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înscriind prin rezultatele sale rodnice un nou și important 

moment in evoluția mereu ascendentă a conlucrării româno- 

bulgare, in interesul construcției socialiste in cele două țâri 

vecine și prietene, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării 

în Balcani și întreaga Europă, s-a încheiat

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

Vineri, 30 martie, s-a încheiat 
vizita de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar genera) 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a efectuatro, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Republi
ca Populară Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Prin întreaga desfășurare, prin 
Înțelegerile realizate și rezultatele 
sale rodnice, noul dialog la nivel 
înalt s-a înscris ca un moment deo
sebit de important în dezvoltarea 
bunelor relații dintre cele două 
partide, țări și popoare, a relevat, 
o dată mai mult, rolul determinant 
al întîlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov în sta
bilirea coordonatelor fundamentale 
și a principalelor direcții de acțiune 
pentru amplificarea și aprofundarea 
continuă a colaborării dintre Româ
nia și Bulgaria, un exemplu de 
conlucrare între târî socialiste, ve
cine și prietene.

De la Praveț pină la aeroportul 
din Sofia, unde a avut loc ceremo
nia oficială a plecării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de to
varășul Todor Jivkov.

Pe aeroport, o gardă militară pre
zintă onorul. S-au intonat imnurile 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare Bul
garia.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au trecut apoi in revistă garda 
de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat 
rămas bun de la oficialitățile bulga
re venite să-i salute la plecare. Erau 
prezenți tovarășii Grișa Filipov, 
Milko Balev, Ognian Doinov, Petăr 
Mladenov, Stanko Todorov, Todor 
Bojinov, Ciudomir Aleksandrov,
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Vineri, 30 martie, s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

s-au reîntîlnit cu tovarășul Todor Jivkov

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena Ceausescu

9 9 ’

întîmpinați cu sentimente 
de stimă și caldă afecțiune 

la întoarcerea în patrie

încheierea convorbirilor oficiale
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

La convorbiri au participat :
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 Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
Silviu Curticeanu, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Mitea, membru al

C.C. al P.C.R., consilier al secretaru
lui general al P.C.R. și al președin
telui Republicii, Gheorghe Cioară, 
membru al C.C. al P.C.R., ambasado
rul României la Sofia,.alte persoane 
oficiale. 1

Din partea bulgară — tovarășii 
Petăr Mladenov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., ministrul 
afacerilor externe, Andrei Lukanov, 
membru supleant al Biroului,- Politic 
al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, 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
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au revenit, vineri 
după-amiază, in Capitală, după vizi
ta de prietenie efectuată în Republi
ca Populară Bulgaria, la. invitația 
tovarășului Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, a fost însoțit 
de tovarășii loan Totu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis
tru al guvernului, Ștefan Andrei, 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Silviu 
Curticeanu, secretar al C.C. al P.C.R., 
de alte persoane oficiale.

Ceremonia sosirii s-a desfășurat 
pe aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele partidului și sta
tului, care încadrau portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de tova
rășii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manea Mănescu, Paul 

Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, Ilie 
Verdeț, Miu Dobrescu, Marin Enache, 
Mihai Gere, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Ion Ursu, 
Richard Winter, precum și de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești.

Un grup de pionieri a oferit flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

La ceremonia sosirii au fost de față 
Malcio Malcev, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Bulgariei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

COMUNICAT
privind vizita de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, împreună 

cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Republica Populară Bulgaria

'Ineri dimineața, tovarășul Nicolae 
Cenișescu, secretar general al Parti- 
duliț Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varăș Elena Ceaușescu s-au rein- 
tilnit cu tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Dialogul la nivel inalt româno- 
bulgar, ca-e a continuat cu acest 
prilej, a fost consacrat unor proble
me actuale ale vieții internaționale.

O atenție deosebită ,a fost acordată 
problemelor legate de securitatea 
europeană. în acest context, a fost 
relevată necesitatea de a se face 
totul pentru oprirea amplasării ră
cnetelor americane cu rază medie de 
ncțibne în Europa, pentru eliminarea 

celor existente, pentru eliberarea to
tală a continentului de armele nu
cleare.

în timpul convorbirilor, cei doi 
conducători de partid și de stat s-au 
pronunțat în favoarea intensificării 
eforturilor in direcția întăririi rela
țiilor de prietenie și bună vecinătate 
dintre țările balcanice, a promovării 
între acestea a unei largi conlucrări 
în domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și in alte sec
toare de interes comun, a transfor
mării Balcanilor intr-o zonă a co
laborării și păcii, lipsită de arme 
nucleare.

A fost subliniată, de asemenea, ne
cesitatea întăririi conlucrării pe plan 
internațional în vederea reglementă
rii, exclusiv pe cale pașnică, a stări
lor de încordare și conflict existente 

în diferite regiuni ale globului, pre
cum și a tuturor diferendelor dintre 
state, creării unui climat de pace, 
securitate, colaborare și înțelegere 
în Europa și în întreaga lume.

★

Convorbirile româno-bulgare la ni
vel înalt au continuat apoi în cadrul 
unui dejun oferit în onoarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral a] Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii ' Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de tovarășul Todor Jiv
kov, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

Convorbirile și dejunul au decurs 
într-o atmosferă de caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, a 
efectuat, în zilele de 29 și 30 mar
tie 1984, o vizită de prietenie în 
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 au vizitat 
orașele Botevgrad și Praveț, obiec
tive economice și social-culturale 
din aceste localități. Pretutindeni 
au fost primiți cordial, cu senti
mente de stimă, in spiritul relații
lor tradiționale de prietenie, cola
borare și bună vecinătate dintre 
popoarele român și bulgar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au avut 
convorbiri cu tovarășul Todor 
Jivkov, care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de înțelegere deplină, 
încredere și prietenie.

La convorbiri au luat parte :
Din partea română :
loan Totu, membru supleant al 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al 

guvernului, președintele părții ro
mâne in Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică 
și tehnico-științifică. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic' Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Silviu Curticeanu, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., consi
lier al secretarului general al 
Partidului Comunist Român, al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Cioară, mem
bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Bulgaria.

Din partea bulgară :
Petăr Mladenov, membru al Bi

roului Politic al C.C. al P.C.B., mi
nistrul afacerilor externe. Andrei 
Lukanov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții bulgare 
în Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică, Vasil Țanov, secretar al 
C.C. al P.C.B., Niko Iahiel, membru 
al C.C. al P.C.B., consilier al se
cretarului general al C.C. al P.C.B., 
Todor Stoicev Todorov, membru al 
C.C. al P.C.B., ambasadorul R.P. 
Bulgaria in Republica Socialistă 

România, Stoian Gheorghiev, am
basador, director în M.A.E.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov s-au infor
mat despre îndeplinirea hotăririlor 
Congresului al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român și ale Con
gresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Bulgar, despre realizările 
și sarcinile actuale in construcția 
socialismului.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au constatat cu satisfacție 
dezvoltarea ascendentă a colaboră
rii româno-bulgare în toate dome
niile, pe baza principiilor marxism- 
leninismului, a egalității depline 
în drepturi, independenței și suve
ranității naționale, a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală din anul 1970.

A fost evidențiată marea însem
nătate a întîlnirilor tradiționale 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov pentru extinderea 
continuă și adincirea relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre 
popoarele român și bulgar. S-a 
subliniat cu satisfacție că înțelege
rile convenite la cel mai înalt ni
vel se îndeplinesc cu succes.

Relațiile politice, economice șl 
culturale româno-bulgare se dez
voltă activ, se amplifică contactele 
și schimbul de experiență pe linie 
de partid, între parlamente, gu
verne, ministere, organizații de 
masă și obștești, precum și con
lucrarea celor două țări pe arena 
internațională. Cele două țări și 
partide vor stimula dezvoltarea în 
continuare a acestor legături și vor 
marca corespunzător aniversările 
jubiliare ale sărbătorilor naționa
le, care vor avea loc în acest an.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au examinat modul de în
deplinire a hotăririlor adoptate 
privind adincirea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice între 
cele două țări. S-a constatat că 
aceste relații se dezvoltă dinamic, 
se află în curs de îndeplinire o 
serie de înțelegeri privind colabo
rarea economică, specializarea și 
cooperarea în producție în dome
niile construcțiilor de mașini, elec
tronicii și electrotehnicii, metalur
giei, chimiei și altele. în același 
timp, a fost subliniată necesitatea 
aplicării mai largi a formelor noi, 
eficiente, de colaborare pe baza
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cooperative agricole și cele două 
ferme ale I.Ă.S. Urziceni, aflate în 
zona consiliului, vor fi însămînțate 
peste 11 000 de hectare, din care
1 260 hectare cu sfeclă de zahăr, 500
hectare cu in, 200 hectare cu mazăre, 
1 600 hectare cu floarea-soarelui,
3 500 hectare cu soia, 900 hectare cu
fasole și 4 500 hectare cu porumb.
Vineri, 30 martie. Ia orele 7 dimi
neața, directorul S.M.A. Gîrbovi, in
ginerul Constantin Stavarache, ajun
sese la C.A.P. Valea Măcrișului, unde 
mecanizatorii trecuseră la pregătirea 
celor 420 de hectare, care urmau să
fie însămînțate începînd chiar din a 
doua jumătate a aceleiași zile cu
sfeclă de zahăr, „Oamenii de aici 
cunosc bine tot ce au de făcut, ne 
spune directorul S.M.A. Tractoarele 
și mașinile agricole au fost bine 
pregătite, iar dacă vor apărea totuși 
unele defecțiuni, sînt asigurate posi
bilități de înlăturare a lor imediat : 
atelierul mobil are piese de schimb, 
aparat de sudură, polizor, forjă, 
scule**.

Cooperatorii din Gîrbovi au de în- 
sămînțat în acest an aproape

Nicolae Ceausescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R.

ÎN AGRICULTURĂ TOATE FORȚELE SATELOR, PE CÎMP LA ÎNSĂMlNȚĂRI!
• Din zori și pînă seara să se lucreze la semă

nat, iar noaptea să continue pregătirea terenului.
• în cea mai mare parte a țării există condiții 

prielnice pentru executarea in ritm intens a însămîn- 
țărilor.

• Munca mecanizatorilor să fie temeinic organi
zată, folosindu-se cuplaje de mașini pentru sporirea 
vitezelor zilnice de lucru.

• Specialiștii să fie permanent prezenți in cimp, 
dovedind exigență maximă pentru calitatea lucrări
lor, pentru respectarea densității optime de plante 
la hectar.

• Organizațiile de partid, cadrele de conducere 
din unitățile agricole să acționeze energic, operativ 
pentru asigurarea tuturor condițiilor de care de
pinde intensificarea semănatului.

Cu agregate complexe munca este mai spornică

Pînă în seara zilei de 29 martie, 
potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, au fost însămîntate 210 000 
hectare cu diferite culturi de pri
măvară, ceea ce este foarte puțin 
dacă avem în Vedere că vremea este 
foarte înaintată. Ovăzul a fost însă- 
mînțat pe 41 la sută din suprafețe, 
mazărea pentru boabe — pe 32 la 
sută, sfecla de zahăr — pe 17 la 
sută, cartofii timpurii au fost plan
tați pe 38 la sută din suprafețele 
prevăzute, iar cei de vară — în pro
porție de 13 la sută. în unele jude
țe din vestul țării, unde condițiile 
de lucru au fost mai bune, supra
fețele însămînțate sînt apreciabile : 
Timiș — 55 200 hectare. Bihor — 
38 300 hectare. Arad — 37 622 hec
tare, Satu Mare — 17 730 hectare. 
Sălaj — 10 600 hectare. Caraș- 
Severin — 7160 hectare. în ulti
mele zile, aria lucrărilor agri
cole de primăvară a fost extinsă și 
în unele județe din Cîmpia de sud 
a țării, Dobrogea și din centrul 
Transilvaniei. La această dată, în- 
sămînțările se desfășoară în 26 ju
dețe și în sectorul, agricol Ilfov. 
Acum, odată cu zvîntarea terenului, 
există condiții ca în cea mai mare 
parte a țării să se lucreze intens Ia 
pregătirea solului și semănat, la 
executarea celorlalte lucrări agri
cole de sezon.

Ținînd seama că vremea este 
foarte înaintată, iar suprafețele în- 
s'ă'rnințate pînă la această dată sînt 
reduse, cerința practică imediată 
este ca fiecare oră să fie folosită 
din plin pentru intensificarea la 
maximum a lucrărilor agricole de 
primăvară. în acest scop, în fiecare 
unitate agricolă, cadrele de condu
cere și specialiștii au datoria să 
organizeze în așa fel munca încît 
din zori și pînă seara să se lucreze 
la semănat, iar noaptea să continue 
pregătirea terenului. Creșterea ac
centuată a temperaturii asigură 
zvîntarea rapidă a stratului de la 
suprafața solului. De aceea, tere

nurile trebuie controlate permanent 
și imediat ce sînt întrunite condi
țiile necesare să fie luate măsuri 
pentru a se lucra cu toate forțele.

După cum se știe, pentru actuala 
campanie agricolă au fost făcute 
pregătiri temeinice. Concomitent 
cu executarea unor reparații de 
bună calitate, au fost formate mii 
de agregate complexe de tractoare 
și mașini agricole. Esențial este ca 
munca mecanizatorilor să fie bine 
organizată, astfel încît aceste cu
plaje de mașini să fie intens folo
site, asigurindu-se creșterea randa
mentului la pregătirea terenului și 
semănat, precum și reducerea con
sumului de carburanți.

Odată cu preocupările pentru în
cadrarea semănatului în termenele 
legale stabilite, termene care în 
această primăvară se vor supra
pune la cele mai multe din culturi, 
important este ca în fiecare uni
tate agricolă lucrăr-ile să fie execu
tate la un înalt nivel calitativ, ast
fel ca încă de la semănat să existe 
garanția realizării densităților pre
văzute care să concure la realiza
rea de recolte record în acest an. 
Tocmai de aceea, este absolut ne
cesar ca toți specialiștii agricoli, 
toate cadrele de conducere din 
unități să se afle permanent în 
cîmp, în mijlocul mecanizatorilor, 
unde să organizeze și să conducă 
direct lucrările, asigurînd respecta
rea strictă a normelor agrotehnice. 
Nu trebuie admisă nici o abatere 
de la normele de calitate!,

Nu mai este timp de așteptat! De 
aceea, peste tot și în mod deosebit 
în județele unde lucrările sînt în- 
tîrziate, organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare, organele 
agricole și consiliile agroindustria
le au datoria să acționeze energic 
pentru mobilizarea generală a for
țelor umane și a mijloacelor me
canice din agricultură, astfel încît 
fiecare zi să marcheze un avans 
substanțial la executarea însămîn- 
țărilor.

Zilele însorite din această săptă- 
mină au creat condiții ca și oamenii 
muncii din unitățile agricole din ju
dețul Ialomița să iasă in cîmp pen
tru a începe lucrările agricole. Pri
mii au intrat în brazdă mecanizato
rii și cooperatorii din unitățile agri
cole aflate în consiliile agroindus
triale Făcăeni, Movila și Cosîmbești, 
unde terenul nisipos, cu testură 
ușoară, s-a zvîntat mai repede. In 
scurt timp, în județ au și fost pre
gătite pentru semănat peste 3 500 de 
hectare. Specialiștii, aflați perma
nent pe teren, identifică solele zvin- 
tate pentru a declanșa semănatul, 
în fermele întreprinderii pentru 
producerea și industrializarea legu
melor și fructelor Fetești a început 
semănatul mazării, lucrare ce se ex
tinde și în celelalte zone din Bără
ganul ialomițean. Dealtfel, la C.A.P. 
Slobozia au fost însămînțate 25 hec
tare cu sfeclă de zahăr și 50 hectare 
cu borceag, la C.A.P, Vlădeni — 60 
hectare cu in, iar la C.A.P. Sudiți — 
30 hectare cu mazăre.

Peste tot, cadrele de conducere șl 
specialiștii din unități îndrumă și 
sprijină mecanizatorii să lucreze 
repede și bine, pentru a se recupera 
intîrzierile datorate condițiilor cli
matice de la începutul acestei primă
veri. în acest scop, pregătirea patu
lui germinativ și semănatul se exe
cută cu agregate complexe, fapt ce 
determină — pe lingă creșterea ran
damentului muncii — reducerea con
sumului de carburanți și a tasării 
solului. Pe baza măsurilor stabilite 
de comandamentul județean pentru 
agricultură, consiliile de conducere 
din unitățile agricole au organizat 
temeinic munca, fiecare mecanizator 
cunoscind concret sarcinile ce ii re
vin, inclusiv volumul lucrărilor ce 
trebuie efectuate pe ore și zile. în 
taberele de cîmp, mecanizatorilor li 
se asigură cazare și hrană caldă, 
ceea ce permite desfășurarea lucră

rilor în schimburi prelungite la se
mănat și in două schimburi la pre
gătirea solului.

în consiliul agroindustrial GIrbovi, 
de exemplu, se cunosc precis supra
fețele zvintate, ele fiind indentifi- 
cate duoă un control riguros efec
tuat de specialiști de 3—4 ori pe zi. 
Președintele' consiliului agroindus
trial, Ion Moldoveanu, ne asigură că 
în următoarele 2—3 zile vor fi atinse 
ritmurile stabilite pentru pregătirea 
terenului și semănat. în cele patru 

In județul ialomița

5 000 de hectare, din care 480 de 
hectare cu sfeclă de zahăr, 600 hec
tare cu floarea-soarelui, 1 830 hecta
re cu porumb, la care se adaugă nu 
mai puțin de 2 000 de hectare cu 
plante furajere, in, mazăre, fasole 
și legume de cîmp. Președin
tele cooperativei agricole, Mar
cel Dobra, și' inginerul-șef al u- 
nității. Iordan Olteanu, se aflau 
la una din fermele unde se pregă
teau suprafețele pentru însămința- 
rea sfeclei de zahăr și florii-soare- 
lui. Aici se lucrează în schimburi 
prelungite de 15—16 ore, dar înce
pînd de duminică munca va fi efec
tuată în două schimburi la pregăti
rea terenului și zi-lumină la semă
nat. „Față de anul trecut, lucrările 
sînt întîrziate cu două săptăminl și 
de aceea trebuie să muncim acum 
din răsputeri pentru a recupera ră- 
mînerea în urmă — ne spune pre
ședintele cooperativei. în zilele cînd 
nu am putut intra în cîmp, am tes
tat împreună cu mecanizatorii toate 
mașinile agricole și am format agre
gate complexe de utilaje. Cu ajuto
rul acestora crește productivitatea 
muncii mecanizatorilor și se pregă
tește un pat germinativ de bună ca
litate, Capacitatea de lucru pentru 
pregătirea terenului și la semănat a 
crescut cu 25—30 la sută față de 
anul trecut. Unitatea noastră are 
posibilitatea ca, in cel mult o săp- 
tămină. să realizeze viteze mult mai 
mari față de cele planificate și, pe 
această cale, să recuperăm intîrzie
rile la semănat**.

Și în alte unități agricole din ju
dețul Ialomița au fost formate nu
meroase agregate de utilaje com
plexe care, folosite imediat pe tere
nurile zvintate, vor asigura grăbirea 
semănatului și executarea unor lu
crări de bună calitate.

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scinteii"

Rezultatele multor unități agricole 
demonstrează că se poate lucra 

considerabil mai repede
Pînă în seara zilei de 29 martie, în 

unitățile agricole din județul Sălaj 
au fost însămînțate peste 10 600 hec
tare cu diferite culturi, din care 
1 741 hectare cu ovăz, 1 610 hectare 
cu sfeclă de zahăr, 2 450 hectare cu 
in pentru fibră, 600 hectare cu legu
me ș.a. Timpul a devenit favorabil 
și în această parte a țării, îndeosebi 
pentru însămînțarea culturilor din 
prima epocă. Condițiile naturale di
feră însă de la o zonă la alta și 
chiar între unele unități agricole 
relativ apropiate. Unele unități din 
consiliul agroindustrial Zalău au în
cheiat semănatul culturilor din epoca 
I, dar altele nici n-au început această 
lucrare ; pe terenurile unor unități 
din consiliul agro
industrial Zim- 
bor zăpada abia 
s-a topit. Specia
liștii din zohele 
în care s-a tre
cut la semănat 
verifică, pas cu 
pas, starea terenului și iau măsuri 
pentru a începe imediat semănatul.

Peste tot unde se lucrează la se
mănat este evidentă creșterea răs
punderii pentru calitatea însămînță- 
rilor, pentru asigurarea densităților 
optime. Mulți specialiști ne spuneau 
că starea terenului permite efec
tuarea unor lucrări de bună calitate. 
„Actuala campanie agricolă este, de 
fapt, campania mecanizatorilor — 
spune directorul S.M.A. Jibou, Si- 
mion Ludușan. Ei au înțeles bine 
faptul că de calitatea lucrărilor, de 
realizarea densității plantelor de
pinde în mod hotărîtor nivelul pro
ducției. Și întrucît retribuirea se 
face în acord global, ținîndu-se sea
ma de nivelul recoltei, mecanizatorii 
muncesc cu răspundere**.  Aceeași 
apreciere la adresa muncii mecani
zatorilor o fac și specialiștii din 
cooperativa agricolă Românași, uni
tate în care joi au fost însămînțate 
ultimele.JQ hectare cu sfeclă. Aici 
s-a încheiat și semănatul inului pen
tru fibră, al ovăzului și plantelor 
furajere.

