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în spiritul tradiționalelor legături 

de caldă prietenie ș[ buna vecinătate, 

a/ dorinței de aprofundare 

a conlucrării multilaterale, 

IERI A ÎNCEPUT

VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N R. S. F. IUGOSLAVIA

Primire caldă, cordială la sosirea 
pe pămîntul țării prietene

începerea convorbirilor oficiale
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. a sosit 
într-o vizită de prietenie în R.S.F. 
Iugoslavia la invitația președinte
lui Prezidiului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, tovarășql 
Mika Șpiliak, și a președintelui 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, tovarășul Dragoslav Markovici.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu este 
însoțit, în această vizită, de tovarășii 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,

Dejun oferit în onoarea tovarășului
Nieolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 

de tovarășul Mika Șpiliak

ministrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă româno-iugo- 
slavă de colaborare economică și 
tehnico-științificâ, de alte persoane 
oficiale.

Expresie grăitoare a cursului 
continuu ascendent pe care il în
registrează, în toate domeniile de 
activitate. colaborarea frățească 
dintre partidele și popoarele noas
tre, noua vizită a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu pe pămîntul țării 
vecine și prietene, convorbirile ce 
au loc cu acest prilej constituie un 
eveniment politic de cea mai mare 
însemnătate. Salutat cu aprobare și 
satisfacție de popoarele celor două 

tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Vasile Pungan, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, cele
lalte persoane oficiale române.

Din partea iugoslavă se aflau to
varășii Aii Șukria, membru al Pre
zidiului C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, George Radbslav- 
levici, președintele Prezidiului Pro
vinciei Socialiste Autonome Voivo- 
dina, Milenko Boianici, secretar fe
deral pentru comerțul exterior, Vlado 
Janjici, secretar executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I., Milan Veres, 

țări, noul dialog la nivel înalt 
româno-iugoslav va reprezenta 
fără îndoială, o contribuție deose
bită la dezvoltarea pe multiple pla
nuri a prieteniei și colaborării din
tre cele două partide și țări, la 
cauza păcii, securității și cooperă
rii in Europa și in lume.

Ceremonia sosirii a avut Ioc pe 
aeroportul orașului Osijek, impor
tant centru economic al Republicii 
Socialiste Croația. Cu prilejul so
sirii inalților soli, ai poporului ro
mân, străluciți mesageri ai idealu
rilor de pace și colaborare, de 
prietenie și bună vecinătate, aero
gara era Împodobită cu drapelele 
de stat ale României și Iugoslaviei.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Joi, 12 aprilie, au avut loc convor
biri oficiale între tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Mika Șpiliak, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

La convorbiri au participat:
Din partea română : tovarășa Elena 

Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, tovarășii Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., mirtistrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă româno-iu- 
goslavă de colaborare economică și 
tehnico-științifică. Constantin Mitea, 
consilier al secretarului general al 
partidului șl al președintelui Repu
blicii Socialiste România, Dumitru 
Ancuța, consilier al secretarului ge
neral al partidului și al președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Dumitru Popa, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul țării noastre la 
Belgrad.

Din partea iugoslavă : Lazar Moi- 
sov, secretar federal pentru aface
rile externe, Milenko Boianici, se

cretar federal pentru comerțul exte
rior, președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă iugoslavo-română de 
colaborare economică și tehnico-ști
ințifică, Milos Melovski, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia în România. Ji- 
voin Iazici, consilier al președinte
lui Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
Milan Veres, adjunct al secretarului 
federal pentru afacerile externe. Vla
dimir Pavicevici, director in Secre
tariatul Federal pentru Afacerile Ex
terne.

Tovarășul Mika Șpiliak a salutat 
cu căldură vizita pe care tovarășul 
Nieolae Ceaușescu o face, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Iugo
slavia, subliniind că ea reprezintă 
un nou moment important în croni
ca relațiilor tradiționale dintre cele 
două țări și popoare. Totodată, tova
rășul Mika Șpiliak și-a manifestat 
satisfacția de a se reîntîlni cu tova
rășul Nieolae Ceaușescu și de a avea 
un nou schimb de vederi, ce se în
scrie în cadrul larg al contactelor șl 
consultărilor româno-iugoslave, la ni
vel înalt, care au impulsionat puter
nic întregul proces de dezvoltare a 
raporturilor dintre cele două state 
socialiste, vecine și prietene.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu a 
mulțumit, in numele său și al tova
rășei Elena Ceaușescu, pentru invi
tația de a vizita Iugoslavia, pentru 
primirea ospitalieră ce li s-a făcut, 
arătînd că vede în aceasta o expre

sie a sentimentelor de stimă și prie
tenie ce și le nutresc reciproc po
poarele noastre.

Profund încredințați că schimbu
rile de păreri ce le vor avea in 
aceste zile, înțelegerile ce vor Ii 
convenite vor deschide noi perspec
tive colaborării româno-iugoslave, 
tovarășii Nieolae Ceaușescu și Mika 
Șpiliak au procedat la ample con
vorbiri, care au prilejuit o informare 
reciprocă privind mersul construcției 
socialiste în cele două țări, Ia o ana
liză aprofundată a evoluției actuale 
și viitoare a relațiilor bilaterale.

Cei doi președinți au apreciat că 
raporturile dintre România și Iugo
slavia s-au extins și îmbogățit con
tinuu, prin transpunerea în viață a 
hotăririlor stabilite la cel mai inalt 
nivel. S-au evidențiat, în acest sens, 
progresele înregistrate în promo
varea colaborării pe tărîm politic, 
economic, tehnico-științific și cultu
ral. Totodată, pornindu-se de la po
sibilitățile de care dispun economii
le celor două țări, de la prioritățile 
programelor lor de dezvoltare eco- 
nomico-socială, a fost subliniată ne
cesitatea de a se acționa, în conti
nuare, pentru amplificarea ș! mai 
puternică a colaborării româno-iugo
slave, pentru creșterea puternică, 
prin eforturi comune, a volumului 
schimburilor economice și a coope
rării în producție, îndeosebi în do
meniile energeticii, chimiei, metalur
giei, electronicii, construcției de 

mașini, precum și în alte domenii 
de interes comun. S-a subliniat, de 
asemenea, importanța lărgirii legă
turilor în domeniile științei, culturii, 
artei și în alte sfere de activitate. 
S-a subliniat că aceasta este în in
teresul dezvoltării ambelor țări, al 
cauzei păcii, destinderii și colabo
rării internaționale.

Tovarășii Nieolae Ceaușescu șl 
Mika Șpiliak au stabilit ca organele 
de resort și Cqmisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică 
și tehnico-științifică și ministerele 
de specialitate din cele două țări să 
examineze căile și posibilitățile con
crete de creștere mai puternică a 
schimburilor economice, a colabo
rării și cooperării româno-iugoslave. 
De asemenea, s-a subliniat necesi
tatea de a se trece la pregătirea 
unui acord-program de lungă durată, 
care să dea o perspectivă largă co
laborării șl cooperării economice 
româno-iugoslave.

în cadrul convorbirilor s-a făcut, 
de asemenea, un schimb de păreri 
în legătură cu mersul construcției 
socialiste în cele două țări, cu re
zultatele obținute în dezvoltarea, 
economico-socială șl cu preocupările 
actuale și de viitor ale României și 
Iugoslaviei.

Convorbirile s-au desfășurat !ntr-o 
atmosferă de prietenie, înțelegere și 
stimă reciprocă, sub Semnul dorinței 
comune de a dezvolta și aprofunda 
relațiile româno-iugoslave.

Joi. tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat parte la un dejun 
oferit in onoarea lor, la Palatul din 
Karadjordjevo, de tovarășul Mika 
Șpiliak, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia.

Au participat tovarășii Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu- 

Toastul tovarășului 
Nieolae Ceaușescu 
Stimate tovarășe Mika Șpiliak,
Stimați tovarăși,

Aș dori să exprim mulțumirile noastre pentru invi
tația de a veni din nou în Iugoslavia, pentru primirea 
ospitalieră.

într-adevăr, la scurt timp după întîlnirea din Româ
nia, avem din nou prilejul să ne întîlnim și să con
tinuăm schimbul de păreri cu privire la dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Iugoslavia, precum și la 
problemele actuale ale vieții internaționale.

Aș dori să vă adresez dumneavoastră și conducerii 
de stat â Iugoslaviei, în numele conducerii noastre de 
stat, al meu personal, un salut prietenesc și cele mai 
bune urări.

Au devenit o. tradiție întîlnirile la nivel înalt și la 
alte niveluri. Aceste întîlniri au pus bazele unei largi 
colaborări, ceea ce corespunde pe deplin intereselor 
ambelor țări și popoare. De aceea am și eu convin
gerea că și actuala întâlnire și convorbirile ce le vom 
avea vor contribui la dezvoltarea în continuare a 
colaborării multilaterale dintre România și Iugoslavia.

Așa cum am discutat și în România, consider că 
avem încă largi posibilități să extindem cooperarea 
în producție, să dezvoltăm schimburile economice, co
laborarea tehnico-științifică.
(Continuare în pag. a II-a)

adjunct al secretarului federal pen
tru afacerile externe, alte persoane 
oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți 
ambasadorul României la Belgrad, 
Dumitru Popa, și ambasadorul Iu
goslaviei la București, Milos Me- 
lovski.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat înlr-o atmosferă cordială, 
prietenească, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu și tovarășul Mika Șpiliak 
au rostit toasturi, urmărite cu deo
sebită atenție și viu aplaudate de 
cei prezenți.

Toastul tovarășului 
Mika Șpilia k

Stimate tovarășe președinte Nieolae 
Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi prieteni,

Doresc ca, în numele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
să vă urez și aici „Bine ați venit" în țara noastră. La 
această urare trebuie să adaug și mulțumirea deosebi
tă pentru ,că într-o perioadă relativ scurtă avem po
sibilitatea să răspundem ospitalității de care ne-am 
bucurat, nu de mult, la București.

Iugoslavia și România aii o tradiție îndelungată și 
continuă a întîlnirilor la nivelul cel mai înalt.

Aceasta a devenit o practică normală și o parte 
componentă a relațiilor noastre de vecinătate.

Cu impresii încă vii de la convorbirile pe care 
le-am avut la București, trebuie să adaug că repre
zintă un element foarte prețios atmosfera deschisă și 
constructivă a colaborării noastre prietenești, care se 
dezvoltă totdeauna pe bază de egalitate, respect și con
siderație reciprocă chiar și atunci cînd este vorba de 
vederi diferite, intr-un' cuvînt, în spiritul bunei ve
cinătăți.

Continuitatea întîlnirilor și a colaborării a îmbogățit 
întotdeauna experiența obținută prin activitatea co
mună, a deschis perspective noi pentru dezvoltarea în 
continuare a colaborării.
(Continuare în pag. a II-a)
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU.
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN R. S. F. IUGOSLAVIADejun oîerit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu PLECAREA DIN CAPITALĂși a tovarășei Elena Ceaușescu de tovarășul Mika Șpiliak

TOASTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag- I)Popoarele noastre sînt angajate ferm pe calea construcției socialiste, sînt vecine și — așa cum am menționat nu o dată — putem să facem ca relațiile dintre popoarele noastre să constituie totdeauna un model de colaborare între două popoare care construiesc socialismul.în ce privește situația Internațională, se poate spune că ea s-a înrăutățit în ultimul timp. A luat o amploare nouă cursa înarmărilor și îndeosebi a celor nucleare. Se intensifică de fapt politica de forță, de amenințare cu forța, de amestec în treburile altor state. în mod deosebit, după trecerea la amplasarea de către S.U.A. a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune în unele țări din vestul Europei și după trecerea la realizarea contramăsurilor anunțate de Uniunea Sovietică, cursa înarmărilor nucleare a intrat într-o fază nouă, foarte periculoasă. Oamenii de știință, inclusiv cei sovietici și americani, declară că folosirea numai a unei mici părți din arsenalul actual de bombe nucleare va duce la dispariția a înseși condițiilor vieții pe planeta noastră. De aceea nu poate exista nici o justificare pentru această intensificare a cursei înarmărilor nucleare. în general, pentru orice înarmare nu poate exista justificare. Armele nucleare au proprietăți deosebite și aceste proprietăți fac ca, în ca-

(Urmare din pag. I)
4;

prezent ne-Bineînțeles că și în cesitățile și potențialul ambelor .părți impun noi eforturi. Sînt convins că și întîlnirea actuală va da noi impulsuri. într-un cuvînt, cred că cele realizate pînă în prezent ne vor încuraja în dezvoltarea pe mai departe a colaborării, aceasta servind intereselor vitale ale popoarelor, țărilor noastre socialiste vecine.în continuare? referindu-se la problemele actuale ale vieții internaționale, vorbitorul a spus : Situația din lume nu s-a schimbat esențial de la întîlnirea noastră precedentă. Aceasta nu poate fi o consolare într-o asemenea situație de încordare internațională, ci mai degrabă reprezintă un motiv de îngrijorare și mai mare.Ciocnirile de interese, continuarea confruntărilor globale și a 

zul folosirii lor, să ducă la dispariția vieții, a înseși condițiilor vieții pe planeta noastră.De aceea problema fundamentală este de a opri cursa înarmărilor nucleare, de a determina oprirea amplasării rachetelor americane în Europa, precum și a contra- măsurllor Uniunii Sovietice, reluarea tratativelor de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și S.U.A., realizarea unui acord pentru înlăturarea completă a acestor rachete, precum și a oricăror arme nucleare din Europa.Noi considerăm că este necesar mai multă atenție problemelor ca toate țările europene să-și intensifice eforturile pentru a determina oprirea actualului curs al politicii internaționale, pentru a salva Europa, întreaga omenire de la distrugere, pentru a asigura dreptul fundamental al omului la existență, la libertate și viață.Sînt multe probleme complicate în viața internațională. De aceea este necesară întărirea colaborării tuturor țărilor care se pronunță pentru o politică de pace și independență. Noi acordăm o mare importanță, în această direcție, țărilor socialiste, țărilor mici și mijlocii, mișcării țărilor nealiniate, țărilor în curs de dezvoltare.Dăm, de asemenea, o mare Importanță marilor mișcări pentru pace din Europa, inclusiv din S.U.A. Considerăm că toate aceste forțe, acționînd cu mai multă hotă
TOASTUL TOVARĂȘULUI MIKA ȘPILIAK

cursei înarmărilor, îndeosebi în Eârbpa1, probleme care se complică tot mai mult, nu trebuie să ne descurajeze. Dimpotrivă, sîntem nevoiți să facem permanent eforturi pentru depășirea acestei situații periculoase.în ultimul timp, noi am avut un număr important de contacte și întâlniri cu oameni de stat din diferite țări. Ca întotdeauna, în asemenea ocazii, am acordat întâietate principiului dialogului democratic și necesității înțelegerilor pentru soluționarea fiecăreia dintre marile probleme internaționale.O orientare generală a politicii noastre de nealiniere o reprezintă eforturile pentru respectarea drepturilor popoarelor de a-și hotărî singure, fără amestec din afară, propriile căi de dezvoltare și pentru reluarea destinderii în toate părțile lumii și în relațiile internaționale. Pozițiile noastre în situația mondială actuală vizează luarea 

râre și într-o colaborare mai strin- să, pot determina o schimbare a vieții internaționale spre o politică de pace și respect al independenței popoarelor.Este necesar să facem totul pentru ca toate problemele litigioase dintre state să fie soluționate numai prin tratative.Acordăm o mare însemnătate dezvoltării colaborării în Balcani și transformării acestei regiuni în care trăim într-o zonă fără arme nucleare, fără baze militare străine.Consider că trebuie să acordăm subdezvoltării și realizării noii ordini economice internaționale. în acest domeniu asistăm din nou în ultimul timp la o creștere nouă a dobînzilor, ceea ce va crea o situație deosebit de gravă pentru țările in curs de dezvoltare. Este evident că numai o soluție radicală, care să așeze pe o bază nouă relațiile economice, financiare, inclusiv politica de credite și de do- bînzi, va putea să oprească înrăutățirea și mai mare a situației rilor sărace.După părerea noastră, țările curs de dezvoltare nu trebuie acționeze izolate, nu trebuie să facă jocul țărilor bogate, al marilor companii și finanțe internaționale, care vor să le țină dezbinate și să poată impune fiecăreia izolat condițiile lor. Țările în curs de dezvoltare trebuie să acționeze 

ță-

în 
să

de - măsuri concrete în direcția dezarmării, diminuării încordării și eliminării pericolului de război. în acest sens, grupul țărilor neutre și nealiniate din Europa au înaintat deja o propunere Conferinței pentru întărirea măsurilor de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa.Apreciem cu respect colaborarea pe care o realizăm la Stockholm cu România prietenă.Totodată, acordăm o mare atenție dezvoltării multilaterale a colaborării din Balcani.Subliniind toate acestea, am în vedere multe scopuri comune ale popoarelor noastre, care au asigurat calitatea relațiilor i-ugoslavo- române și continuitate în colaborarea noastră pentru pace, securitate și progres în lume. Sîntem interesați ca această colaborare să se dezvolte stabil și multilateral, deoarece în ea vedem nu numai 

unit și să determine țările bogate, inclusiv companiile și băncile internaționale, să adopte o atitudine nouă, realistă, față de aceste țări.Cu un specific deosebit, și situația țărilor în curs de dezvoltare reprezintă o bombă CU efecte sociale foarte mari. Sigur, aceasta nu va duce la distrugerea condițiilor vieții, dar explodarea acestei bombe poate să lichideze relațiile bazate .pe asuprire și exploatare, pe inegalitate și să realizeze o lume mai dreaptă și mai bună. Menționez toate acestea pentru că situația în domeniul economic continuă să se agraveze.Aș dori să menționez cu multă satisfacție buna colaborare între țările noastre într-un șir de probleme internaționale, în organismele internaționale, colaborarea bună la Stockholm și să exprim convingerea că vom întări această colaborare pentru a ne aduce contribuția la soluționarea marilor probleme ale vieții internaționale.Cu această convingere, aș dori să ridic paharul pentru o colaborare mai bună între popoarele noastre în toate domeniile, să urez popoarelor prietene iugoslave prosperitate și succes în realizarea programelor de dezvoltare.în sănătatea dumneavoastră, tovarășe președinte Șpiliak,în sănătatea dumneavoastră, a tuturor, dragi tovarăși. (Vil 
aplauze).

un interes reciproc trainic ai popoarelor Iugoslaviei și pbporului român, ci și o contribuție la acțiunea pentru victoria, în lume, a relațiilor bazate pe principiile înscrise în Carta O.N.U. șl pentru începerea soluționării problemelor care afectează soarta tuturor țărilor.Cred că și această întâlnire a noastră va da impulsurile sperate de ambele părți pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor și colaborării țărilor noastre vecine și socialiste.Ridic acest pahar în sănătatea dumneavoastră, tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu,în sănătatea tovarășei Elena Ceaușescu și'a tuturor oaspeților români,pentru prosperitatea tot mai mare a poporului Republicii Socialiste România,pentru prietenia și colaborarea noastră ! (Vii aplanze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a plecat, joi di- 

tovarășa 
vizită de 
Socialistă 
invitația 

președin- 
Socialiste

mineața, împreună cu 
Elena Ceaușescu, într-o 
prietenie în Republica 
Federativă Iugoslavia, ia 
tovarășului Mika Șpiliak, 
tele Prezidiului Republicii
Federative Iugoslavia, și a tovară
șului Drâgoslav Markovici, președin
tele'. Prezidiului'Comitetului 'Central 

;'âT Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, este însoțit 
în această vizită de tovarășii Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 

afacerilor externe, Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
de alte persoane oficiale.

