA-CELE 21
LE MEMBRE . ALE AGENȚIEI 
INTERNAȚIONALE PENTRU E- 
NERGIE au cerut experților lor să 
studieze mijloacele pentru asigura
rea unei mai bune coordonări a 
utilizării stocurilor lor petroliere în 
caz de perturbare a aprovizionării 
cu țiței. Potrivit ultimelor estimări 
ale A.I,E., cele 
țin in prezent 
tone de țiței, 
zile de consum.

21 țări membre de- 
circa 407 milioane 

suficient pentru 92

_J

ÎNCHEIEREA congresului partidului țărănesc unit 
DIN POLONIA

VARȘOVIA 29 (Âgerpres). — La 
Varșovia s-au ihcheiat lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Țărănesc Unit din Polonia.

Luind cuvintul în cadrul lucrări
lor. Wojciech Jaruzelski, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone. a evidențiat — relatează agen
ția P.A.P. — colaborarea dintre 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez 
și Partidul Țărănesc Unit, subli
niind că transformările petrecute în 
ultimii 40 de ani au sporit și adîn- 
cit legăturile care unesc muncitorii 
și țăranii, orașul și satul polonez.

Wojciech Jaruzelski a relevat, tot
odată. că opțiunea marxist-leninistă, 
logica procesului istoric, locul de 
frunte ocupat de clasa muncitoare 
in construirea socialismului au fă
cut din rolul de conducător al 
P.M.U.P. o lege organizatorică vi

Reuniunea Consiliului ministerial al Ligii Arabe
TUNIS 29 (Agerpres). — La Tunis 

a început, joi, reuniunea Consiliului 
ministerial al Ligii Arabe, la care 
participă miniștrii de externe și 
alți reprezentanți din 21 de țări 
membre ale organizației. Sint exami
nate, cu prioritate, ultimele evoluții 
ale problemei palestiniene, situația

Scena politică italiană este domi
nată, in aceste zile, de aprinsele 
dezbateri din parlament și din ca
drul diferitelor formațiuni politice 
și organizații sindicale in legătură 
cu pachetul de măsuri economice a- 
doptat luna trecută (sub forma unui 
decret-lege) de guvernul de coaliție. 
Practic, guvernul a subliniat că a- 
ceste măsuri impun sacrificii care 
sînt obligatorii pentru combaterea 
inflației și trecerea la îmbunătățirea 
vieții economice.

Așa cum este cunoscut, măsurile 
preconizate în scopul reducerii infla
ției vizează, in principal, reducerea 
„scării mobile" — mecanism de 
indexare a salariilor la spirala in
flaționistă, aflat in vigoare în Italia 
din 1975. Deși în schimbul reducerii 
scării mobile guvernul s-a angajat 
să stopeze creșterea tarifelor publice 
sau să nu admită majorarea lor cu 
mai mult de 10 la sută, să blocheze 
pe timp de un an creșterea chirii
lor și să creeze „contracte de solida
ritate" in întreprinderile aflate in 
dificultate, reducind orarul de mun
că, dar și salariile pentru a crea noi 
slujbe, marea majoritate a oameni
lor muncii italieni au considerat a- 
ceste „compensații" ca insuficiente 
sau chiar echivalînd cu noi sacrifi
cii și nu s-au arătat dispuși să-și 
vadă în continuare serios ajustate 
veniturile. Puternica centrală sindi
cală Confederația generală italiană a 
muncii (C.G.T.L.), care numără peste 
4 milioane și jumătate de membri, 
și-a exprimat refuzul de * accepta 
decretul-lege prezentat ; totodată, 
trebuie arătat că celelalte două cen
trale sindicale — Confederația italia
nă sindicală a muncii (C.I.S.L.) și 
Uniunea italiană a muncii (U.I.L,) — 
și-au dat asentimentul la măsurile 
stipulate în decret, ulterior și aripa 
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tală și o necesitate Imperioasă, , 
formele de colaborare dintre 
două partide se îmbogățesc continuu, 
impulsionind creșterea răspunderii 
comune pentru statul socialist.