Temeinic sînt organizate lucrările 
și în unitățile din consiliul agroin
dustrial Surduc. Mecanizatorii pregă
teau terenul și însămînțau plante 
furajere, sfeclă de zahăr și in pen
tru fibră. Totodată, consiliile de con
ducere ale unităților agricole au 
mobilizat un mare număr de oameni 
la plantarea cartofilor. „In următoa

In județul sălaj

rele două zile vom încheia semă
natul culturilor din prima epo
că — ne spune inginerul-șef al 
S.M.A. Surduc, loan Hale. Realizăm 
o viteză zilnică de peste 300 de hec
tare. Or, noi mal avem de semănat 
doar 20 hectare cu sfeclă, 155 hectare 
cu in pentru fibră și peste 400 hec
tare cu plante furajere. Munca în 
cîmp va continua intens. Cu 30 de 
tractoare pregătim acum terenul des
tinat culturilor din epoca a doua. în 
unele cooperative agricole : Tihău, 
Surduc, Băbenl și Letca, pregătim 
terenul pentru porumb. Suprafața 
totală pe care o avem de însămlnțat 
în această primăvară se ridică la 
4 307 hectare. Trebuie, deci, să ne 

grăbim !“ Avan
sate sînt lucrările 
și în unitățile a- 
grlcole din consi
liile agroindustri
ale Cehu Silvani- 
ei, Nușfalău și 
Crasna, unde și 

condițiile climatice au fost mai fa
vorabile.

Aceste exemple arată că acolo 
unde munca este temeinic organi
zată, rezultatele sînt bune, chiar foar
te bune. Rămase în urmă sînt însă 
însămînțările în consiliile agroindus
triale Zimbor și Zalău. Viteza de 
lucru la pregătirea terenului și la 
semănat a crescut de la o zi la alta, 
ajungînd ieri Ia 1 318 hectare. 
Aceasta datorită și faptului că vre
mea bună a permis o largă mobili
zare a forțelor pe întreg cuprinsul 
județului. Cu mult sub posibilități 
s-a lucrat, totuși, în unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial 
Hida, unde viteza zilnică în loc să 
crească, ieri a scăzut cu 65 hectare, 
fapt inexplicabil din moment ce și 
aici condițiile climatice sînt bune ; 
ca atare, din cele 4 837 hectare au 
fost însămînțate doar 462 hectare. In 
unitățile din acest consiliu agroin
dustrial a întîrziat semănatul inului 
pentru fibră. Ieri a început să șe 
lucreze cu toate forțele și în consi
liul agroindustrial Zimbor, unde au 
fost Însămînțate primele suprafețe.

Este necesar ca și în unitățile 
agricole în care însămînțarea cultu
rilor din prima epocă a întîrziat să 
fie luate măsuri energice pentru 
intensificarea lucrărilor, astfel încît 
condițiile bune de lucru să fie 
folosite din plin !

Eugen TEGIAȘ
corespondentul „Scinteii"

ÎN INDUSTRIE CONSUMUL DE METAL TREBUIE SUBSTANȚIAL REDUS!
Cu cit sînt mai mici adaosurile de prelucrare cu atit cintâresc mai mult economiile realizate

■

După cum se știe. în ședința din luna februarie. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a trasat întreprinderilor, centralelor și 
ministerelor sarcina de a lua măsuri ferme pentru a se încadra in nor
mele de consum stabilite, de a acționa cu inaltă răspundere pentru reali
zarea programelor și a sarcinilor de plan pe anul 1984 privind reducerea 
consumurilor specifice de materii prime, materiale și energie, pentru 
identificarea de noi posibilități de reducere suplimentară a acestor con
sumuri. Este o sarcină de mare importanță economică subliniată din nou 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general ai partidului, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 martie.

In continuarea anchetelor „Scinteii**  privind acțiunile ce se întreprind 
și trebuie să se întreprindă în fiecare unitate economică pentru înfăp
tuirea neabătută a acestor sarcini majore, azi ne oprim, din nou, asupra 
modului cum este gospodărit și valorificat metalul. Mai exact, vom re- 
veni la ancheta publicată in „Scînteia" nr. 12 908, în care era criticat 
faptul că la întreprinderea de vagoane din Drobeta-Tprnu Severin se iro
sesc anual însemnate cantități de metal. Această risipă se datorează, așa 
cum se menționa in articolul amintit, calității necorespunzătoare a unor 
piese turnate ce sînt livrate întreprinderii mehedințene și, mai ales, 
adaosurilor de prelucrare supradimensionate. Pentru a vedea care sînt 
cauzele acestei situații păgubitoare pentru întreprinderea mehedințeană 
și economia națională și ce măsuri se impun pentru lichidarea lor, de 
această dată am localizat investigațiile noastre în două unităli furnizoare 
de piese turnate : Întreprinderea de utilaje de ridicat și transportat din 
Lugoj și întreprinderea de piese turnate din Cimpina.

CÎTEVA PRECIZĂRI AB
SOLUT NECESARE. Inainte 
de a relata despre faptele consem
nate în cele două unități, se cuvin 
cîteva precizări. în primul rind, tre
buie menționat că, așa cum am con
statat in timpul documentării noas
tre în mai multe unități economice, 
problemele privind adaosurile de 
prelucrare supradimensionate și ca
litatea pieselor turnate nu au apărut 
peste noapte, ele nu vizează doar 
întreprinderea de vagoane mehedin
țeană, Dimpotrivă, aceste probleme 
datează de mai mulți ani, iar conse
cințele persistenței neajunsurilor din 
acest domeniu sînt evidente in mai 
multe întreprinderi constructoare de 
mașini. De fapt, dacă am calcula 
cite tone de metal se transformă in 
șpan anual la nivelul economiei na
ționale, sau cită energie electrică.

La întreprinderea 
de utilaj de ridicat 
și transportat din 
Lugoj și la între
prinderea de piese 

turnate din 
Cîmpina

combustibil șl manoperă se irosesc 
din cauza adaosurilor de prelucrare 
supradimensionate și a calității ne
corespunzătoare a unor piese turnate, 
am ajunge, cu certitudine, la cifre 
de ordinul zecilor de mii.

In al doilea rind. menționăm de la 
început că nu sintem de acord cu 
opiniile exprimate de unele cadre 
de conducere dintr-o serie de între
prinderi, care susțin că adaosurile 
de prelucrare supradimensionate nu 
ar duce, chipurile, la irosirea meta
lului. Argumentul invocat adesea, 
în sprijinul acestei afirmații, potrivit 
căruia metalul ce se transformă in 
șpan în timpul prelucrării pieselor 
turnate este retopit și astfel reintro
dus in circuitul productiv, nu poate 
fi acceptat sub nici un motiv. Tre
buie să se înțeleagă clar că orice 
cantitate de metal, fie ea cit de mică, 
ce intră pe poarta unei unități eco
nomice sau a alteia trebuie să se 

concretizeze în produse finite utile 
economiei naționale. Aceasta este 
însăși rațiunea eforturilor considera
bile pe care le face economia na
țională pentru creșterea continuă a 
producției de metal. Ca atare, tre
buie bine înțeles, în fiecare Întreprin
dere, că nu producem metalul de dra
gul de a produce sau pentru a fi 
retopit, ci pentru a fi satisfăcute în 
cele mai bune condiții o serie de 
cerințe majore ale economiei, impu
se de dezvoltarea sa multilaterală.

Cu alte cuvinte, problema dimi
nuării adaosurilor de prelucrare și 
îmbunătățirii calității pieselor turna
te constituie, înainte de toate, o pro
blemă de eficiență, a cărei rezol
vare depinde, in măsură hotărîtoare, 
de înțelegerea clară a exigențelor 
formulate de conducerea partidului 
în domeniul reducerii consumurilor 
materiale și energetice, a rațiunilor 
și semnificațiilor concrete ale aces
tor exigențe, de răspunderea cu 
care acționează fiecare muncitor, 
tehnician și inginer la locul său de 
muncă.

CE TREBUIE SĂ SE ȘTIE 
CÎND SE REALIZEAZĂ O 
NOUĂ CAPACITATE DE
PRODUCȚIE ? Intrînd pe poar
ta întreprinderii de utilaje de ri
dicat și transportat din Lugoj, nu 
ne gindeam la o asemenea între
bare. Dar ea avea să se impu
nă de la sine pe măsură ce a- 
profundam investigațiile noastre în 
secția de turnătorie a întreprinderii.
Concret, ceea ce am constatat in 
acest sector de fabricație constituie 
un exemplu de crasă neglijență și 
lipsă de răspundere in executarea 
unei lucrări de investiții, un exem
plu care ilustrează cum nu trebuie 
să acționeze proiectantul, construc
torul și furnizorii de utilaje pentru 
realizarea noilor capacități de pro
ducție.

— Practic, secția turnătorie — ne 
spune șeful acestei secții, ing. Sa- 
boszlay Ladislau — a fost pusă in 
funcțiune in iulie 1980, cînd s-a 
elaborat prima șarjă de oțel. La 
acea dată insă, cu excepția cup
toarelor din turnătoria propriu-zisă, 
nu au mers decit podurile rulante. 
Nici la ora actuală, deci după aproa
pe patru ani de la punerea în 
funcțiune a turnătoriei, majoritatea 
liniilor de turnare și formare nu sint 
omologate, sau dacă au fost omolo
gate nu și-au atins parametrii 
proiectați. De fapt, recepția defini
tivă a acestui obiectiv de investiții 
nu a fost semnată nici pînă acum. 

constructorul și proiectantul mai 
avînd și în prezent de efectuat o 
serie de remedieri la lucrările exe
cutate.

Consultăm lista remedierilor ce 
trebuie executate de proiectant și 
constructor, respectiv de Institutul 
de proiectări pentru construcția de 
mașini din București și Trustul de 
construcții industriale Timișoara. 
Ea cuprinde, nici mai mult, nici mai 
puțin, de 140 de puncte. Parcurgind 
atelierele secției de turnătorie in- 
tîlnim, aproape la fiecare pas, in
filtrații de apă prin acoperișul hale
lor, care afectează instalațiile elec
trice, mașinile și o serie de locuri 
de muncă ; observăm, de asemenea, 
numeroase utilaje și echipamente 
care nu au fost montate sau care 
dacă au fost montate nu funcționea
ză. Astfel, cele 7 cuptoare electrice 
de uscare a miezurilor, furnizate de 
Combinatul de utilaj greu din Cluj- 
Napoca, nu au putut fi folosite nici 
măcar o oră, pentru că, în ciuda 
modificărilor făcute la indicația pro
iectantului, acestea nu realizează de
cit o temperatură de 140 grade, față 
de 210 grade cît reclamă procesul de 
producție. în aceeași situație se află 
și grupul de transfer de la linia me
canizată de formare și mașinile de 
executare a miezurilor prin împuș
care, realizate de întreprinderea „In
dependența**  — Sibiu, instalația pne
umatică de alimentare cu nisip peli- 
culizat și alte utilaje.

Indiscutabil, toate aceste neajun
suri influențează nemijlocit ritmul 
producției, calitatea produselor, ni
velul consumurilor materiale și e- 
nergetice, activitatea și rezultate
le pe ansamblul întreprinderii din 
Lugoj. Pentru a diminua consecin
țele negative ale acestei stări de lu
cruri și pentru desfășurarea în bune 
condiții a procesului de producție, 
colectivul întreprinderii depune în 
prezent eforturi stăruitoare. Mai 
exact, se acționează cu forțe proprii 
pentru remedierea defecțiunilor la o 
serie de mașini și instalații și pune
rea lor în funcțiune, pentru organi
zarea judicioasă a fluxurilor de fa
bricație și îmbunătățirea tehnologii
lor. De asemenea, au fost luate o se
rie de măsuri pentru finalizarea 
grabnică a lucrărilor de alimentare 
cu gaz metan, renunțindu-se astfel 
la tehnologia de turnare in forme 
neuscate, ceea ce va duce la creșterea 
calității produselor și diminuarea a- 
daosurilor de prelucrare.

Efectele măsurilor amintite sint 
vizibile în toate secțiile de pro
ducție. Important este însă ca efor
turile depuse de colectivul între
prinderii să fie însoțite de măsuri 

ferme din partea proiectantului, 
constructorului și furnizorilor de 
utilaje pentru a remedia neîntirzist 
ceea ce nu au făcut bine de la în
ceput, în faza de proiectare și rea
lizare a lucrărilor de investiții și a 
utilajelor tehnologice. Și aceasta, cu 
atit mai mult, cu cît cîteva între
bări își mențin valabilitatea și 
acum, după aproape patru ani de la 
punerea în funcțiune a turnătoriei : 
Cum au acționat proiectantul, con
structorul și furnizorii de utilaje, 
la timpul respectiv, pentru a asigura 
o inaltă calitate lucrărilor executate 
și utilajelor furnizate întreprinderii 
din Lugoj ? Cine suportă remedie
rile pentru executarea neîngrijită și 
incorectă a lucrărilor de investiții și 
a utilajelor tehnologice ?

„SINTEM GATA SĂ CO
LABORĂM CU BENEFICIA
RUL PENTRU PERFECȚIO
NAREA TEHNOLOGIILOR". 
La Întreprinderea de piese turnate 
din Cimpina, inginerul-șef Mihai 
Vasiliu ne pune la dispoziție fișa 
de omologare nr. 1 615, care se re
feră la suporții opritori spate livrați 
întreprinderii de vagoane din Dro- 
beta-Turnu Severin. Cu două sem
nături ale beneficiarului — ing. Cos- 
tel Gagea și Ștefan DîngăU — 
aceste repere sînt acceptate, in do
cumentația furnizorului, la o greu
tate de 150 kg. Reamintim că acest 
reper cîntărește după prelucrare 
doar... 99 kg. „Numai o singură o- 
biecție dacă avea beneficiarul — ne 
spune inginerul-șef — și noi am fi 
fost gata să colaborăm spre a găsi 
noi soluții pentru reducerea adaosu
rilor de prelucrare. Dar regretăm. 
Beneficiarul a tăcut pînă acum. «Su
părarea» sa am aflat-o din presă. 
Nu înțelegem cum au șpănuit atîta 
timp metalul și nu ne-au spus 
nimic**.

— Acum, cînd cunoașteți neajun
surile provocate, practic ce veți în
treprinde 7

— Noi am și luat legătură cu în
treprinderea de vagoane din Dro- 
beta-Turnu Severin. Am rugat spe
cialiștii beneficiarului să vină aici 
sau să ne ducem noi la ei, și, îm
preună, să vedem cum „slăbim**  
piesa. Dacă beneficiarul are o altă 
documentare, noi sintem gata să o 
acceptăm, să schimbăm tehnologia 
de fabricație. Facem acest apel și 
la întreprinderea de vagoane dm 
Arad.

Așadar, semnalele critice din arti
colul precedent au fost recepționate 
aici operativ, conducerea întreprin

derii din Cîmpina adoptînd o ati
tudine constructivă.

Mai reținem că, pentru acest an, 
adunarea generală a oamenilor mun
cii din întreprindere a stabilit 35 
de măsuri tehnico-organizatorice 
care vizează creșterea calității pie
selor turnate și reducerea consumu
lui specific de metal. De asemenea, 
notăm că pentru diminuarea adaosu
rilor de prelucrare vor fi reproiec- 
tate peste 50 de repere. Efectul tu
turor acestor măsuri ? O economie de 
cel puțin 225 tone de metal.

• reducerea adaosurilor de prelucrare supradimensionate și 
îmbunătățirea calității pieselor turnate, hotăritoare sint colaborarea di
rectă, contactul nemijlocit și permanent dintre tehnologii întreprinderilor 
beneficiare și furnizoare. De regulă, de soluționarea problemelor ce se 
ridică in acest domeniu se ocupă delegați ce au diferite atribuții în uni
tățile in care lucrează : controlori tehnici de calitate, merceologi, econo
miști din compartimentele de aprovizionare etc. Firesc este ca fiecărui 
tehnolog din întreprinderile beneficiare și furnizoare să i se repartizeze 
un anumit număr de piese turnate și aceștia să răspundă personal de 
lezolvarea tuturor aspectelor privind calitatea reperelor turnate și eficien
ta cu care se realizează acestea. Așa cum bine au procedat, in cazul car
caselor, întreprinderile din Cîmpina și Filipeștii de Pădure.

• Să fie respectate necondiționat reglementările privind limita maxi
mă a adaosurilor de prelucrare. Greutatea brută a pieselor turnate nu 
este o chestiune care depinde de bunăvoința furnizorului sau de indul
gența beneficiarului. De ce facem această precizare ? Pentru că între
prinderea de vagoane din Drobeta-Turnu Severin a convenit cu unitatea 
din Lugoj ca unul și același reper, suport opritor spate, să fie fabricat 
la o greutate brută de 140 kg, iar cu întreprinderea din Cîmpina — la 
o greutate de... 150 kg. (Precizăm, din nou, că după prelucrare acest 
reper trebuie să cîntărească numai 99 kg). Or, dacă o piesă are aceleași 
dimensiuni și aceeași clasă de precizie, cum este cazul reperului la care 
ne refenm, atunci, în mod normal, și masa brută a piesei trebuie să 
fie aceeași, indiferent in ce întreprindere se fabrică. Dealtfel, acest as
pect este clar reglementat prin STAS-ul 1952/2 din 1974 cu privire la 
abaterile limită și adaosurile de prelucrare. Și prevederile sale tre
buie respectate cu strictețe în fiecare întreprindere.

• Specializarea turnătoriilor din întreprinderile industriei construc
toare de mașini pe anumite familii de piese, susțin specialiștii din mai 
multe unități economice, ar permite perfecționarea mai rapidă și stăpî- 
mrea mai sigură a tehnologiilor de fabricație, creșterea calității produ
selor și a eficienței economice atit în sectoarele calde, cît și in ceie 
de prelucrare. în prezent, producția unor repere— de exemplu, opritorii 
spate și față, cutiile de unsoare pentru vagoane — este dispersată în 
două sau trei întreprinderi, cu consecințele negative la care ne-am referit.

• Pentru mobilizarea întreprinderilor furnizoare în vederea reducerii 
adaosurilor de prelucrare ar trebui, argumentează specialiștii din uni
tățile beneficiare, ca piesele turnate să nu fie livrate la tonaj. în mo
mentul de față, un reper eu cît este mai greu, deci cu adaosuri de prelu
crare mai mari, cu atit mai mare este și prețul reperului respectii, 
ceea ce constituie și o sursă de creștere artificială a producției-marfă i> 
întreprinderile furnizoare respective.

Desigur, aspectele privind reduce
rea adaosurilor de prelucrare su
pradimensionate și îmbunătățirea ca
lității pieselor turnate, respectiv gos
podărirea judicioasă a metalului, 
sînt foarte complexe. Tocmai de 
aceea, ziarul „Scînteia**  își propune 
să revină în numerele viitoare asu
pra acestei teme. în același timp, aș

DECI SE POATE, INSIS
TAȚI I Iată, așadar, că adaosurile 
de prelucrare pot fi diminuate sim
țitor, in condițiile unor progrese 
certe și în ceea ce privește îmbu
nătățirea calității pieselor turnate, 
în legătură cu acest aspect, recurgind 
la consemnări mai vechi, la consta
tările din timpul documentării pen
tru ancheta de față și Ia opiniile 
unor specialiști, supunem atenției ca
drelor de conducere cu răspunderi in 
acest domeniu citeva concluzii : 

teptăm, în continuare, din pa4ea 
muncitorilor și specialiștilor dir în
treprinderile constructoare de ma
șini alte propuneri, sugestii, soluții 
și idei in legătură cu tema !h dis
cuție.

Ilie ȘTEFAN
Cezar IOANA
Constantin CAPRARU
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
MPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN R. P. BULGARIA

In timpul convorbirilor oficiala

încheierea convorbirilor oficiale Plecarea

COMUNICAT
privind vizita de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

cn tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria
(Urmare din pag. I)

a Comisiei mixte guver- 
organelor centrale de 
a celorlalte organe și 
stat și economice din

a 
?i 
de

destinate

ale Re- 
și Repu-

Șl

și 
de

(Urmare din pag. I)
C.C. al P.C.B. și al președintelui 
Consiliului de Stat, Todor Stoicev 
Todorov, membru al C.C. al P.C.B., 
ambasadorul Bulgariei la București, 
alte persoane oficiale.

La încheierea convorbirilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov au fost informați 
asupra întilnirilor de lucru dintre 
delegațiile română și bulgară. Con-

ducătorii de partid și de stat ai ce
lor două țări au subliniat necesitatea 
de a se acționa continuu pentru rea
lizarea înțelegerilor convenite cu pri
lejul dialogului la nivel înalt româ- 
no-bulgar.