Ceremonia plecării s-a desfășurat 
la aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapelele partidului și sta
tului. Pe frontispiciul aerogării se 
afla portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu aii'-‘ fost 'salutați de to
vărășii' 'Constantin Dăscălescu, 'Tbsif 
Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Bîrlea, Miu Dobrescu, Marin

Enache, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Ion Radu, Ioan 
Totu, Ion Ursu, Richard Winter, 
Silviu Curticeanu, Constantin Radu, 
Gheorghe Stoica, Ioan Avram, Ion 
M. Nicolae, precum și de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, de conducători de 
instituții centrale și organizații ob- 

, ștețți. . ....' ,
7 Erați de "îâțS' Miîân Marinko.vicl, 
insăfcIriătul-'Cd 'ăiâeefi lăd-ihteri'm al 
R. S. F. ItiSdsTaVIâ' lă‘București, pre
cum și membri ai ambasadei.

Pionieri români și iugoslavi au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

La ora 10,30, aeronava preziden
țială a decolat, îndreptîndu-se spre 
R. S. F. Iugoslavia.

HUHbUMi
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Două momente semnificative din timpul sosirii pe pămîntuî Iugoslaviei - expresii ale caldelor sentimente de stimă ți prietenie față de înatțn oaspeți, străluciți mesageri al idealurilor de pace și colaborare, de înțelegere șl bună vecinătate
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU. 
ÎMPREUNA cu tovarășa elena ceaușescu, in r. s. f. iugoslavia

înaintea începerii convorbirilor oficiale In timpul dejunului oferit în onoarea distinșilor oaspeți

Dineu oferit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu de tovarășul Dragoslav Markovici 

Nicolae Ceaușescu,

1i

9
( Tovarășul
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România,' și tovarășa 
Elena Ceaușescu au luat parte joi, 

' 12 aprilie,
onoarea lor de tovarășul Dragoslav 
Markovici, președintele Prezidiului 
Comitetului, Central al. UniuniiCo
muniștilor din Iugoslavia,

k,.., . : k
kk.^4 ■

la dineul oferit In

A participat tovarășul Mika Șpi- 
li’ak, președintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia.

La dineu au luat parte tovarășii 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al ,C.£;. al. P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe. • Vasila

Pungan, ministrul comerțului exte
rior $i cooperării economice inter
naționale, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă româno-lu- 
goslavă de colaborare economică și 
tehnico-științifică, celelalte persoane 
oficiale române.

Au participat tovarășii Nikola 
fp-Șto.ianovicl, membru și secretar > al 
•>!-/Prezidiului C.C. al

î
Riblcici și 
Prezidiului 
Cikrebici, 
U.C. din 
secretar 
externe, 
tar federal pentru 
rior. președintele părții iugoslave în 

xCcunisja.s mixtă îugoslavo-română de 
U.CJ., Mltia colaborare economică 61 tehnico-

AII Șukria, membri ai 
al U.C.I., Dușan 

C.C. al 
Moisov, 
afaceri 
aecre-

comerț " exte-

C.C.
președintele
Serbia, 

federal
Milenko Boianicî,

Lazar 
pentru

Științifică, Vlado Janjici, secretar e- 
xecutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Șlavko Veselinov, președintele Comi
tetului provincial al U.C. din Voivo- 
dina. alte persoane oficiale.

Tovarășii Dragoslav Markovici și 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
care au fost viu aplaudate de cei 
prezent!.

Dineul s-a desfășurat'.'tritr^o 'am
bianță cordială, prietenească^

Primire caldă, cordială 
la sosirea pe pămîntul 

țării prietene
(Urmare din pag. I)

TOASTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimate tovarășe Markovici, 

Stimate tovarășe Șpiliak, 

Stimați tovarăși,Aș dori să vă adresez dumneavoastră și conducerii Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, din partea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a mea personal, un salut călduros și cele mai bune urări.Sîntem bucuroși că, în cadrul a- cestei vizite pe care o facem în Iugoslavia, avem prilejul să ne întâlnim cu dumneavoastră, tovarășe președinte al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor dtn Iugoslavia, că putem face un schimb de păreri cu privire la activitatea desfășurată de partidele și popoarele noastre în construcția socialistă.Intr-adevăr, între partidele noastre s-au dezvoltat relații de colaborare largă. Aceasta contribuie mult la întărirea prieteniei și colaborării dintre popoarele și statele noastre, îndeosebi la dezvoltarea colaborării economice, precum și a conlucrării active pe plan internațional. Acest lucru se dato- rește faptului că partidele noastre îndeplinesc rolul de forță politică conducătoare. Ele au rolul hotărî- tor în activitatea de construcție socialistă a popoarelor noastre.

Aș dori să menționez faptul că întâlnirile dese, din ultimii a- proape 20 de ani, dintre conducerile noastre de partid- și de stat au avut o mare însemnătate în ridicarea nivelului relațiilor dintre partidele și popoarele noastre. De aceea am convingerea că și actuala întâlnire, convorbirile pe care le vom avea mîine cu privire la activitatea partidelor noastre, ca și convorbirile pe care le-am avut astăzi cu privire la relațiile româno- iugoslave vor contribui, de asemenea, la dezvoltarea pe mai departe a colaborării dintre partidele și popoarele noastre.Este adevărat că, mai cu seamă în domeniul colaborării economice, nu am reușit să realizăm tot ceea ce ne-am propus, dar obiectivul pe care l-am stabilit încă cu mulți ani în urmă în ce privește ridicarea colaborării noastre economice, a cooperării în producție la un nivel înalt, trebuie să rămână în continuare ca un obiectiv central — și să facem totul pentru a-1 realiza.Noi considerăm că partidele noastre, conducerile noastre de partid, îndeplinindu-și răspunderile mari pe care le au în fața popoarelor lor, trebuie să acționeze cu .toată forța pentru dezvoltarea acestor relații și colaborări. întă

rind colaborarea șî conlucrarea dintre partidele noastre înseamnă că vom acționa pentru dezvoltarea continuă a prieteniei româno-iugo- slave.Pornind de la faptul că întotdeauna comuniștii au știut să rezolve cele mai complicate probleme, eu am convingerea că vor ști să asigure soluționarea în cele mai bune condiții și a problemelor care privesc dezvoltarea țărilor noastre, dar și a problemelor privind colaborarea ' și conlucrarea dintre România și Iugoslavia, dintre popoarele noastre.într-adevăr, în viața internațională sînt probleme foarte grave. Cauza încordării Internationale rezidă, în primul rînd, în politica de forță, în politica zonelor de influență, de menținere și de reîmpărțire a lor. în același timp, aceasta a dus Ia intensificarea fără precedent a cursei înarmărilor, la o agravare considerabilă a situației economice mondiale și, în primul rînd, a țărilor în curs de dezvoltare.în aceste împrejurări, problema fundamentală a epocii noastre este de a face totul pentru oprirea cursei înarmărilor, și îndeosebi a celei nucleare, pentru dezarmare. Dintotdeauna mișcarea revoluționară, socialistă și comunistă, for

țele progresiste s-au pronunțat împotriva războiului, pentru pace. Cu atît mai mult astăzi, partidelor noastre le revine marea răspundere în fața propriilor popoare, dar și în fața întregii lumi, de a face totul pentru a salva omenirea de la distrugerea nucleară.Noi considerăm că trebuie' să întărim solidaritatea și conlucrarea activă cu toate forțele progresiste și antiimperialiste. Acordăm o mare însemnătate întăririi solidarității și colaborării țărilor socialiste, a partidelor comuniste șl muncitorești, a conlucrării cu partidele socialiste și social-demo- crate, cu,mișcările de eliberare națională, cu alte partide și forțe democratice, cu toți cei care se pronunță împotriva războiului și pentru pace. Considerăm că trebuie să intensificam activitatea pentru întărirea acestei conlucrări și solidarității cu toate forțele din lume, pe principiile deplinei egalități, respectului independenței popoarelor, al dreptului lor la dezvoltare liberă, fără nici un amestec din afară.Să întărim șl mai mult conlucrarea cu mișcarea pentru pace din Europa și de pe celelalte continente !Avem convingerea că, în împrejurările grave internaționale ac

tuale, forțele care se pronunță pentru o politică nouă, de independență, de pace și colaborare pot să oprească cursul periculos al evenimentelor.Aș dori să subliniez și cu acest prilej conlucrarea activă și strînsă între partidele și guvernele noastre, între popoarele noastre, pe plan internațional — și să exprim dorința de a întări și mai mult în viitor această conlucrare și solidaritate. încă o dată, doresc să subliniez că întâlnirea și convorbirile ce le vom avea mîine vor contribui la întărirea conlucrării între partidele noastre, spre binele popoarelor .ambelor țări, al cauzei păcii și colaborării mondiale.Aș dori să ridic acest pahar pentru întărirea prieteniei și colaborării dintre partidele și popoarele noastre;să urez Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia succese în activitatea sa; iurez popoarelor iugoslave prietene succese în construcția socialistă ; ,pentru pace și colaborare internațională ;în sănătatea dumneavoastră, tovarășe Markovici, a dumneavoastră, tovarășe Șpiliak ;în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Vii aplauze).

La ora 10,45 — ora locală — avio
nul prezidențial a aterizat. La cobo- 
rirea din avion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu deosebită căldură 
de tovarășul Mika Șpiliak, președin
tele Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șL to
varășul Mika Șpiliak și-au strins 
miinile cu multă căldură și priete
nie. Cu deosebită stimă i-au fost 
adresate aceleași cordiale urări de 
bun venit tovarășei Elena Ceaușescu.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt 
oferite frumoase buchete de flori de 
către pionieri iugoslavi.

In întâmpinarea inalților oaspeți 
români, pe aeroport au venit, de ase
menea, tovarășii Aii Șukria, membru 
al Prezidiului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Milenko Bo- 
ianici, secretar federal pentru co
merțul exterior, președintele părții 
iugoslave in Comisia mixtă iugosla
vo-română de colaborare economică 
și tehnico-științifică, Vlado Janjici, 
secretar executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., Milan Veres, adjunct al 
secretarului federal pentru afacerile 
externe, general-colonel al armatei 
populare iugoslave Milan Acici, Mi
lan Raikovici, președintele Adunării 
orașului Osijek, Zvonimir Erak, pre
ședintele Conferinței orășenești a 
Uniunii Comuniștilor din Osijek, alte 
persoane oficiale.

Erau, de asemenea, prezenți Du

mitru Popa, ambasadorul României 
la Belgrad, și Milos Melovski, amba- 
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu- j 
rești. I

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost .! 
prezentate persoanele oficiale venite 
in întâmpinare.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au foist, intonate imnurile de 1 
stat ale Româpîei și Iugoslaviei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, În
soțit de tovarășul Mika Șpiliak, a 
trecut in revistă garda de onoare.

Cu multă căldură și respect sînt 
salutați tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu de mem
bri ai Ambasadei române de la Bel
grad, care le inmînează frumoase 
buchete de flori.

De la aeroportul din Osijek, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu tova
rășul Mika Șpiliak, s-au îndreptat 
spre reședința ce le-a fost rezervată 
la Karadjordjevo.

în principalele localități străbătute, 
numeroși iocuitori ai acestor me
leaguri au salutat cu deosebită cor
dialitate, cu sentimente de aleasă 
prietenie, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimîndu-și, prin ges
turi spontane de prietenie, bucuria 
de a-i avea ca oaspeți dragi.

La reședința oficială de la Ka
radjordjevo, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au avut cu tovară
șul Mika Șpiliak o convorbire priete
nească.

„Noul dialog la nivel înalt româno-iugoslav, eveniment 
de mare importanță pentru relațiile bilaterale 

și pe plan internațional" 
Comentarii și aprecieri ale mijloacelor 

de informare în masă din R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 12 (Agerpres).

TOASTUL TOVARĂȘULUI DRAGOSLAV MARKOVICI
Stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,Permiteți-mî să vă salut, în numele Prezidiului C.C. al U.C.I., pe dumneavoastră, pe tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși care vă însoțesc și, în același timp, să vă urez o ședere plăcută în țara noastră și succese în desfășurarea convorbirilor pe care le avem împreună.Aceste întâlniri șî convorbiri ale noastre constituie o practică statornicită, devenind deja o tradiție. Ele reflectă nivelul'înalt al relațiilor pe care le avem și, în același timp, constituie de fiecare dată o contribuție însemnată la dezvoltarea relațiilor dintre partidele și țările noastre.Sînt convins, tovarășe Ceaușescu, 
că și această vizită a dumneavoastră va constitui o importantă contribuție la dezvoltarea relațiilor noastre, fapt care este confirmat și de convorbirile fructuoase pe care dumneavoastră le-ați avut 
cu tovarășul Șpiliak. îmi exprim

convingerea că și convorbirile pe care le vom avea mîine împreună vor reprezenta și ele o contribuție ia dezvoltarea în continuare a relațiilor noastre pe linie de partid și pe linie de stat.Relațiile noastre sînt caracterizate prmtr-o dezvoltare permanentă, au un caracter stabil, se întemeiază pe respectul reciproc și, în același timp, pe respectarea de fiecare parte a condițiilor pe care Ie avem.Doresc să subliniez aici că noi, popoarele noastre, U.C.I. și toate popoarele noastre sînt profund interesate în dezvoltarea relațiilor cu dumneavoastră, convinși fiind că aceste raporturi corespund intereselor popoarelor noastre, ale partidelor noastre și, în același timp, au o mare importanță, mult mai largă, pentru pacea și colaborarea internațională. U.C.I., noi toți vom face totul pentru continua aprofundare a acestor relații ale noastre pe plan politic, economic, cultural și în toate celelalte domenii, pentru extinderea conti

nuă a colaborării noastre multilaterale.Evident că în desfășurarea acestei colaborări apar și unele greutăți — care sînt și consecința situației internaționale actuale — așa cum se întîmplă în domeniul economic, de exemplu, unde nu am reușit să realizăm toate obiectivele propuse. Prin eforturi comune vom fi însă în stare să depășim toate aceste greutăți.Mîine vă vom prezenta preocupările noastre actuale pentru învingerea unor greutăți cu care ne confruntăm. în același timp, vă vom înfățișa hotărârea cu care noi acționăm pentru a duce mai departe, în ciuda tuturor greutăților, linia pe care am stabilit-o pe calea construcției socialiste, pentru înfăptuirea a tot ceea ce ne-am propus și sîntem convinși că acest lucru îl putem face.Permiteți-mi să mai adaug doar că ne preocupă situația internațională complexă, creșterea confruntărilor pe arena internaționa

lă, a tendinței de confruntare între blocuri, de împărțire a sferelor de influență, ceea ce reprezintă o amenințare la adresa dezvoltării situației internaționale în direcția dorită de popoarele lumii. Această situație internațională tot mai grea, care separă tot mai mult țările nedezvoltate de țările dezvoltate, adîncind prăpastia dintre ele, constituie o serioasă preocupare pentru toate forțele progresiste din lume. Iugoslavia și U.C.I., ca avangardă a clasei muncitoare, pornind de la aprecierea acestei situații, desfășoară o largă activitate internațională în cadrul O.N.U., în cadrul mișcării de nealiniere, dezvoltând relațiile bilaterale, precum și relațiile multilaterale, astfel încît să-și aducă contribuția la soluționarea acestor probleme care apar în lume, pe baza principiilor egalității între toate popoarele.Cunoaștem că, ,tn multe probleme din cele care se pun astăzi, punctele noastre de vedere co

incid, sînt Identice și acționăm împreună pentru depășirea multor greutăți care apar în fața noastră. Acest lucru îl facem indiferent de statutul diferit pe care îl avem — noi ca țară membră a mișcării de nealiniere, dumneavoastră ca membră a Tratatului de Ia Varșovia.Independent de această situație internațională complexă, noi ne exprimăm întreaga încredere în forțele progresiste, în forțele democratice, care pot să întoarcă cursul actual al evenimentelor, să asigure un curs pozitiv vieții internaționale.Permiteți-mi, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ridic acest pahar în cinstea dumneavoastră, în sănătatea tovarășei Elena Ceaușescu ;pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările și partidele noastre ;pentru progresul continuu al Republicii Socialiste România, prietenă nouă ;în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Vii aplauze).

