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înscriind onouă și importantă contribuție la dezvoltarea 

colaborării multilaterale dintre țările, partidele 

și popoarele noastre in opera de construcție socialistă, 

in soluționarea marilor probleme internaționale,

=—----- ieri s-a încheiat^

ÎNTlMPINAȚI CU SENTIMENTE DE PROFUNDĂ

STIMĂ ȘI ALEASĂ PREȚUIRE

Tovarășul Nicolae Ceausescu

încheierea convorbirilor oficiale româno - iugoslave

(Continuare in pag. a III-a)

(Continuare in

Prin rezultatele sale, vizita a mar
cat un moment nou, de o insemnă-

cialiste Federative Iugoslavia, și 
Dragoslav Markovici, .președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

La convorbiri au participat tova- 
rășa Elena Ceaușescu, . membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru al

Popescu, Gheorghe Rădulescu, Stefan 
Bîrlea, Mihai Gere, Suzana Gâdea, 
Ana Mureșan, Elena Nae, loan Totu, 
Ion Ursu, 
Ceaușescu, 
Constantin 
cum și de 
ai Consiliului de Stat 
nulul, de conducători 
centrale și organizații

Erau prezent! Milan 
însărcinatul cu afaceri
R.S.F. Iugoslavia la București, pre
cum și membri ai ambasadei.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
oferite buchete de flori de către pio
nieri români și' iugoslavi.

ședințele- Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceaușescu au 
efectuat-o in Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae. Ceaușescu; 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au revenit, 
vineri după-amiază, in Capitală, 
după vizita de prietenie efectuată in 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia.

Secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, a fost înso
țit In 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 coo-

reri cu privire. ta situația internațio
nală actuală. In acest cadru s-a ex
primat profunda îngrijorare în legă
tură cu înrăutățirea fără precedent a 
situației internaționale, ca rezultat 
al politicii de forță, dominație și 
dictat, de împărțite și reîmpărțire a 
sferelor de influență, al recurgerii 
tot mai frecvente la intervenție și a- 
mestec in treburile interne ale altor 
țări, al creșterii necontenite a cursei 
Înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor 
nucleare, ceea ce creează mari pri- 
mejdiF Ia adresa vieții și libertății 
tuturor popoarelor, a păcii întregii 
lumi. A fost manifestată; de aseme
nea, preocuparea față de situația 
deosebit de gravă-,- creată în Europa, 
în acest cadru, s-â subliniat că pro
blema fundamentală a epocii noas
tre, de care depind pacea, securita
tea și progresul omenirii, o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, în primul rind 
la dezarmare nucleară. în aceeași or
dine de idei, a fost evidențiată nece
sitatea intensificării eforturilor pen
tru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a bunei vecinătăți, a înțelegerii, 
colaborării și păcii,' iără arme nu
cleare..

perării economice internaționale, de 
alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia sosirii, erau arborate 
drapelele partidului și statului, iar pe 
mari pancarte erau înscrise urări în
chinate partidului, secretarului său 
general, patriei noastre. Pe frontispi
ciul aerogării se afla portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați Ia sosire 
de tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Palan, Dumitru

Boianicî, secretar federal pentru 
comerțul exterior, președintele 
părții iugoslave in Comisia mixtă 
iugoslavo-română de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
Miloș Melovski, ambasadorul ’ Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia în Republica Socialistă 
România; s Milan Veres, adjunct al 
secretarului federal pentru aface
rile externe, Jivoin Iazici, consilier 
al președintelui Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iu
goslavia pentru probleme de poli
tică externă, Vladimir Pavicevici, 
directorul Direcției pentru țările 
vecine din Secretariatul federal 
pentru afacerile externe.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Milta 
Șpiliak au efectuat un larg schimb 
de opinii cu privire la dezvoltarea 
colaborării bilaterale, precum și 
asupra problemelor, actuale ale vie
ții internaționale. Ei s-au informat

Vineri. 13 aprilie, 1 s-au Încheiat 
convorbirile oficiale intre: tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mika Șpiliak. pre
ședintele Prezidiului Republicii So-

Guvernului . Republicii Socialiste 
România, precum , și persoanele 
oficiale române care l-au însoțit 
pe conducătorul partidului și statului 
nostru.

în cadrul ultimei runde de convor
biri s-a făcut un larg schimb de păr

La invitația Prezidiului Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia 
și a Prezidiului C.C. al U.C.I., tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a făcut, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vi
zită de prietenie și de lucru în 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia, în zilele de 12—13 aprilie.

La convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, au 
participat :

Din partea română : tovarășa 
Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, tovarășii Ion Stoian,

membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor. ■ externe, Vagile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
președintele părții române in Comi
sia mixtă româno- igoslavă de co
laborare economică.. i tehnico-știin
țifică, Constantin ,ea, consilier 
al secretarului gent' 1 al Partidu
lui Comunist Român , gl7,președin
telui Republicii Socia.? ,g#mânia. 
Dumitru Ancuța, const,/j1 secre
tarului general al Parti. ' Comu
nist Român și al preșeij; 'elui Re
publicii Socialiste Ron , -,a. Du
mitru Popa, ambasadorul Republicii 
Socialiste România in ,,Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia.

Din partea iugoslavă : tovarășii 
Lazar Moisov, secretar federal pen
tru afacerile externe, Milenko

reciproc despre dezvoltarea con
strucției socialiste in cele două țări.

S-a apreciat că și această întîl- 
nire — care continuă dialogul tra
dițional la cel mai înalt nivel — a 
decurs într-o atmosferă foarte cor
dială și deschisă, în spiritul înțe
legerii și respectului reciproc, ce 
.caracterizează raporturile dintre 
cele două țări socialiste, vecine și 
prietene.

în cadrul convorbirilor un Ide 
important l-au ocupat problemele 
dezvoltării colaborării economice șl 
promovării acesteia,. în mod deo
sebit a cooperării industriale pe 
termen lung. în acest sens s-a 
constatat existența unor largi po
sibilități, precum și interesul comun 
al celor două țări pentru dezvolta
rea cu succes a colaborării reciproc 
avantajoase.
(Continuare in pag. a III-a)

Richard Winter, Nicu 
Silviu Curticeanu, 

Radu, Ioan Avram, pre- 
membri ai C.C. al P.C.R., 

și ai guver- 
de instituții 

obștești.
Marinkovici, 

ad-interim al
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® Convorbiri intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Dragoslav Markovici

® Dejun oferit in cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu
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Semănatul florii - soareluio
grabnic încheiat!