Reliefînd că importanța Congresu
lui P.Ț.U. este determinată de si
tuația economică a țării, de situa
ția agriculturii și industriei alimen
tare. primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. a arătat că necesitățile a- 
limentare ale țării trebuie să fie a- 
sigurate din resurse proprii, iar sec
torul socializat — cooperativele de 
producție și gospodăriile de stat — 
se impune să devină un sector mo
del.

Congresul a ales organele de con
ducere ale partidului. în funcția de 
președinte al Comitetului Director al 
Partidului Țărănesc Unit a fost re
ales Roman Malinowski.

din teritoriile arabe ocupate de Is
rael, cohflictul iraniano-irakian. re
lațiile interarabe și interafricane.

în unanimitate, participanții au 
hotărît realegerea lui Chedli Klibi 
(Tunisia) in funcția de secretar ge
neral al Ligii Arabe.

socialistă din cadrul C.G.I.L. trecînd 
de partea guvernului.

Imediat după anunțarea oficială a 
măsurilor preconizate, tensiunea so
cială a crescut considerabil în în
treaga Italie. Potrivit relatărilor 
ziarelor italiene și agențiilor inter
naționale de presă, zeci și sute de 
manifestații de protest, precum si 
numeroase întreruperi de lucru s-au 
înregistrat la Florența, Genova, Mi
lano, Napoli și in alte localități din 
țară.

Aceste acțiuni de protest au culmi
nat cu impunătoarea manifestație de 
la Roma de la sfirșitul săptămînii 
trecute, considerată de observatorii 
politici italieni drept una din cele 
mai mari din întreaga perioadă 
postbelică. 35 trenuri speciale, 4 000 
de autobuze și mii de mașini au 
adus pe străzile capitalei pest • 
700 000 de oameni ai muncii, veniți 
din toate colțurile țării să-și expr’ 
me protestul față de amintitele m 
suri economice.

Cu toate că decretul-lege a putut 
fi adoptat in Senat, numeroși obser
vatori se îndoiesc totuși că el va fi 
aprobat și de Camera Deputaților 
pină la termenul-scadență, care este 
15 aprilie, fără ca partidele ce com
pun actualul cabinet să ia în consi
derație cel puțin o parte din reven
dicările păturilor largi de oameni at 
muncii, în acest context se cuvine 
amintită și hotărirea comuniștilor 
italieni, anunțată de secretarul ge
neral al partidului, Enrico Berlin-, 
guer, la ultima ședință plenară a 
Comitetului Central, de a depune 
toate eforturile pentru a evita pune
rea în practică a respectivului de
cret-lege.

Radu BOGDAN

IDEI NOVATOARE, PROFUND UMANISTE ÎN GÎNDIREA TEORETICĂ Șl ACTIVITATEA 
PRACTICĂ PE PLAN INTERNAȚIONAL A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
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întărirea securității in Europa impune eforturi susținute 
pentru dezvoltarea încrederiij măsuri efective de dezarmare

„Acordăm o mare însemnătate desfășurării Conferinței pentru secu
ritate, încredere și dezarmare de la Stockholm. In prima etapă a acestei 
conferințe s-au formulat o serie de propuneri importante. Pe această 
bază, va trebui acționat pentru a se ajunge la un acord corespunzător în 
etapele următoare, astfel îneît conferința de la Stockholm să reprezinte 
un moment important în întărirea securității și cooperării în Europa, 
pe calea dezarmării".

NICOLAE CEAUȘESCU
In cuvintareo rostită in cadrul recentei plenare a Comitetului Central 

al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus din nou în atenție 
situația deosebit de gravă creată in ultimul timp pe plan mondial, și 
îndeosebi in Europa, ca o consecință directă a intensificării înarmărilor 
nucleare. Pornind de la această realitate, secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, a adresat conducătorilor' de state și guverne, 
oamenilor politici, tuturor popoarelor europene chemarea stăruitoare de 
a-și uni eforturile pentru oprirea acestei evoluții periculoase, pentru 
apărarea dreptului suprem al oamenilor la existență, la viață. In același 
spirit, Marea Adunare Națională, în Apelul adresat Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Congresului S.U.A., parlamentelor din țările europene pe teritoriul 
cărora se amplasează rachete nucleare cu rază medie de acțiune, 
parlamentelor din celelalte țări europene și din Canada, evidențiind 
marea răspundere pe care o au parlamentele în fața propriilor popoare — 
ca reprezentante ale voinței acestora - cheamă la acțiuni unite pentru a 
determina măsuri practice, concrete pentru înlăturarea primejdiei ce 
planează asupra Europei și a întregii omeniri.