vizita de prietenie pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, o întreprinde 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în R.S.F. Iugoslavia 
este larg reflectată de presa, ra
dioul și televiziunea din țara ve
cină și prietenă. Toate mijloacele 
de informare în masă subliniază 
că vizita se înscrie in cadrul în
tâlnirilor tradiționale prietenești 
ale conducerilor din cele două țări 
vecine și prietene. Se relevă, tot- \ 
odată, importanța convorbirilor cu , 
tovarășii Mika Șpiliak, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, și Dragoslav 
Markovici, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Ziarul „BORBA“ publică un 
amplu articol intitulat „Teme noi“, 
in care se reliefează că de la dia
logul anterior la nivelul cel mai 
înalt, din noiembrie 1983, de la 
București, au avut loc pe plan in
ternațional o serie de evenimente, 
intre care intensificarea acumu
lării de arme in Europa și în 
lume, agravarea crizelor și stărilor 
conflictuale, a tendinței declanșării' 
de noi crize — tot atâtea prilejuri 
de noi teme pentru actualele con-' 
vorbiri ale conducătorilor din cele 
două țări „ale căror eforturi sînt 
îndreptate in direcția realizării 
unor relafii Internationale con
structive" și care, de decenii, au 
desfășurat un dialog al bunei veci
nătăți, îndreptat nu numai în di
recția promovării relațiilor bilate
rale, ci și a îmbunătățirii situației 
pe plan internațional. „Cu Româ
nia, scrie ziarul, dialogul a fost 
întotdeauna plin de conținut și 
fructuos", ilustrindu-se prin ac
tivitatea celor două țări pe plan 
balcanic în direcția realizării

unei zone a păcii și colaboră
rii, fără arme nucleare, precum și 
la Conferința de la Stockholm pri
vind măsuri de încredere și secu
ritate. După ce se reliefează preo
cuparea și interesul pe care ambe
le țări il au pentru promovarea re
lațiilor lor bilaterale, inclusiv a co
laborării economice, domeniu în 
care se întreprind eforturi energice 
de a se asigura o dezvoltare la ni
vel superior, in articol se arată : 
„Fără îndoială, avindu-se in vede
re temele care vor fi examinate, 
și acest dialog româno-iugoslav la 
nivelul cel mai înalt, ca și 
cele . de pină acum, va fi bogat, 
plin de conținut și de mare impor
tanță șl nu numai pentru relațiile 
bilaterale".

Tot „Borba“ publică și un articol 
intitulat „Vocația construcției și a 
păcii", în care se face o amplă tre
cere în revistă a realizărilor po
porului nostru în construcția socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

în ziua începerii dialogului la cel 
mai înalt nivel româno-iugoslav, 
presa care apare la Belgrad inse
rează, de asemenea, articole eviden
țiind realizările poporului nostru in 
edificarea ■ socialistă.

Ziarul „NOVOSTI" publică, sub 
titlul .^Realizarea românească a se
colului", un amolu articol desore 
construirea canalului Dunăre-Ma- 
rea Neagră, în care se evidențiază 
amploarea lucrărilor pentru reali
zarea acestui obiectiv, caracteristi
cile acestuia. Articolul se încheie 
cu constatarea : „Canalul — obiec
tiv de importanță internațională — 
a fost apreciat a fi la nivel de înal
tă clasă" de către o comisie spe
cială a O.N.U.

Ziarul „POLITIKA" publică un 
articol în care scoate în evidență 
aspecte ale dezvoltării democrației 
în țara noastră.
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în întreaga țară, zi și noapte, cu toate forțele, 
cu toate mijloacele pentru

INTENSIFICAREA
îmbunătățirea timpului permite reluarea și intensi- 

flcarcă însămințărilor și a celorlalte lucrări agricole 
de primăvară. Dealtfel, temperatura solului a cres
cut foarte mult : 11 grade în cîmpia de vest a țării, 
10-11 grade în cîmpia Olteniei, 9-10 grade în Bărăgan 
și cea mai mare parte a Transilvaniei, 8-9 grade în 
partea de nord a Cîmpiei Române, 7-8 grade în Mol
dova și dosar in sud-estul Transilvaniei și în Podișul 
Sucevei se inregistrează temperaturi mai scăzute. Prin 
urmare, stazca termică a solului și restrângerea preci
pitațiilor creează condiții să se lucreze intens cu toate 
forțele în cimp. Acum, concomitent cu eforturile pen
tru încheierea însămințării sfeclei de zahăr și florii- 
soarelui, trebuite să fie urgentat Ia maximum semăna
tul porumbului Care este stadiul executării lucrărilor 
agricole de primăvară ?

Potrivit datelbr furnizate de Ministerul Agriculturii, 
pînă în scara zilei de 11 aprilie au fost însămînțate 
1 436 000 hectare cu diferite culturi, reprezcntînd 30 
la sută din suprafețele prevăzute a fi semănate în a- 
ceastă primăvară. Procentual față de plan, cele mai

mari suprafețe au fost însămînțate tn județele : Arad
— 58 la sută. Timiș — 51 la sută, Bihor — 44 la sută, 
Satu Mare — 41 la sută, Bistrița-Năsăud și Hunedoara
— 40 la sută. In alte județe — Olt, Constanța, Tulcea, 
Buzău, Argeș, Caraș-Severin, Galați, Sălaj, Cluj. Mu
reș, Maramureș, precum și în sectorul agricol Ilfov — 
realizările la semănat sini cuprinse între 30 și 39 Ia 
sută din suprafețele ce urmează a fi cultivate în a- 
ceastă primăvară.

Avind in vedere că timpul continuă să se Îmbună
tățească, semănatul trebuie intensificat Ia maximum, 
folosindu-se din plin utilajele, fiecare oră bună de 
lucru la cimp. Aceasta face necesar ca organele și or
ganizațiile de partid să acționeze ferm pentru ca, pre
tutindeni, cadrele de conducere și specialiștii din uni
tăți, mecanizatorii, toți oamenii muncii din agricultu
ră să dovedească o înaltă răspundere pentru realiza
rea lucrărilor de pregătire a terenului și semănat în 
ritm susținut și cu cea mai mare grijă pentru respec
tarea normelor tehnice.

mureș : 0 viteză de lucru bună, 
dar care poate fi sporită

tulcea : Cuvîntul de ordine la 
semănatul porumbului: 

organizarea exemplară a muncii
Timpul a Început să se îmbunătă

țească, astfel incit oamenii muncii 
din agricultura județului Tulcea 
au reluat însămințările. Pînă în 
seara zilei de 11 aprilie au fost 
însămînțate aproape 50 000 hectare, 
reprezentînd 36 la sută din suprafața 
prevăzută. Cu porumb au fost însă
mînțate 5 000 hectare, îndeosebi în 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Baia, Ceamurlia de Jos, 
Greci, Somova și Topolog. Pentru a 
asigura Încheierea însămințării po
rumbului la termenele stabilite, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a stabilit o serie de măsuri 
menite să sporească ritmul de lucru 
la insămînțat. Astfel, pregătirea tere
nului se efectuează cu cele 1400 
agregate complexe de utilaje ; pe 
aproximativ 60. la sută din tractoare
le existente tn secțiile de mecanizare 
s-a asigurat schimbul de noapte ; 
munca la semănat începe înainte de 
ora 7 și încetează seara la ora 20.

Am urmărit, In mai multe 
unități agricole, cum se acționează 
tn vederea recuperării restanțelor la 
semănat determinate de timpul ne
favorabil. Peste tot, specialiștii și ca
drele. de conducere din unitățile 
agricole urmăresc, oră de oră, starea 
solului, trecînd deîndată ce e posibil 
la pregătirea patului germinativ și 
Incorporarea seminței în sol. 
Miercuri, la ora prînzulul, în consi
liul agroindustrial Topolog se lucra 
pe front larg la semănatul porumbu
lui. „Pe terenurile în pantă și pe 
cele cu expunere sudică, încă din 
primele ore ale dimineții, la puțin 
timp după ce ploaia s-a oprit, am 
intrat cu utilajele la lucru — ne 
spune Ion Bădoi, inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial. Doar la 
cooperativele agricole Ciucurova și 
Sîmbăta, unde solele ce vor fi culti
vate cu porumb sînt situate pe locuri 
plane și pe văi, nu putem semăna. 
In celelalte unități mecanizatorii lu
crează din plin“. Intr-adevăr, la coo
perativa agricolă Fintîna Mare, me
canizatorii cu cele patru semănători 
încorporaseră sămînța pe aproape 
30 hectare. „Pentru a crea front de 
lucru mecanizatorilor la semănat 

am luat măsuri în vederea sporirii 
vitezei la pregătirea terenului — ne 
spune Gheorghe Gheorghe, pre
ședintele cooperativei. Solul fiind 
bine afinat, îl pregătim doar printr-o 
singură trecere cu grapa cu colți 
reglabili, montată invers, în urma 
tractorului. în felul acesta, asigu
răm o productivitate dublă pe trac
tor la pregătirea patului germinativ. 
Muncind în acest fel, în cel mult 
cinci zile vom încheia însămînțarea 
porumbului pe întreaga suprafață 
de 500 hectare'*.

Cu răspundere pentru Intensifi
carea semănatului se acționează și 
în consiliul agroindustrial Isaccea. 
întrucît însămînțarea florii-soarelui 
s-a încheiat, forțele au fost concen
trate la pregătirea patului germina
tiv și însămînțarea porumbului. 
„Este nevoie de un avans de 
cîteva sute de hectare la pregă
tirea terenului, pentru a putea lucra 
din plin cu toate semănătorile la 
porumb — ne spune Petre Iorga, 
președintele consiliului agroindus
trial. De aceea, trei sferturi din trac
toarele existente au fost echipate cu 
grape cu discuri, combinatoare, gra
pe reglabile și se folosesc în schimbul 
de noapte la pregătirea patului ger
minativ. Avem front de lucru sufi
cient pentru ca în cel mult cinci zile 
să încheiem semănatul porumbului". 
Intr-adevăr, în raidul întreprins în 
miez de noapte in acest consiliu, am 
văzut zeci de tractoare lucrînd la lu
mina farurilor pe terenurile coope
rativelor agricole Luncavița, Văcă- 
reni, Isaccea și Niculițel.

Și în consiliul agroindustrial Ca- 
simeea se acționează cu răspundere 
pentru folosirea fiecărei ore bune 
de lucru. „Dacă ne grăbim acum, 
la toamnă vom culege o recoltă 
mai mare — ne spune Gheorghe 
Goșman, președintele cooperativei 
agricole Caslmcea. Experiența de 
anul trecut, cînd zona noastră a su
ferit mult din cauza secetei, ne în
deamnă să lucrăm mai repede în 
această primăvară pentru a nu 
pierde apa care există acum în 
cantități suficiente în sol. De aceea, 
tehnologia de lucru la pregătirea 

terenului o schimbăm de la o solă 
la alta, în funcție de starea terenu
lui. Acolo unde pămîntul este afi
nat, nu mai lucrăm cu grapele cu 
discuri, care vîntură pămîntul și 
elimină apa. Pregătim solul doar 
cu combinatorul. In felul acesta îm
piedicăm tasarea pămintului și eva
porarea apei, iar viteza de lucru 
este mult mai marc". Pe terenul în 
pantă, situat nu departe de sat, 
am găsit la lucru cinci semănători. 
Inginerul-șef al cooperativei, șeful 
de fermă urmăreau cu atenție cali
tatea lucrărilor.

Orele bune de lucru din prima z! 
de după ploi au fost folosite din plin 
și de unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Casimcea, Cerna, 
Dăeni. Mihail Kogălniceanu, Mah- 
mudia. unde s-au pregătit mari su
prafețe de teren și au fost semă
nate sute de hectare cu porumb. Joi, 
în 10 din cele 13 consilii agroindus
triale se lucra din plin la semănat.

Așadar, agricultorii tulceni mun
cesc cu răspundere pentru a pune 
baze solide recoltelor record din a- 
cest an. Faptul că lucrările au fost 
reluate Imediat după încetarea ploi
lor și se desfășoară acum din plin 
constituie o garanție că întîrzierile 
înregistrate în această primăvară la 
semănat din cauza timpului nefavo
rabil vor fi recuperate.

Necula! AM1HULESEI 
corespondentul „Scinteii*

La C.A.P. Pesac, județul Timiș, te însămtnțează concomitent cu pregătirea terenului
Foto : S. Cristian

Și In unitățile agricole din jude
țul Mureș se acționează cu răs
pundere pentru încheierea însă- 
mințărilor de primăvară la ter
menele stabilite. Prin utilizarea 
la capacitate maximă a tuturor 
agregatelor existente și organi
zarea activității in schimburi pre
lungite la semănat și în două schim
buri la pregătirea terenului, în ulti
mele 6—7 zile s-au înregistrat vite
ze de lucru la semănat cuprinse în
tre 5 100—5 300 hectare pe zi. Aceasta 
a făcut ca suprafața însămînțată cu 
diferite culturi să fie superioară me
diei pe zonă. Pînă in seara zilei de 
11 aprilie au fost semănate 36 600 
hectare, ceea ce reprezintă 35 la sută 
din suprafața prevăzută. Dealtfel, 
însămînțarea sfeclei de zahăr, ovă
zului, inului pentru fibră, plantelor 
de nutreț și mazării s-a încheiat.

De la începutițl acestei săptămîni. 
mecanizatorii și cooperatorii mure
șeni au trecut cu forțe sporite la se
mănatul porumbului — cultură care 
va ocupa o suprafață de peste 50 000 
hectare — a fasolei, cînepii, soiei și 
a altor culturi. „Cu semănătorile 
și agregatele de care dispunem 
— ne spune Ștefan Tolcer, directorul 
trustului S.M.A. Mureș — putem rea
liza zilnic 7 000 hectare la pregătirea 
terenului și peste 5 000 hectare la se
mănat, ceea ce înseamnă că însămîn- 
tările de primăvară vor fi încheiate 
în mai puțin de 10 zile lucrătoare".

Că în județul Mureș se lucrează 
repede și bine, aceasta ne-au demon
strat-o și unitățile din consiliul agro
industrial Iernut, unde din cele 2 444 
hectare prevăzute cu porumb au fost 
pregătite mai bine de 300 hectare, iar 
sămînța a fost Incorporată tn sol pe 
primele 280 hectare. Cu toate că la 
însămînțări s-a lucrat mai mult în 
„ferestrele" dintre ploi, explicația 
faptului că aici fiecare cultură a fost 
semănată, pină acum, în perioadele 
optime constă în buna organizare a 
muncii In cimp, unde cadrele de 
conducere și specialiștii din unităti 
se află permanent în mijlocul meca
nizatorilor și al cooperatorilor.

Am străbătut o bună parte din o- 
goarele consiliului agroindustrial Ier
nut, urmărind la fața locului modul 
în care se desfășoară lucrările. Era 
ora 8 și la cooperativa agricolă Ier
nut se însămînța de zor. „Anul tre
cut am realizat, pe această solă de 
50 hectare, 6 200 kg porumb boabe la 
hectar. Pentru anul acesta ne-am 
propus 20 000 kg porumb ștluleți la 
hectar în cultură intensivă — ne 
spune Dorin Cheșcheș, inginerul- 
șef al cooperativei agricole. Pe ce 
ne bazăm ? Pe lingă pregătirea ire
proșabilă a solului, un element im
portant îl constituie faptul că anul 
trecut, ca și acum, am început pri
mii semănatul porumbului". In urma 
semănătorilor, Valentin Catarig, in
ginerul-șef al consiliului agroin
dustrial, controla adîncimea Ia care 
se semăna și densitatea realizată. 
„După cum vedeți, ploaia . măruntă 
nu constituie un obstacol în calea se
mănătorilor — ne spunea președin
tele consiliului agroindustrial. Ne-am 
organizat de așa manieră incit să 
știm exact,' în fiecare oră a zilei, so
lele pe care se poate lucra, redistri
buind operativ forțele". Că se pro
cedează așa, ne-am convins stră- 
bătînd alte trasee din raza consiliu
lui. Bunăoară, la data raidului nos
tru, semănătorile din satul vecin. 
Ogra, au fost redistribuite să lucre
ze la C.A.P. Lăscud, iar cele din 
Petrilaca lucrau la Cuci, unități cu 
terenuri mai nisipoase.

In unitățile agricole din județul 
Mureș, ritmurile de lucru în campa
nia de primăvară au crescut simți
tor. Ne referim îndeosebi la unitățile 
din consiliile agroindustriala Tîrgu 
Mureș, Sărmașu, Luduș, RIciu, Band, 
unde semănatul porumbului avansea
ză pe un front larg. Incepînd de 
marți, însămînțarea acestei culturi 
s-a declanșat șl in unitățile agricole 
din nordul județului.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii®

Control exigent la calitatea lucrărilor de semănat - pe terenurile cooperativei 
agricole Siminoc, județul Constanța

Foto : E. Dlchlseanu

satu mare: Exigența față de 
calitatea lucrărilor este mai 

necesară ca oricind
Cu toată Instabilitate# vremii — 

ploile reci alternînd cu perioade mal 
însorite ale zilei — semănatul po
rumbului s-a declanșat în toate cele 
11 consilii agroindustriale din jude
țul Satu Mare. Pină joi seara aceas
tă- cultură a , fost însămînțată pe 
16 000 hectare, reprezentînd 20 la 
sută din suprafața-planificată In uni
tățile agricole socialiste. Se urmă
rește ca flecare semănătoare să rea
lizeze zilnic cite 15—18 hectare. Ca 
urmare, viteza de lucru pe ansamblul 
județului a sporit de la 3 500 hectare 
In ziua de 11 aprilie la 4 500 hectare 
realizate ieri, 12 aprilie.