Conducătorii de partid și de stat 
ai României și Bulgariei și-au ma
nifestat satisfacția față de convorbi
rile purtate și hotărîrile stabilite de 
comun acord și și-au exprimat con
vingerea că ele vor da un nou impuls

lărgirii și adîncirii prieteniei fră
țești, tradiționale, precum și colabo
rării multilaterale dintre popoarele 
celor două țări socialiste vecine.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de stimă și înțelegere 
reciprocă, sub semnul prieteniei tra
diționale statornicite între popoarele, 
partidele și țările noastre, al dorin
ței comune de a ridica la un nivel 
superior conlucrarea multilaterală 
româno-bulgară.

din Sofia
(Urmare din pag. I)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Șl TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU AU VIZITAT, ÎMPREUNĂ 

CU TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV,
casa natală a secretarului general al Comitetului Central al P. C. Bulgar, 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to

varășa Elena Ceaușescu au vizitat, 
vineri după-amiază, împreună cu to
varășul Todor Jivkov, casa natală a 
secretarului general al Comitetului 
Central ăl Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

Atmosfera entuziastă cu care 
fost înconjurați, și în această zi, 
înalții soli ai poporului nostru a 
prezentat o nouă și grăitoare mărtu
rie a sentimentelor de adîncă prie
tenie și prețuire statornicite între 
cele două popoare vecine, a satis
facției pentru întilnirile, devenite 
tradiționale, dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
încrederea că ea s-a dovedit la fel 
de rodnică și de semnificativă ca 
și ampla serie de contacte preceden
te la nivelul cel mai inalt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați cu deosebită căldură de repre
zentanții organelor locale de partid 
și de stat.

Exorimind bucuria locuitorilor ora
șului Praveț de a-i fi avut ca oas
peți dragi pe conducătorul partidului

au

re-

și statului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, care se bucură de pre
țuire și stimă deosebită in Bulgaria 
vecină și prietenă, Dimităr Naidenov, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al . sistemului de localități 
Praveț, a suoliniat că întregul popor 
salută din inimă această nouă vizită 
a solilor poporului român, moment 
de seamă în bogata cronică a rapor
turilor româno-bulgare. El a relevat 
că întilnirile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
care au devenit tradiționale, au de
terminat de fiecare dată noi pași pe 
calea colaborării și prieteniei fră
țești româno-bulgare, a promovării 
conlucrării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Primul secretar a amintit, în acest 
context, legăturile de prietenie din
tre localitățile infrățite Scornicești și 
Praveț, referindu-se la caracterul 
deosebit de fructuos al schimburilor 
de experiență, al colaborării strinse 
dintre locuitorii celor două orașe, 
care ilustrează și sub acest aspect 
profunzimea 
de prietenie

și valoarea raporturilor 
româno-bulgară.

oaspeților 
care le-a 
în cadrul

Au fost apoi înfățișate 
prefacerile înnoitoare pe 
cunoscut localitatea Praveț 
dezvoltării socialiste a Bulgariei, rea
lizările înregistrate în diferite dome
nii — «ubliniindu-se că fostul sat s-a 
transformat astăzi într-un puternic 
centru industrial și agricol, într-un 
oraș tu o vie activitate socială și cul
turală — precum și preocupările oa
menilor muncii de aici în direcția în
făptuirii hotăririlor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
P. C. Bulgar.

în încheierea întîlnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat felicitări 
organizației de partid, locuitorilor o- 
rașului Praveț, urări de succese tot 
mai mari în dezvoltarea și înflorirea 
socialistă a acestei localități. Secreta
rul general al partidului nostru a a- 
dresat, de asemenea, urări pentru o 
tot mai bună colaborare între Praveț 
și Scornicești, pentru ca întrecerea 
dintre cele două localități să aibă re
zultate tot mai rodnice, în spiritul 
prieteniei și conlucrării dintre cele 
două țări și popoare.

membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Petăr Tancev, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, secretar al Uniunii Popu
lare Agrare, Andrei Lukanov, 
Gheorghi Iordanov. Grigor Stoici- 
kov, Dimităr Stoianov, membri su- 
pleanți ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Dimităr Stanișev, Vasil 
Țanov, secretari ai C.C. al P.C.B., 
Gheorghi Djagarov, Peko Takov și 
Iaroslav Radev, vicepreședinți al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, alte persoane 
oficiale.

Au fost de față ambasadorul 
României la Sofia, Gheorghe Cioară, 
și ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești, Todor Stoicev Todorov.

Numeroși locuitori 
Bulgariei au aclamat 
nia dintre popoarele 
gar, dintre Partidul 
mân și Partidul
conducînd la plecare pe solii po
porului român cu calde manifestări 
de simpatie și stimă.

Pionieri bulgari și pionieri români 
au oferit solilor poporului român, 
precum și conducătorului partidului 
și statului bulgar frumoase buchete 
de flori.

Luîndu-și un călduros rămas bun, 
tovarășul Nicolae, Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov și-au strîns 
mîinile cu prietenie, s-au îmbrățișat. 
Tovarășul Todor Jivkov și-a luat, 
de asemenea, un cordial rămas bun 
de la tovarășa Elena Ceaușescu.

La ora 16,15, aeronava preziden
țială românească a decolat, i,ndrep- 

, tîndu-se spre patrie.

cooperarea în 
realizării de 
comerciale în

pozitivă înde-

ai capitalei 
pentru priete- 
român și bul- 
Comunist Ro-

Comunist Bulgar,

unor acorduri de lungă durată, pen
tru a se asigura creșterea stabilă și 
diversificarea schimbului de mărfuri 
în următorii ani. A fost trasată sar
cina de a se urgenta îndeplinirea 
înțelegerilor privind realizarea Com
plexului hidrotehnic Turnu Măgu
rele — Nicopol de pe Dunăre. De 
asemenea, s-a hotărît să se adîn- 
cească cooperarea în cadrul între
prinderii de mașini și utilaje grele 
Giurgiu — Ruse.

S-a convenit ca ministerele respec
tive .să pregătească și să semneze 
noi înțelegeri de specializare și 
cooperare in domeniile tehnicii elec
tronice de calcul, producției de trac
toare și mașini agricole, motoarelor 
diesel navale și să fie actualizată 
convenția pentru mașini 
industriei alimentare.

Ministerelor competente 
publicii Socialiste România
blicii Populare Bulgaria li s-a in
dicat să continue activitatea privind 
construirea de obiective prin efor
turile comune ale celor două țări.

Au fost stabilite măsuri pentru 
extinderea pe mai departe a coope
rării și specializării în producție în 
domeniile construcțiilor de mașini, 
electronicii și electrotehnicii, meta
lurgiei, chimiei, agriculturii și altele.

Ministerelor șl organizațiilor com
petente din cele două țări li s-au dat 
indicații să continue eforturile pen
tru dezvoltarea colaborării privind 
valorificarea unor resurse de mate
rii prime în zonele de frontieră.

S-a subliniat necesitatea lărgirii 
și diversificării schimburilor pe linia 
comerțului interior, industriei ușoa
re, cooperației, turismului etc.

A fost confirmat interesul celor 
două părți pentru lărgirea activită
ților comune privind 
producție in scopul 
proiecte și operațiuni 
terțe țări.

S-a dat o apreciere
plinirii programului pe termen lung 
de colaborare tehnico-ștlințiflcă și 
s-a recomandat organizațiilor cores
punzătoare din cele două țări să 
pregătească programul de colaborare 
tehnico-științifică pentru perioada 
1986—1990.

în legătură cu activitatea în curs 
de desfășurare privind coordonarea 
planurilor și pregătirea documente
lor de bază ale colaborării bilate
rale româno-bulgare pentru perioada 
1986—1990, cei doi conducători au 
dat indicații ca organele corespun
zătoare ale celor două părți să des
fășoare o activitate comună intensă 
privind problematica principală a 
dezvoltării de perspectivă în relațiile 
economice bilaterale, în scopul am
plificării și adîncirii pe mai departe 
a colaborării economice, specializă
rii și cooperării în producție. Pe 
această bază, să fie elaborat un pro
gram de colaborare de lungă durată 
pină in anul 1990, iar în unele do
menii pînă în anul 2 000, prin care 
să se realizeze o nouă dezvoltare

substanțială, cantitativă și calitativă 
a colaborării tehnico-științifice, a re
lațiilor în domeniul producției și co
merțului între cele două țări socia
liste vecine.

S-a apreciat că în etapa actuală 
aceasta reprezintă sarcina cea mai 
importantă 
namentale, 
planificare 
organizații
cele două țări.

Cei doi conducători de partid șl 
de stat au dat o înaltă apreciere 
rezultatelor pozitive obținute in dez
voltarea relațiilor bilaterale și au 
exprimat deplina convingere că 
acestea se vor dezvolta și adinei în 
toate domeniile, in interesul celor 
două popoare, al socialismului 
păcii în lumea întreagă.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Todor Jivkov au avut un schimb
păreri cu privire la unele probleme 
actuale ale situației internaționale.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au exprimat profunda lor 
îngrijorare în legătură cu înrăută
țirea fără precedent a situației in
ternaționale în lume și îndeosebi în 
Europa în urma acțiunilor S.U.A. și 
N.A.T.O. care nu ascund ele însele 
că urmăresc obținerea supremației 
militare. Amplasarea unor noi ra
chete cu rază medie de acțiune în 
unele țări europene a determinat 
U.R.S.S. să întreprindă contramăsu- 
rile anunțate.

De ambele părți s-a relevat că 
este necesar să se intensifice efor
turile pentru oprirea acestui curs al 
evenimentelor, să se pună capăt 
cursei înarmărilor și să se treacă la 
dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmarea nucleară, pentru a se 

' evita pericolul unei catastrofe nu
cleare, distrugerea vieții pe planeta 
noastră.

A fost subliniată necesitatea ca 
S.U.A. să-și retragă rachetele nuclea
re cu rază medie de acțiune, să o- 
prească amplasarea de noi aseme
nea rachete pe teritoriul unor țări 
vest-europene și, în același timp, 
U.R.S.S. să oprească, așa cum a de
clarat deja, aplicarea măsurilor de 
răspuns și, pe această bază, să se 
poată trece la reluarea negocierilor 
sovieto-americape, in vederea ajun
gerii la un acord corespunzător.

România și Bulgaria reafirmă că 
vor acționa neabătut pentru înfăp
tuirea propunerilor cuprinse în De
clarația politică a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, adoptată la 
Consfătuirea de la Praga în ianuarie 
1983 și în Declarația Comună a con
ducătorilor de partid și de stat din 
unele țări socialiste europene, adop
tată la intîlnirea de la Moscova în 
iunie 1933.

Ele consideră că propunerile res
pective, precum și noile inițiative 
ale acestor țări reprezintă o bază so
lidă pentru rezolvarea problemelor 
dezarmării și a altor probleme inter
naționale.

pe 
ce 
de
Și

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria expri
mă din nou hotărirea lor fermă de a 
acționa, împreună cu statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia, cu 
celelalte țări socialiste, cu toate for
țele iubitoare de pace, democratice 
și progresiste în scopul întăririi păcii, 
colaborării și securității in Europa 
și în întreaga lume.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au evidențiat însemnătatea deo
sebită a Conferinței pentru măsuri 
de încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa și au subliniat 
că Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria vor ac
ționa pentru succesul acesteia și rea
lizarea de înțelegeri care să ducă ia 
reducerea încordării, oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
în primul rind la dezarmarea nuclea
ră, in scopul întăririi păcii, colabo
rării în Europa.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria au rele
vat necesitatea dezvoltării în conti
nuare a relațiilor de colaborare bila
terală dintre statele balcanice în toa
te domeniile, precum și a colaborării 
lor multilaterale în domenii și 
probleme de interes comun, ceea 
contribuie la întărirea climatului 
încredere și înțelegere, la pacea 
securitatea în Balcani.

Pronunțîndu-se In sprijinul creării 
de zone denuclearizate în Europa, 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria au reafir
mat că vor conlucra activ ■ pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
liberă de arme nucleare, pentru în
tărirea securității, dezvoltarea încre
derii, bunei vecinătăți și colaborării 
între statele balcanice.

Cele două țări apreciază pozitiv 
rezultatele primei Conferințe la ni
vel de experți din țările, ț^ilcanice, 
care a avut loc la Atena» i«34ncepu- 
tul anului 1984, și consideră că dia
logul multilateral început urmează 
să continue în aceeași problemă ca 
o etapă pentru pregătirea întilnirii 
la nivel înalt.

în legătură cu aceasta, partea bul
gară a reafirmat acordul său pentru 
ca următoarea Conferință a experți- 
lor din țările balcanice să aibă loc 
la București.

Făcînd un schimb de vederi cu 
privire și la alte probleme impor
tante ale vieții internaționale, cei doi 
conducători de partid și de stat au 
subliniat necesitatea soluționării pro
blemelor litigioase și a conflictelor 
existente numai pe calea pașnică a 
tratativelor.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au exprimat satisfacția 
în legătură cu convorbirile avute și 
cu înțelegerile convenite, care vor 
contribui la adîncirea în continuare 
a prieteniei dintre Partidul Comunist 
Roman și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, spre 
binele popoarelor român și bulgar, in 
interesul socialismului, păcii, pro
gresului în lume.

„0 nouă manifestare a prieteniei și colaborării 
dintre România și Bulgaria"

Ziarele apărute, vineri, la Sofia, publică ample relatări, în primele 
lor pag.nl, despre desfășurarea primei zile a vizitei de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Populară Bulgaria, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Articolele și reportajele privind 
noul dialog româno-bulgar la cel 
mai inalt nivel poartă titluri semni
ficative : „Noi impulsuri colaboră
rii multilaterale" („RABOTNICESKO 
DELO“), „Vie expresie a priete
niei tradiționale" („OTECESTVEN 
FRONT"), „O nouă manifestare a 
prieteniei și colaborării'' 
DELSKO -------
rodnice"

Toate 
ilustrind 
inalților 
tul Bulgariei, din timpul primirii, 
deosebit de calde, făcute tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu Ia Botevgrad, de la con
vorbirile oficiale.

Evidențiind importanța noii întîl- 
niri prietenești dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov, ziarul „RABOTNICESCO 
DELO“, organ al C.C. al P.C.B., re
levă între altele : „Convorbirile 
frecvente dintre conducătorii celor 
două țări socialiste vecine au devenit 
o bună tradiție in cronica relațiilor 
bulgaro-române. Fiecare intilnire se 
transformă intr-o manifestare vie a 
prieteniei dintre partidele, țările și 
popoarele noastre și dă noi impulsuri 
colaborării multilaterale".

„Fără îndoială — continuă ziarul 
amint't -■ și dialogul actual dintre 
tovarășii Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu va fi fructuos. Această 
încredere ne-o dau n- armai dez
voltarea cu succes a colaborării bila
terale, dar și posibilitățile existente 
pen'ra lărgirea și adîncirea acesteia 
în domeniile economiei, culturii, ști
inței. tehnicii, agriculturii și in alte 
sectoare ale vieții".

„Noua intilnire bulgaro-română la 
cel mai înalt nivel are o mare în
semnătate și pe plan internațional

I" (ZEME- 
ZNAME"), „Convorbiri 

(„NARODNA ARMIA"), 
ziarele inserează fotografii 

momente de la sosirea 
oaspeți români pe pămin-

— relevă „Rabotnicesko Delo". R. P. 
Bulgaria și Republica Socialistă 
România, in strînsă colaborare cu 
celelalte țări frățești, aduc o contri
buție activă la preintintpinarea pe
ricolului unui război nuclear, la în
tărirea păcii și securității in Eu
ropa și in lume. Cele două țări ac
ționează pentru transformarea Băl

Relatări 
și comentarii 

ale presei bulgare
cânilor într-o zonă liberă de arme 
nucleare, pentru dezvoltarea priete
niei, a bunei vecinătăți și colabo
rării intre țările balcanice".

La rindul său, cotidianul „OTE- 
CESTVEN FRONT", organ al Consi
liului Național al Frontului Patriei, 
subliniază : „întilnirile dintre condu
cătorii de partid și de stat al celor 
două țări vecine și-au dovedit rodni
cia. Lucrul acesta se confirmă din 
nou — nu au trecut nici șase luni 
de la ultimele convorbiri pe pămîn- 
tul românesc și ele continuă 
pământul bulgar, 
este rodul dorinței 
și poporului român 
adinei prietenia și 
reprezintă o contribuție prețioasă la 
dezvoltarea relațiilor frățești dintre 
statele socialiste, un exemplu de 
bună vecinătate și înțelegere in Bal
cani. la întărirea păcii și securității 
pe continentul european. întilnirile 
d’ntre tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu marchează adevă
rate momente de virf in cronica re
lațiilor bulgaro-române, deoarece 
deschid întotdeauna perspective largi

pe 
Această tradiție 
poporului bulgar 
de a îmbogăți și 
colaborarea, care

de dezvoltare acestor relații. Actuala 
intilnire va deschide o nouă pagină 
in această cronică".

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a fost, de aseme
nea, ilustrată pe larg în emisiunile 
TELEVIZIUNII BULGARE, precum 
și de POSTURILE DE RADIO. Ast
fel, in jurnalul de joi seara, televi
ziunea a transmis un reportaj redind 
principalele momente din prima zi a 
vizitei, primirea caldă rezervată inal- 
ților oaspeți români la Sofia. Botev- 
grad și Praveț.

Presa și televiziunea din R.P.B. 
scot in evidență și faptul că noul 
dialog româno-bulgar la cel mai înalt 
nivel se află, în aceste zile, în cen
trul atenției mijloacelor de informa
re în masă din România.

*
Referindu-se la convorbirile ofi

ciale româno-bulgare la cel mai înalt 
nivel, începute joi la Praveț, presa 
țârii-gazdă subliniază că cei doi con
ducători de partid și de stat au dat 
o înaltă apreciere dezvoltării relații
lor tradiționale de prietenie și cola
borare dintre P.C.R. și P.C.B., dintre 
cele două țări socialiste vecine și 
popoarele lor. Se scoate, de aseme
nea, în evidență faptul că au fost 
examinate posibilitățile de extindere, 
în continuare, a activității comune 
în domeniile economic, tehnico-știin- 
țific și altele.

Cei doi conducători — scrie în 
acest sens ziarul „Rabotnicesko Delo“ 
— au dat indicații organelor compe
tente din țările lor să caute noi 
forme, noi căi de stimulare a cola
borării în toate domeniile, îndeosebi 
în cel economic. De asemene.,, se 
menționează că s-a convenit să se 
elaboreze un program pe termen 
lung privind dezvoltarea colaborării 
româno-bulgare pină în anul 1990, iar 
în unele domenii pe o perioadă și 
mai îndelungată. ,.A fost exprimată 
convingerea celor două părți — scrie 
în încheiere ziarul — că actuala in
tilnire bulgaro-română la cel mal 
inalt nivel va da un nou și puternic 
impuls dezvoltării prieteniei și cola
borării dintre România și Bulgaria". La casa natală a tovarășului Todor Jivkov
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PARTIDUL
- purtătorul luminoaselor tradiții de luptă revoluționară, 

forța politică conducătoare a societății noastre socialiste
„Anul 1893 este anul nașterii detașamentului revoluționar de avangardă al clasei 

muncitoare din România. Iată de ce putem spune, cu deplin temei, că adevăratele începu
turi ale Partidului Comunist Român - care continuă cele mai înalte tradiții de luptă ale po
porului și își are rădăcinile împlîntate adine în mișcarea muncitorească, socialistă din a 
doua jumătate a secolului trecut - coincid cu începutul activității partidului muncitoresc 
călăuzit de teoria revoluționară marxistă”.

NICOLAE CEAUȘESCU Institutul politehnic din lași : noua clădire a Facultății de electrotehnică Foto : E. Dichiseanu

Sărbătorim in această primăvară 
Împlinirea a 91 de ani de la consti
tuirea partidului politic revoluționar 
al proletariatului român — Partidul 
Social-Democrat al Muncitorilor din 
România. O aniversare care dobîn- 
dește profunde semnificații în con
textul marilor evenimente înscrise 
in cronica acestui an : împlinirea 
a patru decenii de la victoria revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
din August 1944 și Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. Aniversarea fău
ririi partidului politic proletar dă 
astfel relief pregnant adevărului că 
partidul nostru comunist, organiza
torul și conducătorul glorioasei re
voluții din August 1944, strălucitul 
strateg al operei de edificare socia
listă a patriei are adinei și puternice 
rădăcini în istoria țării, este ființă 
din ființa acestui popor, purtătorul 
celor mai înalte aspirații ale aces
tuia. „Partidul — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — s-a format din 
rîndurile proletariatului și s-a ridicat 
la luptă pentru eliberarea clasei 
sale, a maselor muncitoare, expri- 
mind în modul cel mai fidel intere
sele și aspirațiile cele mai înaintate 
ale națiunii noastre'*.