Primatul tratativelor. Aceas" 
tfi poziție activă, profund constructivă 
a României socialiste răspunde unor 
preocupări la scară internațională, ce 
își găsesc expresia în tot mai frec
ventele luări de poziție pentru opri
rea cursei înarmărilor, în multipli
carea acțiunilor politico-diplomatice 
îlustrind dorința de dialog, ca unica 
alternativă rațională pentru depă
șirea actualei situații atît de încor
date. Un loc important în ansamblul 
acestor preocupări revine Confe
rinței pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare in 
Europa, a cărei primă etapă s-a în
cheiat de curînd la Stockholm.

România, care se numără printre 
inițiatorii conferinței, a acordat și 
acordă o mare însemnătate lucrărilor 
acesteia, considerînd că. așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în actualele împrejurări internațio

nale, ea poate avea un rol foarte im
portant în adoptarea de măsuri 
concrete în direcția destinderii. Prin 
însăși tematica ei, conferința este 
chemată să contribuie la reducerea 
riscurilor unui război, la creșterea 
încrederii între state șl trecerea la 
măsuri de dezangajare militară și 
dezarmare pe ansamblul continen
tului.

în prima etapă a conferinței, 
statele participante și-au expus 
punctele de vedere, au avansat pro
puneri concrete pentru întărirea în
crederii și securității. De un larg in
teres s-au bucurat „Poziția Româ
niei, concepția și considerentele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa", do
cument ce a supus atenției țărilor 
participante un evantai larg de pro
puneri realiste, menite să deschidă o 
perspectivă concretă eliminării peri

colului nuclear de Pe continent, edi
ficării unei Europe a păcii, secu
rității și colaborării.

Din păcate, între timp, în Euro
pa a continuat instalarea de noi 
rachete. După Republica Federală 
Germania și Marea Britanie, și în 
Italia, la baza militară siciliană de 
la Comiso, a început instalarea de 
rachete cu rază medie de acțiune, 
Totodată, au devenit cunoscute și 
alte măsuri pe linia escaladării ra- 
cheto-nucleare. Cu alte cuvinte, în 
vreme ce în Suedia, la Stockholm, 
se discuta despre încredere, în alte 
țări și în alte locuri de pe continent 
se adoptau în continuare măsuri de 
creștere a înarmărilor — ceea ce, 
firește, numai încredere nu poate 
genera ! După cum se știe, lucrările 
conferinței ar urma să dureze cîțiva 
ani. Apare pe deplin firească între
barea : in timp ce la masa tratati
velor se va discuta despre încredere, 
pe teren se va continua să se acțio
neze in sens contrar ?

Pentru un climat nou, de 
destindere și înțelegere. 
periența, practica vieții interna
ționale demonstrează că încrederea 
nu este un scop în sine, o categorie 
abstractă, ci o parte integrantă a 
conceptului de securitate — scopul 
și obiectivul esențial. Este, desi
gur, o realitate că, acționîndu-se 
în direcția sporirii încrederii, s-ar 
aduce o contribuție concretă la 
eliminarea surselor generatoare de 
tensiune, la promovarea proce
sului de destindere. Acestei ce
rințe majore îi răspund măsurile de 
creștere a încrederii propuse de 
România în cadrul conferinței de la 

Stockholm — Intre caro renunțarea 
la amplasarea de noi trupe și baze 
militară pe teritoriul altor state în 
Europa, dezvoltarea măsurilor de 
notificare a acțiunilor militare de 
anvergură, stabilirea de-a lungul 
frontierei dintre țările membre ale 
N.A.T.O. și țările participante la 
Tratatul de la Varșovia a unui culoar 
liber de arme nucleare etc.