împreună cu ing. Violeta Mureșan, 
director adjunct al Direcției agricole 
a județului Satu Mare, am urmărit, 
la fata locului, 'in mai multe coope
rative agricole, modul cum se acțio
nează pentru ca această lucrare im
portantă să se efectueze in condiții 
calitative ridicate și in perioada opti
mă. La C.A.P. Livada ne oprim la 
marginea unei tarlale, aparținînd fer
mei nr. 1, condusă de inginerul An
drei Csatări, unde se pregătea patul 
germinativ și se insămînța porumb 
în cultură intensivă. La semănat se 
lucra cu două mașini, remareîndu-se 
faptul că in cabina tractorului, 
alături de mecanizatori se afla 
cite un cooperator care, întors cu 
fața spre semănătură, urmărea roti
rea. discurilor de la brăzdare. „Dacă 
discurile Încep să patineze — preci
za unul din cooperatori — e semn că 
sămînța nu mai este incorporată în 
sol și, ca atare, semănatul trebuie 
oprit imediat și făcute remedierile de 
rigoare". In răstimpul cit am urmărit 

aici lucrarea am observat că. totuși, 
pe anumite porțiuni ale unor rindurl 
boabele rămîneau în șir neincorpora
te. Directorul adjunct al direcției a- 
gricole județene cere lă se oprească 
semănătoarea, întrucit cooperatorul 
care trebuia să vegheze din cabină 
calitatea semănatului nu observase 
imediat „greșul" care se producea 
chiar atunci pe un rind și să fie des
fundat discul.

Tot cu două semănători se lucra 
șl tntrro solă a fermei nr. 4 aparți
nînd C.A.P. Medieșu Aurit. Șeful 
fermei. Alexandru Hankoszki, ne in
formează că' se seamănă efectiv 13 
ore pe zi. ceea ce și explică de ce 
viteza zilnică atinsă de cele două 
mașini este de 40 hectare, față de 30 
hectare planificate. Observăm că te
renul este intr-o anume măsură in
festat cu resturi de pir. Mecanizato
rii ne spun că aceasta se datorează 
faptului că s-a discuit doar o sin
gură dată pentru economisirea com
bustibilului. Dacă așa stau lucrurile, 
atunci, fără îndoială, că supraveghe
rea semănatului trebuie făcută cu 
atenție. Spunem aceasta întrucit și 
aici s-a observat că la semănătoarea 
pe care lucra mecanizatorul Dumitru 
Balog, cel de-al cincilea brăzdar se 
dereglase și, ca atare, sămînța a ră
mas, pe rîndul respectiv, neincorpo
rată în sol. Este absolut obligatoriu 
ca pretutindeni să se manifeste exi
gență maximă față de calitatea lu
crărilor și, cu deosebire, față de ca
litatea semănatului.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteii"

TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE - ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN!
In Industria textilă șl a pielăriei, 

apele rezultate din procesul de spă
lare a linii sînt deosebit de poluan
te ; iată însă că aceste ape conțin 
o substanță foarte valoroasă, cu o 
gamă diversă de utilizări, pe care 
în prezent o importăm : lanollna. în 
urmă cu cîțiva ani, o idee tehnică de 
recuperare și purificare a lanolinei 
rezultate din spălarea linii și a blă
nurilor a inginerului loan Cocrean, 
de la întreprinderea „Vidra" din 
Orăștie, s-a materializat mai Intîi 
intr-un brevet de invenție și apoi 
într-o stație pilot, care dă cele mai 
bune rezultate.

Care sînt utilitatea și eficiența' re
cuperării și valorificării lanolinei ? 
Această substanță este materie pri
mă de bază pentru fabricarea tutu
ror medicamentelor unguente, a unei 
mari diversități de produse cosmeti
ce, a unor importante materiale pen
tru industria pielăriei — uleiuri de 
ungere și retușare ; în siderurgie, la- 
nolina este absolut necesară pentru 
ungerea ghidajelor de la laminoarele 
speciale de tablă ; in petrochimie 
lanollna poate fi utilizată ca adaos 
pentru Îmbunătățirea gradului de si- 
cativitate a uleiurilor de mașini ; în 
fine, fără a avea pretenția că am 
epuizat gama valorificărilor, lanolina 
poate fi prelucrată în continuare 
pentru fabricarea de derivați prin 
acetilare și de agenți sulfitați — 
materiale de care industria cosmeti
celor și a detergenților nu se poate 
lipsi.

O tonă de lanolină costă pe piața 
externă, in funcție de gradul de ra
finare și de alte caracteristici, între 
1 000—3 000 dolari. în medie, de zece 
ori mai scump decit tona de petrol. 
Din lipsă de lanolină importăm și 
noi cantități importante din acest 
produs, cheltuind valută, pe care am 
putea să o economisim și, de ce nu, 
chiar să o înmulțim dacă am recu
pera imensele cantități care se pierd 
in apele de spălare a linii și blănu
rilor.

acum nu sînt pre-

Pentru debutul productiv 
al instalației de la Orăștie 
se așteaptă operativitatea 

furnizorului din Făgăraș
Datele de pînă 

zentate pentru prima dată cititorilor, 
tn articole publicate in ultimii ani 
„Scînteia" a atras atenția asupra ne
cesității valorificării lanolinei și a 
solicitat forurilor care au răspunderi 
in acest domeniu să acționeze rapid 
pentru realizarea, pe tehnologia pusă 
la punct Ia Orăștie, a instalațiilor 
care să permită recuperarea și rafi
narea lanolinei. Din păcate, s-a ac
ționat extrem de lent. Chiar după ce 
s-a stabilit sarcina expresă ca utila
jele componente să fie fabricate in
tegral in țară, lucrurile s-au mișcat 
greu din loc, nu s-a depus tot inte
resul ca acelor utilaje mai dificil de 
construit să li se acorde un statut de 
fabricare cu prioritate. Care este 
stadiul actual al realizării instala
țiilor 7

Instalația de bază amplasată la 
Orăștie — de fapt o minifabrică, în 
care urmează să se prelucreze atît 
apele de la spălarea blănurilor pro
venite de la întreprinderea de profil 
din localitate, cit și lanolină brută 
primită de la alte întreprinderi 
din țară — se află intr-un stadiu 
avansat de construcție și montaj. Am 
luat pas cu pas, obiect cu obiect, in
stalație cu instalație și am constatat 
că în hala de purificare sînt montate 
circa 90 la sută din utilaje ; la fel se 
prezintă lucrurile la gospodăria de 
apă și la modulul de concentrare a 
lanolinei. Constructorii au lucrat in 
general bine, cu excepția celor ce au 
executat izolația pe acoperișul clădi
rii, care au făcut treabă de mîntuială.

Problema principală o reprezintă 
asigurarea a cinci ntilaje emailate de 
6 000 litri pe care întreprinderea de 
utilaj chimic Făgăraș nu a reușit, 

din cauze care nu-i sînt imputabile 
integral, să le fabrice in timp util, 
nici in termenul contractual — 
30 septembrie 1983 — și nici pină in 
prezent. Dealtfel, unitatea din Făgă
raș a mai rămas datoare și cu alte 
utilaje, lista restanțelor cuprlnzînd

0 importantă resursă refolosibilă
din industria ușoară

la un pas de valorificarea eficientă
Intrarea neîntîrziată în producție a instalației de recuperare și rafinare 

a lanolinei impune urgentarea livrării utilajelor tehnologice

li- 
iar 
de 

Cit 
construcții-

6 poziții. La rîndul lor, întreprin
derea „Unio" Satu Mare are de 
vrat un transportor cu bandă, 
„Aversa“-București patru pompe 
recirculare a acidului sulfuric, 
privește lucrările de 
montaj propriu-zise, mai întirziată 
este alimentarea cu apă industrială, 
care însă — apreciază beneficiarul — 
se va termina în timp util.

Așadar, in condițiile în care fur
nizorii de utilaje amintiți iși vor 
onora obligațiile contractuale, există 
reale posibilități ca instalația de 
bază de la Orăștie să producă din 
plin incepind din vara acestui an. 
Există și varianta de a se începe 
producția chiar din luna aprilie, mai 

tntîi cu una sau două linii tehnolo
gice. S-ar putea chiar ca, prin anu
mite măsuri tehnologice, stația mo
dul pentru concentrarea lanolinei să 
intre în funcțiune mai devreme, asi- 
gurînd lanollna brută pentru func
ționarea din plin, o anumită perioadă.

a Instalației de rafinare. In esență, 
deci, aici, la Orăștle, se fac eforturi 
susținute pentru intrarea grabnică în 
funcțiune a acestei capacități.

Argumente care ii vor convinge, 
sperăm, și pe furnizori

Cum am relatat, instalația de rafi
nare a lanolinei urmează a se apro
viziona, pentru început, din> patru 
surse. Prima dintre aceste surse — 
stația modul de concentrare a lano
linei din apele de spălare a blănu
rilor de Ia Orăștie — va produce în 
curind, dar ea nu va putea asigura 
decit o mică parte din materia primă 

necesară. Care este situația realizării 
stațiilor modul de concentrare a la
nolinei brute de Ia întreprinderile de 
profil din Prejmer, Sighișoara și 
Cisnădie, care trebuiau să intre în 
funcțiune incă de anul trecut ? Iată 
ce ne relatează corespondenții „Scin- 

teii" din județele Brașov. Mureș. 
Sibiu și Cluj :

Nicolae Mocanu : „Lucrările de 
construcții sînt avansate și stația 
modul de la întreprinderea de pos
tav din Prejmer poate intra in func
țiune pină in luna august a acestui 
an dacă întreprinderea „Tehnofrig" 
din Cluj-Napoca livrează in timp 
util „inima" instalației : separatorul 
centrifugal. Dar in pofida demersu
rilor repetate, furnizorul nu vrea să 
cedeze de la termenul pe_ care l-a 
propus : trimestrul IV 1984".

Gheorghe Giurgiu : „Construcția 
stației modul de concentrare a lano
linei de la întreprinderea de stofe 
din Sighișoara este aproape gata. Nu 

Va putea fi insă pusă in funcțiune 
deoarece lipsește... separatorul cen
trifugal, pe care întreprinderea 
„Tehnofrig" din Cluj-Napoca nu se 
grăbește să-1 livreze".

Nicolae Brujan : „Stația modul de 
concentrare a lanolinei de la între
prinderea textilă „Cisnădie" este o 
„problemă cu cîntec". Investiția se 
află abia la început, deși trebuia să 
intre în funcțiune incă de anul tre
cut Cauza principală : sosirea cu in- 
tirziere a documentației. Abia acum 
se contractează utilajele, cele mai 
mari discuții fiind generate de livra
rea separatorului centrifugal de la 
„Tehnofrig" Cluj-Napoca. In ce-1 
privește, constructorul acționează cu 
toate forțele pentru a recupera res
tanțele".

. Prin urmare, lipsesc cele trei 
'„inimi" ale stațiilor modul : separa
toarele centrifugale. Ce am aflat de 
la tovarășul Lazăr Osy, șeful servi
ciului investiții din Ministerul In
dustriei Ușoare : „S-au făcut nume
roase intervenții, inclusiv la nivelul 
conducerilor Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini și a Minis
terului Aprovizionării, care au răs
punderi în acest domeniu. Dar nn am 
reușit să determinăm întreprinderea 
«Tehnofrig- din CInj-Napoca să li
vreze separatoarele centrifugale in 
timp util".

La Cluj-Napoca, Marin Oprea a 
stat de vorbă cu ing. Alexandru Cuc, 
directorul întreprinderii „Tehnofrig". 
A reieșit că în acest an solicitările 
de utilaje de centrifugare sînt mult 
maî mari decit in trecut. Pentru a 
realiza separatoarele centrifugale de 
care au nevoie unitățile din Prejmer, 
Sighișoara și Cisnădie trebuie asigu
rate unele SDV-uri și îmbunătățită 
tehnologia de fabricație. S-au luat 
măsuri pentru contractarea colabo
rărilor, unele din acestea pe plan 
local. Primele utilaje de acest fel 
vor fi fabricate și livrate In trimes
trul III al acestui sn.

Cakule și priorități 
in atenția forurilor de resort
Prin urmare, să recapitulăm :
1) Investiția de bază pentru recu

perarea și purificarea lanolinei de 
la Orăștie se află în pragul finali
zării și are toate șansele să Înceapă 
foarte curind producția dacă între
prinderea de utilaj chimic Făgăraș 
va livra toate utilajele restante.

2) După intrarea în producție in
stalația va putea lucra un timp scurt 
prin prelucrarea apelor de spălare 
a blănurilor de la Întreprinderea 
din Orăștie. Funcționarea instalației 
la întreaga capacitate este însă con
diționată de producția stațiilor 
modul de concentrare a lanolinei de 
la Prejmer, Sighișoara și Cisnădie.

3) Stațiile modul nu vor putea să 
funcționeze decit dacă „Tehnofrig" 
din Cluj-Napoca va livra in timp 
ntil separatoarele centrifugale. Spre 
acest obiectiv colectivul întreprinde
rii clujene trebuie să-și concentreze 
toate eforturile, în scopul livrării cu 
prioritate a celor trei separatoare 
centrifugale. Ce argumente aducem 
In acest scop : dacă în loc de vara 
acestui an, separatoarele centrifugale 
ar fi livrate abia în luna decembrie 
și montate In ianuarie anul viitor. In 
cele șase luni de intîrziere nu va 
putea fi fabricată o cantitate de la- 
nolină rafinată • cărei valoare este 
de două ori mai mare decit a utilaje
lor in cauză și care ar putea reduce 
importul țării la acest produs cu o 
jumătate de milion de dolari. Calcul 
incomplet, întrucît din cantitatea 
respectivă de lanolină purificată 
s-ar putea fabrica produse cu mult 
mai valoroase care, livrate la export, 
ar aduce un volum important de în
casări valutare.

Comellu CÂRLAN 
Sabin CERBU
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FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI, RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF
D Străduindu-se să valorifice fie

care palmă de pămint, Consiliul 
popular din orașul Șimleu Silvaniei 
a inițiat măsuri de reintroducere în 
circuitul agricol a zonei vitipomi- 
cole de pe dealul Măgura. Aici au 
fost puse în valoare în ultima vre
me peste 100 hectare teren degra
dat care a fost plantat cu viță de 
vie, pomi fructiferi și legume. Se 
aduce astfel o importantă contri
buție Ia realizarea obiectivelor pro
gramului de autoaprovizionare în 
profil teritorial. In același scop, au 
fost puse în valoare aproape 15 
hectare teren de pe malurile rîului 
Crasna și ale unor afluenți ce stră
bat localitatea.

H In Valea Jiului, rețeaua comer
cială, aflată în plină dezvoltare șl 
modernizare, s-a îmbogățit cu Un 
nou și modern spațiu comercial. In 
orașul minerilor din Petrila a fost 
dat în folosință un magazin gene
ral ou o suprafață de peste 4000 
mp. Magazinul dispune de un bo
gat fond de marfă și de spații, care 
asigură servirea promptă, civilizată 
a cumpărătorilor.

S Printr-o acțiune perseverentă 
de reducere a consumului de hidro
carburi, peste 60 la sută din parcul 
de autobuze de călători al între
prinderii județene de transport local 
Satu Mare, care funcționau cu mo

torină, a fost adaptat funcționării 
cu sistem de alimentare cu com
bustibil mixt (motorină plus gaz 
metan). Acțiunea de adaptare la 
noul sistem se va încheia în între
gime - la nivelul parcului de auto
buze de călători din municipiul 
Satu Mare - în următoarele 2 luni. 
Pînă la finele anului, autobuzele 
din orașul Cărei și parcul de auto

CÂ^NET CQTOIAN
vehicule pentru marfă al unității 
vor fi, de asemenea, echipate în 
sistem de alimentare mixtă sau 
numai cu gaz metan.

■ La întreprinderea „Arădeanca” 
din Arad produsele noi șl moder
nizate dețin o pondere de 62 la 
sută din structura producției-marfă.

H Pentru recuperarea și creșterea 
Indicelui de utilizare a metalului, 
S.M.A. Botoșani a luat Inițiativa 
preluării arcurilor uzate de la ma
șinile întreprinderii locale de trans
porturi auto. Din acestea se con
fecționează brăzdare pentru pluguri 
și semănători, estimîndu-se numai 
in acest an o economie de aproa
pe 400 000 lei.

■ Pînă de curind, întreprinderea 

de radiatoare din Brașov utiliza Io 
fabricarea răpitoarelor de ulei țevi 
cu pereții subțiri, produse la între
prinderea „Laromet" din Capitală. 
Din cauza lipsei de capacitate la 
furnizor, brașovenii intimpinau mari 
greutăți in aprovizionarea cu ase
menea țevi. Pentru a elimina astfel 
de greutăți, ei au trecut la execu
tarea unei părți din aceste țevi în 

întreprinderea lor pe o mașină con
cepută de specialiștii proprii șl 
executată prin autoutilare, care 
asigură o tehnologie mai eficientă 
sub aspect economic și calitativ.

■ De la începutul anului și pînă 
în prezent, secția de exploatare 
flotă și porturi din cadrul întreprin
derii de navigație fluvială NAVROM 
Galați a realizat suplimentar față 
de prevederi circa 23 000 tone măr
furi manipulate, 318 000 tone trafic 
fluvial, peste 80 000 tone trafic ma
ritim și în jur de 45 000 tone mărfuri 
expediate. In activitatea de extrac
ție a produselor de balastieră s-a 
înregistrat un plus de 186 000 tone.