Partidul politic muncitoresc, făurit 
la istoricul congres din 31 martie 
— 3 aprilie 1893, ca rezultat al zecilor 
și zecilor de ani de lupte, de străduințe 
și căutări ale muncitorimii noastre, 
pășea pe scena politică a țării ca un 
partid puternic ancorat în realități
le vieții românești. O dovedea înainte 
de toate programul său politic, în 
care se cuprindeau cerințele funda
mentale ale progresului social-eco
nomic — îmbunătățirea radicală a 
stării economice și culturale a oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
ridicarea lor la un statut social su
perior, profunda primenire a vieții 
social-politice, împlinirea justelor 
aspirații naționale ale poporului ro
mân. construirea societății socialis
te. Tocmai această strinsă și necon
tenită legătură cu viața, cu idealu
rile și lupta poporului s-au aflat 
la temelia forței sale, istoria parti
dului politic muncitoresc demon- 
strind, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că numai atunci 
cind detașamentul revoluționar al 
proletariatului pornește în activita
tea sa de la realitățile concrete, so- 
cial-istorice își poate îndeplini cu 
succes misiunea istorică de transfor
mare revoluționară a societății.

Astfel, dreptele aspirații ale româ
nilor la existență liberă și indepen
dentă. la înfăptuirea unității națio
nale depline au aflat în partidul cla
sei muncitoare un apărător ferm șl 
consecvent, tn activitatea sa, parti
dul politic proletar pornea de la a- 
devărul că pe pămîntul românesc 
era drept să se făurească visata 
„Dacie viitoare", pentru că el era 
udat cu sîngele și sudoarea străbu
nilor, pentru că era locuit din ve
chime de fiii unuia și aceluiași po
por. x

„Campioni hotărîți ai neatîrnării", 
socialiștii români au militat pentru 
apărarea dreptului sacru al tării la 
existență de sine stătătoare, la inde
pendență și suveranitate. Tocmai 
în numele unor asemenea idea
luri supreme, partidul politic pro
letar a militat statornic „pentru 
luminarea și ridicarea țărănimii", 
pentru a fi chemate „la viață poli
tică și culturală întreaga națiune și 
mai cu seamă clasele ei orășenești

și sătești, cele mai de jos, ținute in 
întuneric și nepăsare". Căci numai 
astfel se putea face din țara noas
tră, cum scriau militanții partidului 
muncitoresc, „o stincă solidă, care 
să stea minări și semeață înaintea 
amenințătoarelor valuri", numai așa 
se putea crea. României „un loc de 
vrednicie și fericire in mijlocul po
poarelor".

Istoria a confirmat cu argumen
tele faptelor că socialiștii români 
s-au situat de la început, cu fermi
tate, pe poziții marxiste, acționînd 
in spirit revoluționar pentru soluțio
narea problemelor vitale ale clasei 
muncitoare, ale poporului român. 
Dind expresie înflăcărată celor mai 
înaintate tradiții de luptă revolu
ționar^ ale poporului român, dove- 
dindu-se cel mai fidel reprezentant 
al intereselor și aspirațiilor celor 
mai înalte ale națiunii noastre, 
partidul clasei muncitoare din Româ
nia a acționat, totodată, ca detașa-

a țării, unitatea și integritatea 
sa teritorială, partidul comunist 
s-a situat în fruntea luptei pentru 
apărarea unității, independenței și 
suveranității țării. O expresie con
cludentă in acest sens este crearea 
Frontului Unic Muncitoresc de la a 
cărui constituire se împlinesc în a- 
ceastă primăvară patru decenii, eve
niment crucial pe calea înfăptuirii 
actului istoric de la 23 August. 
Luptă încununată strălucit prin vic
toria eroieei revoluții de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, act energic de vo
ință al întregii noastre națiuni, ce a 
deschis făgașul împlinirii aspirațiilor 
de libertate și dreptate ale poporului.

Partidul Comunist Român, conti
nuatorul direct al mișcării revoluțio
nare, socialiste, al partidului clasei 
muncitoare făurit in urmă cu 91 de 
ani, în condițiile specifice ale evolu
ției economico-sociale și politice.a 
societății românești din ultima parte

91 de ani de la constituirea 
partidului politic revoluționar 

al clasei muncitoare din România
ment activ al mișcării muncitorești 
internaționale.

Experiența de luptă, vasta activi
tate teoretică și practică a partidu
lui, creat în 1893, au constituit un 
neprețuit tezaur de gîndire și acțiu
ne revoluționară, un tezaur pe care 
avea să-l îmbogățească, în noi con
diții, Partidul Comunist Român, fău
rit in 1921. Acționînd, mai bine de 
două decenii, în asprele condiții ale 
ilegalității, partidul a ținut sus stea
gul luptei revoluționare pentru îm
plinirea aspirațiilor fundamentale ale 
oamenilor muncii, s-a aflat mereu 
în primele rinduri, la postul său de 
luptă. „De trei ani aproape — scria 
ziarul „Socialismul" din 1 februarie 
1924 — partidul nostru n-are o sin- 
g.ură zi lipsită de zbucium. Arestă
rile. schingiuirile, perchezițiile, con
fiscările formează un lanț neîntre
rupt in viața sa. Dar întocmai ste
jarului care stă neincovoiat in mij
locul furtunii, așa și partidul nostru 
rămine neincovoiat in lupta pe care 
i-o impune capitalismul. El iși trage 
puterea vitală din aspirațiile mun
citorimii și nici o prigoană n-ar pu
tea să-l răpună".

Un adevărat legămînt este cuprins 
în aceste rinduri, un legămînt urmat 
cu nestrămutată consecvență. In 
aspre și ample bătălii de clasă, pre
cum cele din anii marii crize econo
mice capitaliste interbelice, partidul 
și-a dovedit uriașa sa forță Organi
zatorică, capacitatea de a uni și an
trena in luptă -largi forte sociale, de 
a găsi forme adecvate in măsură să 
potențeze avintul revoluționar al oa
menilor muncii. Oamenii muncii 
s-au convins, în cursul acestor grele 
și eroice bătălii de clasă, că partidul 
comunist este nu numai exponentul 
fidel al aspirațiilor lor pentru o via
ță mai bună și mai dreaptă, dar și 
conducătorul încercat și clarvăzător, 
capabil să-i conducă spre împli
nirea dreptelor lor țeluri.

Atunci cind ocupația hitleristă și 
dominația agenturii sale fasciste 
adunaseră nori amenințători pe 
.cerul patriei, cind erau primej
duite grav. înseși existența liberă

a veacului trecut, a dus mai departe 
și a ridicat pe un plan superior lupta 
de eliberare socială și națională. 
Faptele probează că în toată această 
perioadă partidul clasei muncitoare 
s-a identificat cu idealurile cele mai 
înălțătoare ale poporului român, că a 
luptat neabătut pentru împlinirea 
celor mai înaintate năzuințe ale na
țiunii noastre. Șînt, toate acestea, 
dovezi concludente ale justeței și 
profunzimii tezei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în legătură cu unitatea 
istoriei patriei și a partidului — co
muniștii probînd prin fapte că nu au 
cunoscut și nu cunosc țel mai înalt 
decît progresul patriei, prosperitatea 
poporului, lupta partidului comunist 
integrîndu-se organic in istoria unică 
a poporului nostru.

Pe făgașul inaugurat în urmă cu 
patru decenii, neîndoielnic că in via
ța partidului, ca și a țării, perioa
da inaugurată de Congresul al 
IX-lea se Înscrie drept cea mai fer
tilă în împliniri. Sînt anii în care 
partidul a devenit mai puternic ca 
oricînd prin însemnata sporire a rin- 
durilor sale, el numărînd astăzi a- 
proape trei milioane și jumătate de 
membri. Semn limpede al uriașului 
prestigiu al partidului, al încrederii 
nestrămutate în linia sa politică, al 
convingerii unanime că partidul este 
cu adevărat forța propulsoare a pa
triei pe calea progresului și a bu
năstării. Sînt anii în care parti
dul a devenit mai puternic ca ori- 
cind prin înaltele trăsături moral-po- 
litice și profesionale care alcătuiesc 
profilul comunistului, prin marile exi
gențe pe care le presupune statu
tul de membru al partidului nostru 
comunist : dirzenie revoluționară și 
puternică dăruire în muncă, răspun
dere sporită față de soarta patriei, 
receptivitate față de nou, combativi
tate și intransigentă față de lipsuri. 
Un partid puternic prin structura sa 
organizatorică, prin unitatea de mo
nolit a rindurilor sale. Un partid pu
ternic prin strînsele legături cu po
porul, prin adinca sa implicare în

viața poporului, în întreg ansamblul 
problematicii operei de construcție 
socialistă a țării.

Un partid care s-a dovedit in toți 
acești ani dinamizatorul înaintării 
accelerate a patriei spre culmile ci
vilizației socialiste și comuniste. In
tr-adevăr, partidul a fost inițiatorul 
tuturor programelor de dezvoltare 
social-economică ale țării, programe 
care au determinat dezvoltarea fără 
precedent a forțelor de producție, 
sporirea in ritmuri rapide a avuției 
naționale, modernizarea bazei tehni- 
co-materiale, aplicarea consecventă a 
cuceririlor revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane, înnoirea din te
melii a chipului orașelor și satelor 
tării. Partidul a fost în toți acești 
ani forța care a mobilizat marile e- 
nergii creatoare ale națiunii, care a 
îndemnat-o să cuteze spre piscuri 
mereu mai ,înalte, pe măsura forței 
sale de creație, de construcție. Sub 
conducerea partidului s-a realizat un 
vast cadru democratic, unic în fe
lul său, prin care se asigură parti
ciparea efectivă a întregului popor, 
a tuturor cetățenilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, la condu
cerea unităților economice, a locali
tăților, a țării. Partidul este forța po
litică in jurul căreia s-a închegat in 
toți acești ani unitatea de neclintit 
a națiunii noastre, măreața cuceri
re a epocii socialiste, nesecat izvor 
de tărie in drumul nostru spre noi 
și noi împliniri.

La împlinirea a 91 de ani de la 
crearea partidului politic al clasei 
muncitoare din România, în acest an 
în care întregul nostru popor sărbă
torește patru decenii de la înfăp
tuirea actului istoric de demnitate 
națională de la 23 August 1944 și în- 
tîmpină cu noi și mărețe fapte de 
muncă cel de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R., toate aceste înfăptuiri din 
viața partidului, din viața țării sint 
asociate în conștiința întregului po
por cu numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu gîndirea sa cuteză
toare, pătrunsă de înalt devotament 
față de cauza poporului. Infuzia de 
aer proaspăt care a pătruns în în
treaga viață politică, social-economi- 
că a tării. începînd cu Congresul al 
IX-lea al partidului, consecvența în 
aplicarea creatoare a adevărurilor 
general-valabile ale socialismului 
științific la condițiile concrete româ
nești, eforturile pentru strîngerea 
necontenită a legăturilor partidului 
cu poporul, preocuparea pentru con
tinua ridicare a nivelului politico- 
ideologic al comuniștilor — purtînd 
toate pecetea de neșters a gindirii și 
faptei secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — au stat la temelia fău
ririi unui partid mai puternic ca ori
cînd, ființă din marea ființă a nea
mului. urmat cu adîncă încredere de 
întregul popor.

...91 de ani de istorie. Ani pe a că
ror efigie se încrustează adine și 
nepieritor lupta eroică, munca ti
tanică a partidului politic al clasei 
muncitoare. Ani de slujire devotată 
a cauzei sacre a poporului, a idea
lului socialist, ani in care partidul 
clasei muncitoare — așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
făcut infinit jmai mult decît orice 
formațiune politică pentru fericirea 
poporului, pentru gloria și măreția 
națiunii noastre.

Silviu ACHIM

•
 Lecția tehnicii moderne,

... . .

cuceririle revoluției 
tehnico-științifice

— însușite temeinic din anii de școală
Cadre didactice și specialiști din lași propun modalități 

de îmbunătățire a programelor de invățămint

înfăptuirea Programului de ridicare a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor - obiectiv primordial al acti
vității din toate sectoarele economiei — impune, așa 
cum se menționează in Hotărîrea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ridicarea calității pregătirii 
profesionale a noilor promoții de specialiști. „Problema 
ridicării nivelului de calificare și a lărgirii orizontului 
de cunoștințe al oamenilor muncii, al cadrelor - subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului - constituie o necesitate imperioasă pentru 
soluționarea in bune condiții a marilor probleme pri
vind dezvoltarea economiei naționale, creșterea pro
ductivității muncii, ridicarea calității, realizarea unei 
inalte eficiența economice". Aceasta inseamnă că, incă

din anii de școală, viitorii muncitori, fetin'cieni, ingi
neri trebuie să cunoască și să-și însușească temeinic 
tehnica modernă existentă în dotarea unităților econo
mice din întreaga țară, ca și cerințele revoluției tehni
co-științifice contemporane. Deopotrivă, ei trebuie în- 
vățați să prețuiască munca, să înțeleagă că ea este 
cimpul cel mai fertil de împlinire a personalității uma
ne. Sînt condiții obligatorii pentru ca, imediat după 
absolvirea învățămîntului, tinerii să se poată integra 
operativ și cu eficiență în procesul de producție de 
la locurile lor de muncă. Abordind această arie de 
probleme, interlocutorii noștri - cadre didactice și spe
cialiști din municipiul lași - s-au referit Iți unele mo
dalități concrete de îmbunătățire a programelor de 
invățămint.

Teme de maximă actualitate pentru 
noi capitole din programele școlare

La Liceul industrial cu profil 
energetic (al M.E.E.), elevii au la 
dispoziție o bogată și modernă bază 
didactică pentru pregătirea în mese
rie : simulatoare ale diferitelor in
stalații electrice și sisteme de auto
matizări, instalație pentru „îmbună
tățirea factorului de putere" (o origi
nală și eficientă creație tehnică a 
colectivului), cabinete și laboratoare 
de diferite profile etc.

— Ne-am străduit să Ie oferim, in 
școală, un cadru cit mai adecvat 
pentru o temeinică pregătire profe
sională deoarece, din motive di
ferite, nu putem avea acces în ma
rile instalații energetice — ne spune 
ing. Corneliu Antonescu, directorul 
liceului. Cu toate acestea, de regulă, 
elevii din clasa a XlI-a merg Ia 
practică tocmai in asemenea stații, 
care reprezintă viitoarele lor locuri 
de muncă. Sîntem în permanență 
preocupați să-i formăm în spiritul 
cerințelor tehnicii moderne, al revo
luției tehnico-științifice, cu atît mai 
mult cu cît vor lucra într-un dome
niu cu o dezvoltare deosebit de di
namică. în această optică, în ultimii 
ani, programele noastre școlare au 
fost reactualizate, pentru a ține pa
sul cu progresul tehnic din domeniul 
energeticii. Sînt însă o seamă de 
teme de maximă actualitate, propuse 
de practică, de viață, care ar trebui 
să se constituie in adevărate capi
tole noi in programele școlare. No
minalizate lapidar, acestea ar fi pen
tru sectorul nostru de activitate : 
economisirea energiei și surse noi de 
energie.

— Este adevărat, în prezent în 
programă există tema „surse noi de 
energie" (predată în 2 ore) — pre
cizează ing. Silvia Poleac. Este ne
voie însă să-i pregătim pe elevi mult 
mai atent in aceste direcții, să le 
dăm elemente concrete de organizare 
și exploatare a diferitelor tipuri de 
instalații (solare, eoliene, geotermale 
etd). Și cind propun aceasta am în 
vedere nu numai predarea de către 
profesor a unor noțiuni, formule, 
calcule, pasibile de memorare meca
nică, ci mai ales însușirea de către 
elevi a unor fenomene fundamentale, 
de mai largă frecvență în realitate, 
formarea deprinderii de a se orienta 
în procesul de producție, la locul de 
muncă, a capacității de a selecta 
esențialul, de a se adapta operativ 
la evoluția rapidă a tehnicii și teh
nologiilor.

împreună cu specialiști din liceu 
am răsfoit programele cîtorva disci
pline de specialitate. Chiar și numai 
la o primă vedere au ieșit în eviden
ță unele rămîneri în urmă față de 
realitatea producției din sectorul 
respectiv, aspecte noi care se cer 
mai ferm reflectate în programele 
școlare respective. Astfel, interlocu
torii noștri au propus : introducerea 
în studiu a calculatoarelor de proces 
privind dirijarea sistemelor electro- 
energetice, studiul releelor electro
nice (in locul celor cu contacte me
canice, tot mai puțin utilizate in pro
ducție), studiul mai detaliat al tele
comenzilor, al diferitelor tipuri de 
întrerupătoare cu performanțe supe
rioare etc.

Unul dintre „secretele" înaltei 
profesionalități

Fără exagerare, aș com
para împlinirea unui festi- 
val-concurs al cintecului 
românesc cu dificila edifi
care a unei uzine. De la a- 
legerea pieselor muzicale la 
orchestrarea lor, la stabi
lirea interpreților, a for
mulelor orchestrale, la re
petiții, la concepția regi
zorală a prezentării și des
fășurării, decorarea sălii, 
rezolvarea problemelor de 
acustică, filmare, înregis
trare etc. — sint săptămini 
de lucru. Și nu-i totul, 
pentru că în cele șase zile 
cit a durat Festivalul-con- 
curs „Melodii ’83“ de la 
care pornesc aceste consi
derații, recentă manifestare 
închinată, cintecului (reali
zată de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, 
Radioteleviziunea română 
și Uniunea compozitorilor), 
s-au impus atît A.R.I.A. — 
printr-o susținută activita
te — cit și strădania or
ganizatorilor în stabilirea 
corectă a opiniilor pu
blicului față de piese
le în competiție ori acțiu
nea de lansare in micro- 
show-uri a vedetelor mu
zicii românești și inter
naționale. Așadar, „Me
lodii ’83" — la Sala spor
turilor și culturii, in fața 
unui public tinăr care s-a 
dovedit un exigent, corect 
și categoric juriu. In prima 
secție a concursului s-au 
încercat clasamente la me
lodiile anului trecut. Așa 
cum era firesc, din cele 
peste 40 de piese prezen
tate, care în ultima vreme 
s-au ascultat și răsascultat 
pe diferite podiumuri de 
concurs (unele chiar pre
miate), la posturile de ra
dio și televiziune — șla
gărele erau detașate clar, 
de la bun început, de cînd 
au pătruns in conștiința

rius Țeicu, „Hai să facem 
pace" și „Noapte de mai” 
de Marian Nistor, „De sin- 
gurătate" și „Ce mică-i va
canța mare" de Ion Cristi- 
noiu, „Eu cred in dragoste" 
de Cornel Fugaru, „Apă și 
foc" de Horia Moculescu, 
„Să te gindești din cînd in 
cind la mine" de Marcel 
Dragomir, „Strada speran
ței" și „Iți mulțumesc" de 
Vasile Veselovschi, „Copiii 
din București" de Dra- 
goș Rolea, „Cintăm pacea 
lumii" de V. Vasilache 
etc. — piese de valoare,

în valoare atunci cînd se 
află in tovărășia celor
lalte ; o imagine pentru 
care s-au întrecut pe parti
tură condeie, stiluri dife
rite. compozitori din dife
rite generații.