Stadiul lucrărilor în seara zilei de 12 aprilie, 
în 10 județe mari cultivatoare 

(După datele furnizate de Ministerul Agriculturii)

Județul
Suprafața 
semănată 
(în procente)

Suprafața 
rămasă 

de semănat 
(în hectare)

Constanța 90 4800
Vaslui 81 2600
Ialomița 79 6500
Buzău 78 5300
Brăila 71 10000
Călărași 63 14100
Teleorman 61 18000
Giurgiu 60 10500
Olt 60 13200
Dolj 37 26000

Potrivit datelor furnizate de 
Ministerul Agriculturii, pină in 

■ seara zilei de 12 aprilie floarea- 
soarelui a fost insămînțată pe 
310 724 hectare, ceea ce repre
zintă 70 la sută din suprafața 
planificată. Se cuvine evidențiat 
că pină acum județele Bihor, 
Satu Mare și Timiș au terminat 
semănatul acestei culturi. Totuși, 
la această dată mai sînt de in- 
sămînțat cu floarea-soarelui 
130 000 hectare. Cea mai mare 
parte din această suprafață 
care așteaptă să primească să- 
mînța de floarea-soarelui este 
localizată în cele 10 județe pe 
care le prezentăm in tabelul 
alăturat. Stadiul lucrărilor in 
aceste județe - ca și in altele 
- impune ca organele agricole 
județene și conducerile unități
lor agricole respective să acțio
neze energic pentru încheierea 
in cel mai scurt timp a însămîn- 
țării acestei culturi, asigurind 
folosirea din plin a timpului de 
lucru, a mașinilor și utilajelor. 
Nicăieri, sub nici un motiv nu 
se mai poate amina semănatul 
florii-soarelui I

După ploile căzute In ultimul timp, care au 
întrerupt activitatea mecanizatorilor în cîmp, 
joi, 12 aprilie, în unitățile agricole din nordul 
județului Constanța, unde precipitațiile au fost 
mai slabe și unde terenul este mai ușor, activi
tatea la pregătirea patului germinativ și semă
nat a fost reluată. In această zi s-au semănat pe 
ansamblul județului 3 150 hectare, adică s-a atins 
un sfert din viteza celei mai bune zile din săp- 
tămina trecută, și s-au pregătit pentru semănat 
alte 7 039 hectare, Pină in seara zilei de 12 apri
lie. în județ s-au semănat in total 92 800 hectare, 
adică 33 la sută din suprafața prevăzută a se 
cultiva în această primăvară.

în ziua de 13 aprilie, activitatea în cîmp a 
fost reluată în tot jude
țul, cu toate forțele, pe 
baza unui program mo
bilizator de lucru stabilit 
de comandamentul jude
țean pentru agricultură, 
în care s-au prevăzut 
măsuri suplimentare pen
tru încadrarea semănatu
lui în termenul stabilit.

în raza de activitate a 
S.M.A. Sibioara, la ora 
5,30, toate tractoarele 
erau pe linia de pornire 
în cele 13 tabere de cîmp. 
La ora 6 au intrat in 
brazdă 31 de semănători 
și 40 de agregate pentru pregătirea tere
nului. „înainte de ultimele ploi am însă- 
mințat 47 la sută din suprafața planifi
cată — ne spune directorul S.M.A., ing. Con
stantin Șerban. Apa rezultată are valoarea unei 
bune irigații pentru răsărire, iar avansul pe 
care l-am avut ne permite să ne încadrăm in 
termenul stabilit, să încheiem însămințatul pină 
la 20 aprilie. Practic, mai avem de însămînțat 
porumbul pe 2 442 hectare, din care am însă
mînțat joi 380 hectare, și cultura de soia. Lu- 
crînd în schimburi prelungite la semănat, adică 
de la orele 6 pină cînd se întunecă, și în schim
bul doi la pregătirea terenului cu 40 de agre
gate, putem încheia lucrarea in 7 zile". Notăm, 
în continuare, măsurile luate pentru ca acest 
program să se desfășoare întocmai. Cele 13 ta
bere de cîmp sînt dotate cu ateliere mobile care 
pot înlătura pe loc orice defecțiune ce apare la 
mașini. Tot aici sînt și autocisternele pentru 
aprovizionarea cu carburanți, pentru a nu se 
face nici o deplasare inutilă. De asemenea, toate

CONSTANȚA

în cîmp, 
toate forțele

cooperativele agricole asigură mecanizatorilor 
mîncare caldă în cîmp.

La cooperativa agricolă Mihail Kogălniceanu, 
care are de semănat cea mai mare suprafață de 
porumb — 559 hectare — aveam să ne convin
gem că mecanizatorii din secția condusă de Du
mitru Hrițac aplică întocmai acest program sub 
supravegherea directă a inginerului-șef Dumitru 
Nicolau și a șefilor de ferme. Ca urmare, aici 
se însămînțaseră pînă vineri dimineață 105 hec
tare cu porumb.

în unitățile consiliului unic agroindustrial Do- 
robanțu, din vecinătate, în ziua precedentă s-a 
putut lucra și mai bine, însămînțîndu-se 834 hec
tare. Aici însă lucrările sînt ceva mai întirziate, 

astfel că ieri, 13 aprilie, 
se însămînțau ultimele 
suprafețe cu floarea- 
soarelui, urmînd să se 
treacă cu toate forțele 
la semănatul celor 2 874 
hectare cu porumb. „Din 
lipsă de mecanizatori, nu 
putem organiza două 
schimburi la pregătirea 
terenului și lucrăm in 
schimburi prelungite, a- 
dică de la ora 6 pină la 
ora 22“ — ne spune
ing. Petre Mirea, direc
torul S.M.A. Dorobanțu. 

Pentru buna desfășu
rare a lucrului, mecanizatorii din acest consiliu 
agroindustrial au în dotarea taberelor de 
cîmp ateliere mobile, iar întreținerea trac
toarelor se face de către echipele de 
service. De asemenea, la prinz se asigură 
mîncare caldă în cîmp pentru cei care lucrează 
la semănat și la prinz și seara pentru cei care 
lucrează la pregătirea terenului. O singură ex
cepție de la această regulă există la C.A.P. Ni- 
colae Bălcescu, unde conducerea cooperativei 
n-a rezolvat problema asigurării mesei pentru 
cei 32 de mecanizatori. Mai notăm răspunderile 
foarte precise pe care le au cadrele de condu
cere din consiliul unic agroindustrial Doro
banțu pe unități, în care se află permanent pen
tru a supraveghea și controla buna desfășurare 
a activității și calitatea lucrărilor, alături de in- 
ginerii-șefi și șefii de fermă, spre a se pune 
baze solide recoltelor record prevăzute să fie 
realizate în acefct an.

George MIHĂESCU 
corespondentul „Scînteii*

„De la început, cînd Intri In brazdă, să 
asiguri tractorului o funcționare perfectă 
- ii spune Petre Voinea, inginerul-șef al 
consiliului agroindustrial, mecanizatorului 
Marin Rădulescu. Cînd motorul tractorului 
are turație constantă, discurile prind toate 
semințele și poți să asiguri o densitate 
optimă".. Această secvență de muncă a 
fost surprinsă de obiectivul aparatului de 
fotografiat pe terenurile cooperativei agri
cole Purani, județul Teleorman. Exigența 
față de calitatea lucrărilor este o con
diție esențială a recoltelor record din 
acest an.

V/teze de lucru sporite prin muncă bine organizată

La cooperativa agricolă Cuza Vodă, județul Constanța, se Insămlnțează ultimele suprafețe cu floarea- 
soarelui Fotografii : E. Dichiscanu

Rezultatele bune obținute 
anul trecut in agricultură 
au situat județul Alba pe 
locul IV in întrecerea dintre 
organizațiile județene de 
partid. Conferirea „Diplo
mei de onoare" îi stimulea
ză pe lucrătorii ogoarelor 
județului să depună o mun
că susținută și de calitate 
pentru obținerea de produc
ții record in acest an. Dealt
fel, această angajare res
ponsabilă este evidențiată in 
aceste zile de buna organi
zare a lucrărilor din campa
nia de primăvară. De la Al
ba ÎUlia Ia Blaj, principala 
zopă agricolă a județului, 
importante forțe sînt con
centrate la pregătirea tere
nului, la erbicidat și semă
nat. La Sintimbru, Mihalț și 
Crăciunelu de Jos, după în
cheierea însămințării ovăzu
lui, mazării și sfeclei de za
hăr. de ieri s-a trecut la se
mănatul porumbului. Din 

datele furnizate de direcția 
agricolă județeană rezultă 
că, pină in seara zilei de 12 
aprilie, pe ansamblul jude
țului s-au însămințat 15 620 
de hectare, din care 1 000 de 
hectare cu porumb.