■ Meșteșugarii maramureșeni de 
la cooperativa „Unirea* din Baia 
Mare au realizat, numai in acest 

an, 100 de modele noi de confecții 
pentru export. Pe seama onorării 
în devans a contractelor încheiate 
pentru aceste modele cu partenerii 
externi, cooperativa și-a îndeplinit 
cu 10 zile mai devreme planul pe 
primul trimestru al anului la pro
ducția pentru export.

■ în municipiile Bacău, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și în orașul Tîrgu 
Ocna au fost deschise 20 noi uni
tăți prestatoare de servicii pentru 
populație ale cooperației meșteșu
gărești în profilele : reparații de 
obiecte de uz casnic, tricotaje, cu
rățătorii și spălătorii chimice, încăl
țăminte etc. In orașele și centrele 
muncitorești din județul Bacău 
funcționează acum 385 unități 
prestatoare de servicii, cu o supra
față utilă de aproape 25 000 mp.

■ Recent, specialiștii combinatu
lui de îngrășăminte chimice „Azo- 
mureș" din Tîrgu Mureș au asimi
lat în fabricație trei noi tipuri de 
îngrășăminte chimice lichide. Este 
vorba de „Uran-280", „Uran-300“ 
și „Uran-320", care înlesnesc ac
țiunea de fertilizare a solului. Tot
odată, pentru necesitățile sectorului 
zootehnic al județului a fost reali
zată în premieră o instalație pilot 
de fabricare a produsului numit 
izobutilitendiuree, utilizat în hrana 
taurinelor, ca stimulent al creșterii 
și ingrășării.

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășului Nikolai Alek- 
sandrovicl Tihonov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
cu prilejul reînvestirii în funcție, prin 
care, în numele Guvernului Republi
cii Socialiste România și al său per
sonal, îi adresează cele mai calde fe
licitări și urări de succese în această 
activitate de răspundere. In telegra
mă se exprimă convingerea că în 
viitor relațiile de strînsă prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
România și Uniunea Sovietică vor

„Zilele muzicii iugoslave”
La Ateneul Român a avut loc, joi 

seara, concertul inaugural al „Zile
lor muzicii iugoslave" în România.

Programul concertului a cuprins 
lucrări reprezentative din creația 
compozitorilor iugoslavi : Vojin Ko- 
madlna, Stanko Horvat și Rudolf 
Brtici. La pupitrul Filarmonicii 
„George Enescu" s-a aflat dirijorul 
Anghel Șurev, directorul Filarmoni
cii din Belgrad. Și-a dat concursul 
pianista Pavica Gvozdic.

BRHȘOV : Tehnica de calcul în conducerea fabricației
în urmă cu cîțiva ani, întreprin

derea „Aurora" din Brașov a fost 
dotată cu echipament de teletrans- 
misie format din 4 videoterminale 
legate de centrul teritorial de 
calcul electronic. Utilizarea tele- 
informaticii (teleprelucrării) în or
ganizarea și conducerea producției 
a constituit și constituie un sprijin 
de mare preț pentru întreprindere 
in stabilirea celei mai bune struc
turi de plan — sub aspectul efi
cienței — în raport de sursele de 
materii prime și materiale de care 
dispune unitatea. Calculatorul elec
tronic asigură variantele optime 
ale utilității globale, în vederea 
optimizării indicatorilor economici: 
producție-marfă, producție netă, 
beneficii, rentabilitate — ceea ce 
permite să se obțină un indice ma
xim de valorificare a materiilor 

continua să se dezvolte tot mai mult, 
în interesul țărilor și popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului și 
păcii.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
din partea primului ministru al Re
publicii Socialiste a Uniunii Birma- 
ne, U Maung Maung Kha. o telegra
mă de mulțumire pentru felicitările 
transmise cu ocazia celei de-a 38-a 
aniversări a Zilei independenței 
Republicii Socialiste a Uniunii Bir- 
mane. (Agerpres)

în programul „Zilelor muzicii iugo
slave" sînt incluse, de asemenea, un 
simpozion pe tema „Creația muzicală 
iugoslavă", o expoziție de discuri, 
cărți și partituri din Iugoslavia, tur
neul cvintetului de suflători din Liu- 
bliana, între 17—19 aprilie, la Bucu
rești și Timișoara.

în baza programului de colaborare 
culturală, în ultima decadă a lunii 
aprilie vor avea Ioc „Zilele muzicii 
românești" în R.S.F. Iugoslavia.

(Agerpres)

prime și materialelor, în condițiile 
unor costuri de fabricație minime. 
Specialiștii nu intervin decît pen
tru a alege variantele optime.

în plus, calculatorul electronic 
dă o „mînă de ajutor" întreprinde
rii și în stabilirea celor mai renta
bile surse de aprovizionare. De 
fapt, utilizarea tehnicii de calcul 
elimină erorile, subiectivismul și 
lucrările de rutină.

Efectul economic : de cînd se uti
lizează calculatorul electronic în 
organizarea, urmărirea și stabilirea 
structurii producției, întreprinderea 
„Aurora" a reușit să obțină cel mai 
ridicat indice de valorificare a ma
teriilor prime din sectorul său de 
activitate, concretizat în realizarea 
unui spor al producției-marfă de 
circa 8 milioane lei fără cheltuieli 
suplimentare. (Nicolac Mocanu, co
respondentul „Scînteii").

Cronica zilei
La Combinatul de articole teh

nice din cauciuc de la Pitești s-a 
desfășurat, joi după-amiază, o în- 
tilnire prietenească, organizată sub 
egida Consiliului județean Argeș al 
F.D.U.S., cu prilejul celei de-a 39-a 
aniversări a eliberării Ungariei de 
sub dominația fascistă.

Au participat reprezentanți al or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizației municipale a F.D.U.S., 
oameni al muncii din unitatea in
dustrială gazdă.

în cadrul întîlnirii, tovarășii Ion 
Chiriță, secretar al Comitetului mu
nicipal Pitești al P.C.R., președinte 
al consiliului municipal al F.D.U.S., 
și Jeney Istvan, consilier al Amba
sadei și șeful Agenției economice a 
R. P. Ungare la București, au vor
bit despre semnificația evenimen
tului sărbătorit.

în încheiere au fost prezentate 
filme documentare ungare.

*
Cu prilejul Zilei științei sovietice 

și Zilei cosmonauticii, la Ambasada 
Uniunii Sovietice din București a 
avut loc, joi la amiază, o conferință 
de presă. Au fost prezentate aspecte 
din realizările U.R.S.S. în domeniul 
științei și în cercetarea spațiului 
cosmic. •

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale, Agenției române de 
presă — „Agerpres" și Radiotelevi- 
ziunii române, ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, gene
rali și ofițeri, precum și corespon
denți ai presei străine acreditați în 
țara noastră.

A fost prezent primul pilot-cosmo
naut român. Dumitru Prunariu.

+
La sediul Asociației de drept inter

național și relații internaționale — 
ADIRI a avut loc, joi, o masă ro
tundă în cadrul căreia Gangadhar 
Gouri, directorul Diviziei de studii 
industriale a ONUDI, a prezentat ex
punerea „Pregătirea Conferinței ge
nerale a ONUDI în legătură cu in
dustrializarea țărilor în curs de dez
voltare".

Au participat universitari, cercetă
tori în domeniul relațiilor internațio
nale, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ziariști, studenți.

(Agerpres)

constanța » Magistrale ale noului pe vechea vatra a Toniisului
Zidurile de apărare ale cetății 

antice Tomis au 'fost- scoasej/la 
lumină abia în zileie-de-început ■ale--' gr< 
construcției s6eial’tSte."“Gâ”6’";tTlfiftuJîîi‘fKaHi 
rie și un sirribSl al d'ălrtuifii' hbhstre ' ’ 
milenare la Pontul Euxin. Șl; tot în 
perioada de început a noii epoci din 
istoria țării, marcată de actul isto
ric de la 23 August 1944, a apărut 
„Tomis I“, primul ansamblu arhi
tectonic realizat în concepția nouă 
a orinduirii socialiste. Al doilea 
front de lucru al constructorilor, în 
ordine cronologică, a fost zona 
vechilor cazărmi, dezafectate, unde 
a apărut ansamblul de locuințe

„Tomis II". A urmat, la rînd, fron- vilizației socialiste, despărțite pînă plăcut surprinși de noile podoabe
■ttil'de lucru creat prin nivelarea mai; fle qijîihd, din loc în Joc, de arhitectonice care mărginesc aceas-

’ —-• -•» - ■- ță magistrală,-de la .intrarea in mu
nicipiu și.jP^ngnțn.jinima lui. în ma
rile ansambluri âe locuințe, dotate 
cu spații comerciale, unități socia
le, prestatoare de servicii și de 
agrement, etalînd o arhitectură mo
dernă, similară cu cea a litoralului, 
locuiesc 
din cei 
mutat în

«pilor orașului»-unde ridicât-^pîlcutileȚ^zlețe ,ale unor p^suț&ră- 
„.isămblul de ld<Silfiț8:;M^Wî®î’,Ff expoziție a contras*.

- t»i- 'Superb parc 'dâ'’'bdihflă,!^i’agrea 'teld^dintre vechi și nou." 
ment șf un mare complex sportiv 
in jurul lacului Tăbăcărie, • care a 
devenit o adevărată podoabă a 
Constanței. A venit apoi timpul 
vindecării rănilor lăsate de gropile 
fostei cărămidarii, pe locul cărora 
ap apărut ansamblurile „Tomis IV“ 
și „Tomis Nord" — poarta de intra
re in oraș. Aceasta este explicația 
apariției atitor Tomis-uri în Con
stanța de azi, ca niște vetre ale ci*

Odată cu intrarea în actualul 
cincinal, proiectanții, constructorii 
și edilii orașului au trecut la fi
nisarea și legarea definitivă a aces
tor ansambluri, care străjuiesc, de 
o parte și de alta, bulevardul To
mis, principala arteră rutieră a 
orașului. Vizitatorii care vor veni 
în această vară pe litoral, Ia distan
tă de numai un an in timp, vor fi

acum aproape jumătate 
246 000 cetățeni care s-au 
case noi la Constanța.
George M1HAESCU 
corespondentul „Scînteii’
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SPORT: Campionii României - șanse 
pentru calificarea în finala europeană

Agențiile „France Presse" și „Reuter“ despre primul meci 
Dinamo București — F. C. Liverpool

vremea

Aceasta a ieșit în evidență în min. 19, 
cînd Augustin a găsit un culoar li
ber, l-a depășit pe fundașul Lawren- 
son, a șutat spre poartă, dar mingea 
a intilnit bara. Fără îndoială că in
cisivul Augustin va pune probleme 
echipei engleze și în mcciul-retur 
de la București".

După cum se observă, comentariile 
agențiilor de presă citate subliniază 
reușitele tactice ale echipei bucureș- 
tene. într-adevăr, Dinamo, antrenorii 
și jucătorii ei ne-au 
de-acum cu pregătirea cea 
minuțioasă posibilă, cu 

naționale de presă, cum sint „France capacitate de adaptare 
Presse" și „Reuter". Desprindem din ‘ ’’’ ~J
comentariul agenției „France Presse": 
„Pe stadionul Anfield Park, F.C. 
Liverpool a obținut un succes dificil 
în meciul cu Dinamo București, e- 
chipa română păstrînd șanse de ca
lificare în finala competiției. Fotba
liștii englezi au avut probleme in 
acest joc, în care echipa română s-a 
dovedit periculoasă pe contraatac". 
Mai plastic, in comentariul agenției 
britanice „Reuter" se notează : 
„După victoria, doar cu 1—0, obți
nută miercuri seara pe Anfield 
Park, F.C. Liverpool arc acum în 
față un munte pe care va trebui să-l 
urce în tentativa de calificare în fi
nala C.C.E. Fotbaliștii de la Dinamo 
București au practicat un joc combi- 
nativ, care a îmbinat contraatacul cu 
acțiunile de temporizare. Această tac
tică nu le-a îngăduit gazdelor să-și 
desfășoare jocul in ritmul lor obiș
nuit. în ciuda incursiunilor Iui 
Johnston și a eforturilor depuse de 
Rush și Dalglish, F.C. Liverpool a 
avut puține ocazii clare de a înscrie. 
Românii au practicat un bun joc de
fensiv, iar acțiunile lor de atac s-au 
dovedit deosebit de periculoase.

Campioana României, Dinamo 
București, este pe mai departe o pre
zență de marcă în cea mai impor
tantă dintre cupele europene inter- 
cluburi, o demnă reprezentantă a 
fotbalului și a sportului nostru în 
arena internațională. Rezultatul 
strîns de la Liverpool (0—1), din me- 
ciul-tur al semifinalei „Cupei cam
pionilor europeni", lasă poarta des
chisă pentru calificarea echipei ro
mâne în finala acestei competiții de 
mare prestigiu continental.

Această perspectivă este relevată 
ți de binecunoscutele agenții inter

obișnuit 
mai 

o mare 
_ ,______ __ __ ,___  tactică 
față de adversari atît de diferiți. Di
namo ne-a deprins și cu priceperea 
de a asigura prospețimea fizică a tu- 
turor jucătorilor săi, factor de bază 
important în dezvoltarea adecvată a 
tacticii. Dar elementul cel mai de 
seamă, care conduce clubul nostru 
campion la performanțe, este mobi
lizarea sufletească extraordinară a 
întregului său efectiv, în pregătire și 
în joc, sentimentul patriotic deosebit 
de pronunțat cu care sint apărate 
culprile noastre față de adversari 
dintre cei mal prestigioși. Admirabila 
tărie mârală a campionilor României, 
încrederea în forțele proprii și, tot
odată, lipsa de complexe față de 
blazonul adversarilor — iată . ce 
aplaudăm în primul rînd la jucătorii 
și antrenorii de la Dinamo Bucu
rești. Avem încredere că, în întilnirea 
care urmează, bravii jucători ai echi
pei noastre campioane, printr-o pre
gătire în continuare făcută cu aceeași 
pasiune și seriozitate, vor reprezenta 
cu onoare culorile române in „Cupa 
campionilor europeni", își vor face 
datoria pîhă la capăt! Le urăfn mult 
succes !

Valerlu MIRONESCU

15,00
15,05
15,20
15,40

Telex
Politehnica TV.
Viața culturală.
La Volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

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

16.20 Ecran de vacanță. Desene animate
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.35 Concursul cînteculul politic pen

tru tineret (color)
20,55 Țara văzută de reporteri.
21,15 Cadran mondial (parțial color)
21.35 Film artistic : „Bunicul"
22.20 Telejurnal (parțial color)

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 13 aprilie, ora 21 — 16 apri
lie, ora 21. în țarâ-ț In primele zile, 
vremea va fi în general Instabilă, în
deosebi In Muntenia, Dobrogea și Mol
dova, cu cerul mai mult noros. Vor 
cădea ploi, îndeosebi sub formă de 
aversă, mal frecvente In sud-est șl es
tul tării, apoi vremea va deveni rela
tiv frumoasă, cu cerul variabil șl aver
se Izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări locale din sec
torul nordic, In primele zile. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 2 
șl 12 grade, iar cele maxime între 10 
șl 20 de grade, local mal ridicate în ul
timele zile. Pe alocuri, ceață slabă.

Mereu noi și noi specialiști în do
meniul energiei din întreaga lume 
sosesc să vadă la fața locului, în 
Provence, la poalele Alpilor, ingeni
oasa „centrală" energetică gîndită și 
realizată de un pădurar francez, Jean 
Pain. „Centrala" produce energie, 
dar și îngrășăminte din mărăclniș și 
alte resturi vegetale forestiere, după 
o metodă pe cit de simplă, pe atît de 
puțin costisitoare. în contextul pe- 
nuriei cronice de hidrocarburi, apre
ciază o serie de energeticieni de re
nume mondial, soluția pusă la punct 
de Jean Pain este de mare viitor. 
Concret, despre ce metodă: este 
vorba ? ©( aJj/:.:?'

„COCTEIL" VEGETAL PENTRU 
ÎNCĂLZIT, GĂTIT, ILUMINAT, 
CARBURANT. Obiectul de atrac
ție a curiozității vizitatorilor, „cen
trala" ce asigură întregul necesar 
de energie al gospodăriei pădu
rarului, se află la 50 de metri de 
casa acestuia. Mai întii reține aten
ția o enormă „turtă" înaltă de 3 me
tri, cu un diametru de 6 metri și 
cîntărind circa 50 de tone. Ea este 
alcătuită din resturi vegetale fores
tiere tocate mărunt : mărăciniș, 
crengi de pin, de alți arbori și ar
buști, rezultate de la „toaleta" de 
întreținere a pădurii și pînă la fe
rigi, ienupăr, grozamă și cimbrișor. 
De fapt, acest „cocteil" vegetal sea
mănă foarte bine cu grămezile de 
materie organică în descompunere 
(frunze și resturi menajere) care zac 
fără nici un folos în multe grădini, 
pe multe loturi personale.

în mijlocul „turtei" de compost se 
află îngropată o cuvă ermetică de 
oțel, cu o capacitate de 4 metri cubi, 
plină pe trei sferturi cu aceleași res
turi vegetale macerate în apă timp 
de două luni. în acest rezervor, în
călzit prin fermentarea compostului 
din jur, se produce metan care este 
stocat apoi în imediata apropiere, în 
cîteva coloane alcătuite din camere 
de autocamion suprapuse.