Miezul unei manifestări 
de anvergură, de anvergura 
acestei competiții naționale 
numită „Melodii ’83", îl 
constituie, fără îndoială, 
primele audiții. Primele 
audiții de muzică ușoară 
(aproape 40) și cele 16 
piese de muzică de dans 
au punctat surprinzător

V. Vasilache, „De cînd pe 
lume" de Camelia Dăscă- 
lescu, „Melancolie de 
amurg" de I. Cristinoiu... 
Cu alte cuvinte, un lot re
marcabil pentru o primă se
lecție, la care se adaugă 
compozițiile de muzică de 
dans semnate de Marius 
Țeicu, Dan Ștefănică, Mi
hai Elekeș, Al. Wilmany, 
Horia Moculescu, Ionel 
Tudor — gata să fie pre
luate de formațiile mo
derne, de discoteci. Printre 
ele : pagini elaborate in 
amănunt, alături de melo-

Insemnări despre Festivalul-concurs „Melodii ’83“

publicului. Se fredonează 
cu ușurință : „O zi" de Ma

inspirate, cărora nu difu
zarea perseverentă le-a 
adus popularitatea, ci cali
tatea cintecului propriu- 
zis. O remarcă : aplauzele 
publicului pentru inspirația 
melodică, pentru melodica 
pregnantă — așa cum este 
tradiția muzicii ușoare ro
mânești — pentru ritm și 
fraze originale care din 
cîteva sunete, din cîteva 
vorbe te iau tovarăș de 
drum în adincul poemu
lui pe care-1 construiesc. 
Iar atunci cind este vorba 
și de distincția versului : 
să spunem poezia lui 
George Țărnea sau Virgil 
Carianopol,' sau minunatele 
imagini ale „Nopții de 
mai" de Macedonski — sînt 
indiscutabile argumentele 
împlinirii artistice. A-l 
numi pe cel mai reușit 
șlagăr dintre șlagăre, fără 
riscul de a greși, ar fi o 
echilibristică inutilă, pen
tru că de fapt cele peste 
12 mari succese ale anului 
1983, toate, împreună, pro
pun imaginea cintecului 
românesc de ultimă oră și 
fiecare este mai bine pus

cea mai reușită seară, in 
care momentele statice a- 
proape că au dispărut, in 
care ritmul, orchestrațiile 
moderne, tălmăcirile tine
rești, deconectante s-au 
impus detașat. Cum spu
neam, zeci de noi compo
ziții cu lansarea fermă a 
pieselor : „Ne despărțim de 
noaptea dintre noi" de 
George Grigoriu (tensio
nată, cu multă vibrație, de 
Marina Florea), „Fintinile 
albastre" (prin care Horia 
Moculescu și interpretul 
piesei, George Nicolescu, 
au atins vibrația acelei in- 
confundabile „Sălcii"), „O 
fi rău sau o fi bine" de 
V. Vasilache, „Confidență" 
de Ion Cristinoiu, „Trăiesc" 
(o adevărată profesiune de 
credință a artistului sem
nată de Marius Țeicu și 
transmisă cu căldură, cu 
convingere de Angela Si- 
milea), „Soarele apare iar" 
de Marius Țeicu, „Ochii 
tăi" de Elena Cîrstea și 
Al. Wilmany, „Iubește-mă 
de-ți plac așa cum sînt" 
de Marcel Dragomir, „Nu 
știam că mă iubești" de

pei cu seînteia certă a in
spirației, de frazări mo
derne sau de linii melo
dice ample, in care punc
tul de vibrație intensă se 
cucerește treptat prin an
trenarea unui complex ar
senal de posibilități ex
presive. Mai puțin convin
gătoare, însă, în această 
secție de competiție, tex
tele, care încă rămîn — ce 
să facem ?! — problema 
muzicii ușoare. Nu s-au 
scăldat — e drept — în 
rime hilare, dar nici nu au 
sărit, în general, prea de
parte de locul călduț al 
banalității, al imaginilor 
știute și prea știute. ,Cu 
mici excepții, a fost aproa
pe inexistentă colaborarea 
cu poeții, iar pe lingă 
cunoscuți textieri, nici 
nume noi nu au apărut. 
Oare tinerii poeți nu iu
besc muzica ușoară ? Ti
nerilor compozitori nu le 
este familiar versul cole
gilor lor de generație ? 
Dar să nu îngrădim ac
cesul nici unui creator la 
cinteul și poezia „fără 
vîrstă", de valoare, care 
peste timp întinerește și

bucură gîndurile și inimile 
noastre. Să sugerăm deci 
uniunilor de creație să per
severeze întru colaborarea 
dintre muzicieni și poeți, 
care, cu vreme in urmă, cu
noscuse cîteva inițiative ce 
se dovedeau de real folos.

Peste 100 de melodii s-au 
ascultat deci în săptâmina 
dedicată muzicii ușoare 
românești, prin Festivalul- 
concurs „Melodii '83*.  Zeci 
de ritmuri, de șlagăre, de 
prime audiții. Peliculele 
le-au reținut (datorită e- 
forturilor și pasiunii ca- 
mermanilor care, sub po
vara aparatelor, se strecu
rau abil printre fire, ca
bluri, flori, globuri sticloa
se, scări, prin sală, ca să nu 
scape nici o mișcare a so
liștilor), benzile sonore 
le-au inregistrat. Sile Dini- 
cu s-a aflat ca-ntotdeauna 
la pupitrul orchestrei de 
estradă a Radioteleviziu- 
nii ; fără experiența sa, a 
miilor de pagini de muzică 
ușoară care fără fisură a- 
jung la inima publicului — 
greu de închipuit împlinirea 
artistică 1 Alături de el, un 
grup alcătuit din buni mu
zicieni, scenografi, regizori 
și interpreți din țară și de 
peste hotare au dat culoa
re și farmec acestui antre
nant festival,

„Melodii ’83“ — festival- 
concurs de anvergură s-a 
încheiat. Palrparesul este 
cunoscut, dar mai impor
tante decit acesta sînt a- 
plauzele tinerilor melo
mani pentru acele partituri 
-r- muzică și vers — care 
au fost închinate pămîntu- 
lui românesc, pămintului 
care ne-a dat viață și pe 
care ne clădim fericirea, 
țării și oamenilor ei care 
înseamnă sufletul și inima 
noastră, dragostei și încre
derii în pacea lumii.

Smaranda OȚEANU

Cu cîtva timp în urmă, la Combi
natul de utilaj greu, comitetul oa
menilor muncii a analizat modul 
cum se realizează pregătirea viito
rilor muncitori, elevi la liceul indus
trial al unității. S-au adoptat atunci 
■unele măsuri menite să asigure for
marea unor cadre capabile să utili
zeze și să fructifice cu maximă efi
ciență tehnica de vîrf cu care este 
dotată această importantă citadelă 
muncitorească.

— Cu acel prilej, ne relatează 
ing. Dumitru Purțuc, directorul Li
ceului industrial nr. 8 (al C.U.G.), 
s-au conturat două direcții de acți
une : lucrul în echipă — adică pre
gătirea și activitatea practică a ele
vilor in cadrul echipelor de munci
tori la toate locurile de muncă din 
sectoarele calde (deci in echipe de 
turnători, forjori, oțelari, lăcătuși, 
sudori) ; răspunderea fiecărei secții 
de a asigura pregătirea muncitorilor 
care vor lucra în colectivul respec
tiv. Ideea de bază a acestor orien
tări o reprezintă corelarea exactă, 
in principiu, dar și în amănunt, a. 
pregătirii elevului muncitor cu ce
rințele generale și de amănunt ale 
viitorului său loc de muncă din com
binat, unitate economică dotată cu 
tehnică din cele mai moderne și de 
înaltă eficiență. Regăsim aici unul 
dintre „secretele" pregătirii de înal
tă profesionalitate a viitorilor mun
citori și specialiști. Este evident că, 
in ce ne privește, programele școlare 
de la disciplinele de specialitate tre
buie să fie mai atent și exigent 
adaptate la condițiile cerute de teh
nicitatea ridicată a mașinilor și teh
nologiilor din producția combinatu
lui nostru, a altor unități reprezen
tative de profil. Dacă pină acum pro
gramele lăsau la latitudinea cadrelor 
didactice de specialitate condiția in
troducerii și exemplificării tehnicii
moderne la disciplinele respective,
consider că este cazul ca ele să
oblige și să stipuleze mai exact
unde, cînd și cum să se realizeze 
acest deziderat. Să se menționeze : 
noțiunile tehnice obligatorii : noțiu
nile de cunoaștere a întreprinderii 
unde va lucra elevul (organigramă, 
specific, investiții etc.) ; noțiunile 
legate de locul de muncă (cu numă
rul cel mai mare de ore, cu obiective 
operaționale precise).

Așa cum menționau unii dintre in
terlocutori, instruirea practică nu 
trebuie să se rezume la activități și 
operații neesențiale, uneori chiar ru-

dimentare, cum mai apar prin pro
gramele unor meserii. Acestea nu 
numai că nu asigură însușirea noțiu
nilor necesare viitoarei profesii, dar 
determină crearea la elevi a unei 
false imagini despre activitatea pro
ductivă. unii dintre ei orientindu-se, 
după absolvirea liceului, spre locuri 
de muncă funcționărești, de birou. 
Pledînd in favoarea unei înalte și 
active pregătiri profesionale, adap
tate la cerințele moderne ale locului 
de muncă, unde se cere nu atit efort 
fizic, cit de gindire, ing. Maria An- 
drieș, directoarea Liceului industrial 
„Victoria" (al M.I.U.), ne spunea:

„Trebuie să reconsiderăm sistemul de 
pregătire practică a elevilor in lu
mina principiilor ergonomice de la 
fiecare loc de muncă. In plan educa
tiv, deopotrivă, trebuie să le dezvol
tăm elevilor simțul răspunderii, al 
realizării lucrului de calitate. Nu 
este suficient să le prezentăm cîțiva 
indicatori economici — așa cum se 
face, de regulă, acum — ci să le ex
plicăm detaliat, pe înțelesul lor, con
dițiile specifice locului de muncă, 
cadrul în care aceștia acționează, 
cum se poate îmbunătăți acțiunea 
lor".

Ideea că programa școlară nu tre 
buie să fie un instrument rigid i 
revenit de multe ori în discuție, in
terlocutorii subliniind cerința ca pro
fesorii și specialiștii să vegheze per
manent ca ea să fie adaptată mereu 
noilor cerințe ale producției, ale vie
ții, iar cei care o aplică să o îmbo
gățească permanent cu elementele 
noului, modernului, eficienței. „In 
domeniul prefabricatelor, de exem
plu — ne spune ing. Lidia Gongescu. 
directorul Liceului industrial nr. 5 
(al MILMC), cu profil de materiale 
de construcții — programa prevede o 
anumită tehnologie, dar profesorul 
trebuie să predea și alte linii tehno
logice, chiar dacă ele nu figurează 
acum în întreprinderile locale. Ce
rința este firească dacă ne gindim 
că, după absolvire, ei vor lucra și în 
alte întreprinderi decît în cea locală, 
unde au făcut practică ; sau că de-a 
lungul exercitării meseriei tehnicile 
de lucru vor fi diferite, vor evolua. 
Trebuie să le oferim, chiar prin pro
gramă, cadrul unei pregătiri în per
spectiva progresului tehnic din sec
torul respectiv de lucru".

Cele mai multe licee ieșene au, 
după cum rezultă și din rîndurile de 
față, o bogată experiență în organi
zarea pregătirii profesionale a ele
vilor, viitori muncitori, în pas cu 
cele mai exigente cerințe ale tehnicii 
moderne. Cele mai multe cadre di
dactice dispun, la rîndul lor, de idei 
și propuneri interesante vizind anco
rarea tot mai puternică a programe
lor școlare in realitatea nouă, dina
mică a producției economice. Este 
de dorit, in această ordine de idei, o 
acțiune mai directă, mai hotărită a 
tuturor factorilor de resort pentru 
realizarea unei îmbunătățiri de sub
stanță a programelor școlare la nive
lul tehnicii din dotarea unităților 
economice și al cerințelor revoluției 
tehnico-științifice contemporane.

Florica DINULESCU 
Manole CORCACI

Româniafilm prezintă

„Vreau să știu de ce am aripi"
Producție a Casei de filme Unu

Scenariul : loan Grigorescu. De
corurile : arh. Marga Moldovan. 
Costumele : Svetlana Mihăilescu. 
Montajul : Maria Neagu. Coloana 
sonoră : Horea Murgu. Muzica : Va
sile Șirli. Imaginea : Nicu Stan, Li- 
viu Pojoni. Regia : Nicu Stan.

Cu: Valeria Seciu, Ovidiu, luliu 
Moldovan, Cosmin Șofron, Olga Tu-

dorache, Gheorghe Cozorici, Rodită 
Tapalagă, Ștefan Sileanu, Corlei 
Revent, Dumitru Palade, Bogdan 
Gheorghiu, Mihai Verbițchi, Radu 
Panamarenco și copiii : Letitia Io- 
nescu, Andrei lonescu.

Film realizat în studiourile Cen
trului de Producție Cinematografică 
„București".
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
numele Partidului Socialist Popular din Danemarca, vă mulțumesc 

v-iofe»' Pentru felicitările transmise de dumneavoastră și de Partidul Comu- 
nis,Român cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a partidului nostru.

olosesc acest prilej pentru a exprima solidaritatea noastră cu linia de

jjun_____  ________ ... ------------- .
pentru felicitările transmise de dumneavoastră și de Partidul Comu- 

nis,Român cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a partidului nostru.
olosesc acest prilej pentru a exprima solidaritatea noastră cu linia de 

■vi păci și dezarmare urmată neabătut de către Partidul Comunist Român. 
J Acestă linie este ideritică, in întregime, cu a noastră și constituie o puter- 
\ nici încurajare a tuturor celor ce luptă onest pentru pace durabilă și inde- 
\ perfență națională,' străduindu-se să depășească divizarea in blocuri și 

pericjele unui război nuclear.
\ p\acest temei, dorim să întărim în continuare bunele relații și coope
rarea Jtiitre partidele și popoarele noastre,
\ țiu salutări frățești,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, doresc să folosesc 
acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, iar prin dumneavoastră 
poporului român prieten, cele mai calde salutări.

Cu cea mai înaltă considerație.

MENGISTU HAILE MARIAM
Președintele

Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, 
Președintele Comisiei pentru Organizarea 

Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, 
Comandant Suprem al Armatei Revoluționare 

a Etiopiei Socialiste

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI, 
RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIb

CARNET COTIDIAN
■ Oamenii muncii din industria ju

dețului Teleorman au redus consu
murile planificate de energie elec
trică cu 1,2 milioane kWh. Cele mai 
importante economii le-au obținut 
chimiștii din Turnu Măgurele, me- 
talurgiștii din Zimnicea și construc
torii de vagoane din Roșiori de 
Vede.

■ Noi dispensare umane au fost 
puse la dispoziția populației în co
munele Tătărăști, Berzunți și Raco- 
va, din județul Bacău. In ultima vre
me, în acest județ au fost date în 
folosință 30 dispensare medicale 
rurale și de întreprinderi. Ele se a-

■Maugă celor 8 spitale teritoriale, 6 
maternități și 8 secții de pediatrie, 
11 dispensare cu policlinică, 120 de 
dispensare medicale rurale și de 
întreprinderi — marea majoritate 
construite în ultimele două decenii.

■ La secția carbid a Combina
tului chimic din Tîrnăveni q fost 
pusă în funcțiune o instalație ter
mică, Ea. utilizează oxidul de car
bon rezultrt din procesul de fabri
care al carbidului. Noua instalație 
are o capacitate de 15 tone abur 
tehnologic pe oră, ceea ce înseam
nă o economie anuală de peste 
2 500 tone combustibil convențional.

■ In municipiul Botoșani se va 
construi un nou și modern ansam
blu de locuințe. El va purta denu
mirea „Miorița" și va însuma 1 000 

:de apartamente.
■ A fost pus în funcțiune, la în

treprinderea de conductori electrici 
emailați din Zalău, primul vehicul 
pe pernă de aer. El este folosit 
pentru transportul interfazic al unei

utile de pînă la trei tone.sarcini

GERT PETERSEN
Președintele Partidului Socialist 

Popular din Danemarca

Avantaje : renunțarea la consumul 
de carburanți, operativitate în 
transport, productivitate ridicată, 
evitarea poluării.

■ In vederea sporirii și diversifi
cării prestărilor de servicii pen
tru populația din județul Hu
nedoara, sectorul cooperației meș
teșugărești își va adăuga în acest 
an noi secții și ateliere de pro
ducție, de prezentare și desfacere a 
mărfurilor, care vor majora suprafa
ța destinată acestor activități cu 
circa 7 000 metri pătrați. Intre uni
tățile recent inaugurate se numără 
cele din orașele Petroșani și Vul
can.

■ Cinci colective muncitorești din 
județul Argeș au raportat îndepli
nirea înainte de termen a sarcinilor 
trimestriale la export. Intre acestea 
se află colectivul Combinatului pe
trochimic Pitești, care și-a depășit 
pintf acum cu 8,5 milioane lei pla
nul tri rhestwirrf

■ La ferma din comuna Sînpaul, 
județul Harghita, va intra în ex
ploatare piscicolă o suprafață de 
183 hectare. Tot aici se află în faze 
avansate de execuție lucrările de 
amenajare a unor noi bazine -pisci
cole, care vor spori capacitatea 
productivă a crescătoriei cu aproa
pe 200 tone pește.

■ Specialiștii de la întreprinde
rea de utilaj chimic Borzești au 
realizat, după o concepție origina
lă, primele instalații de alămire și 
patentare a rețelelor-cord metalice 
folosite la fabricarea anvelopelor. 
Acestea sînt destinate echipării noi
lor capacități de producție de la 
întreprinderea de sîrmă și electrozi 
din Buzău.

A APĂRUT ÎN BROȘURA :

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Plenara 

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

21-22 martie 1984
EDITURA POLITICA

Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri, succesiv, în vizită protocola
ră de prezentare, pe ambasadorii la 
București ai Republicii Burundi —

tv
PROGRAMUL 1

13.30 Telex
15,35 La sfîrșit de săptămînă (parțial 

color) • Gala galelor muzicale... 
animate • „Să adaugi vieții alte 
vieți..." — reportaj • „Primăvară, 
ploaie de aur“ — cîntă grupul 
„Minisong" • Tainele naturii : 
„Clinele nordului canadian* *4 • 
Surpriza muzicală a emisiunii

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Harap Alb (aminat din 17 III) 
— 15; Ploșnița — 19,30; (sala Atelier); 
Cartea lui loviță — 19,30; (sala „Ion 
Vasilescu", 12 27 45) : Comedie de 
modă veche — 19,30; (sala Batiștel) : 
Inocentul — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Paul Staicu. So
list : Ventislav Nlkolov (R.P. Bulga
ria) — 19; Recital de pian : Akira 
Imai (Japonia) — 16.
• Opera Română (13 18 57) : Nunta 
lui Figaro — 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vila 
cu iluzii — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Buiandrâ" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Anecdote pro
vinciale — 19; (la clubul I.C.T.B.) : 
Amintiri — 18,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mania pos
turilor — 16 ț Niște țărani — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 15.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Mă
seaua de minte — 16; 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Insomnie — 19,30; (sala 
Studio) : Inele, cercei, beteală — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 15' 
Jean, fiul lui Ion — 19,30; (sala Giu
lești, 18 04 85) : Hotei „Zodia gemeni
lor" — 19.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bun venit la Rapsodia — 
19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Intre caftan și smoking — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
vremea dragostei — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Jocuri de poeți, jocuri de copii — 17.
• Circul București (11 01 20) : Spec
tacol „Circul Mare din Moscova" — 
16; 19,30.

• „Cîntecele patriei" — versuri
• Harnicii gospodari de la I.A.S. 
Balaciu — reportaj $ Marile mo-

* mente ale baletului • Ritmuri stu
dențești la „Galele Amfiteatru"
• Magnetoscop muzical © Tele- 
sport • Muppets : Miss Piggy și 
invitații ei

16.30 Secvențe malteze

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII PE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI — 

DIRECȚIA CIRCULAȚIE

Traficul în noul sezon
îmbunătățirea condițiilor de circu

lație a determinat creșterea însem
nată a valorilor de trafic. Au apărut 
și autoturismele ținute la „iernat". 
Scoaterea din trafic în sezonul rece 
a autoturismelor este o măsură 
chibzuită și utilă în ce privește pro
tejarea mașinii și evitarea acciden
telor. Acum însă, posesorii acestor 
mașini trebuie să-și reîmprospăteze 
cunoștințele și să-și reactiveze de
prinderile privind deplasarea pe 
drumul public. De aceea, primele 
călătorii ale acestora, câ și ale înce
pătorilor, la volanul mașinii trebuie 
să fie scurte și să aibă loc pe ar
tere mai puțin circulate. Dînd dova
dă de lipsă de prudență (intrase în 
posesia permisului de conducere nu
mai cu o zi înainte), G. Dumitru din 
București, cu mașina 1-B-ll 396 a 
pornit intr-o călătorie lungă, pînă la 
Brașov. La Băicoi, după ce a intrat 
într*o  depășire, ca urmare a neînde- 
mjnării, a pierdut controlul asupra 
volanului. Mașina s-a izbit violent 
de un pom. Două persoane și-au 
pierdut viața și un copil a fost grav 
rănit.

Odată cu noul sezon rutier, se im
pune o revizuire, indiferent dacă 
mașina a staționat sau a circulat în 
perioada de iarnă. Sînt prevenite 
astfel defecțiunile care ar putea 
surveni pe parcurs, multe dintre ele 
constituind tot atîtea surse de acci
dente.

Chiar dacă pericolul de derapaj 
este redus (deși pe unele șosele pot 
fi întîlnite și porțiuni cu aderență 
scăzută), există riscul pierderii con
trolului asupra volanului din cauza 
vitezelor excesive la care recurg o 
seamă de automobiliști. Nu trebuid 
scăpat din vedere faptul că la vite
ze ridicate, orice moment de neaten
ție sau un gest imprudent din par

Paul Munyembari și Republicii Li
ban — Maurice Bassous.