în consiliul agroindustrial 
Blaj se lucra intens pe te
renurile prevăzute a se cul
tiva cu porumb. Pe tovară
șul loan Solea, președintele 
consiliului agroindustrial, îl 
întilnim pe terenurile C.A.P. 
Sincel, cea mai mare unita
te din cadrul consiliului. 
„Vrem ea pină la sfîrșitul 
săptămînii. viitoare să înche
iem semănatul porumbului 
-- tie spune dînsul. Solul se 
lucrează foarte bine, chiar și 
pe aceste terenuri în pantă. 
Pe majoritatea solelor, pen
tru pregătirea patului germi
nativ este suficientă o sin
gură trecere cu combinato- 
rul". Pe o solă de 80 de hec
tare se aflau patru discuri. 

cinci combinatoare. din care 
două au și instalații de erbi
cidat, precum și două semă
nători pentru porumb. Ingi- 
nerul-șef al C.A.P. Sincel,

ALBA

Gheorghe Btrcea, controlea
ză metru cu metru calitatea 
lucrărilor. „Cînd este voroa 
de semănat, calitatea înseam
nă recoltă, ne spune eL Prin 
părțile noastre timpul este în 
această perioadă schimbător. 
Dar ne-am organizat temei
nic munca pentru ca să nu 
pierdem nici o oră bună de 
lucru".

Terenurile din zona Tlr- 
navei Mici, din consiliile 
agroindustriale Blaj și Jid- 
vei, sint situate pe pante 

expuse la soare, ceea ce le 
permite să se zvînte repede. 
Specialiștii cu care am stat 
de vorbă ne-au spus că dacă 
nu se lucrează la vreme cu 
discurile sau combinatoruL 
pregătirea terenului este în
greunată. Iată de ce aici nu 
se pierde nici o oră bună de 
lucru. La C.A.P. Șona. Ia 
semănatul porumbului se 
aflau patru tractoare cu 
discuri, două combinatoare și 
două semănători. „Vremea 
bună ne ajută, dar depinde 
de noi să 6 punem in va
loare lucrind fără răgaz — 
ne spune Gheorghe Florea, 
președintele cooperativei a- 
gricole. Ogoarele făcute în 
toamnă, fertilizarea terenu
rilor în iarnă ne asigură un 
ritm ridicat de lucru. Toate 
forțele sint concentrate acum 
la semănatul porumbului". 
Pe primarul comunei Șona, 
Ioslf Moko, il găsim pe 
cîmp in mijlocul cooperato

rilor și mecanizatorilor. 
„Execuția grabnică a lucră
rilor depinde numai de noi 
— ne spune el. De aceea 
am pus un accent deosebit 
pe buna organizare a activi
tății. Orice dereglare în flu
xul lucrărilor înseamnă iro
sire de timp, întîrziere la se
mănat". Și in celelalte două 
cooperative agricole din co
mună — la Biia și Sinmi- 
clăuș — se lucra din plin la 
semănatul porumbuluL

Ș-a lăsat seara, dar acti
vitatea nu Încetează. Se lu
crează în continuare la pre
gătirea terenului. Demn de 
relevat este că In majorita
tea unitățilot agricole din 
județ s-au atins vitezele de 
lucru stabilite, ceea ce re
prezintă un argument al 
bunei organizări a muncii.

Ștefan DIN1CA
corespondentul „Scînteii*

iji>îifciiă iia Energia electrică si romlnisMgl-riguros gospodărite, sever economisite!
Reducerea severă a consumurilor energetice, in toate sectoarele de 

activitate, constituie una dintre sarcinile economice majore subliniate in 
repetate rinduri de conducerea partidului. „Se impune să acționăm cu 
mai multă hotărîre — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 21—22 martie — în vederea reducerii consumurilor ener
getice, de combustibil, de carburanți, a consumurilor materiale, in ge
neral, în conformitate cu prevederile planului, cu normele de consum 
stabilite".

Desigur, această cerință de maximă importantă pentru progresul 
neîntrerupt. în ritmuri susținute al economiei naționale se referă. îna
inte de toate, la unitățile industriale, de construcții, agricole, de trans
porturi, recunoscute în general ca mari consumatoare de energie. Nu tre
buie pierdut insă din vedere faptul că și unitățile producătoare de energie 
electrică sint în același timp mari consumatoare de resut-se energetice, 
chiar de energie electrică.

Practic, centralele electrice consu
mă anual milioane de MWh energie 
electrică pentru nevoile proprii ale 
producției, adică pentru funcționa
rea turbinelor și generatoarelor, a 
instalațiilor auxiliare ale cazanelor, 
agregatelor de manipulare a cărbu
nelui, concasoarelor și morilor de 
măcinare a cărbunelui. Iar ceea ce 
atrage atenția este faptul că aceste 
consumuri au o tendință de creștere 
în ultimii ani. Astfel, consumurile 
tehnologice proprii ale centralelor 
electrice din cadrul Ministerului 
Energiei Electrice au crescut de la 
6,7 Ia sută din producția realizată în 
anul 1980 la 6,9 la sută în anul 1982 
și 7,1 Ia sută anul trecut. în centra
lele electrice pe cărbune, consumu
rile tehnologice proprii sînt chiar și 
mai mari, ele reprezentind anul tre
cut, bunăoară. 10,6 la sută din ener
gia electrică produsă.

în centralele termoelectrice se 
consumă însă nu numai energie 
electrică, ci și cantități mari de com
bustibili : cărbuni, hidrocarburi, gaze 
naturale. Normal, se poate spune. 
Numai că. așa cum rezultă din datele 
prezentate, și în privința consumului 
de combustibili se înregistrează o 
tendință de creștere a consumurilor 
specifice pe kWh de energie electri
că produsă.

Evoluția consumului specific 
de combustibil în centralele 

termoelectrice ale Ministerului 
Energiei Electrice

(în grame combustibil 
pe kWh)

convențional

1980 1982 1983

328,4 344,8 349,1

Cum se explică aceste creșteri ale 
consumurilor specifice de energie 
electrică și combustibili în producția 
de energie electrică ? „Făcind o anu
mită sistematizare a factorilor care 
au determinat această evoluție a 
consumurilor energetice, mă voi re

feri la cîteva din cauzele principale 
— ne spune tovarășul ing- Tiberiu Co- 
mănescu, director adjunct al direcției 
tehnice din Ministerul Energiei Elec
trice'. în primul rind, după cum se 
știe, în ultimii ani a sporit simțitor 
ponderea producției de energie elec
trică realizată in termocentralele pe 
cărbune și chiar pe cărbune inferior, 
ale căror instalații au un randament 
inferior față de termocentralele care 
folosesc alte tipuri de combustibil. 
Randamentul unui cazan care folo
sește pentru ardere gaze naturale, 
de exemplu, este de 93—94 la sută, 
în timp ce randamentul unui cazan 
pe cărbune este de numai 85 la sută. 
Apoi, cărbunele trebuie transportat, 
depozitat, concasat, măcinat, ceea ce 
atrage după sine un mare consum de 
energie electrică pentru acționarea 
instalațiilor respective. în al doilea 
rind, în ultimii ani s-au construit 
îndeosebi centrale producătoare nu
mai de energie electrică, de conden
sate cum se numesc, la care consu
murile specifice sînt mai mari decît 
în centralele de termoficare. în al 
treilea rind. consumurile specifice au 
crescut deoarece majoritatea termo
centralelor pe cărbune nu au funcțio
nat la parametrii prevăzut!. în urmă 
cu 2—3 ani au început să se con
struiască o serie de centrale electrice 
de termoficare și. odată cu punerea 
lor in funcțiune, este de așteptat să 
se obțină și o reducere a consumuri
lor specifice de energie. Esențial 
este ca exploatarea și întreținerea 
instalațiilor să se facă in cele mai 
bune condiții".