„Gazul astfel obținut asigură în-

călzlrea și iluminatul casei, ba chiar 
și carburantul necesar mijloacelor 
noastre de transport", afirmă inven
tatorul. Instalația lui are nevoie da 
90 de zile pentru a produce cantita
tea de 500 mc de gaz, suficientă 
pentru alimentarea a două mașini de 
gătit, a unui aragaz cu trei ochiuri 
și a unui generator electric, pe bază 
de metan, care furnizează circa 100 
kilowați-oră, cantitate întru totul 
suficientă pentru iluminatul gospo
dăriei, Cit privește camioneta „Ci
troen" din dotarea familiei, deasupra 
acesteia sînt montați doi recipient! 
cilindrici pentru biogazul care-i per? 
mite o.autonomie de deplasare de 100 
de km, „Zece kilograme de resturi 
vegetale furnizează o cantitate de 
gaz echivalentă cu un litru de ben
zină. N-a trebuit să fac decît o mică 
modificare la carburator", precizează 
inventatorul.

Totodată, atenția vizitatorului este 
atrasă de o conductă de plastic cu 
diametrul de 40 mm, care lese dln- 
tr-un puț de apă, străbate „turta" 
de resturi vegetale și duce apoi pînă 
la un robinet din casă. In centrul 
instalației, fermentarea compostului 
determină o asemenea creștere a 
temperaturii îneît apa rece sdsită de 
la fîntînă, după parcurgerea celor 200 
de metri de țeavă încolăcită în jurul 
cuvei de oțel, iese la o temperatură 
de 60 de grade. Apa caldă astfel 
obținută circulă prin caloriferele 
casei, asigurînd o încălzire centrală 
eficientă. în plus, în afară de încăl
zirea casei, „turta" de compost asi
gură, prin fermentație, timp de 18 
luni, un debit de apă încălzită de 4 
litri pe minut, ceea ce acoperă și 
necesarul de apă caldă menajeră 
pentru bucătărie și baie. După un 
interval de 18 luni, instalația se de
montează, țevile se recuperează spre 
a fi refolosite într-o nouă „turtă" de 
resturi vegetale, constituită operativ, 
pentru a asigura instalației continui
tate în funcționare.

UN PREȚIOS ÎNGRAȘAMÎNT 
NATURAL. Odată șfirșit procesul 
de fermentație, 
fectat (50 da 
nouă utilizare, 
strat gros pe 
jurul casei, el a 
pat germinativ 
zarzavat

cinema
O Galax : VICTORIA (16 28 79) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA 
(12 06 88) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Sejnane („Zilele filmului tuni
sian") : STUDIO (59 53 16) — 10; 12,30; 
16; 18,15; 20,30.
0 Program de desene animate — 9; 
10,45; 12,30; 14,15; 16, Inimă sinceră — 
17,45; 19,45: DOINA (16 35 38).
0 Un petic de cer : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
0 Vreau să știu de ce am aripi : 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20, FLAMURĂ 
(85 77 12) — 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
0 Revanșa : CENTRAL (14 12 24) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 De patru ori : start : UNION 
(13 49 04) — 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Imposibila iubire : DACIA "* *" ““
— 9; 12; 16; 19, FERENTARI
— 15,30; 18,30.
0 Secretul lui Bachus: LIRA
— 15,30; 17,45; 20, GIULEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 05) — 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
0 Ringul : MUNCA (21 50 97) — 15,30; 
17,30; 19,30.

(50 35 94)
(80 49 85)

(31 71 71) 
(17 55 46)

A
PACEA

© Prințesa Păun : SALA MICA 
PALATULUI — 17,15; 20,
(60 30 85) — 14,30; 17; 19,30.
• Mexicul in flăcări: SCALA
— 9; 12; 16; 19, MODERN
— 9; 12; 16; 19, CULTURAL
—9; 12; 16; 19.
0 Moartea vine Ia decolare : BU- 
ZESTI (50 43 58) — 14,15; 16; 17,45;
19,45, COTROCENI (49 48 48) — 15;
17,15; 19,30.
© Torpilorii : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Trompetistul : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Balada cavalerului Ivanhoe : FLA
CĂRA (20 33 40) — 10,30; 13; 15,30; 17; 
19.
O Avertismentul : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 14; 16,45; 
19,30, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,30; 
14,15; 17; 19,45, EXCELSIOR (65 49 45)

9; 11,30; 14; 16,30; 19,30.
0 Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
O Misiunea secretă a maiorului Cook: 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
0 Despărțire temporară : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 12; 15,30; 19.
0 Afacerea Pigot : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Domnișoara Noorie : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 18;

(11 03 72) 
(23 71 01) 
(83 50 13)

20,15, ARTA (213186) — 0; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
© Febra aurului : FLOREASCA 
(33 29 71) — 11; 13; 15,30; 17,45; 20, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
10; 20,15.
0 Campionul : GLORIA (47 46 75) — 
8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
0 Salamandra : POPULAR (33 15 17)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Războiul stelelor: VOLGA (79 71 26)
— 0; 12; 16; 19.

ul 80 17) :

Bulandra"
12 44 16) :

0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Coana Chirița — 15; Iubirile 
de-o viață — 19,30;' (sala „Ion Vasi- 
lescu", 12 27 45) ; Cavoul de familie — 
18,30: (sala Batiștei) : Gimnastică sen
timentală — 20.
ffi Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „ziiele 
muzicii din R.S.F. Iugoslavia". Con
cert simfonic. Dirijor : Anghel Surev. 
Solistă : Pavica Gvozdici — 19; (sala 
Studio) : „Treptele afirmării artis
tice". Ion Bogdan Ștefănescu — flaut, 
Simona Moise — vioară — 17,30.
• Opera Română (13 18 37) : Bai mas
cat — 18.

0 Teatrul de operetă 
Oklahoma — 18.
& Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Grădina Icoanei, 
Anecdote provinciale — 19. 
0 Teatrul "" -----------
dudului — 
0 Teatrul 
cunoscuta 
0 Teatrul 
șeaua de minte — 19,30.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Insomnie — 19,30; (sala 
Studio) : Copiii soarelui — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 19.30; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Arta conver
sației — 19.
® Teatrul Sătirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 63): 
Băiatul cu sticlețl — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert in... haz major — 
19.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 14; Nota zero la pur
tare (premieră) — 19.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile Iui Plum-Plum — 10; In- 
tilniri muzicale — 18,30.
0 Circul București (10 41 95) : Specta
colul „Circul Mare din Moscova — 
19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Joia dulce — 19.

Mic (14 70 81) : 
19.
Foarte Mic (14 09 05) : Ne- 
și funcționarul — 19,30. 
de comedie (16 64 60) : Mă-

Ca frunza

compostul deza- 
tone) primește o 
împrăștiat intr-un 
terenul arid din 

devenit un excelent 
pentru grădina de 

„model" a gospodarului, 
unde cresc pînă și legume tropicale. 
Orice vizitator poate admira aici tufa 
uriașe de roșii, de 2,5 metri înălțime, 
încărcate de rod. dovlecel imenși 
etc. Ceea ce surprinde însă îndeosebi 
;este.faptul că toate pceste legume iau.,;. 
asemenea proporții. fără măcar a £i, 

’Udate., Și, aceasta deoarece chiar în 
compostul din care își trag seva se 
sintetizează apa de care au nevoie.

Ingenioasa „centrală", concepută 
după un principiu simplu și realiza
tă prin forțe proprii, l-a costat ps 
Jean Pain 15 ani de eforturi și 
experimentări susținute. Punînd la 
fermentat mărăcinișul strîns din 
pădure, el a observat astfel că, pen
tru o fermentație corespunzătoare, 
lemnul mai gros se cere tocat cit mai 
mărunt. Ca atare, și-a realizat singur, 
din piese vechi recondiționate, o ma
șină de tocat lemnul, instalată într-o 
baracă.

CALCULE CARE PLEDEAZĂ 
PENTRU EFICIENȚA SOLUȚIEI. Se 
naște, desigur, întrebarea: cit de ren
tabilă este o asemenea „centrală" ? 
Calculele verificate pe parcursul 
multor ani, chiar de către inventato
rul ei, sînt grăitoare : 1 000 de hec
tare de pădure pot furniza pe an 
960 000 mc de biogaz, milioane de li
tri de apă caldă și 6 000 de tone de 
îngrășăminte naturale. Or, pentru a 
efectua tăierile de întreținere a pă
durii, pentru a „recolta" mărăcini
șul, nu se cheltuiește decît 12 la 
sută din energia rezultată prin ex
ploatarea biomasei astfel obținute. în 
plus, de reținut că pădurea poate fi 
exploatată așa la nesfirșit, intrucît 
mărăcinișul se reface complet în de
curs de 7 ani. Soluția prezintă un 
dublu interes : pe de o parte, ase
menea „toalete" periodice ale pădu
rilor reduc pericolul de incendii ; pe 
de altă parte, asigură un rezervor 
inepuizabil de energie termică și de 
îngrășăminte.

Extinderea unor asemenea „cen
trale" prezintă pentru Franța, țară 
puternic dependentă de importul de 
petrol, o importanță deosebită. Apor
tul energetic al pădurilor franceze, 
cu un potențial estimat la 20 de mi
lioane de tone echivalent combusti
bil convențional, poate spori astfel 
considerabil, opinează specialiștii. 
Dealtfel, în Franța, mulți sînt cei 
care au preluat deja „modelul" de 
centrală pus la punct de pădurarul 
Jean Pain. Numeroase municipalități 
din diferite zone ale tării aplică cu 
succes această metodă de reciclare 
a vegetației pentru a produce căl
dura și apa caldă necesare cartiere
lor de locuințe, instituțiilor publice, 
serelor etc.

„Metoda Jean Pain" se răspîndește 
rapid și în alte țări ale lumii. Resturi 
vegetale forestiere pot fi recuperate, 
practic, pretutindeni. Or, în prezent, 
cînd criza energetică este mai acută 
ca oricînd, valorificarea surplusului 
de aur verde oferit cu generozitate 
de păduri, an de an, constituie un 
adevărat imperativ al zilelor noas
tre, conchide revista.

© REFLECTOARE COS
MICE Ziarul „Pravda" rela
tează că. in viitorii zece ani, ar 
putea fi create prototipuri de 
reflectoare cosmice care să di
rijeze spre Pămint razele Soa
relui pentru a ilumina Vaste 
întinderi ale planetei în timpul 
nopții. La Institutul de aviație 
din Moscova, de exemplu, se 
lucrează la proiectarea unui sa- 
telit-reflector cu masa de 200 
kg și cu suprafața utilă de 110 
mp. El ar fi destinat, in primul 
rind, verificării soluțiilor teh
nice preconizate pentru con
strucția unui reflector cu utili
zări practice. Intensitatea lumi
nii ce va fi primită de un „re
ceptor" terestru cu diametrul de 
aproximativ 10 km va fi de 
șapte ori mai mare decît cea 

pe Care o primește Pămtntul, 
noaptea, pe Lună plină.

• EXPLORAREA A- 
DÎNCURILOR SUBMA
RINE. Exploatările petroliere 
și de resurse minerale existente 
fn seiful continental pun proble
ma perfecționării aparaturii ne
cesare scafandrilor pentru ca 
aceștia să poată coborî și lucra 
la adîncimi tot mai mari. în ba- 
rocamerele existente la ora ac
tuală poate fi creată, fără nici un 
pericol pentru scafandri, o pre
siune de 75 de atmosfere, cores
punzătoare unei adîncimi de 
circa 700 de metri. Dar de pe 
acum este evident faptul că 
intr-un viitor apropiat vor de
veni necesare coborîri la adîn
cimi și mal mari. Specia

liști vest-germani au realizat 
o instalație destinată unor 
coborîri la o adincime de un 
kilometru. în interiorul ei pre
siunea atinge o sută de at
mosfere. Scafandrii vor respira 
un aer cu o mare concentrație 
de heliu, care va înlocui azotul, 
înainte de a urca Ia suprafață, 
după Încheierea misiunii, ei vor 
trebui să rămînă zile și chiar 
Săptămîni In camera de decom- 
presiune a instalației.

• NOUTĂTI IN TEH
NOLOGIA LĂSERILOR. 
Oamenii de știință de la Insti
tutul de cercetări privind struc
tura materiei, din Fuzhou, pro
vincia Fujian (R. P. Chineză), 
au descoperit Un nou tip de 
cristale optice^ care au drept 
componentă chimică metabora-

DBf

tul de bariu — relatează agenția 
China Nouă. Noul material op
tic are proprietatea de a trans
forma o cază laser invizibilă 
din spectrul infraroșu intr-o ra
diație laser vizibilă. Totodată, 
cu ajutorul noului cristal optic, 
o rază laser vizibilă poate fi 
transformată într-o emanație 
ultravioletă invizibilă. Datorită 
capacităților de multiplicare a 
frecvenței, precum și rezistenței 
la efectele laserului optic, noul 
cristal va avea o largă aplicabi
litate în tehnologia laserilor.

• „BECUL-MINUNE". 
în cadrul unei expoziții teh

nice din Paris a fost prezentat 
un „bec-minune“, care continuă 
să lumineze timp de două ore 
după ce a fost deconectat de la 
rețeaua electrică. Insolitul con
stă însă numai în modul inge
nios în care specialiștii francezi 
au reușit să înglobeze, într-un 
bec, un redresor, un întrerupă
tor și un miniacumulator, căci în 
rest acumularea energiei ne
cesare pentru funcționarea becu
lui timp de două ore după în
treruperea curentului tot de la 
rețea se face.

© STICLĂ SOLUBILĂ. 
Cercetătorii britanici experi

mentează în prezent un tip 
neobișnuit de sticlă» care se 
poate dizolva și ale cărei apli
cații în medicină îi oferă largi 
posibilități de utilizare. Noul 
material este cunoscut sub nu
mele prescurtat de C.R.G., de la 
denumirea în limba engleză 
„Controlled Release Glass". 
Recipientele din C.R.G. se pot 
dizolva în organism într-un 
ritm constan» începînd cu o zi 
și pînă la un deceniu. C.R.G. 
arată ca o sticlă obișnuită și se 
obține în același mod — prin 
topirea, la temperatură ridicată, 
a unui amestec — dar, spre 
deosebire de sticla obișnuită, 
materialul principal nu este 
constituit din silicați, ci din fos
fați. In urma procesului de di
zolvare nu rămîn reziduuri în 
organism și nu se produc efecte 
secundare. Se apreciază că nu 

peste multe luni, pastile din 
G.R.G., conținînd diferite medi
camente, vor fi utilizate pe 
scară largă pentru început în 
zootehnie. S-au făcut expe
riențe, încheiate cu succes, și pe 
oameni, pentru tratarea bilhar- 
ziei, conținutul micilor reci
piente din sticlă dizolvabilă dis- 
trugînd complet parazitul care 
provoacă această maladie.

© EMISIUNI TV PRIN 
SATELIT. Japonia este prima 
țară din lume care a plasat pe o 
orbită geostaționară, la o altitu
dine de 36 000 km, un satelit 
pentru transmiterea de emisiuni 
de televiziune în direct. Este 
vorba de satelitul „BS-2", care 
va deveni operațional în luna 
mai și va deservi rețeaua de 

televiziune a societății japoneze 
„N.H.K.".

© PENTRU RECUPE
RAREA FRIZELOR PAR- 
THENONULUI. Grecia ™ 
continua lupta pentru recupe
rarea frizelor Parthenonului in 
pofida refuzului oficial al gu
vernului Marii Britanii de a Ie 
restitui, a declarat un’ purtător 
de cuvînt al Ministerului elen 
al Culturii și Științei. Problema 
restituirii frizelor, achiziționate 
la începutul secolului XIX de 
lordul Elgin de la Poarta otoma
nă care ocupa atunci Grecia, va 
fi prezentată în fața Comitetu
lui interguvernamental pentru 
restituirea bunurilor culturale al 
UNESCO, a adăugat purtătorul 
de cuvînt.
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' RX GERMANIA î Militanții pentru pace se pronunță 
în favoarea declarării teritoriului țării (

zonă denuclearizată i

Acțiuni în sprijinul opririi
cursei înarmărilor

■-1*
)

Încheierea sesiunii Sovietului Suprem 
al U. R.S.S.

Componența noului guvern sovietic

LISABONA 12 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei conferințe de presă 
ținute in capitala Portugaliei, unde 
a participat la lucrările Conferinței 

. internaționale asupra rolului Euro- 
( pei occidentale in dialogul Nord- 

Sud, Walter Schweninger, deputat 
’. in Bundestagul R.F.G. din partea 
i partidului ecologist, a cerut ieși- 
'■ rea R.F. Germania din N.A.T.O. șl
J 
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\
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\ 
\ 
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ț

crearea unei zone denuclearizate pe 
teritoriul țării. Condamnind insta- i 
larea de rachete nucleare america- ’
ne pe teritoriul țăni sale, Schwe- 
ninger a relevat că partizanii păcii l 
vest-germani £și vor intensifica ac- j 
țiunile și vor găsi noi forme de l 
luptă împotriva armelor nucleare, / 
pentru declararea țării zonă liberă ț 
de arme nucleare. s

MOSCOVA 12 (Agerpres). — A- 
genția T.A.S.S. anunță că la Moscova 
s-au încheiat lucrările primei sesiuni 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S., ales 
la 4 martie 1984.

în ședința de joi a fost aprobată 
componența guvernului U.R.S.S., pre
zentată de Nikolai Tihonov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri. In 
noua sa componență, guvernul are 
trei prim-viceț>reședinți — Gheidar 
Aliev, Andrei Gromîko și Ivan Ar
hipov — și 11 vicepreședinți. In 
funcția de ministru al afacerilor ex

terne a fost numit A. A. Gromtko, 
iar in cea de ministru al apărării, 
mareșalul Uniunii Sovietice, Dmitri 
Ustinov.

în cadrul sesiunii, N. Tihonov a 
prezentat direcțiile principale ale ac
tivității guvernului sovietic, pe plan 
intern și extern, in perioada urmă
toare.