Cu acest prilej au avut loc convor
biri care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpfes)

16,40 Martie —• cronica evenimentelor 
politice

19,00 Telejurnal (parțial color) • Sport
19.20 Ritm și grație
19,30 Teleenciclopedia
20i00 Film serial : „Un August în flă

cări". Producție a Studioului de 
film TV. Episodul 1 „Calul troian"

20,50 Pagini antologice din umorul ro
mânesc

21.05 Melodii îndrăgite
21.35 Cascadorii rîsului
22,00 Telejurnal (parțial color) • Sport
22,15 „Totul e posibil în joc"

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal • Sport
19.20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor
20.10 Tinere talente
20,55 De pretutindeni
21.10 Film serial : Vînțul fierbinte — 

ultimul episod
22,00 Telejurnal rB Sport
22,15 Bună seara, fete, bună seară, 

băieți î

tea unui pieton pot avea consecințe 
dintre cele mai grave.
Bicicleta, din nou in actualitate

Bicicleta a devenit acum o prezen
ță cotidiană pe drumurile publice. 
Siguranța Circulației depinde, după 
cum se știe, de modul în care fie
care participant înțelege să respecte 
normele de deplasare. în acest con
text, un rol important are compor
tarea bicicliștilor — categorie cu 
pondere însemnată in rîndul parti- 
cipanților la traficul rutier. Majori
tatea conducătorilor de vehicule pe 
două roți înțeleg acest fapt și do
vedesc o conduită preventivă. Us
carea acostamentelor și a potecilor 
laterale creează pe multe șosele 
condiții optime folosirii lor pentru 
deplasările cu bicicleta. Mărirea 
zilei oferă, de asemenea, posibilități 
pentru ca deplasările cu bicicleta să 
se încheie înaințe de lăsarea întu
nericului, cînd prezența bicicliștilor 
pe drumul public constituie un mare 
risc. Din păcate, unii bicicliști nu 
apreciază pe deplin implicațiile pe 
care le au asupra siguranței rutiere 
abaterile de la normele de deplasare. 
Lăsind în seama exclusivă a condu- 
Cătorilqr auto grija de a-i feri de. 
pericole, unii se hazardează în Vi
raje fără să se asigure, in traversări 
ale intersecțiilor pe culoarea roșie a 
semaforului, conduc sub influența 
alcoolului sau cu vehicule neechipa
te corespunzător. Aproațze zilnic. 
2—3 bicicliști sînt răniți, iar alții își 
pierd chiar viața în accidente. Sim
pla asigurare înainte de efectuarea 
virajului la stînga ar fi fost sufi
cientă să prevină lovirea biciclistu
lui Stan Niță de un autovehicul pe 
o stradă din Buzău, care l-a acci
dentat. Este necesar ca toți bicicliș- 
tii să acorde importanța cuvenită 
respectării fiecărei, norme rutiere, în 
interesul fiecăruia dintre ei, al tu
turor particlpanților la trafic.

Cronica zilei
Vineri, tovarășul Gheorghe Oprea, 

prim viceprim-ministru al guvernu
lui, a primit pe Stanislaw Ku- 
kuryka, ministrul construcțiilor și 
materialelor de construcții din 
R. P. Polonă.

Cu acest prilej a fost evidențiată 
evoluția pozitivă a relațiilor dintre 
România și Polonia, care, în confor
mitate cu înțelegerile convenite la 
nivel înalt, cunosc o dezvoltare as
cendentă pe multiple planuri. S-a 
exprimat dorința comună de a ex
tinde și aprofunda cooperarea eco
nomică dintre țările noastre, de a 
intensifica schimburile comerciale 
reciproce și de a se identifica noi 
căi menite să contribuie la diversi
ficarea colaborării bilaterale.

A participat loan Florea, ministrul 
industrializării lemnului și mate
rialelor de construcții.

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

★
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, vineri, delegația Regiei Re
nault, condusă de Pierre Auberger, 
director general adjunct al Direcției 
afacerilor internaționale a firmei.

în cadrul întrevederii au fost re
liefate bunele raporturi existente 
între întreprinderile românești con
structoare de mașini și Regia Re
nault și au fost analizate noi posi
bilități de extindere a cooperării 
bilaterale și pe terțe piețe.

★
Cu prilejul celei de-a 39-a aniver

sări a eliberării Ungariei, la Amba
sada R.P. Ungare din București a 
avut loc, vineri, o conferință de pre
să. Despre semnificația evenimentu
lui aniversat, despre succesele obți
nute de poporul ungar în construcția 
socialistă și despre relațiile de prie
tenie și colaborare româno-ungare a 
vorbit ambasadorul Miklăs Barity.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, presei 
centrale, Agenției române de presă 
— Agerpres, Radioteleviziunii româ
ne. ai unor reviste și publicații, pre
cum și corespondenți ai presei străi
ne acreditați în țara noastră.

★
„Probleme moderne ale agricultu

rii" este tema simpozionului organi
zat vineri în Capitală de Asociația 
oamenilor de știință. Academia de 
științe agricole și silvice și Societa
tea pentru răspîndirea științei și cul
turii. Au participat oameni de ști
ință, cercetători, cadre didactice din 
învățămîntul superior, cadre de con
ducere din Ministerul Agriculturii 
Și Industriei Alimentare, studenți ai 
Institutului agronomic „Nicolae Băl- 
cescu“ din București.

Comunicările prezentate au abor
dat probleme esențiale ale agricul
turii din țara noastră, în contextul 
noii revoluții agrare, relevindu-se 
contribuția cercetării științifice la 
modernizarea agriculturii din Româ
nia, la transpunerea in viață a Pro
gramului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, a sarcinilor și orientări
lor trasate agriculturii și cercetării 
științifice de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii. A fost evidențiat rolul 
major al oamenilor de știință, al 
cercetătorilor din cele mai diverse 
discipline la progresul multilateral 
al agriculturii noastre, la dezvoltarea 
necontenită a acestei ramuri de bază 
a economiei naționale.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA. 
DIN 30 MARTIE 1984

EXTRAGEREA I : 74 70 38 45 5 
14 86 9 18.

EXTRAGEREA A II-A : 11 87 52 
21 34 78 77 71 79.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALTA
Excelenței Sale Doamnei AGATHA BARBARA

Președintele Republicii Malta
LA VALLETTA

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Maltei, vă adresez călduroase 
felicitări șl cele mai bune urări de fericite personală, precum și de pros
peritate pentru poporul maltez prieten.

îmi exprim convingerea că realizarea înțelegerilor la care am ajuns cu 
prilejul vizitei oficiale întreprinse, anul trecut, în țara dumneavoastră va 
contribui la amplificarea colaborării româno-malteze, în interesul celor 
două popoare, al cooperării și păcii în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Guvernului 

România, 
a trimis o

Primul ministru al 
Republicii Socialiste 
Constantin Dăscălescu, 
telegramă primului ministru al Re
publicii Malta, Dom Mintoff, prin 
care îi adresează, cu prilejul aniver
sării zilei naționale, cele mai sin

Poporul maltez aniversează la 31 
martie ziua națională a țării sale, 
evocind cu acest prilej unul din
tre cele mai importante momente 
ale luptei grele și îndelungate pe 
care a dus-0 pentru a dispune li
ber de propriile-i destine : in urmă 
cu cinci ani, după aproape 180 de 
ani de prezență militară străină, 
ultimele forțe armate britahice pă
răseau teritoriul arhipelagului, iar 
deasupra vechii baze La Valletta 
era înălțat drapelul național. Acest 
eveniment memorabil a reprezentat 
o mare victorie a poporului maltez, 
contribuind la consolidarea inde
pendenței de stat cucerite în sep
tembrie 1964.

Alcătuit din cinci insule cu o su
prafață de 315 kmp și o populație 
de 320 000 locuitori, arhipelagul 
maltez este situat în centrul Medi- 
teranei, la întretăierea unor impor
tante căi maritime și aeriene. Eco
nomia sa se sprijină pe agricultu
ră, creșterea animalelor, pescuit, 
Un rol de seamă jucîndu-1, de ase
menea, turismul și transporturile 
maritime. Din 1971, la conducerea 
țării se află guvernul laburist, a că
rui principală preocupare o consti
tuie transformarea acestei milenare 
fortărețe într-o insulă a muncii 
pașnice, a înțelegerii și prosperită
ții. în acest sens au fost luate o 
s<rie de măsuri pentru dezvoltarea 
economiei naționale, ceea ce a în
semnat construirea a numeroase 
fabrici noi, accentuarea procesului 
de modernizare a agriculturii, pro
movarea cu prioritate a sectorului

VÂ 0 INI FORMĂM DESPRE
Vacanta de primdvarâ a elevilor

După ultima oră de curs din ziua 
de 31 martie, elevii școlilor profe
sionale, cursuri de zi și serale, șl din 
învățămîntul de maiștri, cursuri se
rale, încheie cel de-al doilea trimes
tru de studii și intră în vacanță de 
primăvară. Ei vor relua cursurile în 
ziua de 16 aprilie. De la 7 aprilie, 
după ultima oră de curs, vor intra 
in vacanță și elevii din învățămîntul 
gimnazial și liceal. Cei din clasele 
I—VII vor reîncepe școala la 23 
aprilie, iar cei din clasele VIII—XII 
la 16 aprilie.

Pentru vacanța de primăvară, in
spectoratele școlare, unitățile de în- 
vățămînt au întocmit programe adec
vate, în care predomină activitățile 
recreative și de educare patriotică, 
între acestea se înscriu reconfortan
tele tabere organizate în zone mon
tane, excursii și drumeții cu carac
ter documentar la locuri și monu
mente istorice. La cluburile școlare, 
ce vor funcționa pe toată durata va
canței, elevii se vor întîlnl cu acti
viști de partid și de stat, oameni de 
cultură și știință, care vor prezenta 
poziția țării noastre în problemele 

cere felicitări și urări de prosperitate 
pentru poporul maltez. Totodată, se 
exprimă convingerea că raporturile 
româno-malteze se vor dezvolta con
tinuu, în interesul Celor două țări și 
popoare, al cauzei păcii în lume.

construcțiilor și reparațiilor navale. 
Toate acestea au făcut ca în ulti
mul deceniu producția industrială 
să sporească de cinci ori și să se 
obțină O sporire a producției 
agricole.

Animat de sentimente de solida
ritate cu eforturile tinerelor state 
de dezvoltare economică și socială, 
poporul român urmărește cu interes 
și simpatie realizările obținute de 
poporul maltez pe calea consolidării 
independenței. Intre Republica So
cialistă România și Republica Mal
ta s-au statornicit relații de priete
nie și colaborare, care cunosc un 
curs mereu ascendent. O contribu
ție hotăritoare în acest sens au 
adus-o întîlnirile și convorbirile la 
cel mai înalt nivel, care au deschis 
ample perspective conlucrării ro
mâno-malteze pe cele mai diverse 
planuri. Astfel, un moment de cea 
mai mare insemnătate în dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
țări l-a constituit vizita oficială de 
prietenie întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Mal
ta, în octombrie 1983. Declarația 
solemnă comună. Acordul pe ter
men lung privind schimburile co
merciale și cooperarea economică, 
industrială șl tehnologică între cele 
două țări semnate cu acest prilej se 
înscriu câ importante contribuții la 
ridicarea pe o treaptă tot mai 
înaltă a conlucrării dintre cele 
două țări și popoare, în avantajul 
reciproc, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

cardinale ale lumii contemporane, 
inițiativele de pace cu larg ecou in
ternațional ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu, precum și aspecte ale 
participării tineretului României la 
acțiuni consacrate păcii și dezarmă
rii. Ei vor lua parte, de asemenea, la 
simpozioane, mese rotunde, montaje 
literar-muzicale pe teme dedicate 
celei de-a 40-a aniversări a revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, celui 
de-al XlII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român și altor eveni
mente cu deosebită semnificație 
istorică și politică.

în aceeași perioadă vor avea loc 
festivalul filmului școlar — care va 
cuprinde prezentarea unor pelicule 
artistice, documentare și de anima
ție, convorbiri cu actori, regizori, 
scriitori, ziariști — etapele republi
cane ale tradiționalelor olimpiade în 
domeniul principalelor obiecte de 
studiu, precum și manifestări cul- 
tural-artistice și educative Înscrise 
în programul Festivalului național 
„Cîntarea României".

MĂSURI $1 ACȚIUNI GOSPODĂREȘTI EFICIENTE PENTRU FOLOSIREA COMPLEXĂ A RESURSELOR ENERGETICE NECONVENTIONALE
  » ’1  » vremea

în ultimii ani. acționînd hotărit pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite 
de conducerea partidului, de secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind intensificarea preocupărilor pentru valorificarea tu
turor resurselor energetice, în numeroase județe s-au acumulat experiențe 
valoroase în legătură cu folosirea energici geotermale, solare, biogazului, 
energiei vintului. Desigur, in condițiile concrete de climă ale țării noastre 
nu este posibil ca vreuna din aceste resurse să devină preponderentă in 
balanța energetică. Dar important este ca fiecare resursă in parte să 
fie utilizată pe o scară cit mai largă pe baza tehnologiilor existente, la 
nivelul celor mai bune rezultate, al experienței obținute pînă acum. Este 
vorba în principal de experiențele valoroase acumulate intr-un șir -de 
unități din județele Argeș, Brăila, Giurgiu și Constanța care vizează 
utilizarea complexă a resurselor alternative de energie, in cadrul acelorași 
unități și chiar in gospodăriile populației, economisindu-se pe această 
cale însemnate cantități de combustibil și energie.

Prezentăm în acest sens, astăzi, o experiență de la Institutul de cer
cetare și producție pentru creșterea ovinelor și caprinelor de la Palas — 
Constanța.

Ne aflăm la Institutul de cercetare 
Îi producție pentru creșterea ovine- 
or caprinelor de la Palas — Con

stan i, de data aceasta, nu pentru 
a p izenta rezultate noi obținute in 
creșterea unor rase valoroase, ci 
pen.ru a vă înfățișa o experiență 
valoroasă in domeniul utilizării re
surselor energetice neconvenționale.

— Tovarășe ing. Vasile Copăceanu, 
ca director științific al acestei uni
tăți. ■redețl că se poate obține inde
pendența sau autonomia energetică 
a m ei ferme zootehnice pe baza uti- 
liză ’i biogazului, energiei solare și 
a vuitului, in locul energiei și a 
combustibililor clasici ? Vă adresăm 
aceAstă întrebare pentru că există 
încă reținere din partea unor spe
cialiști în ce privește utilizarea ener
giilor neconvenționale, îndeosebi în 
sectjorul agricol.

— Nu numai că sînt convins ’că 
est'o posibilă o asemenea autonomie, 
dar vreau să vă și demonstrez, in 
mod concret. Să mergem împreună 
în două ferme — de cercetare și de 
prrtducție — ale institutului nostru și 
să vă arătăm ce am făcut.

Ne îndreptăm spre ferma de cer- 
cet; re, aflată în apropierea institu
tului, unde este amplasată stația de 
bictaaz de 250 me/zi, denumită de 
•jejcialiștii de aici „Palas II“.

— Vă mărturisim sincer, ne spune 
interlocutorul, că la început am fost 
și noi sceptici. Nici literatura de 
specialitate din diferite țări nu ne 
dădea elemente prea multe sau cer- 
titițdini. Așa că pentru a ne convin
ge < cum și cit biogaz se poate pro
duce in condițiile noastre specifice 
aip construit două microstații (denu- 

de noi „Palas I“), fiecare avînd 
t,c»pacitate de fermentare de 2,5 mc 
bfcgaz pe zi. Și ca să ne coste cit 
rr;*>  ieftin am utilizat — ca reci
piente — două cisterne vechi, casate 
de C.F.R., obținute in schimbul fie- 
ruVq vechi predat de noi. Rezulta- 

au fo3t ma* mult decit promi- 
tik ’ așa *nc*t sPeclaliștii din institut au trecut imediat, pe baza ex

perienței ciștigate in cele două mt- 
crosîații experimentale, la realizarea 
unei instalații de 100 de ori mai mare 
care este „Palas II“.

Pentru a ne apropia cit mai mult 

de realizarea autonomiei energetice, 
a fost necesar să ne însușim concep
ția de utilizare integrată, unitară, a 
surselor neconvenționale de energie

Autonomia energetica a unei ferme 
poate deveni o realitate

— biogaz, vint, soare — concepție 
promovată de Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie. Colectivul 
și-a propus să adopte o Serie de so
luții noi in așa fel incit întreaga 
unitate să nu mai consume nici un 
fel- de energie și combustibili cla
sici, fără a pierde din vedere meca
nizarea în totalitate a proceselor de 
producție.

De la gînd la faptă, programul a 
început de îndată să fie concretizat. 
Un pas important a fost realizarea 
și punerea în funcțiune a stației 
care produce intre 220 și 300 
mc biogaz pe zi. Biogazul este adus 
prin țevi și conducte la diferitele 
locuri de utilizare — și acestea nu 
sint deloc puține.

„Chiar și acum avem mai mult 
biogaz decît ne trebuie* — ne spune 
interlocutorul — dar căutăm perma
nent noi utilizări înlocuind consumul 
de combustibil și energie".

Ne-am convins la fața focului că 
in prezent stația Palas II furnizează 
atita biogaz, incit el este folosit pen
tru autoincălzirea stației, pentru în
călzirea unei hale cu miei din renu
mita colecție de rase a institutului, 
pentru ardere directă la centrul de 
muls și la laboratorul de reproducție. 

în atelierul mecanic și în toate la
boratoarele, înlocuind gazul metan 
utilizat pină acum.

Evident, interesează și cu ce chel
tuieli se realizează toate acestea, 
adică eficiența economică a investi
ției. Și trebuie să spunem de la bun 
început că spiritul gospodăresc a 
jucat un rol important în realizarea 
instalației cu costuri reduse. Con
cepută pe principiul fermentării în 
plan orizontal, instalația de 250 mc 
biogaz pe zi este construită — așa 
cum am văzut — din cisterne casate 
de C.F.R., asigurîndu-se astfel o re- 
folosire a unor materiale uzate. Prin 
realizarea atit a instalației, cit și a 
diferitelor utilizări ale biogazului cu 
forțe proprii, investiția a ajuns la 
circa 1 200 lei pe mc capacitate de 
fermentare. Stația folosește dejec
țiile ovinelor de la această fermă, iar 
nămolul rezultat după fermentare 

constituie un excelent îngVășămînt 
organic.

In drum spre ferma nr. 1 de pro
ducție, de departe pot fi văzute, in 
cîmp, două instalații foarte inalte, 
una ca un rezervor sferic, cealaltă 
ca o cisternă, verticală (turbinele de 
vint). în incinta fermei, o construcție 
la nivelul solului, ca o fundație com
partimentată, reprezintă stația de 
biogaz „Palas III", cu o capacitate de 
fermentare de 4 000 mc și care ur
mează să intre in funcțiune. Stația 
va folosi dejecțiile de ovine din fer
ma respectivă și va produce zilnic 
între 3 500 și 5 000 mc biogaz. Costul 
•— în jur de 10 milioane lei — repre
zintă circa 2 500 lei investiție pe mc 
capacitate de fermentare. „Din ceea 
ce cunoaștem în prezent — menționa 
directorul științific ai institutului — 
apreciem că investiția va putea fi 
recuperată in cei mult șase ani".

Cum va fi valorificată această 
cantitate de biogaz ? Se prevede că 
va fi utilizată în centrala termică, 
pentru încălzirea laboratoarelor de 
cercetare și a celor două blocuri cu 
80 de apartamente, aflate în incinta 
institutului. Vor fi, încălzite, tot
odată. maternitatea și creșele de 
miei din cadrul fermei respective, o 

seră de 3 000 mp cu legume. Totoda
tă, biogazul va fi folosit pentru ob
ținerea apei calde tehnologice 
utilizate în fei-mă și, de ase
menea, pentru deshidratarea a 
80 000 tone furaje pe an. Excedentul 
de biogaz, din diferite perioade ale 
anului, poate fi transformat și în 
energie electrică, pentru care a și 
fost adus generatorul. Dacă cei 
aproximativ 1,5 milioane mc biogaz 
pe an vor fi transformați în energie 
electrică se vor obține circa 2 mili
oane kilowați-oră energie. în pre
zent, pe toată platforma cercetare- 
producție a institutului se consumă 
cel mult 1,5 milioane kilowați-oră pe 
an. întrucît unitatea va avea biogaz 
peste necesitățile proprii, colectivul 
acestei unități și-a propus să reali
zeze și o stație de imbuteliere pentru 
motoarele tractoarelor care vor 
funcționa cu biogaz.

între timp, cercetători biologi, chi- 
miști, ingineri, mecanici fac testări 
pentru a găsi acele variante care să 
asigure realizarea unei producții cit 
mai mari de biogaz (prin introduce
rea diferitelor componente organice, 
resturi vegetale etc.) cu costuri cit 
mai mici ; se fac optimizări pentru 
temperatura de fermentare, pentru 
realizarea unei durate de fermentare 
mai scurte, pentru producerea de 
biogaz fără un consum mare de ma
teriale etc.

— Ca un bilanț de sinteză — ne 
spune directorul institutului — re
țineți că la efectivele noastre de ovi
ne am putea chiar și numai pe baza 
biogazului să devenim independenți 
din punct de vedere al energiei și 
combustibililor. Dar cum institutul 
are și sarcina de a oferi soluții di
ferențiate și adecvate fiecărei stați
uni de creștere a ovinelor și a capri
nelor. specialiștii au experimentat, 
totodată, șl utilizări ale energiei vin
tului și a soarelui.