Intr-adevăr, dincolo de schimbă
rile intervenite in structura produc
ției de energie electrică, nivelul con
sumurilor specifice de energie în ter
mocentrale depinde in mare măsură 
de felul in care se acționează pentru 
funcționarea la parametrii optimi a 
instalațiilor. O demonstrează și ni
velul diferit al consumurilor ener
getice înregistrate în două mari uni
tăți producătoare de energie electri
că : centralele termoelectrice Mintia 
și Ișalnița.

MINTIA: Creșterea pu
terii medii a grupurilor 
energetice — factor esen
țial pentru reducerea con

sumurilor specifice
Experiența acumulată de oamenii 

muncii de la Centrala termoelectrică 
Mintia evidențiază că atit nivelul 
producției, cit și al consumurilor 
tehnologice proprii de energie elec
trică și combustibil depind in mod 

Ce exemplu oferă 
producătorii 

de energie electrică?
FATĂ IN fajă două termocentrale 

CU TEHNOLOGII IDENTICE, 
DAR CU REZULTATE DIFERITE

hotăritor de parametrii cu care 
funcționează grupurile energetice. 
Practic, prin creșterea puterii medii 
a grupurilor energetice, producția de 
energie electrică a sporit cu 10 Ia 
sută in anul 1983 față de anul 1982. 
Acționindu-se în continuare in aceas
tă direcție, în primul trimestru din 
acest an s-au realizat suplimentar 
peste 12 milioane kWh energie elec
trică. Ca urmare a măsurilor luate 
pentru funcționarea constantă la pa
rametri cit mai ridicați a grupurilor 
energetice, producția de energie 
electrică a crescut deci de la o pe
rioadă la alta și, în același timp, 
consumul specific de combustibil s-a 
redus anul trecut cu 34,32 grame 
combustibil convențional pe kWh 
față de anul 1982. De asemenea, în 
primul trimestru din acest an. In 
condițiile depășirii planului de pro
ducție, consumul specific de com
bustibil a fost mai mic cu 0.8 grame 
pe kWh față de norma prevăzută. în 
același timp, este de reținut faptul 

că atit anul trecut, cit și In primul 
trimestru din acest an, consumul 
propriu tehnologic de energie electri
că a fost de circa 7,7 la sută, deci 
sub media pe țară a termocentrale
lor pe cărbune. Cum s-a acționat 
pentru obținerea acestor rezultate ?

— Efectuarea Ia termenele prevă
zute și de cea mai bună calitate a 
lucrărilor de întreținere și reparații 
are o importanță cu totul deosebită 
pentru buna funcționare a grupurilor 
energetice — ne spune ing. Tiberiu 

, Ersev, șef de compartiment in cadrul 
1 termocentralei. Anul trecut, de pildă,

cantitatea cea mai mare de energie 
electrică au realizat-o grupurile 2 și 
3, care au fost în reparație capitală 
in anul 1982, Iar în primul trimestru 
din acest an, cele mai bune randa
mente Ie au grupurile 1 și 4, care au 
fost în reparație capitală anul trecut. 
Se știe insă că, in ultimii ani, ca ur
mare a cerințelor economiei națio
nale, a fost necesar ca grupurile 
energetice să funcționeze perioade 
cit mai mari de timp. De aceea, am 
căutat să scurtăm cit mai mult posi
bil timpul de execuție a reparațiilor, 
fără să facem însă nici un rabat Ia 
calitate.

Iată, în acest sens, cum s-a proce
dat la efectuarea reparațiilor capitale 
la grupurile 1 și 4. în cadrul pregă
tirilor ce s-au făcut cu multe luni 
înainte de începerea lucrărilor, au 
fost întocmite grafice de reparații pe 
flecare instalație și utilaj în parte. 
După cum preciza ing. Tiberiu Anțila, 
șeful serviciului de programare și 
urmărire a producției, știindu-se că 
pornirea în avans a grupului nr. 4, 

de pildă, este strins condiționată de 
terminarea la timp a statorului ge
neratorului și asimilarea producerii 
electrozilor pentru electrofiltre, s-a 
insistat din timp la unitățile furni
zoare pentru asigurarea acestor im
portante subansamble, luindu-se in 
același timp măsuri pentru asambla
rea la sol a unor subansamble șl 
specializarea unor formații de lucru 
pe principalele lucrări și operații.

Ca regulă generală instituită in ca
drul termocentralei, concomitent cu 
efectuarea reparațiilor, la fiecare 
grup energetic se modernizează o se

rie de utilaje și instalații. La grupul 
nr. 4, de exemplu, s-a modernizat 
statorul generatorului, iar la răcito- 
rii pompelor de alimentare cu apă a 
cazanului s-au înlocuit țevile din 
alamă cu țevi din oțel cu aripioare, 
care asigură creșterea suprafeței de 
răcire.

Reținînd esența măsurilor luate, 
fără să intrăm in prea multe amă
nunte tehnice, iată cum s-a acționat 
și pentru reducerea opririlor acci
dentale ale instalațiilor, care deter
mină nu numai importante pierderi 
de producție, ci și creșterea nejusti- 
ficatâ a consumurilor specifice. „De 
cîteva luni — ne spune maistrul 
principal Niculai Lazar — pe fiecare 
schimb s-a organizat cîte o formație 
de 24 lăcătuși și sudori, cu o temei
nică pregătire profesională, care re
mediază operativ orice defecțiune 
apărută la morile de cărbune. De 
asemenea, de mai multă vreme sint 
constituite formații specializate pen
tru execuția reparațiilor la agrega
tele de preparare a prafului de căr

bune". Efectele acestui sistem de lu
cru ? Ca urmare a asigurării unui 
număr sporit de mori în funcțiune, 
puterea medie a fiecărui grup ener
getic a crescut simțitor, deși în ul
tima perioadă calitatea cărbunelui 
primit nu a fost cea mai bună.