Sovietul Suprem a adoptat hotărî- 
rea „Privind direcțiile de bază ale 
reformei învățămîntului de cultură 
generală și profesional".

NORVEGIA: Nordul Europei - zonă libera 
de armele atomice

OSLO 12 (Agerpres). — Apelurile 
organizației pentru pace „NU, ar
melor nucleare!" se bucură ele 
sprijinul opiniei publice din Nor
vegia, care și-a exprimat dorința de 
a intensifica acțiunile împotriva 
cursei înarmărilor nucleare, pentru 
crearea in nordul Europei a unei

sone libere de arma nucleari. Mu
nicipalitățile multor orașe, intre 
care Trondheim, Troms, Larvilc, 
Sarpsborg și-au afirmat sprijinul 
față de apelul organizației adresat 
guvernului, in care se cer măsuri 
în direcția concretizării ideii creării 
unei zone denuclearizate In nordul 
Europei.

OLANDA: în pregătirea săptămînii de luptă 
împotriva rachetelor nucleare

HĂGA 12 (Agerpres). - La 12 a- 
prilie, in întreaga Olandă au avut 
loc demonstrații ale elevilor și ca
drelor didactice, organizate din 
inițiativa „Comitetului școlar pentru

pace, împotriva fascismului". De
monstrațiile au loc în cadrul pre
gătirilor pentru săptămîna de luptă 
împotriva rachetelor nucleare, care 
va avea loc la începutul lunii mai.

S.U.S, Cereri de reducere a cheltuielilor militare
WASHINGTON 12 (Agerpres). 

Organizația americană „Food Re
search arid Action Center" a cerut 
reducerea cheltuielilor pentru Înar
mare cu 6,7 miliarde de dolari și 
folosirea fondurilor respective pen
tru ajutorarea numărului crescind 
de pauperi. într-un studiu dat pu
blicității la Washington de orga
nizația amintită se arată că în 
vreme ce cheltuielile militare se 

, vor dubla anul viitor^față. de 1980, 
ț în aceeași perioadă numărul ame-

cu 
ra- 
pu-

1,2

rlcanilor care trăiesc sub nivelul 
oficial de sărăcie a crescut 
zece milioane. Cu costul unei 
chete nucleare „Trident" s-ar 
tea asigura alimente pentru
milioane de americani pe timp de 
un an, iar cu cel al unei rachete 
„MX" ar fi posibil să se ofere 
unui număr de 314 000 copii un 
prînz cald tot pe o perioadă de un 
an, relevă „Food Research and 
Action Center".

h favoarea intensificării ajutorului acordat 
țărilor în curs de dezvoltare 

Concluziile conferinței Internaționale de la Lisabona
LISABONA 12 (Agerpres). — Timp 

de trei zile, la Lisabona s-a desfășu
rat o conferință internațională la 
care au participat parlamentari re- 
prezentînd țările membre ale Consi
liului Europei occidentale. După 
cum relevă agenția France Presse, 
conferința a examinat rolul pe care 
îl poate avea Europă occidentală în 
„dialogul Nord-Sud". La sfîrșitul 
dezbaterilor a fost adoptat un docu
ment ce recomandă guvernelor sta
telor vest-europene să-și sporească 
ajutorul acordat țărilor în curs de 
dezvoltare prin reducerea cheltuieli
lor militare, în vederea diminuării 
decalajelor dintre Nordul bogat și 
Sudul sărac — informează agenția 
Reuter. Bugetele militare în creștere 
absorb însemnate resurse care ar 
putea fi utilizate în mod eficient atît 
în statele dezvoltate, cît și în cele 
in curs de dezvoltare, se arată în 
document. Concret, se sugerează ca

fiecare țară europeană dezvoltată să 
consacre ajutorului pentru dezvolta
re — pînă la sfîrșitul deceniului — 
0,7 la Sută din produsul ei național 
brut. Totodată, a fost stabilit obiec
tivul ca 0,15 la sută din P.N.B. să fie 
consacrat, pînă în 1985, ajutorării 
țărilor celor mai sărace. Participanții 
la conferință au convenit să ceară 
Statelor Unite să revină asupra de
ciziei lor de a limita la 750 milioane 
dolari contribuția americană la Aso
ciația Internațională pentru Dezvol
tare (A.I.D.). în document se subli
niază, de asemenea, că Banca Mon
dială trebuie să fie dotată cu resurse 
sporite de finanțare pentru a facilita 
realizarea proiectelor de dezvoltare 
economică și s-a recomandat Fondu
lui Monetar Internațional să adopte 
o politică mai flexibilă, care să țină 
seama de nevoile țărilor în curs de 
dezvoltare.

varșovia ■ herările consfătuirii reprezentanților 
organelor de autoconducere din întreprinderi

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au desîășurat lucrările 
unei consfătuiri a reprezentanților 
organelor de autoconducere din în
treprinderi, consacrată problemelor 
funcționării acestora.

în dezbateri s-a relevat, că autocon- 
ducerea colectivelor muncitorești ac
ționează de acum in peste 90 la sută 
dintre întreprinderile de stat in care 
lucrează circa 8 milioane de munci
tori din sectorul socialist al econo
miei naționale, în organele autocon- 
ducerii. muncitorești activîn.d apro
ximativ 100 000 de persoane, din 
care majoritatea sint muncitori în 
producție și cadre tehnico-inginerești. 
S-a pus în evidentă, de asemenea, că 
autoconducerea trebuie să asigure

participarea activă a oamenilor 
muncii ia perfecționarea activității 
întreprinderilor și a întregii econo
mii naționale.

Luînd cu vin tul. Wojciech Jaruzel
ski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, a arătat că 
dezbaterile au confirmat faptul că 
autoconducerea acționează, activ, este 
constructivă, a devenit o verigă' im
portantă a sistemului economic din 
Polonia.- Activitatea autoconducerii 
— a relevat vorbitorul — corespun
de naturii socialismului. Autocondu
cerea, consiliile muncitorești promo
vează inițiativa colectivelor de mun
că și ele .trebuie să fie școala unei 
bune activități economice.

Protest al Libanului 
la Consiliul de Securitate 

al O.N.U.
BEIRUT 12 (Agerpres). — Postul 

de radio Beirut, reluat de agenția 
Reuter, informează câ președintele 
Libanului, Amin Gemayel, a dat in
strucțiuni ambasadorului libanez la 
O.N.U.,, Rashid Fakhoury, să depună 
un protest în Consiliul de Securitate 
împotriva închiderii, în ultimele două ■ 
săptămîni, de către trupele, israelie- 
ne, a ultimei legățuri rutiere dintre 
sudul Libanului și restul țării. Potri
vit postului de radio, președintele 
Amin Gemayel a afirmat că acțiu
nea Israelului dezmembrează Libanul 
prin izolarea sudului de restul țării 
și supunerea acestei regiury unui sis
tem social și economic separat. Șeful 
statului libanez a dat instrucțiuni de
legației țării sale să solicite un man
dat care să permită Forței interi
mare a O.N.U. din Liban (U.NJ.F.I.L.) 
să se amplaseze. împreună cu unități 
ale armatei șl forțelor de securitate 
internă libaneze, pînă la frontiera cu 
Israelul.

Sesiunea Comitetului Consultativ al 0.0. 
pentru Anul Internațional al Tineretului 

a luat sfîrșit
Cuvîntul tovarășului Nicu Ceaușescu

la încheierea lucrărilor

Depășirea actualelor dificultăți economice 
impune extinderea colaborării pe continent 

Intervenția reprezentantului țării noastre 
la sesiunea C.E.E.—O.N.U.

GENEVA 12 (Agerpres). — Dezba
terile din cadrul celei de-a 39-a se
siuni a Com'isiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa au continuat în aces
te zile pe probleme privind evoluția 
situației economice pe continent. Ma
joritatea delegaților care au inter
venit în dezbateri au făcut referiri la 
contextul economic actual, marcat de. 
efectele negative ale crizei economi
ce mondiale, precum șl la necesita
tea cooperării. intereuropene ca o 
cale de depășire a dificultăților pre
zente.

Delegația română a expus acțiuni
le de perspectivă ce trebuie între
prinse — lărgirea cooperării pe con

tinent și sprijinirea In primul rin da 
țărilor in curs de dezvoltare ale re
giunii, pentru evitarea consecințelor 
negative ale actualei crize econo
mice.

în pofida unor semne de redresare, 
a arătat delegatul țării noastre, difi
cultățile și incertitudinile continuă să 
marcheze tabloul economic al Euro
pei. Dezechilibrul din schimburile co
merciale și din sistemul monetar și 
financiar se menține, iar o serie de 
fenomene negative. între care obsta
colele din calea comerțului și trans
ferului de tehnologie, politica dobîn- 
zilor ridicate, continuă să se multi
plice.

guineea s Declarația-program a Comitetului Militar 
de Redresare Națională

CONAKRY 12 (Agerpres). •- Pre- 
zentind într-o alocuțiune radiodi
fuzată declarați a-program a noii 
conduceri a țării, președintele Gui
neei; colonelul Lansana Conte. a 
subliniat că tn domeniul politicii 
externe Comitetul Militar de Redre
sare Națională (C.M.R.N.) va acționa 
pentru extinderea relațiilor cu toate 
statele care' doresc . să• coopereze cu 
Guineea. O atenție deosebită va fi 
acordată raporturilor cu statele afri
cane, problemelor cu care se con
fruntă continentul. C.M.R.N. — a 
precizat vorbitorul < — își afirmă 
Sprijinul ^eplin față de mișcările de 
eliberare națională, se pronunță pen
tru reglementarea tuturor conflicte
lor internaționale pe cale pașnică, in

conformitate cu principiile înscrise în 
Carta O.N.U., ale Organizației Uni
tății Africane, și Mișcării de neali
niere, in interesul păcii și securității 
internaționale.

Pe plan intern, C.M.R.N. pornește 
de la necesitatea sporirii eficienței 
întreprinderilor existente, acționind 
pentru reducerea importurilor pe 
baza extinderii producției naționale. 
O atenție prioritară va fi acordată 
perfecționării agriculturii. Sarcini 
deosebit de importante, a arătat 
Conte, sint, de asemenea, dezvoltarea 
culturii naționale, a învățămîntului 
și asistenței medicale, asigurarea 
egalității în drepturi a tuturor cetă
țenilor patriei.

AUSTRIA

Dezvoltarea colaborării 
cu țările socialiste

VIENA. 12 (Agerpres). — Necesita
tea continuității politicii Austriei de 
neutralitate și pace este subliniată în 
raportul publicat de guvernul țării 
cu privire la activitatea de politică 
externă in anul 1983. Documentul — 
relatează agenția T.A.S.S. — relevă 
interesul Austriei pentru dezvoltarea 
unor relații lărgi, reciproc avanta
joase, cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială. Relațiile cu ță
rile socialiste — se subliniază în ra-" 
port — constituie un exemplu con
vingător de colaborare pozitivă și 
multilaterală.

Luînd cuvîntul la o conferință de 
presă, ministrul austriac al afaceri
lor externe, Erwin Lane, a apreciat 
că. în momentul de față, în domeniul 
politicii internaționale este necesar 
să se mențină tot ceea ce s-a reali
zat pozitiv în perioada destinderii.

România la Tîrgnl 
internațional de la Brno
PRAGA 12 (Agerpres). — La Brno 

s-a deschis cel ăe-al 15-lea Tirg in
ternațional de bunuri de consum, la 
care expun 278 firme și întreprinderi 
din 28 de țări. România participă cu 
un stand al Ministerului Industriei 
Ușoare, la care sint expuse produse 
ale unor întreprinderi de comerț ex
terior.

Standul românesc a fost vizitat de 
Rudolf Rohlicek, vicepreședinte al 
guvernului federal, care a apreciat 
calitatea, linia modernă și sortimen
tul variat al produselor expuse.

VIENA 12 (Agerpres). — Corespon
dență de la Florea Țuiu : La Viena 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
3-a sesiuni a Comitetului Consulta
tiv ăi O.N.U. pentru Anul Interna
țional al Tineretului, prezidată de 
tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C.

Au fost adoptate prin consens im
portante recomandări adresate Adu
nării Generale a O.N.U. privind pre
gătirea în continuare și marcarea co
respunzătoare în 1985 a Anului In
ternațional al Tineretului, sub deviza 
„Participare, dezvoltare, pace".

Comitetul Consultativ și-a expri
mat satisfacția față de progresele 
realizate in aplicarea programului de 
măsuri și activități dedicate A.I.T., 
elaborat de comitet în 1981, precum 
și. față de numărul mare de orga
nisme de coordonare, instituite in 
106 state pentru marcarea pe plan 
național a acestui important eveni
ment mondial. în context s-a evi
dențiat că recomandările celor cinci 
reuniuni regionale din 1983 sint de 
natură să contribuie la creșterea in
teresului și preocupării față de situa
ția tineretului și la sensibilizarea 
factorilor de decizie și a opiniei pu
blice față de aspirațiile tineretului.

Prin recomandările adoptate, comi
tetul cheamă statele, organismele din 
sistemul O.N.U., organizațiile de ti
neret să continue șă participe în friod 
activ la pregătirea A.I.T., intensifi- 
cîndu-și eforturile pentru promova
rea unor politici și programe în do
meniul tineretului, ca parte integran
tă a dezvoltării economice și sociale, 
în acest cadru este subliniată nece
sitatea întăririi participării active ,a 
tineretului ,1a: viața, societății și. cu 
deosebire, in procesul dezvoltării și 
promovării păcii.

De asemenea, recomandările acor
dă o atenție specială promovării in 
rîndurile tinerilor a idealurilor de

pace, a obiectivelor de progres și 
dezvoltare ale omenirii, a respectu
lui față de principiile egalității în 
drepturi între națiuni și a dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta.

în urma unor aprofundate discuții 
șl a unor largi consultări intre sta
tele participante, comitetul a hotărît 
să propună Adunării Generale a 
O.N.U. să dedice, în cadrul sesiunii 
sale din 1985. un număr adecvat de 
ședințe plenare special consacrate 
politicilor și programelor In dome
niul tineretului, care să constituie 
Conferința Mondială a Națiunilor 
Unite pentru Anul Internațional al 
Tineretului.

Totodată, s-a decis convocarea, !n i 
1985, a unei noi sesiimi a Comitetu
lui Consultativ, cu scopul elaborării ' 
liniilor directoare pentru programe 
de viitor în domeniul tineretului și 
urmăririi punerii lor în aplicare.

în alocuțiunea rostită la încheierea 
lucrărilor, tovarășul Nicu Ceaușescu, 
președintele Comitetului Consultativ 
pentru A.I.T., a arătat că lucrările 
sesiunii au demonstrat încă o dată 
largul interes de care se bucură 
A.I.T. în rindurile statelor lumii, în 
cadrul sistemului Națiunilor Unite și 
printre organizațiile de tineret și a 
relevat că recomandările adoptate 
marchează un pas înainte în pregă
tirea manifestărilor internaționale 
consacrate A.I.T.

Problematica tineretului — a subli
niat vorbitorul — nu a format nici
odată. in trecut obiectul unei exami
nări atit.de atente și pe un plan atît 
de vast în cadrul Națiunilor Unite ca 
în prezent. Schimbul de opinii din 
timpul sesiunii întărește convingerea 
că A.I.T. se anunță ca o manifestare 
a cărei anvergură se ■ conturează tot 
mai promițător pe măsură ce ne a- 
propiem de marcarea pronriu-zisă a 
Anului Internațional al Tineretului.

Intensificarea legăturilor dintre organizațiile 
de copii din România și Maroc

Activități la bordul navetei 
spațiale „Challenger"

CAPE CANAVERAL 12 (Agerpres). 
— După ce a fost reparat la bordul 
navetei spațiale „Challenger", sateli
tul „Solar . Max", destinat cercetării 
activităților solare, a fost relansat in 
cursul zilei de joi in spațiul cosmic, 
relatează agenția U.P.I. Satelitul, 
care s-a defectat la sfîrșitul anului 
1980, funcționează normal după repa
rațiile realizate de specialiștii de la 
bordul navetei „Challenger", dar el va 
continua să fie testat circa o lună.

RABAT 12 (Agerpres). — Delegația 
Organizației Pionierilor condusă de 
tovarășa Poliana Cristescu, președin
te al Consiliului Național ai Organi
zației Pionierilor, care efectuează o 
vizită de prietenie și schimb de ex
periență in Maroc, a avut convorbiri 
cu conducerile organizației pionieri
lor J.M.P.S. și Comitetului marocan 
pentru UNICEF, ale ministerelor ti
neretului și sportului, educației na
ționale, Uniunii Naționale a Femei
lor.

Gazdele au dat o înaltă apreciere 
preocupărilor statornice ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare’dintre Maroc și România.

în acest context s-a subliniat rolu’ 
ce revine tineretului din cele doui. 
țări in promovarea înțelegerii și co
laborării internaționale, în marcarea 
Anului Internațional al Tineretului.

în cadrul discuțiilor au fost abor
date, totodată, probleme ale relații
lor bilaterale, exprimîndu-se dorința 
reciprocă de a intensifica și diversi
fica colaborarea dintre Organizația 
Pionierilor din Republica Socialistă 
România și organizațiile similare și 
organismele care se ocupă de educa
rea și ocrotirea copiilor.

S-au vizitat instituții de fnvăță- 
mint, obiective sociale, cultural-spor
tive și au avut loc întllniri cu copil 
și tineri marocani.