De fapt, folosirea energiei eoliene 
este a doua preocupare importantă 
ce vizează energiile neconvenționale, 
date fiind frecvența și intensitatea 
vinturilor in această zonă a țării. In 
colaborare cu specialiști de la Insti- 

tutui național pentru creație științi
fică și tehnică (INCREST) a fost re
alizată o turbină eoliană cu o putere 
de 10 kilowați, cu ajutorul căreia 
se scoate apă de la 100 m adincime. 
Apa de la această adincime urcă pe 
o conductă în rezervorul-hidrosferă 
aflat la 22 m înălțime, avînd capa
citatea de 8—9 vagoane și asigurind 
necesarul de apă al întregii ferme, 
unde este amplasată. Turbina este 
acționată cînd bate vintul cu 4 
m/sec, dar ea funcționează chiar și 
la o viteză mai redusă, obținîndu-se 
o cantitate de 8—10 mc apă pe oră. 
Stația eoliană urmează să fie echi
pată cu un microhidrogenerator de 
energie electrică, cu care să se pro
ducă — așa cum susțin cercetătorii 
de la INCREST — 2—3 kilowați-oră, 
cantitate suficientă pentru iluminatul 
unei ferme. Deși in țară mai sint 
in funcțiune și alte turbine eoliene 
pentru extras apa — și care funcțio
nează, de asemenea, bine — cea de 
la Palas scoate apa de la cea mai 
mare adincime. Lucru important pen
tru acele zone unde apa se află la 
adincimi. Dealtfel, , aceste turbine 
pot fi utilizate pretutindeni pen
tru asigurarea apei atit in fer
me, cit și pășuni, spre a nu 
se mai aduce apa cu cister
nele. Pe baza rezultatelor obți
nute la această instalație eoliana se 
apreciază câ prin construirea a incă 
2—3 stații asemănătoare s-ar putea 
asigura, integral, necesarul de apă 
al fermei fără ,a se mai consuma 
energie electrică.

în ce privește energia solară, se 
fac experimentări cu anumite tipuri 
de captatoare cu scopul de a crește 
cit mai mult temperatura apei in ve
derea obținerii aerului caid (80“—100°) 
pentru uscat furaje. „Pînă acum 
— așa cum preciza directorul institu
tului — cel mai bun randament l-au 
dat captatoarele cu oglinzi parabolice 
construite la întreprinderea „Autobu
zul" București. Deshidratarea furaje
lor necesită mult combustibil și, de 
aceea, căutăm noi soluții mai eco
nomice. Prima fază de uscare o fa
cem in cîmp, iar pentru a doua fază 
utilizăm energia solară captată ; în 
faza a treia, în care sînt necesare 
temperaturi mult mai ridicate, folo
sim biogazul — 300—400 mc biogaz 
pe tona de substanță uscată. Și ast
fel, in final, se va economisi aproa
pe jumătate din consumul actual de 
energie și combustibil".

Dincolo de aceste rezultate, valo
roase în sine, preocupările specialiș
tilor Institutului de la Palas 
interesează mai ales pentru că 
ele infirmă o mentalitate înve
chită, o inerție în legătură cu 
utilizarea energiilor neconvențio- 
nale, cu posibilitățile de producere 
a energiei de care are nevoie agri
cultura. Tocmai de aceea, experiența 
acumulată aici o supunem atenției 
pentru generalizare.

Elena MANTU

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 31 martie, ora 21 — 3 aprilie, 
ora 21. In țară : Vremea va fi in ge
neral Instabilă, cu cerul mai mult no- 
ros. Vor cădea ploi locale, care vor avea 
șl caracter de aversă, însoțite de des
cărcări electrice. Frecvența lor va fi 
mal mare, la începutul intervalului, 
în regiunile estice, iar apoi, în cele 
vestice. Vintul va sufla slab pînă ia 
moderat, cu intensificări în Banat și

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; 15,45; 18;
20.15.
• Secretul Iui Bachus : PATRIA 
(11 88 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 40 75)
— 8; 10; 14; 16,15; 18,30; 20,30, FLA
MURA (85 77 12) — 8; 12,15; 15; 17,30;
19.45.
• Ringul: GRIVIțA (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; 17,39;
19,30.
• Imposibila Iubire : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9,15; 15; 18,30, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12; 16 r 19.
• Întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu
— 19,45, Femeia dispărută — 10; 12; 
14; 18; 18 : STUDIO (59 53 15).
• Bocet vesel — 13,30; 15,30; Aventu
ră in Arabia — 17,30; 19,30 : POPU
LAR (35 15 17).
• Un petic de cer t PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Mexicul in flăcări : BUCUREȘTI
(15 61 54) -i 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
MICA A PALATULUI — 17,15; 20,
FESTIVAL (16 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Mirii anului doi ; CAPITOL 
(16 29 17) — 8,45; 11; 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 
(156110) — 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 : BUZF.ȘTI (50 43 58).
• Efendi : FLACĂRA (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. 

zona de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între zero și 10 grade, 
izolat mai coborîte, predominînd din 
sectorul sudic, iar cele maxime vor 
înregistra o ușoară scădere și vor fi 
cuprinse între 6 șl 16 grade, local mal 
ridicate. In București : Vreme în gene
ral instabilă. Cer temporar noros. 
Ploaie temporară și sub formă de aver
se însoțite de descărcări electrice. Vint 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 3 și 7 grade, 
iar cele maxime între 13 și 16 grade, 
mal ridicate la începutul Intervalului. 
(Otilia Diaconu, meteorolog de servi
ciu).

• Iubire fără soare t 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; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Naufragiul : COTROCENI (49 48 48)
— 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
® Zică ce vor zice : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30: 19,30.
® Afacerea Pigot : MUNCA (2i 50 97)
— 15,30: 17,30; 19,30.
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Lucrările Conferinței pentru dezarmare 
de la Geneva X

Dezarmarea nucleară și prevenirea unui război atomic- 
obiective

GENEVA 30 — Trimisul Agerpres, 
C. Țintea, transmite : Problemele o- 
pririi cursei înarmărilor nucleare și 
prevenirii războiului nuclear, inter
zicerii experiențelor cu armele ato
mice, acordării de garanții de secu
ritate statelor nenucleare contra 
recurgerii sau amenințării cu 
recurgerea la armele nucleare șl la 
forță în general, prevenirii cursei 
inarmărilor în spațiul extraatmosfe
ric și interzicerii armelor chimice au 
constituit temele principale ale 
discursurilor pronunțate in ultima 
ședință plenară la Conferința pen
tru dezarmare de la Geneva.

Cea mai gravă problemă cu care se 
confruntă astăzi omenirea este în
lăturarea amenințării unei catastrofe 
nucleare și, de aceea, principalul o- 
biectiv al conferinței trebuie să-l 
reprezinte dezarmarea nucleară și 
prevenirea războiului nuclear — a 
declarat șeful delegației Birmaniei, 
ambasadorul U Maung. Apreciind că 
efectuarea de pași efectivi în direc
ția dezarmării nucleare nu este po
sibilă atît timp cît nu va fi înche
iat un tratat cuprinzător .de inter
zicere a experiențelor nucleare în 
toate mediile, vorbitorul s-a pronun
țat pentru revizuirea mandatului — 
actualmente limitat — al grupului 
de lucru în această problemă. în așa 
fel îneît în cadrul acestui organism 
să poată avea loc negocieri.

Referindu-se la problema asigură
rii statelor nenucleare contra 
recurgerii sau amenințării cu 
recurgerea la armele nucleare și la 
forță în general, șeful delegației 
R.F. Germania, ambasadorul H. We
gener, a exprimat speranța că sta
tele participante vor depune eforturi 
sporite pentru realizarea unei abor-

prioritare
dări comune, sau a unei formule co
mune, care ulterior să fie încorpo
rată intr-un (instrument adecvat cu 
caracter obligatoriu. Pe de altă 
parte, vorbitorul a reamintit că nu 
peste mult timp va începe cea de-a 
treia conferință ce va analiza mo
dul de aplicare a tratatului de ne- 
proliferare a armelor nucleare și a 
subliniat corelația dintre neprolife- 
rarea pe orizontală și cea pe ver
ticală, punînd în evidență necesita
tea ca ambele moduri de manifes
tare a neproliferării să fie aduse 
sub control internațional adecvat.

Șeful delegației Republicii Sri 
Lanka, J. Dhanapala, arătînd că au 
sporit riscul războiului și instabili- 
tatea în lume, proporțional cu ni
velul tot mai ridicat al înarmărilor, 
a relevat însemnătatea deosebită a 
examinării de urgență a problemei 
prevenirii cursei inarmărilor în spa
țiul extraatmosferic.

Luînd cuvîntul, șeful delegației Iu
goslaviei, ambasadorul K. Vidas, a 
reliefat îngrijorarea profundă gene
rată de transformarea cursei poten
țiale a înarmărilor în spațiul ex
traatmosferic într-una reală și de 
implicațiile acestui fapt pentru 
pacea și securitatea internațională. 
Vorbitorul a atras atenția asupra 
urgenței acestei probleme, în condi
țiile în care există pericolul trans
formării spațiului extraatmosferic 
într-o arenă de conflict armat.

Șeful delegației U.R.S.S., amba
sadorul V. Israelian, a reamintit 
propunerile sovietice în ceea ce . 
privește interzicerea armelor chimi
ce, pronunțîndu-se pentru accele
rarea negocierilor in vederea trece
rii rapide la redactarea unui text de 
convenție în această problemă.

INIȚIATIVE, OPȚIUNI ÎN SPRIJINUL
DEZARMĂRII

51 la suta din populația 
britanică dezaprobă 

amplasarea noilor rachete
LONDRA 30 (Agerpres). — Potri

vit datelor unui sondaj de opinie 
efectuat pentru ziarul „The Guar
dian", 51 la sută din populația bri
tanică dezaprobă hotărîrea privind 
amplasarea pe teritoriul Marii 
Britanii a rachetelor americane 
„Cruise". Același sondaj relevă că 
61 la sută din cei chestionați con
sideră că problema cea mai acută 
cu care este confruntată țara o con
stituie șomajul de masă.

Raioane din Copenhaga 
proclamate 

zone denuclearizate
COPENHAGA 30 (Agerpres). — 

Raionul Farum, din capitala Dane
marcei, a fost proclamat zonă denu- 
clearizată din Inițiativa comuniștilor 
care fac parte din consiliul munici
pal al acestuia. După cum relatează 
ziarul „Land og Folk", autorii aces
tei inițiative au chemat municipali
tățile altor raioane ale Copenhagăi 
să le urmeze exemplul.

Imagine de la o recentâ demonstrație desfășurată la Delhi în favoarea 
opririi cursei inarmărilor, și in primul rind a înarmărilor nucleare, pentru 

trecerea la dezarmare

Comunicat comun cehoslovaco-iugoslav
PRAGA 30 (Agerpres). — Comuni

catul comun dat publicității la Praga, 
la încheierea convorbirilor dintre 
Gustav Husak, președintele R.S. 
Cehoslovace, și Mika Șpiliak. pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, care a efectuat o vizită oficială 
de prietenie în R.S.C., subliniază ne
cesitatea revenirii la politica de des
tindere — informează agenția C.T.K. 
Documentul arată că R.S.C. și 
R.S.F.I. au afirmat importanța re
glementării problemelor litigioase 
exclusiv prin mijloace politice, pe

calea tratativelor, pronunțîndu-se 
împotriva oricăror forme de amenin
țare cu forța și de folosire a forței 
în relațiile internaționale. Eviden
țiind pericolul pe care îl prezintă 
continuarea cursei înarmărilor, păr
țile au subliniat importanța adoptării 
unor măsuri imediate pentru înceta
rea acesteia, pentru preintimpinarea 
pericolului izbucnirii unui război nu
clear in Europa. De asemenea, ele 
s-au declarat în favoarea edificării 
unei ordini economice internaționa
le, pe baze noi, echitabile.

CONAKRY

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția situației din Liban • Reuniunea Comitetului Central 

al Mișcării palestiniene „Al Fatah” @ Activitate diplomatică
BEIRUT 30 (Agerpres). — Sub 

președinția șefului statului libanez, 
Amin Gemayel, la Beirut s-au des
fășurat lucrările celei de-a doua 
reuniuni a înaltului comitet politico- 
militar — format din reprezentanți 
ai forțelor guvernamentale libaneze 
și ai milițiilor druze, șiite și crești
ne. După cum informează agențiile 
internaționale de presă, lucrările au 
fost consacrate punerii în aplicare 
a unui pian de securitate pentru 
regiunea capitalei și împrejurimile 
sale.

Se relatează, totodată, că, pentru 
prima dată în decurs de o lună, în
cetarea focului a fost respectată, în 
general, la Beirut și în zonele mun
toase. mai mult de 24 de ore, înre- 
gistrindu-se numai sporadice schim
buri de focuri.

Militarii francezi din cadrul Forței 
multinaționale — care se retrag din 
Liban — au evacuat Pasajul Muzeu
lui din Beirut, ce separă sectoarele 
de est și de vest ale capitalei. In 
locul lor au fost desfășurate forțe 
ale poliției libaneze, asistate de 
observatori francezi, însărcinați, la 
cererea președintelui Amin Gemayel, 
cu supravegherea menținerii acor
dului de încetare a focului.

Fatah" a ținut, joi, o reuniune în 
capitala tunisiană, sub conducerea 
lui Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, rela
tează agenția M.E.N.

Lucrările reuniunii s-au referit Ia 
ultimele evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu și îndeosebi la pro
blema palestiniană, adaugă agenția.

BEIRUT 30 (Agerpres). — Greva 
generală declarată la apelul mișcă
rii politico-militare șiite „Amal", în 
semn de protest împotriva interven
ției brutale a armatei israeliene in
vadatoare împotriva populației ci
vile libaneze din orașul Jibchit, a 
paralizat întreaga activitate din mai 
multe localități din sudul Libanu
lui, informează agențiile France 
Presse și Reuter. Mai multe sute de 
soldați israelieni au ocupat piața 
centrală a orașului Jibchit.

Pe de altă parte, legăturile între 
sudul Libanului și restul țării au 
fost întrerupte, șoseaua Beirut—Jez- 
zine—regiunea muntoasă Chouf fi
ind blocată de forțele israeliene. Au 
fost întrerupte, de asemenea, comu
nicațiile telefonice intre orașul Sai
da, din sudul Libanului, și capitala 
libaneză.

TUNIS 30 (Agerpres). — Comitetul 
Central U Mișcării palestiniene „Al

CAIRO 30 (Agerpres). — Comuni
catul comun dat publicității la Cai
ro, la încheierea vizitei oficiale în
treprinse in Egipt de președintele 
Republicii Mali, Moussa Traore, re
afirmă necesitatea stabilirii unei 
păci juste și durabile in Orientul 
Mijlociu, pe baza rezoluțiilor Națiu
nilor Unite și Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), cerind retragerea 
totală a forțelor israeliene din toate 
teritoriile arabe ocupate, transmite 
agenția M.E.N. Cele două țări se 
pronunță, de asemenea, pentru re
cunoașterea deplină a drepturilor le
gitime ale poporului palestinian.

Egiptul și Mali exprimă, totodată, 
sprijinul lor față de eforturile vizind 
realizarea reconcilierii naționale în 
Liban.

Abordînd problemele Africii, pre
ședinții Hosni Mubarak și Moussa 
Traore relevă necesitatea consolidă
rii Organizației Unității Africane, in 
vederea rezolvării problemelor cu 
care se confruntă țările de 
nent.

In favoarea soluționării 
exclusiv pe cale pașnică 

a
Declarația comună 

columbiano-mexicană
BOGOTA 30 (Agerpres). — Colum

bia și Mexicul își exprimă profunda 
îngrijorare față de intensificarea 
cursei inarmărilor și a prezenței mi
litare străine in America Centrală, 
față de demonstrațiile de forță și ac
țiunile de destabilizare din această 
regiune — se arată in declarația co
mună semnată la Bogota, la înche
ierea convorbirilor oficiale dintre 
președintele columbian, Belisario 
Betancour Cuartas, și președintele 
mexican, Miguel de la Madrid Hur
tado. Este relevată, în context, ne
cesitatea respectării stricte a suve
ranității statelor, a dreptului la au
todeterminare al popoarelor, cele 
două părți pronunțindu-se feriri îm
potriva amestecului în treburile in
terne ale altor țări, pentru interzi
cerea amenințării Cu forța și a folo
sirii ei, pentru soluționarea exclusiv 
pe cale pașnică a diferendelor.

Declarația comună afirmă, totoda
tă. dorința Columbiei și Mexicului 
de a-și continua eforturile în cadrul 
„Grupului de la Contadora", în direc
ția instaurării' unui climat de pace 
și cooperare în America Centrală.

CHILE

pe conti-

CAIRO 30 (Agerpres). — 
de externe al Japoniei, 
Abe, a reafirmat sprijinul 
pentru dreptul poporului palestinian 
la autodeterminare și s-a pronunțat 
pentru recunoașterea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei drept 
unic reprezentant legitim al poporu
lui palestinian. într-un interviu 
acordat ziarului cairot „AI-Akhbar" 
— citat de agenția M.A.P. — Shin,- 
taro Abe s-a pronunțat împotriva 
politicii — promovată de Israel — 
de construire de noi așezări israelie- 
ne in teritoriile arabe ocupate. Toto
dată, el a exprimat îngrijorarea gu
vernului japonez față de coptinuarea 
conflictului iraniano-irakiar;, care a- 
menință stabilitatea în regiune.

Ministrul 
Shintaro 

tării sale

Manifestații pentru revenirea 
tării la un regim civil
SANTIAGO DE CHILE 30 (Ager

pres). — Pentru a treia zi consecutiv, 
manifestațiile de stradă în favoarea 
revenirii țârii la un regim civil și la 
o viață politică parlamentară au con
tinuat în orașul Valparaiso din Chile, 
înregistrîndu-se înfruntări între de
monstranți și poliție — transmite a- 
genția France Presse. Forțele de or
dine au încercat să reprime manifes
tația, făcind uz și de arme. în aceste 
condiții, 16 persoane au fost rănite, 
dintre care trei foarte 'grav.

Incidente sîngeroase au fost sem
nalate și in cursul serii de joi, cind 
poliția a intervenit din nou pentru a 
împiedica mitingul de doliu organi
zat de manifestanți la cimitirul San
ta Ines din Valparaiso in memoria 
persoanelor ucise in cursul demons
trațiilor de stradă.

Incidente serioase între manifes- 
tanți și poliție s-au semnalat, de ase
menea, la Concepcion.

Guineea, Sekou Toure
CONAKRY 30 (Agerpres). — Vi

neri s-au desfășurat, la Conakry, 
funeraliile naționale ale Iul Ahmed 
Sekou Toure, secretar general al 
Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Populare Re
voluționare Guineea, personalitate 
remarcabilă a vieții politice africane 
și internaționale.

La ceremonia de doliu au parti
cipat conducătorii partidului și sta
tului guineez, membrii familiei de
functului, zeci de mii de locuitori ai 
tării, care au adus un ultim omagiu 
președintelui Ahmed Sekou Toură, 
luptător pentru eliberare națională și 
dezvoltare economică și socială in
dependentă a țării sale, pentru 
triumful luptei popoarelor africane

împotriva politicii de doirțjLt 2 
asuprire, a imperialismului, 
lismului, neocolonialismului și ral 
mului, pentru dreptul liecărd .1 
țiuni de a-și hotărî lib«r desțin] 
pentru pace și colaborare în inke| 
lume.

Au fost prezenți, de asei»ene4 I 
de stat șl de guvern, dehgații 
numeroase state ale lumii.

Ca reprezentant al secretarului 
neral al Partidului Comunist Ron 
președintele Republicii Seriali 
România, tovarășul Nicolae Ceaușel 
la funeralii a participat tovară 
Gheorghe Rădulescu, membru all 
mitetului Politic Executiv al C.C 
P.C.R.. vicepreședinte' al Consilii 
de Stat.

?!

Deschiderea lucrărilor Congresului Partidul, 
Comunist din Norvegia

OSLO 30 (Agerpres). — La Oslo 
s-au deschis lucrările celui de-al 
XVIII-lea Congres al Partidului Co
munist din Norvegia.

La congres participă ca invitați 
delegații ale unor partide comuniste 
și muncitorești din țări europene.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășa Eleonora 
Cojocaru. membru al C.C. al P.C.R.

Pe ordinea de zi a congresului se 
află raportul Comitetului Central al 
partidului privind activitatea pe pe
rioada 1981—1983, - -
luție referitor la 
în următorii ani, 
gane centrale 
din Norvegia.

LIMA

de

proiectul de rezo- 
politica partidului 

alegerea noilor or- 
conducere ale P.C.