IȘALNIȚA: Randamentul 
instalațiilor — sub nivelul 

prevăzut
Termocentrala Ișalnița se înscrie, 

fără îndoială, in rindul unităților 
energetice de frunte ale țării. Do
vada : planul de producție a fost de
pășit cu 203 126 MWh în anul 1933 și 
cu 42 800 MWh în primul trimestru 
din acest an. Paradoxal insă, atit 
anul trecut, cit și in primul trimestru 
din acest an, consumul de energie 
electrică și combustibil pentru pro
ducția de energie electrică a fost mai 
mare decit cel prevăzut. Astfel, 
consumul propriu tehnologic de 
energie electrică a fost de 10,52 la 
sută, față de norma prevăzută de 
8,26 la sută, iar in primul trimestru 
din acest an de 10,26, față de 8,3 la 
sută planificat. Totodată, consumul 
specific planificat de combustibil a 
fost depășit anul trecut cu 44,86 gra
me combustibil convențional pe 
kWh de energie electrică produsă.

Din discuția cu ing. Ștefan Guști, 
șeful serviciului de programare și 
urmărire a producției, am reținut 
mai multe explicații in legătură cu 
depășirea consumurilor specifice de 
energie și combustibil, printre care : 
reducerea Încărcării medii a grupu
rilor ca urmare a diminuării livrări
lor de energie termică la consuma
tori ; funcționare cu turnuri de ră
cire datorită secetei prelungite și a 

Creșterea consumurilor specifice de resurse energetice în centralele 
electrice este determinată de o serie de factori subiectivi, dintre care 
nerespectarea regimului optim de funcționare a instalațiilor atrage in 
mod deosebit atenția. Se cuvine să facem precizarea că livrarea cărbu
nelui cu o putere calorifică sub cea prevăzută în normative nu poate fi 
în nici un caz un argument pentru motivarea creșterii consumurilor spe
cifice de combustibil în termocentrale. Datoria energeticienilor, a mineri
lor este să respecte întocmai normele stabilite, să ia măsuri practice pen
tru îmbunătățirea calității cărbunelui.

Este în interesul major al economiei naționale ca fiecare kWh de 
energie electrică să se realizeze cu consumuri cit mai mici de energie și 
combustibil. Se pot da oricit de multe explicații pentru faptul că în pri
mul trimestru al anului consumul în termocentrale s-a depășit cu 330 000 
tone combustibil convențional, ceea ce reprezintă 6,7 față de prevederi, 
dar nici o explicație nu se justifică atita timp cit consumurile normate 
sînt depășite. întrucit pe ansamblul economiei s-au irosit sute de mii de 
tone de combustibil, care trebuiau să se transforme în energie electrică, 
este necesar un efort comun, conjugat al tuturor oamenilor muncii și fac
torilor de răspundere din termocentrale, unități miniere și constructoare 
de mașini, pentru exploatarea optimă a grupurilor energetice, pentru asi
gurarea la timp și de bună calitate a cărbunelui, instalațiilor și pieselor 
de schimb necesare, astfel ca energia electrică să fie produsă cu consu
muri cît mai reduse de resurse energetice.

Ion TEODOR și Sabin
corespondenții „Scînteii"

CERBU, Nicolae BABALĂU,

debitului de apă scăzut pe rîul Jiu ; 
calitatea slabă, sub valoarea din pro
iect, a cărbunelui consumat ; numă
rul mare de opriri accidentale ale 
agregatelor. în anul 1983, bunăoară, 
s-au înregistrat 113 opriri acciden
tale, care au totalizat un număr de 
2 676 ore, îndeosebi din cauza spar
gerii unor țevi, la cazane. De ase
menea, atît anul trecut, cit și în pri
mul trimestru din acest an s-a depă
șit procentul admis de „nearse", 
adică de combustibil pierdut în 
zgură și cenușă. La toate acestea se 
adaugă neefectuarea la timp a lu-, 
crărilor de reparații la morile de 
cărbune.

Există, prin urmare, un mare nu
măr de neajunsuri de ordin tehnic și 
organizatoric in activitatea termo
centralei. Nu punem acum in discu
ție cine este de vină pentru situația 
creată. Esențial este să se ia neîn- 
tirziat măsuri. hotărite pentru îm
bunătățirea activității termocentra
lei. Subliniem acest lucru deoa
rece se pare că încercările făcute în 
ultimul timp nu sint tocmai reușite. 
Astfel,. pentru îmbunătățirea arderii 
cărbunelui și scăderea consumului 
specific, la cazanul nr. 3 s-au modi
ficat morile și arzătoarele de căr
bune. în urma verificărilor făcute a 
rezultat insă că, intr-adevăr, capaci
tatea de măcinare a morilor de căr
bune a crescut cu 25—30 la sută, dar 
s-a mărit și consumul specific de 
energie cu 25—30 la sută, în loc să 
scadă. Mai mult, vechile arzătoare 
nu asigură arderea corespunzătoare 
a cărbunelui in noile condiții, iar de
bitul de abur al cazanului s-a dimi
nuat. Iată de ce se impune un spri
jin mai activ din partea specialiști
lor din minister șl institutul de 
cercetări de specialitate pentru rezol
varea problemelor cu care se con
fruntă colectivul acestei termocen
trale.
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESGU,
r

Convorbiri intre tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășul Dragoslav Markovici,
președintele Prezidiului C. C. al U. C. I.

DEJUN OFERIT ÎN CINSTEA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut, vineri, 
.1.3 aprilie, convorbiri ■ cu tovarășul 
Dragoslav Markovici, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 

' Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.
La convorbiri au participat:
Din partea română : . tovarășa 

Elena Ceaușescu. membru al Comi- 
n tetulul Politic Executiv al C.C, al 

P.C.R., prim vicaprim-ministru al 
guvernului, tovarășii !Ibn Stolah, 
membru, supleant al. Comitetului po-. 
Mic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andfel, membru 'Ju- ' 
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R,, ministrul afa
cerilor externe, Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., consilier 
al secretarului general al partidului 
și președintelui Republicii Socialiste 
România, Dumitru Popa, membru al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul tării 
noastre la Belgrad.

Din partea iugoslavă î Aii Șukria, 
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Vlado Janjici, secretar executiv al 

Prezidiului C.C. al U.C.I., Milos Me- 
lovski, ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București, alte persoane ofi-' 
ciale.

Tovarășul Dragoslav Markovici a 
salutat vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a- tovarășei Elena 
Ceaușescu. in Iugoslavia, manifestin- 
du-și convingerea că aceasta va con
tribui la extinderea pe mai departe 
a relațiilor de prietenie, colaborare 
și bună vecinătate dintre Republica 
.Socialistă Federativă Iugoslavia . și 
Republica Socialistă România, dintre 
partidele și popoarele noastre. Tot
odată, tovarășul DragoslaviMarkovlei 
ft adresat tovarășului -Nicolae.' 
Ceaușescu, conducerii partidului și 
statului nostru un cald salut din 
partea Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la rindul său, un oald salut 
conducerii Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, comuniștilor din Iugosla
via prietenă și a exprimat convin
gerea că actualul dialog româno- 
iugoslav Ia nivel inalt va da un nou 
impuls dezvoltării multilaterale a

bunelor raporturi dintre partidele, 
țările Și popoarele noastre.

Cei doi conducători de partid au 
procedat la un schimb de vederi 
privind activitatea și preocupările 
Partidului Comunist Român și ale 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
căile și mijloacele dezvoltării pe 
mai departe a colaborării și conlu
crării dintre P.C.R. și U.C.I.