Noi profesfe împotriva minării porturilor 
nicaraguane

La sediul O.N.U., din New York, 
s-au reunit, recent, reprezentanți ai 
mai multor instituții și organizații 
specializate din sistemul Națiunilor 
Unite pentru a examina posibilitățile 
de sporire, a asistentei internaționale 
in favoarea țărilor din Africa. întîl- 
nirea s-a integrat într-o suită de 
acțiuni desfășurate sub egida O.N.U., 
incepînd încă din cursul anului tre
cut și vizînd intensificarea eforturi
lor la scară globală și regională pen
tru sprijinirea țârilor în curs de dez
voltare de pe acest continent, ce au 
suferit atît de pe urma crizei eco
nomice care a agravat și mai mult 
consecințele grele ale rămînerii în 
urmă. Totodată, actualitatea interna
țională a consemnat și o multipli
care a acțiunilor bi și multilaterale 
inițiate de țările de pe continent,. în 
scopul extinderii cooperării inter- 
africane.

Discuțiile ce au avut loc in cadrul 
acestor reuniuni, ca și o serie de stu
dii ale unor specialiști sau instituții 
internaționale au avut darul să re
liefeze că țările africane traversează, 
la ora actuală, o criză de amploare, 
întîmpinînd dificultăți deosebite. 
„Dezvoltarea economică a continen
tului, sublinia directorul general al 
dezvoltării și cooperării economice 
internaționale în Comisia Economică 
O.N.U. pentru Africa, se efectuează 
intr-un ritm mult prea lent față de 
resursele de care dispun aceste state. 
Criza afectează producția și schim
burile economice și comerciale, in
dustria și agricultura, infrastructura 
și materiile prime. Ea nu afectează 
doar mecanismele economice, ci și 
relațiile sociale și politice".

Reprezentînd proporțional 40 la 
sută din țările în curs de dezvoltăm, 
cele 50 de state africane independen
te constituie, totodată, cam jumăta
te din țările nealiniate și o treime 
din statele membre ale O.N.U. Do- 
bindindu-și independența, ele au de
pus eforturi pentru lichidarea ves
tigiilor îndelungatei epoci de domi
nație colonială, a răminerii în urmă 
economico-sociale, pentru dezvol
tarea de sine stătătoare. Astfel, in 
timp ce în perioada imediat postbe
lică, creșterea lor economică era de 
numai 2,5 la sută, în perioada 1960— 
1970 s-a ridicat pînă Ia 4,8 la sută, iar 
intre anii 1970—1979 a ajuns la 5,2 
lh șută. Produsul național al statelor 
africane independente era de numai 
27.2 miliarde dolari în 1960 și a cres
cut la 133 miliarde dolari în 1977.

Desigur, aceste date medii nu se 
referă in mod egal la întregul con
tinent, existind, așa cum arată reali
tățile, o marcată diferențiere social- 
politică și economică între statele 
africane. Mai mult chiar, particula
rități ținînd de potențialul material 
și uman, de natura resurselor, ca 
și de alți factori politici sau econo
mici, cu caracter intern sau extern, 
au determinat existența și apoi âdin- 
cirea unor decalaje intre anumite 
state africane pe măsura agravării 
crizei economice mondiale, a efec
telor ei directe în această zonă a lu

mii. Unele țări, cele producătoare de 
petrol în primul rînd, dețin 6 situa
ție mai avantajoasă ; altele, dimpo
trivă, lipsite de materii prime ce
rute pe piața mondială și apăsate tot 
mai mult de scumpirea energiei, au 
înregistrat fie un ritm extrem de 
lent al creșterii economice, fie chiar 
fenomene de stagnare. Dintre cele 31 
de țări ale lumii plasate de O.N.U. 
în categoria celor mai puțin dezvol
tate, 21 sint africane ; recent, alte 
cinci țări africane au cerut Națiuni
lor Unite să fie recunoscute ca fă- 
cind parte din acest grup. Aproape 
tot atîtea țări africane ocupă o si
tuație intermediară.

Inegalitățile în dezvoltarea econo
mică sint ilustrate și de rata creș

Datorită acestor cauze de structu
ră, exportul de materii prime con
tinuă să reprezinte 80 pînă la 90 la 
sută din totalul încasărilor externe 
ale statelor africane. Multe dintre 
aceste țări depind și în prezent — in ce 
privește importurile de produse in
dustriale sau chiar produsele alimen
tare — de fostele metropole, în gene
ral, de statele industrializate. Dealt
fel, statele industrializate controlea
ză în bună măsură comerțul exte
rior african, atît prin intermediul 
companiilor transnaționale ce acțio
nează în zonă, cît și prin mecanis
mul prețurilor la produsele indus
trializate și materiile prime. Aceasta 
a făcut ca între 1960—1969, de 
exemplu, statele africane să înre

naționale și colective, la scara În
tregului continent.

Intre condițiile care favorizează 
realizarea programului propus, din
colo de acumulările naționale exis
tente, atît în ce privește industriile 
nou creat);, realizările din, domenii
le agrozootehniei, transporturilor, 
energiei, cadrelor naționale, se nu
mără desigur și existența a nume
roase organizații de cooperare eco
nomică, la nivelul continentului sau 
regionale. Comunitatea Economică a 
Statelor Vest-Africane (ECOWAS), 
pentru a nu da decît un exemplu, 
care cuprinde 16 state, a hotărît a- 
plicarea unui program unificat pen
tru comerțul cu produse industria
le, precum și alte măsuri destinate

AFRICA

Eforturi comune pentru depășirea 
consecințelor crizei economice

terii P.N.B. (produsul național 
brut) in fiecare dintre aceste gru
pe : în medie 7 la sută in țările 
care exportă petrol, 2,9 la sută in 
ceie mai puțin avansate, 4 la sută în 
restul țărilor. .Sint cifre valabile 
pină in 1982, pentru că in 1983 sta
tele continentului african au cunos
cut o situație extrem de dificilă, ca
racterizată printr-un ritm al creșterii 
economice de numai 0,2 la sută și o 
reducere a volumului producției ali
mentare cu 2 la sută în comparație 
cu anul precedent. Dealtfel, progno
zele Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Africa arată că, in 1984, aproa
pe 150 de milioane de africani vor 
fi afectați de foamete și malnutriție.

Cauzele acestei dezvoltări lente și 
inegale sint numeroase, unele ținînd 
de structurile economice moștenite 
din perioada de dominație colonia
listă, ce n-au putut fi lichidate in
tr-un răstimp atit de scurt, altele 
decurgind din caracterul redus al 
piețelor interne și de dependența de 
economia capitalistă mondială. Pen
tru ■ că este o realitate faptul că nu
meroase dintre tinerele state africa
ne, ce și-au cucerit independența po
litică, au rămas în sfera economiei 
capitaliste, situație agravată in mul
te cazuri de activitatea oneroasă a 
marilor monopoluri transnaționale, 
inclusiv a marilor bănci. Această 
stare de lucruri explică dealtfel și 
gravitatea repercusiunilor crizei 
mondiale asupra economiilor țărilor 
respective.

gistreze, datorită deteriorării terme
nilor de schimb, pierderi de peste 
6 miliarde de dolari. Agravarea cri
zei mondiale, efectele sale asupra 
economiilor africane au accentuat 
deficitele lor comerciale, numai în 
anul 1980 ele atingînd 10,4 miliarde 
dolari. Tot mai greu apasă. în ace
lași timp, asupra economiei țărilor 
africane nivelul ridicat al dobînzilor 
la creditele internaționale, ca rezul
tat al combinării tuturor acestor fac
tori sporind continuu datoriile ex
terne, care au ajuns în 1982 la 66 

"miliarde de dolari, ceea ce reprezenta 
aproximativ o treime din produsul 
național brut al acestor state, in anul 
respectiv.

în fața acestei situații și a re
zultatelor minore în ce privește asis
tența internațională, țările africane 
au pus un accent din ce în ce mai 
mare pe extinderea cooperării din
tre ele. în acest sens, Conferința la 
nivel înalt de la Lagos, con
sacrată în întregime problemelor 
economice, jji constituit un moment 
de deoset lyi însemnătate. Partici- 
pan'ii au doptat un „Plan de ac
tiv v; ,d realizarea strategiei de 
la . ic q /ia a dezvoltării economi
ce a &;..cii“. Mai realist, după opi
nia ; ialiștilor, decît programele 
celor . <uă decenii anterioare, Pro- 
gran adoptat la Lagos se funda
ment; ză pe principiul „sprijinirii 
pe pi„priiie forțe", considerînd că 
factorul hotărîtor în aplicarea pro
gramului îl constituie luarea in pro
priile mîini a unor responsabilități

intensificării cooperării dintre ele. 
Țările africane au luat, de aseme
nea, măsuri comune' pentru prote
jarea și exploatarea bogățiilor pis
cicole, dezvoltarea agriculturii și 
creșterii vitelor, exploatarea resur
selor minerale, îmbunătățirea trans
porturilor și telecomunicațiilor și 
altele. Măsuri importante au fost 
stabilite și în ce privește dezvolta
rea industrială, astfel incit în de
ceniul industrializării Africii (1981— 
1990) să fie atinse obiectivele fixate, 
in așa fel incit la sfîrșitul acestei 
perioade continentul african să con
tribuie cu 1,4 la sută la producția 
industrială mondială, față de 0,4 la 
sută în prezent.

în acest sens, un ro! deosebit de 
important revine Organizației Unită
ții Africane, contribuției sale majore 
la întărirea cooperării economice în
tre țările de pe continent, la soluțio
narea problemelor complexe politi
ce, economice și sociale cu care sint 
confruntate popoarele din această 
zonă a lumii în eforturile lor de a 
depăși consecințele crizei economice, 
de a-și asigura dezvoltarea liberă, 
pașnică și independentă.

în cadrul politicii sale generale de 
promovare a solidarității și colabo
rării intre țările în curs de dezvoltare 
— ca o componentă a eforturilor pen
tru soluționarea problemelor subdez
voltării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, România 
acordă o mare însemnătate dezvoltă
rii relațiilor sale cu țările continen
tului african, atît in domeniul eco

nomic — In vederea dezvoltării eco
nomico-sociale independente mai ra
pide, cît și in ansamblul luptei ge
nerale impotriva politicii imperialis
te. colonialiste și neocolonialisțe. în 
acest context, legăturile trainice de 
solidaritate și colaborare, care unesc 
poporul român și popoarele africane 
au căpătat o semnificație și mai pro
fundă prin conținutul tot mai bogat 
al raporturilor care s-au statornicit 
între România și aproape toate cele 
50 de state independente din Africa..

O importantă deosebită în extinde
rea și adîncirea relațiilor României 
cu țările Africii au avut-o vizitele la 
nivel înalt, întilnirile președintelui 
Nicolae Ceaușesou, pe pămintul Afri
cii sau în România, cu șefi de stat, 
de guvern sau de partid, cu alți con
ducători africani. Cu aceste prilejuri, 
au fost semnate documente de mare 
valoare, atît pe plan politico-juridic, 
cît și pentru cooperarea economică 
pe multiple planuri, în interesul re
ciproc al poporului român și . po
poarelor africane. în baza acestor 
documente, intre România și majori
tatea statelor. Africii au fost create și 
funcționează comisii mixte guverna
mentale de cooperare economică și 
tehnico-științifică, a sporit volumul 
general al schimburilor, economice si 
comerciale, a fost promovată;— ca o 
formă nouă, modernă, de colaborare
— cooperarea in producție. Au fost 
create, totodată, societăți mixte de 
producție și comercializare în dome
niile industrial, agricol, minier, con
strucții și altele; peste 4 000 de tineri 
din, țări africane se pregătesc în 
România pentru a deveni specialiști 
in sectoare-cheie ale economiei țări
lor lor.

Avind în vedere aspirațiile comune 
ale tuturor țărilor în curs de dezvol
tare privind dezvoltarea economico- 
socială independentă, afirmarea in 
lume a unei politici noi, de egalita
te și respeet intre popoare. România
— așa cum a subliniat în repe
tate prilejuri președintele Nicolae 
Ceaușescu — va amplifica și în vii
tor relațiile de prietenie și colabo
rare pe plan. politic, . economic, teh- 
nico-științific și in alte domenii de 
interes reciproc cu statele indepen
dente africane.

Pornind tocmai de la aceste orien
tări de principiu, țara noastră consi
deră că amplificarea cooperării din
tre statele africane consolidează tot
odată raporturile lor economice cu 
celelalte țări în curs de dezvoltare, in 
cadrul strategiei comune a dezvol
tării — unitatea de acțiune a tutu
ror acestor țări reprezentînd o con
diție indispensabilă in negocierile 
cu statele industrializate, inclusiv 
pentru respingerea unor încercări 
inadmisibile de amestec în treburi
le interne și, totodată, o componen
tă esențială a eforturilor pentru rea
lizarea unei noi ordini economice in
ternaționale, menite să asigure pro
gresul economic și social al tuturor 
națiunilor lumii.

Valentin PĂUNESCU

NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, s-a întîlnit, 
la sediul din New York al Națiunilor 
Unite, cu ministrul de externe al Re
publicii Nicaragua, Miguel d’Escoto. 
După cum relatează agenția France 
Presse, in cadrul convorbirii a fost 
examinată situația din Ațnerica Cen
trală, inclusv decizia Republicii Ni
caragua de a aduce in fața Curții 
Internaționale de Justiție de la Haga 
problema minării porturilor nicara
guane. Secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat preocuparea tn legă
tură cu minarea porturilor care, a 
arătat el, încalcă principiul libertății 
navigației maritime — menționează 
A.F.P.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Comitetul pentru afacerile externe 
al Camerei Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a adoptat o rezoluție 
în care condamnă acțiunea de minare 
a porturilor nicaraguane, condusă de

C.I.A., și se pronunță impotriva alo
cării de fonduri în acest, scop, 
anunță agențiile U.P.I. și Associated 
Press.

Votul de condamnare pronunțat' d« 
acest important comitet a interve
nit la mai puțin de 24 de ore după 
ce Senatul american votase, in majo
ritatea sa, o rezoluție similară.

MADRID 12 (Agerpres). — Guver
nul Spaniei a condamnat operațiu
nile de minare a porturilor nicara
guane. cu ajutorul serviciilor secreta 
ale S.U.A., într-o notă verbală comu
nicată ambasadei americane la Ma
drid și dată publicității de Ministe
rul Afacerilor Externe al Spaniei, 
informează agențiile France Presse 
și E.F.E.

Nota menționează că aceste acțiuni 
„pe lingă faptul că violează secu
ritatea internă a unei țări. încalcă 
principiul libertății comerțului și na
vigației, recunoscut pe plan interna
țional".

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

-J.: ggg
PARTICIPAREA FEMEII LA DEZVOLTAREA INDUSTRIALA. Un seminar 

avind ca temă participarea sporită a femeii la planificarea și dezvoltarea 
industrială, organizat sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), se desfășoară la Harare, capitala Re
publicii Zimbabwe. Sint prezente delegații din mai multe țări africane, 
reunind reprezentanți ai organelor guvernamentale de planificare și ai 
cercurilor industriale, ca și ai organizațiilor de femei, care examinează 
poziția actuală a femeii în eforturile de industrializare.

I
IN CADRUL ȘEDINȚEI CON

DUCERII PARTIDULUI SOCIA
LIST UNIT DIN BERLINUL OC
CIDENTAL au .fost examinate pre
gătirile pentru cel de-al VII-lea 
Congres al partidului. A luat cu
vîntul Horst Schmitt, președintele 
P.S.U. din Berlinul occidental. Con
ducerea partidului a adoptat o ho- 
tărire cu privire la linia politică 
a raportului la cel de-al VII-lea 
Congres și a proiectului declarației 
politice a congresului „Pentru un 
oraș al păcii și al muncii — pen
tru un viitor asigurat".

A.P.S. Au fost analizate unele as
pecte ale situ'âției internaționale, 
în special evoluțiile de pe conti
nentul african și din Orientul Mij
lociu. Au fost reafirmate adeziunea 
tării la politica de nealiniere și 
dorința de a intensifica acțiunile în 
direcția instaurării unei păci trai
nice în lume. I

CONVORBIRI 
NICE. După cum 
ția China Nouă, in 
aprilie, la Beijing „ ............ . ....
de-a 12-a rundă de convorbiri chi- 
no-britanice in problema Hong 
Kpng-ului. S-a convenit ca urmă
toarea rundă de negocieri in aceas
ta chestiune să se desfășoare in zi
lele de 27 și 28 aprilie, tot in capi
tala R.P. Chineze, precizează agen
ția citată.

CUI NO-BRIT A- 
transmite agen- 
zilele de 11 și 12 
a avut loc cea

INTR-O DECLARAȚIE COMUNA 
dată publicității de Partidul Mișca
rea de Eliberare din Sao Tome și 
Principe și Partidul Comunist Por
tughez. se reafirmă sprijinul față 
de mișcările de eliberare de pe con
tinentul african. Cele două partide 
condamnă regimul de apartheid al 
Africii de Sud, exprimindu-și soli
daritatea cu Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
și Congresul Național African 
(A.N.C.).

I

I

L

ȘEDINȚA BIROULUI POLI
TIC AL C.C. AL PARTIDULUI 
FRONTUL DE ELIBERARE NA
ȚIONALA (F.N.L.), în cursul că
reia a luat cuvintul Bendjedid 
Chadli, președintele Algeriei și se
cretarul general al partidului, a 
avut loc la Alger, anunță agenția

GUVERNUL REPUBLICII ZIM- 
BABWE a interzis transferul peste 
graniță al beneficiilor obținute din 
exploatarea bogățiilor naturale ale 
țării de companiile străine. Potrivit 
unei declarații a ministrului de fi
nanțe al republicii, Bernard Chld- 
zero, de acum încolo companiile 
străine vor trebui să utilizeze o 
parte din aceste beneficii pentru 
finanțarea programelor de dezvol
tare a țării.

I

I

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. ‘București Piața Sctntetl nr. 1. Tel 17 W 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale si difuzorii din întreprinderi oi instituții. In străinătate, abonamentele s® fao prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, sir. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCtNTEH <0 360

I

atit.de