Raportul prezentat de președla 
partidului, Hans Kleven, s-a reț 
la principalele aspecte ale situa 
politice, economice și socialei 
Norvegia, subliniind necesitatea 
tensificării luptei pentru apărj 
drepturilor și a cuceririlor sociala 
clasei muncitoare, a intereselor] 
nerale ale oamenilor muncii, pe] 
înfăptuirea ..................
bunăstare, 
externă, în 
necesitatea 
lor democratice și progresiste] 
Norvegia in lupta pentru pace, da 
mare, destindere, securitate și q 
borare in Europa și în întreaga lu

aspirațiilor de progra 
în ce privește poli 
raport este evident 
mobilizării tuturor fq

Conferința Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru

LIMA 30 (Agerpres). — La Lima 
s-au deschis lucrările celei de-a 
XX-a Confe ; e a Comisiei Econo
mice a O.N.u. pentru America Lati
nă (C.E.P.A.L.) consacrată analizei 
situației economice dificile cu care 
sînt confruntate țările din regiune in 
vederea elaborării unor măsuri con
crete și eficiente pentru depășirea 
acestor dificultăți. Participă experți 
din partea celor 39 de state membre, 
reprezentanți ai unor organisme in
ternaționale.

America Latină
România ia parte la lucrări în 

litate de observator.
Luind cuvintul , Enrique Iglai 

secretarul executiv permanent'; 
C.E.P.A.L., a evidențiat situația < 
nomică grea a țărilor latino-am 
cane și caraibiene, pronunțindi 
pentru intensificarea cooperării 
gionale pe principii noi, ech.ti 
și juste, pentru găsirea de noi 
muie, căi și mijloace de acțiune, 
să conducă la relansarea 
a statelor din regiune.
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AGENDA DIPLOMATICA
• Ministrul afacerilor externe al 

R.P. Chineze, Wu Xueqian, și-a în
cheiat vizita la BELGRAD, unde a 
fost primit de președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, Mika Spi- 
liak, și de premierul Milka Planinț 
și a conferit cu omologul său, 
Lazar Moisov, în legătură cu mo
dalitățile de promovare a cooperă
rii dintre cele două țări și cu pri
vire la unele aspecte ale situației 
internaționale. • Ministrul de ex
terne al R.P. Mongole, Mangalîn 
Dughersuren, și-a încheiat vizita în
treprinsă la MOSCOVA, la invi
tația guvernului U.R.S.S. • In 
cadrul convorbirilor desfășurate 
la PRAGA între președintele 
guvernului R.S. Cehoslovace, Lu- 
bomir Strougal, și Erwin Lane, mi
nistrul de externe al Austriei, s-a 
procedat la un schimb de păreri

privind evoluția situației interna
ționale și colaborarea economică 
dintre cele două țări. • Primul mi
nistru britanic, Margaret Thatcher, a 
conferit la LONDRA cu președintele 

.Israelului, Chaim Herzog, cu acest 
prilej fiind discutate situația din O- 
rientul Mijlociu, precum și relațiile 
bilaterale. • Evoluțiile din Orientul 
Mijlociu, raporturile interarabe și 
situația din zona Golfului au fost 
examinate la BAGDAD de președin
tele Irakului, Saddam Hussein, și 
Mohamed Cherif Messadia, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
partidului Frontul de Eliberare Na
țională din Algeria. • Regina Eli- 
sabeta a ll-a a Marii Britanii și-a 
încheiat vizita la AMMAN, unde a 
conferit cu regele Hussein al Ior
daniei. (Agerpres)

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

ÎNTREVEDERE LA MOSCOVA. 
În capitala Uniunii Sovietice a avut 
loc o intrevedere între Konstantin 
Cerner.ko, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., și Mengistu Haile Ma
riam, președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu, pre
ședintele Comisiei pentru organi
zarea Partidului Oamenilor Muncii 
din Etiopia, aflat intr-o vizită in 
Uniunea Sovietică. Au fost exami
nate — după cum relevă agenția 
T.AS.S. — relațiile bilaterale și 
posibilitățile extinderii acestora pe 
multiple planuri, precum și pro
bleme ale situației internaționale, 
o atenție 
evoluțiilor 
can, cu 
Africii,

deosebită fiind acordată 
de pe continentul afri- 

precădere din Cornul

VIZITA. Cancelarul Republicii 
Federale Germania, Helmut Kohl, 
și-a încheiat vizita oficială de 24 
de ore efectuată la Lisabona, 
înainte de a părăsi capitala lusi
tană, Kohl a ținut o conferință de 
presă, relevînd că țara sa sprijină 
aderarea Portugaliei la Piața co
mună. Potrivit calendarului nego
cierilor, Portugalia ar urma să 
adere la C.E.E. la 1 ianuarie 1986. 
în cursul vizitei, cancelarul Kohl 
a avut convorbiri cu primul minis
tru al țării gazdă, Mario Soares, 
și a fbst primit de președintele 
Portugaliei, Antonio Ramalho 
Eancs.

L

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
BANGLADESH, generalul Hos
sain Muhammad Ershad, l-a nu
mit pe Ataur Rahman Khan in 
funcția de prim-ministru, s-a a- 
nunțat oficial la Dhaka. Primului 
ministru, liderul Ligii Jatiya, i s-a 
încredințat, de asemenea, portofo
liul nou creat de ministru pentru 
problemele politice și parlamen
tare.

MITING. La Londra a avut loc 
un miting cu participarea a 20 000 
oameni, organizat din inițiativa 
Partidului laburist, sub deviza 
„Apărarea democrației". Partici- 
panții au protestat împotriva ho- 
tăririi guvernului conservator de 
a desființa Consiliul Metropolitan 
al Marii Londre, precum și orga
nismele similare din alte orașe, in 
care majoritatea aleșilor sînt la
buriști. Cu această ocazie, a luat

obstacol major în calea
redresării economice a Americii Latine

„America Latină cunoaște o criză 
economică fără precedent de la ma
rea depresiune din anii ’30, criză ce 
amenință echilibrul politico-social al 
regiunii". Această apreciere, cuprin
să in ultimul raport al Comisiei 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), sintetizează o stare de 
lucruri caracterizată prin restrînge- 
rea drastică a activității productive 
in cvasitotalitatea statelor regiunii și 
prin dificultăți financiare de anver
gură, cu urmări din cele mai nocive 
asupra cadrului social. Cifrele și da
tele din documentul menționat — 
pregătit în vederea sesiunii anuale a 
C.E.P.A.L. de la Lima — vin să ilus
treze gravitatea situației atît pe an
samblul economiilor țărilor latino- 
americane, cît și pe sectoare de acti
vitate. Astfel, potrivit raportului, 
pentru al treilea an consecutiv, re
cesiunea a fost resimțită în întreaga 
regiune, iar produsul intern brut a 
scăzut, în 1983, cu 3,3 la sută, după 
ce se micșorase cu 1 la sută în anul 
precedent. Ca rezultat al acestei scă
deri, produsul național pe locuitor 
s-a diminuat cu 5,6 la sută — reve
nind la nivelul de acum șapte 
ani — în timp ce venitul pe locuitor 
a scăzut cu 5,9 la sută.

Desigur, este vorba de cifre medii, 
Intr-o serie de cazuri declinul econo
mic fiind mult mai accentuat, inclu
siv in țări cu pondere mare în tota
lul producției continentului. Așa, bu
năoară, în Brazilia — tară căreia îi 
revine cam o treime din produsul 
brut al regiunii — scăderea a fost de 
5 la sută, in Mexic — a doua țară in 
ierarhia economică latino-americană 
— de 4 la sută, iar cota cea mai ri
dicată a atins-o Peru, cu minus 12 
la sută. în ce privește inflația, a- 
ceasta a ajuns, în medie, la 130 la 
sută, iar șomajul, la rîndul său, afec
tează toate țările latino-americane, 
nivelul cel mai ridicat înregistrîn
du-se în Chile.

Datoria externă, proble
ma cea mai dureroasă. 
Deși în analiza stărilor de lucruri de

pe continentul latino-american nu 
pot fi ignorate cauzele de ordin in
tern, incepînd cu politicile econo
mice promovate, totuși faptul că ac
tualele dificultăți afectează practic 
toate țările Americli Latine — deci 
un ansamblu de state care au adop
tat orientări economice foarte dife
rite — pune in evidență incidența 
majoră pe care le-au avut și le au 
cauzele externe în apariția și agra
varea declinului economic, al regiu
nii. O arată, între altele, efectele ac
țiunilor de echilibrare a balanței va
lutare. încă acum trei ani, țările la
tino-americane au trecut la reduce
rea importurilor, concomitent cu sti
mularea exporturilor (care, anul tre
cut, au sporit cu 7 la sută), dar a- 
ceasta nu a adus veniturile scontate, 
datorită mai ales scăderii prețurilor 
la materiile prime, principalele pro
duse exportate de țările Americii La
tine. Pe deasupra, circa 40 la sută 
din veniturile astfel realizate au fost 
înghițite de plățile scadente ale da
toriei externe. în asemenea condiții, 
multe din planurile de dezvoltare 
economică și socială au fost parțial 
sau total compromise. Strimtorate 
de ratele scadente ale datoriei ex
terne, numeroase țări au procedat 
la „reajustări", ca devalorizarea mo
nedei, înghețarea salariilor și alte 
măsuri de austeritate, care au dat 
naștere unui climat social și politic 
tensionat.

Dealtfel, pentru țările latino-ame
ricane datoria externă reprezintă, în 
momentul-de față, problema cea mai 
dureroasă. Amplificată în ritm fre
netic de dobînzile înalte, datoria 
ternă a țărilor latino-americane 
pășește 350 miliarde de dolari, 
prezentînd aproape jumătate din 
toria externă a tuturor țărilor
curs de dezvoltare. Ceea ce înseam
nă că fiecărui locuitor al Americii 
Latine îi revine o datorie de o mie 
de dolari, sumă echivalind cu veni
tul pe 2—3 ani al majorității popu
lației !

un
ce pă- 
latino- 
mereu

cu

ex- 
de- 
re- 
da~ 
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Prosperitate există totuși, 
dar pentru corporațiile trans
naționale I Există insă și 
revers al medaliei. în vreme 
turile majoritare din țările 
americane iși văd existența
mai amenințată de lipsuri, corpora
țiile transnaționale bancare și indus
triale care operează pe continent 
prosperă. Referindu-se la acest as
pect, ziarul venezuelean „EL UNI
VERSAL" scrie că „societățile trans
naționale din zonă au obținut anul 
trecut profituri de 100 miliarde de 
dolari, situație ce contribuie la am
plificarea actualei crize social-eco- 
nomice a țărilor continentului nos
tru". Un astfel de transfer de capi
tal în sens invers se petrece conco
mitent cu scăderea drastică a fluxu
lui de mijloace financiare către A- 
merica Latină.. Faptul că statele in
dustrializate occidentale impun con
diții in schimburile comerciale și 
controlează fluxul financiar și teh
nologic — subliniază ziarul citat mal 
sus — nu face decit să accelereze 
procesul de îndatorare a țărilor la
tino-americane.

Este limpede că impactul crizei 
economice se resimte cu atît mai pu
ternic de către popoarele latino-ame
ricane, cu cît, într-un șir de cazuri, 
el se suprapune unor structuri so- 
cial-economice și politice anacroni
ce, care au determinat în țările res
pective ascuțirea contradicțiilor de 
clasă, intensificarea mișcărilor popu
lare, o accentuată polarizare socială. 
Dar dincolo de asemenea particula
rități tradiționale rămine fapt incon
testabil că acest continent bogat in 
resurse de tot felul este obstrucțio- 
nat cu deosebire de factori externi, 
care tind să-i închidă complet ori
zontul dezvoltării.

Un șir de evenimente petrecute în 
ultima vreme arată că, in fața acestei 
dramatice sfidări, țările Americii La
tine se orientează spre conjugarea 
eforturilor proprii, spre acțiuni unite 
care să le asigure redresarea econo
mică și apoi reluarea unei dezvol-

țări susținute, în conformitate 
necesitățile naționale stringente.

Imperativul înfruntării cri*  
zei prin forțe unite. Dintre 
inițiativele de acest gen, cea mai 
semnificativă a fost prima reuniune 
economică latino-americană la nivel 
inalt, realizată în luna ianuarie la 
Quito. Documentul final adoptat de 
participant — „Declarația de la 
Quito" — exprimă răspicat voința 
politică a țărilor latino-americane 
de a înfrunta, prin solidaritate și 
unitate, criza economică. Dincolo de 
diferențele formale in abordarea 
problemelor, ceea ce a prevalat la 
amintita reuniune „la virf" a fost 
consensul, dorința de a găsi căi și 
soluții comune de combatere a crizei. 
Stimularea cooperării regionale, în
curajarea rezolvării cu mijloace pro
prii a necesităților de prim ordin, 
mai ales in domeniile energetic și 
alimentar, promovarea colaborării in 
producție, ca și pe plan tehnico- 
științific — iată principalele direcții 
de acțiune stabilite la Quito, în 
„Planul de acțiune" adoptat.

Asemenea opțiuni își găsesc reflec
tare și în activitatea celui mai larg 
organism economic de pe continent 
— Sistemul Economic Latino-Ameri- 
can (S.E.L.A.), care, în ultimul timp, 
cunoaște o vizibilă înviorare. In 
acepstă privință merită menționată 
concretizarea unor măsuri din pro
gramul bienal al organismului pe 
linia dezvoltării cu 
merțului exterior, a 
operare financiară, 
tehnico-științifice, a 
gionale în sfera transporturilor și 
telecomunicațiilor, ca și in domeniul 
energetic și al asigurării necesaru
lui minim de produse esențiale.

Cerințe prioritare : redu
cerea nivelului dobinzilor și 
reeșalonarea sumelor ram
bursabile *~ u t°ate că *n luârile 
de poziție ale liderilor latino-ame
ricani — atît la reuniunea de la

prioritate a co- 
formelor de co- 
a schimburilor 
cooperării re-

Quito, cît și după aceasta — 
se pune un mare accent pe impor
tanța eforturilor proprii, se subli
niază, in același timp, necesitatea 
ca țările industrializate să-și asume 
responsabilitățile ce le revin, întrucit 
situația gravă a continentului se da
torează precumpănitor impactului 
politicii economice a unor țări avan
sate. Este evidențiată in acest sens 
necesitatea imperioasă a reducerii 
ratei excesive a dobinzilor, așa cum 
este practicată de 
are efecte din cele 
pra țărilor în curs 
general și a celor 
în special. între
Latină trebuie să ramburseze anual 
în contul datoriei peste 45 miliarde 
de dolari, din care dobînzile repre
zintă aproape tot atîta cit ratele 
scadente ale împrumuturilor pro- 
priu-zise. Dar, in opinia factorilor 
de răspundere latino-americani, de
clinul economic al zonei și cuantu
mul datoriei acumulate au atins un 
asemenea grad, incit numai reduce
rea dobinzilor nu ar ti suficientă, 
impunîndu-se concomitent o reeșalo- 
nare generală a sumelor rambur
sabile. Totodată, se cer abolite 
măsurile protecționiste practicate 
de țările occidentale industriali
zate în comerțul internațional, spo
rirea asistenței financiare și îmbu
nătățirea termenilor de schimb, pa
ralel cu promovarea unei politici 
de investiții directe în America La- 
țină care să răspundă intereselor 
naționale și regionale de dezvoltare.

Asemenea evoluții și tendințe vin 
să confirme hotărîrea țărilor latino- 
americane, ca țări in curs de dez
voltare, de a-și concentra eforturile 
spre soluționarea multiplelor pro
bleme cu care se confruntă, promo- 
vind în mai mare măsură efortul 
propriu, dar contînd in același timp 
pe un sprijin internațional eficient. 
Sint orientări și acțiuni in confor
mitate cu interesele de progres eco
nomic și social ale țărilor latino- 
americane, cu cerințele păcii și cola
borării internaționale.

S.U.A., și care 
mai nefaste asu
de dezvoltare in 
latino-americane 
altele. America

Vasile OROS
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cuvintul liderul PariW 
' Neil Kinnock. "

EXPo/lȚIE. La „G‘ 
ffin Peiris, a fost inaug 
pizziție cu plese-unicat < 
prețiosul tezaur al basc 
țiene San Marco.' De o
inestimabilă, toate exponatele pi 
răsese pentru prima dată Ita’ , 
spre a fi prezentate in alte ții 
După închiderea expoziției din 1 
ris, la începutul lunii '.ulie, „7 
zaurul de la San Mareei" — vase 

din sticlă de Murano s 
sculptate in pietre semiprețioa 
sau de aur, lampadare, legătv 
prețioase de cărți — o extraorc 
nară panoramă de artă bizantin 
islamică și occidentală reunită 
secole, in Cetatea lagunelor — va ? i 
prezentat la „1T 
seum“ din New 
Londra.

cupe

VULCANUL Mauna Loa 
centrală a Insulei Haum1'), 
in plină activitate, a forț 
roși locuitori ai orașului l 
părăsească locuințele și sa se re 
fugieze in regiunile mai puțin ex 
puse pericolului, pentru a se pur 
la adăpost de valurile de lavă in 
candescentă. Aflat la o inălțime dc 
4 483 metri, el a început să erup . 
duminica trecută, iar specialiști*  
aflați la fața locului au precizat c ’ 
lava înaintează cu o viteză de 7- 
metri pe oră. Vibrațiile puternice^ 
înregistrate in conul de adincim 
arată că erupția va continua.

(din actualitatea politic
Dosarele Pieței comune

rămîn deschise
tuielilor comunitare, orientare; ț; 
cațiilor financiare spre invest* 1 ’ ? 
pabile să absoarbă o parte <’ 
13 milioane de șomeri cîți 
prezent în țările C.E.E. ș.a

Adăugată la acest „c.sar" 
nei înțelegeri asupra prețui 
cole pentru 1984—1985, problem, 
a făcut obiectul intîlnirii m' 
agriculturii, a contribuit, la 
ei, la adincirea disensiunile 
comunitare. Referindu-se 
fapt, agențiile de presă s> 
„Piața comimă se află int 
extrem de dificilă", că ea 
nințată mai mult ca nlcioi 
limentul financiar și, in ai 
de o ■ - ......................

Pe 
pări, 
ment 
mele 
intre ... 
mină o abordare diferențiat; 
fiecare din parteneri a < 
aspecte economico-sociale 
sint „contenciosul financiar 
sarul agricol".

Abordind la o conferință d 
criza care afectează Piața 
ministrul de externe ai 
Claude Cheysson, arăta că 
mele tentative nereușite 
divergențele în problema 
țiilor financiare, „cei nouă 
tras propunerile de comp 
toată discuția va pomi din nu^ 
punctul zero". Deocamdată, o 
a rambursărilor cuvenite Mar 
tanii pentru 1983 și asupra < 
căzuse inițial de acord a f> 
nată.

Potrivit observatorilor, „c 
ția comunitară" este supusă 1 
rioase seisme in așteptarea viitâșt 
lor întilniri comunitare (la n 
miniștrilor de externe, in P( 
parte a lunii aprilie și apoi la I 
înalt, in iunie), ce vor tre'rt'' 
adopte hotărîri apreciate a & 3 
importanță decisivă in probi' n 
disputate.

„Al treilea eșec al Pieței comune 
in trei luni in încercarea de a rea- 
Itza un acord global pentru relan
sarea Europei (occidentale), după 
dublul impas înregistrat la reuniunea 
la nivel înalt de la Atena, din de
cembrie, și de la Bruxelles, din 19"—20 
martie". Astfel aprecia agenția 
FRANCE PRESSE rezultatul întîlni- 
rii miniștrilor de externe din cele 10 
state membre ale Comunității Eco
nomice Europene (C.E.E.), care iși 
propusese să rezolve „dosarul brita
nic", 
chise

Cu 
șefii 
C.E.E. se reuniseră pentru a dezbate 
același dosar, dezbateri soldate cu 
ceea ce agenția de presă citată avea 
să denumească „cea mai profundă 
criză din întreaga existență a Pieței 
comune". Subiectul principal al 
dezacordului îl constituie contribuția 
britanică la bugetul comunitar. în 
opinia guvernului de la Londra. An
gliei i s-a fixat o cotă de participare 
prea mare în raport cu avantajele pe 
care le dobîndește de pe urma ade
rării la Piața comună. în ultimii ani, 
acest dezechilibru a costat-o 1,75 mi
liarde dolari, sumă deloc de neglijat, 
în condițiile actualei crize econo- 
mico-sociale. Deși, în principiu, cei
lalți nouă parteneri sint de acord cu 
o reevaluare a contribuției britanice, 
precum și cu fixarea unui plafon 
acceptabil de participare la buget pe 
o perioadă mai îndelungată, nu a 
fost posibilă realizarea unui acord 
concret asupra cuantumului acestui 
plafon, ca și a sumelor de rambursat 
pentru vărsămintele din anii prece- 
denți.

După eșecul conferinței la nivel 
înalt, declarații de nemulțumire s-au 
succedat in toate capitalele țărilor 
membre, îmbrăcînd un larg evantai, 
de la decepții și cereri de reevaluare 
a întregii instituții pînă la sesizarea 
unor instanțe juridice și chiar la 
evocarea posibilității unor excluderi 
din organizație. Se propun reforme 
de fond, o mai mare eficiență a chel-

unul din multiplele dosare des- 
ale acestui organism.
numai o săptămină înainte, 
de state și guverne din cadrul

majoră criză 
acest fundal 
in funcție de
ale fiecărui 

care confruntă statele 
care șomajul și inflați
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politică". 
au Ioc n< 
interesele 
membru

I. TIMO