în cadrul convorbirilor, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Dragoslav Mar
kovici au. dat o deosebită apreciere 

. raporturilor dintre Partidul . Comu- 

.. nișț. Român și Uniunea Comuniștilor 
, ..dip.,Iugoslavia.' A fost' reafirmată ho- 
i '.Tărîrea celor două partide. de a' în

tări și adinei colaborarea dintre ele, 
de a spori contactele și schimburile 
de experiență in probleme de inte
res comun, subliniindu-se că aceas
ta are o mare importanță pentru 
dezvoltarea in general a relațiilor 
român'o-iugoslave, pentru aprofun
darea aontinuă a prieteniei și con
lucrării dintre țările noastre.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială și prietenească, 
de respect și înțelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat vineri, 
13 aprilie, la un dejun oferit în 
onoarea lor de tovarășul Mika 
Șpiliak, președintele Prezidiului Re

7-

în
(Urmare din pag. I)

S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea promovării colaborării în 
domeniul științei și tehnicii, al In- 
vățămintului și culturii, precum șl 
în alte domenii de interes comun.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mika Șpiliak, in cadrul convorbiri
lor dedicate problemelor interna
ționale, au făcut un larg schimb de 
opinii și informații asupra proble
melor majore ale vieții mondiale, 
ți in mod deosebit asupra situației 
ți evoluției din Europa, asupra ne-

încheierea 
convorbirilor 

oficiale
(Urmare din pag. I) 

publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, și tovarășul Dragoslav Mar
kovici. președintele Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Erau prezente persoanele oficiale 
române și iugoslave care au luat 
parte la convorbiri.

cesitățil opririi cursei înarmărilor, 
și trecerii la dezarmare, in primul 
rind la dezarmarea nucleară, a 
transformării Balcanilor intr-o zonă 
a păcii și colaborării, fără arme 
nucleare, precum și asupra situa
ției din zona Mediteranei și din 
Orientul Mijlociu.

De asemenea, s-a făcut un schimb 
de opinii asupra stărilor de criză 
și conflict existente 'in diferite re
giuni ale lumii. în acest context a 
fost subliniat interesul celor două 
țări pentru rezolvarea cit mai ra
pidă, pe cale pașnică, a acestor

Cere
(Urmare din pag. I)
țațe de'osebită in relațiile dintre 
România și Iugoslavia. Convorbi
rile purtate cu acest prilej, care 
se înscriu în cadrul dialogului con
tinuu, permanent Ia nivel inalt„ 
au pus din nou în lumină dorința co
mună de a se acționa în continuare 
pentru a da un și mai puternic 
impuls extinderii și aprofundării ra» 
porturilor de: psfatenie și colaborare ' 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre, în folosul lor. al cauzei so
cialismului, progresului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, după ee 
și-au luat un călduros rămas bun de 
la tovarășul Dragoslav Markovici, 
președintele Prezidiului C.C. al 
U.C.I., au fost însoțiți de tovarășul 
Mika Șpiliak, președintele Prezidiu
lui Republicii Socialiste Federa-

Exprimînd' satisfacția pentru re
zultatele fructuoase ale vizitei, to
varășul Mika Șpiliak și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au toastat pentru 
prosperitatea și fericirea popoarelor 
celor două țări, pentru noi suc
cese in construcția socialistă în Re
publica Socialistă România și Repu

conflicte, a tuturor problemelor li
tigioase dintre state.

în mod deosebit au fost discutate 
problemele legate de criza econo
mică mondială și de acțiunile ce 
trebuie întreprinse in vederea in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale.

în timpul schimbului de opinii 
s-a constatat cu satisfacție simili
tudinea și gradul înalt de apro
piere al punctelor de vedere ale 
celor două țări in problemele 
discutate.

La încheierea convorbirilor, to
varășii Nicolae Ceaușescu și Mika

monia ple
tive Iugoslavia, de la Karadjordjevo, 
reședința înalților oaspeți români, 
pină la aeroportul din Osijek.

Ceremonia plecării, care a avut loc 
aici, a fost marcată de onoruri mili
tare. Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale României și Iugo
slaviei. S-au intonat imnurile de stat 
ale celor două țări. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Mika Șpiliak au trecut 
Jri revistă garda de onoare.

Ceaușescu șl to- 
vărășa Elena Ceaușescu și-au luat 

’ apoi rămas buri de la oficialitățile 
iugoslave venite sâ-i salute la ple
care. Erau prezenți tovarășii Lazar 
Moisov, secretar federal pentru afa
cerile externe, Aii Șukria, membru 
al Prezidiului C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Milenko 
Boianici, secretar federal pentru co
merțul exterior, președintele părții 
iugoslave în Comisia mixtă iugosla- 

blica Socialistă Federativă Iugosla
via, pentru întărirea și dezvoltarea 
pe mai departe a prieteniei și con
lucrării multilaterale româno-iugo- 
slave, dintre partidele și statele 
noastre, pentru pace șl colaborare 
in întreaga lume.

Șpiliak și-au exprimat satisfacția 
pentru convorbirile purtate și pen
tru rezultatele vizitei și au apreciat 
că acestea reprezintă o nouă con
firmare a prieteniei tradiționale 
româno-iugoslave. Cei doi pre
ședinți au exprimat convingerea că 
vizita va da un nou impuls întări
rii relațiilor bilaterale și colaboră
rii multilaterale între cele două 
țări prietene, pe baza principiilor 
bunei vecinătăți, respectului și în
crederii reciproce — ceea ce este 
In Interesul ambelor țări, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

cârii
vo-românâ de colaborare economics 
și tehnico-științifică, Vlado Janjici; 
.secretar executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., Milan Veres, adjunct al se
cretarului federal pentru afacerile 
externe, general-colonel al armatei 
populare iugoslave Milan Acici, 
Milan Raikovici, președintele Adună
rii orașului Osijek, Zvonlmir Erak, 
președintele Conferinței orășenești a 
Uniunii Comuniștilor din Osijek, alt» 
persoane oficiale.

Aii fost de față ambasadorul 
României la Belgrad, Dumitru Popa, 
și ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, Milos Melovski.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un călduros ră
mas bun de la tovarășul Mika Șpiliak.

La ora 16,05, ora locală, aeronava 
prezidențială a decolat, indreptîn-' 
du-se spre patrie.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■»■■■

{oamenii MUNCII CONSTRUCTORI $1 CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ ]

| ȘCRJSOM DE LA CITITORII „SCÎNTEH“_\
REMARCABILE FAPTE 

DE MUNCĂ

i

Nouă zile
Mă număr printre zecile de mii 

de oameni ai muncii care lucrează 
in întreprinderile ridicate in muni
cipiul Cluj-NapOca in ultimele două 
decenii. Fabrica noastră de mașini 
de rectificat a fost construită in 
urmă cu 10 ani. Ea este rezultatul 
gîndirii cutezătoare, revoluționare 
a secretarului general al partidului^' 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pri
vind realizarea pe cuprinsul patriei 
a unor moderne unități industriale, 
care să asigure producerea cu forțe 
proprii a unor mijloace tehnice de 
înaltă calitate, necesare economiei 
naționale și pentru export. Colecti
vul nostru, care la început. era 
foarte tipar — virsta medie nu de- > 
pășea 22 de ani — a reuștt ca, 
de la un an la altul, să asimileze 
și să producă un număr tot măi 
mare de mașini de rectificat cu 
înalte performanțe tehnice. Am în
ceput producția cu două tipodimen- 
siuni. și acum avem in fabricație 
134 tipuri de mașini ■ de rectificat 
elemente hidraulice — dintre care 
34 au performanțe de nivel mon
dial. Programul de fabricație mai 
cuprinde și mașini speciale de 
mare precizie pentru * * unități din 
ramuri industriale ou tehnică de 
vîrf, in vederea reducerii importu
rilor, Toate acestea sint concepute 
și proiectate de obiectivele de spe
cialiști din cadrul fabricii și de la 
Institutul de- cercetare științifică și 
inginerie .tehnologică Titan, ceea ce 
demonstrează posibilitățile creatoa
re de care dispunem pentru reali
zarea unor asemenea mijloace teh
nice cu inalți parametri calitativi.