In același timp, și alte state au 
prezentat propuneri similare, ilus- 
trînd preocuparea existentă pentru 
atenuarea incordării pe continent. 
Există astfel un bogat capital de 
idei și propuneri. Important este ca, 
pe această bază, în etapele următoa
re ale conferinței, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să se 
manifeste voința politică necesară 
pentru a se ajunge la Înțelegeri co
respunzătoare pentru diminuarea 
stării de confruntare, pentru spo
rirea încrederii. Trebuie spus că 
chiar dacă asemenea măsuri nu 
pot duce automat la ' excluderea 
riscurilor sau pericolului de conflict, 
este neîndoios că aplicarea lor ar 
avea efecte pozitive, ar favoriza 
crearea unui climat nou, de natură 
să permită abordarea cu succes a 
problemelor propriu-zise de întărire 
a securității, de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare nucleară.

Constituie o realitate faptul că 
trecerea Ia acțiuni efective de dezar
mare nu poate fi concepută fără 
existenta unui climat de încredere, 
tot astfel cum numai pășindu-se pe 
calea dezarmării se va putea edifica 
o adevărată încredere între state. 
Dealtfel, in cuvîntarea rostită la 
plenara C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pronunțîndu-se 

pentru continuarea eforturilor în 
cadrul conferinței de lâ Stockholm 
pentru întărirea încrederii, sublinia 
totodată cu toată limpezimea că este 
stringent necesar să se acționeze 
pentru oprirea amplasării de noi 
rachete nucleare, retragerea celor 
existente, pentru eliberarea conti
nentului de orice fel de arme nu
cleare.

încrederea nu poate fi 
clădită pe munți de rache
te Securitatea europeană a fost grav 
afectată tocmai ca urmare a faptu
lui că pe continent s-au acumulat 
peste 15 000 de încărcături nuclea
re, avînd o putere de 50 000 mega- 
tone 1 Iar ele sînt capabile să dis
trugă de mai multe ori nu numai 
continentul nostru, ci întreaga plane
tă, civilizația făurită de umanitate 
de-a lungul mileniilor. Se știe că toc
mai acumularea de noi și noi arme a 
dus la erodarea treptată a destinde
rii. Orice măsură de înarmare nu
cleară a generat tensiuni, a făcut să 
crească suspiciunile. S-ar putea oare 
imagina că prin instalarea noilor ra
chete cu rază medie de acțiune — ale 
căror caracteristici principale sint 
sporirea considerabilă a puterii ex
plozive, a vitezei de deplasare și a 
gradului de precizie — se va ajunge 
la o mai mare securitate ? Dimpo
trivă, după cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la 
plenara C.C. al P.C.R., orice nouă 
armă nucleară ce va fi instalată va 
face să crească riscurile de. distru
gere a civilizației, a întregii ome
niri.

Este evident cit de rapid au cres
cut insecuritatea, neliniștea, neîncre
derea acum, în faza incipientă a in
stalării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune, cînd, de pildă, în ce pri
vește țările N.A.T.O., au fost insta
late doar primele rachete „Pershing 
II" și „Cruise". Dar peste cinci ani, 
cînd se va ajunge la 572 de aseme
nea rachete, cărora ar urma să Ii se 
adauge, ca răspuns, altele ?

Viața, experiența ultimilor ani, 
îndeosebi, evidențiază cu putere că 
pe o asemenea cale nu se pot edi
fica securitatea, pacea, încrederea 
intre țări și popoare. Condiția esen
țială a instaurării unei păci și 
securități trainice in Europa constă 
in adoptarea unor măsuri reale. 

concrete, pe linia dezarmării, In 
primul rind a dezarmării nucleare. 
Este „problema problemelor" conti
nentului nostru și a Întregii vieți 
internaționale.

Un moment internațional 
de mare răspundere. statele 
participante la reuniunea de la 
Stockholm — și între ele se nu
mără și cele care au acceptat am
plasarea pe teritoriul lor de noi 
rachete — sînt, in mare parte, pre
zente și la Conferința pentru dezar
mare de la Geneva, ca și la negocie
rile de la Viena privind măsuri de 
reducere a forțelor armate și arma
mentelor din Europa centrală. Toa
te, in principiu, se pronunță fi 
pentru securitate și pentru dezarma
re. Esențiale sint insă nu declarațiile 
de bune intenții, ci faptele, voința 
politică pentru a se trece Ia măsuri 
concr e în această direcție. Tocmai 
pornind de la situația gravă existen
tă pe continent se impune o concer
tare a eforturilor pentru găsirea căi
lor de Înțelegere in vederea elimină
rii a înșiși factorilor ce pun în pri
mejdie viața popoarelor europene, a 
tuturor popoarelor lumii : armele 
nucleare.

In această direcție de perspectivă 
se Înscriu propunerile României 
prezentate în fața Conferinței de la 
Stockholm și în alte foruri internațio
nale, propuneri izvorîte din convin
gerea că numai pășindu-se pe calea 
dezarmării se va putea edifica o 
adevărată încredere/ — ceea ce ar 
permite să se înainteze spre marele 
deziderat al popoarelor, spre eli
minarea definitivă a primejdiei nu
cleare.

In numele acestor interese, cu 
gîndul la viitorul generației de azi 
și al celor care vor veni, România 
și-a reafirmat, prin glasul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, hotă
rîrea de a acționa neabătut pentru 
realizarea de înțelegeri în direcția 
diminuării și eliminării pericolului 
nuclear, pentru realizarea unei Eu
rope a păcii, destinderii și colaboră
rii. Este un obiectiv a cărui înfăp
tuire este pe deplin posibilă dacă, 
dincolo de orice alte considerente, 
vor prevala interesele supreme ale 
tuturor popoarelor.

Dumitru ȚINU

In favoarea unei soluții negociate a conflictului din America Centrală
SAN SALVADOR 29 (Agerpres). — 

în cursul unei conferințe de presă, 
Salvador Samoya, Hector Oqueli, 
Ruben Zamora și Mario Aguimada, 
lideri ai Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională—Frontul 
Democratic Revoluționar (F.M.L.N.— 
F.D.R.) au declarat că așa-zisele ale
geri prezidențiale de duminică din 
Salvador constituie un eșec politic 
pentru regimul din această țară. Cu 
același prilej ei au lansat un apel 
țărilor Grupului de la Contadora 
(Mexic, Panama, Columbia și Vene
zuela) să găsească o soluție nego
ciată conflictului din America Cen
trală. Totodată, ei au reafirmat po
ziția forțelor democratice insurgente 
in legătură cu începerea de convor
biri constructive privind formarea în 
Salvador a unui guvern provizoriu 
de amplă reprezentare care să ga
ranteze alegeri cu adevărat demo
crate.

♦
MANAGUA 29 (Agerpres). — 

Forța contrarevoluționară sprijinită 
din exterior continuă atacurile asu
pra regiunii de nord a Republicii 
Nicaragua, a anunțat comandantul 
forțelor armate sandiniste din re
giune. Elemente antiguvernamentala 
somoziste au atacat in cursul ulti
melor zile obiective situate în de
partamentul Nueva Segovia din nord, 
dar ele au fost respinse de forțe ale 
Armatei populare sandiniste.

R. F. GERMANIA

„Activitatea grupurilor 
neonaziste — o jignire 

adusă victimelor 
fascismului"

BONN 29 (Agerpres). — Fracțiu
nea parlamentară a Partidului Social- 
Democrat din R. F. Germania a con
damnat proiectata întrunire, pentru 30 
martie, în orașul' Oberaula, a fostei 
divizii hitieriste SS „Totenkopf", 
subliniind că asemenea întruniri con
stituie o jignire a victimelor fascis
mului, informează agenția D.P.A. 
Fracțiunea a adoptat o rezoluție in 
care cere adoptarea imediată a unei 
legi împotriva „agitației neonaziste 
criminale", adaugă agenția Associa
ted Press. '

Pe de altă parte, lise Brusis, 
membră a conducerii Uniunii sindi
catelor vest-germane, a cerut auto
rităților de resort să interzică ime
diat desfășurarea întrunirii foștilor 
SS-iști, „foști supraveghetori în la
gărele de concentrare, călăi care au 
torturat oameni". Ea a apreciat că- 
proiectata întrunire reprezintă „o 
provocare politică".