Examinindu-se alte probleme ma
jore ale vieții internaționale, s-a 
subliniat că este imperios necesar să 

•se acționeze cu fermitate pentru so- 
1 luționarea prin mijloace . pașnice, ;) 
prin tratative, a tuturor diferendelor •> 

; dintre state. •••• ' .‘««i «« v
Convorbirile au reafirmat hotărî- ț/

• rea României și Iugoslaviei de a în
tări conlucrarea pe arena mondială, 
de a-și aduce contribuția la rezolva
rea justă, democratică, a marilor 

■ probleme ale vieții internaționale, la 
promovarea păcii, securității și coo
perării in Balcani, in Europa și în 
lume.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere, stimă și respect reciproc.

Ne mindrim, totodată, și cu ceea 
ce s-a realizat in municipiul Cluj- 
Napoca, ca și in țara întreagă in 
anii construcției socialiste. Este 0 
mare satisfacție să privești zona 
industrială „Someș-Nord“ unde se 
află și fabrica noastră. Aici au fost 
înălțate in această perioadă de 
mari victorii in dezvoltarea econo- 
mico-soctală a patriei : Combinatul 
de utilaj greu,-întreprinderile „Sin-

cît un. an
terorn", „Sanex", „Unirea", Între
prinderea de mecanizare a agricul
turii și industriei alimentare, filiale 
ale unor' institute de Cercetări, Fa
cultatea de mecanică a Institutului 
politehnic. Noile construcții indus
triale din municipiul' Cluj-Napoca 
au făcut ca.producția industrială să 
crească, față de 1965, de aproape 7 
ori. In. prezent, nivelul producției 
orașului din anul 1950 se realizează 
in mai puțin de 9 zile, iar produc
ția industrială a întregului județ 
Cluj este de 41 de ori mal mare 
față de anul 1938. Multe din pro

O mîndrie a orașului, o mîndrie 
a industriei chimice

Deși'municipiul Tirgu Mureș dis
punea de o oarecare zestre econo
mică și inainte de eliberare, adevă
rata sa dezvoltare industrială s-a 
produs — asemenea întregii țări — 
în cei 40 de ani.al libertății noastre. 
Ca martor ocular al unei bune 
părți'din această perioadă, pot spu
ne că In acest răstimp, și îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, au fost create, in primul rind, 
fabrici și uzine noi. Totodată, ve
chile întreprinderi, în general mă
runte, cuprinzind rareori mai mult 
de 100 de muncitori, au fost regru
pate in unități puternice ale in
dustriei socialiste de stat.

Bineînțeles, una din marile re
alizări ale socialismului petrecute 
in orașul de pe Mureș este con- 

. strucțîa, in urmă cu mai bine d.e 
două decenii, a marelui combinat 
de îngrășăminte chimice ,,Azomu- 
reț“. Activitatea acestei unități de 
frunte a chimiei românești a de
marat cu numai citeva instalații. An 
de an întreprinderea s-a extins 
continuu. . 

dusele unităților clujene se exportă 
în veste 60 de țări ale lumii.

Ca și toți cei ce muncesc pe me
leagurile patriei noastre, noi, oa
menii muncii de la Fabrica de ma
șini de rectificat, einiem angajați 
cu întreaga capacitate și experiență 
de care dispunem in întrecerea so
cialiste pentru a cinsti cu noi fap
te de muncă cea de-a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare na
țională și Socială, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
XIII-lea al partidului,

loan RAȚ1U 
maistru principat
Fabrica de mașini rfe rectificat 
Cluj-Napoca

Intr-un timp relativ scurt, s-au 
construit și pus in funcțiune și 
alte obiective . economice, intre 
care țesătoria de mătase, s-au dez
voltat și modernizat mai multe din 
unitățile existente — Electromureș, 
Prodcomplex, Fabrica de produse 
lactate și altele. Energetica, chimia, 
construcțiile de mașini și prelu
crarea metalelor dețin, împreună, 
aproape jumătate din producția in
dustrială a județului. Azi, pentru 
realizarea echivalentului producției 
industriale din anul 1965 sini ne
cesare doar 76 de zile. Totodată, 
producția industrială pe . locuitor a 
ajuns să depășească 100 000 lei. Este 
o cifră care atestă convingător 
sporirea continuă a forței materiale 
a municipiului Tirgu Mureș, întrea
ga lui înfățișare căpătihd, și sub 
acest aspect, strălucirea pe care o 
merită aceste străbune plaiuri ro
mânești.

Adrian ÎNSURAȚELU 
secretarul comitetului de partid 
de la Combinatul chimic 
„Azomureș" din Tirgu Mureș

Comuna crește 
vâzînd cu ochii
Comuna noastră, Gugești, eu 

peste 6 OO0 de locuitori, altădată o 
localitate cu profil exclusiv rural 
din județul Vrancea, a cunoscut in 
anii construcției socialiste o remar
cabilă dezvoltare economică și ur
banistică. Fără. îndoială că agricul
tura a fost și rămine și in prezent 
domeniul principal al activității 
noastre, munca fiindu-ne răsplătită 
cu producții bune, pentru că s-au 
schimbat mult condițiile de produc
ție agricolii.'

Dar în rindurile acestea doresc-tă 
vorbesc despre alte schimbări. Să 
arăt, în primul rind, că economia 
comunei s-a diversificat odată cu 
dezvoltarea unor unități industriale, 
in care lucrează acum peste 2 600 
de locuitori. In aceste activități, cu 
caracter „neagricol,. o mare pondere 
a căpătat valorificarea superioară a 
lemnului provenit din pădurile 
Vrancei. Fabrica de prelucrare a 
lemnuluiobiectivul principal de 
pe platforma industrială d comu
nei — a fost modernizată și dez
voltată prin construirea și punerea 
in funcțiune . a unor noi capacități 
de producție de înaltă tehnicitate și 
productivitate.

Cum era și firesc, noile dimen
siuni economice ale comunei au 
adus- după sine ți noi dimensiuni 
Urbanistice. Alături de casele țără
nești tradiționale, avem acum și un 
ansamblu de blocuri de locuințe cu 
350 de apartamente, unități comer
ciale cu spații ce depășesc 1 000 me
tri pătrați. Căminul cultural, bi
blioteca, clubul, școlile întregesc ți 
ele noua înfățișare a comunei, pe 
care ne-o dorim tot mai' frumoasă. 
Și așa ne-o și facem, cu toți îm
preună, , ' . i

Stelata BALINT
, primarul comunei Gugești, 
județul Vrancea

BACĂU Cărbune 
peste pian

Hotărîți să răspundă prin fapte 
chemării secretarului general al 
partidului de a da patriei cit mai 
mult cărbune, minerii, din bazinul 
Văii Trotușului, care se numără 
printre fruntașii întrecerii socialiste 
din țară, și-au intensificat efortu
rile scoțînd zilnic .,1a lumină" pește 
prevederile planului sute de tone 
cărbune de bună calitate. Prin 
aplicarea unor tehnologii corespun
zătoare fiecărui strat aflat în ex
ploatare, folosirea mai bună a mij
loacelor mecanice și îndeosebi a 
combinelor de înaintare și excava
ți!, prin organizarea fluxurilor de 
producție, ridicarea pregătirii pro
fesionale, întărirea ordinii și disci
plinei la Vermești, Leorda, Rafira, 
Asău și in alte s,ectoare de exploa
tare, minerii au extras peste preve
deri 3 500 tone cărbune brun. între 
fruntașii întrecerii se numără bri
găzile conduse de Nistor Ioanisim, 
Constantin Soroceanu. Gheorghe 
Lupchlan, Gheorghe Ariton, Aris- 
totel Crihan. (Gh. Baltă, corespon
dentul „Scînteii").

VRANCEA 
Noi capacități 
de producție

în primul trimestru al acestui an, 
pe șantierele de investiții industria
le din județul Vrancea au fost lua
te măsuri suplimentare pentru fi
nalizarea cit mai rapidă a unor noi 
obiective economice. Ca urmare a 
acestei preocupări, în cadrul între
prinderii metalurgice din Focșani, 
recent, au fost puse în funcțiune 
două noi linii tehnologice. Este 
vorba de noua capacitate a lami
norului de sirmă, cu care s-au în
cheiat lucrările Ia acest obiectiv. 
Tot la această întreprindere a fost 
pusă în funcțiune o linie de fabri
care a profilelor mijlooii.

Pe un alt mare șantier din ju

deț, la Combinatul de celuloză si 
hirtie din Adjud, au fost terminate 
lucrările de construcții-montaj pen
tru o nouă capacitate de carton 
ondulat. (Dan Drăgulescu, cores
pondentul „Scînteii").

VÎLCEA Producție fizică 
suplimentară, consum 
de energie electrică 

scăzut
Colectivele unităților Industriale 

din județul Vilcea au depășit, de 
la începutul anului și pină - acum, 
prevederile planului la producțla- 
marfă cu 130,9 milioane lei, con
cretizate in 360 tone țiței. 6,2 mi
lioane metri cubi gaze- asociate, 
3 635 tone PVC. 768 tone perdore- 
tilenă. 61 842 tone sare în soluție, 
10 350 tone calcar pentru industria 
chimică și altele. Eficiența activi
tății productive din industria ju
dețului este ilustrată și de altă ci
fră : întregul spor de producție a 
fost realizat cu energie electrică e- 
conomisită. aceasta însumind 18,5 
milioane kWh. (loan Stanciu, co
respondentul „Scînteii").

BOTOȘANI Livrări 
suplimentare la export

Nouă colective muncitorești bd- 
toșănene au realizat o depășire a 
sarcinilor la export, corespunzătoa
re perioadei ce a trecut din acest 
an. in valoare de peste 23 milioane 
lei. Aceasta se datorează creșterii 
productivității muncii în unitățile 
respective și onorării contractelor 
lunare Încheiate cu partenerii ex
terni cel tîrziu la data de 20 a fie
cărei luni. Cu cele mai bune re
zultate se înscriu întreprinderile de 
fire sintetice „Meiana", de țesături 
subțiri tip in, „Integrata" și de 
mecanică din Botoșani, precum și 
de sticlărie și porțelan din Do- 
rohoi. (Silvestri Ailenei, corespon
dentul „Scinteii").

TELEORMAN 
Produse noi 

și modernizate
Creșterea continuă a calității pro

ducției, Înnoirea și modernizarea 
acesteia constituie obiective priori
tare ale întrecerii socialiste pe care 
o desfășoară oamenii muncii din 
unitățile industriale ale județului 
Teleorman. în perioada care a tre
cut din acest an, la întreprinderea 
de rulmenți, întreprinderea de pa
nouri și tablouri electrice, între
prinderea de aparataje și accesorii 
din Alexandria, întreprinderea 
mecanică pentru agricultură și in
dustrie alimentară Roșiori de Vede, 
Combinatul de îngrășăminte chimi
ce Turnu Măgurele și întreprinde
rea metalurgică ■ Zimnicea au fost 
asimilate în fabricație noi produse. 
Intre care rulmenți, mijloace de 
automatizări, electronice și electro
tehnice, captatori solari, mașini și 
utilaje agricole, Îngrășăminte chi
mice, țevi sudate din oțel. De re
marcat este și făptui că în acest an 
valoarea produselor noi și moder
nizate depășește 4,4 miliarde lei, 
fiind cu 35 la sută mal mare decit 
realizările din 1983. (Stan Ștefan, 
corespondentul ,;Scinteii“).

TULCEA Minereuri 
peste prevederi

Minerii din județul Tulcea au ex
tras în acest an importante canti
tăți de minereuri peste sarcinile de 
plan. Organizînd mai bine munca 
în abataje și cariere, oamenii mun
cii de la exploatările miniere Al- 
tin-Tepâ și Mahmudia-Somova au 
extras și livrat suplimentar peste 
4 000 tone minereuri complexe, 2 000 
tone cyarțită, 30 tone cupru, plumb 
și fier în concentrate. întregul spor 
de producție a fost obținut pe sea
ma creșterii productivității muncii. 
(Neculaj Amihulesei, coresponden
tul „Scînteii").
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ACTIVITATE DE PARTID INTENSA PENTRU

SPORIREA CONTRIBUȚIEI SPECIALIȘTILOR DIN AGRICULTURA
IA REALIZAREA DE

Acționînd în spiritul hotărîrilor 
Congresului al XIX-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, al indi
cațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare, Comitetul jude
țean de partid Arad a acor
dat și acordă o atenție prioritară rea
lizării unor producții agricole vege
tale și animale cît mai mari, în con
diții de înaltă productivitate și cu 
cheltuieli materiale cît mai mici pe 
unitatea de produs.

Pornind de la teza fundamentală a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, potrivit 
eăreia obținerea unor producții agri
cole superioare este de neconceput 
fără introducerea rapidă și perma
nentă a cuceririlor științei și practicii 
avansate în agricultură, comitetul 
județean de partid se preocupă in
tens de creșterea rolului specialiști
lor în soluționarea problemelor ma
jore ale agriculturii județului. In a- 
cest scop, secretarii comitetelor de 
partid orășenești și comunale, din 
unitățile agricole au fost și sint in- 
struiți periodic asupra modului în 
care organele și organizațiile de par
tid trebuie să lucreze cu specialiștii, 
iar membrii biroului comitetului ju
dețean și alți tovarăși cu munci de 
răspundere din aparatul și activul 
de partid au fost repartizați pe con
silii unice agroindustriale și orga
nizații de partid, pentru a asigura, 
astfel, o îndrumare competentă, un 
control și un sprijin permanent în 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin, 
în adunări sau consfătuiri cu activul 
de partid din agricultură, în ședin
țele biroului și secretariatului comi
tetului județean, în cele ale orga
nelor și organizațiilor de partid, 
multe dintre ele organizate la fața 
locului, s-au analizat permanent 
stilul și metodele de muncă folosite 
în conducerea și îndrumarea activi
tății cadrelor de specialitate, acțio- 
nîndu-se pentru extinderea și gene
ralizarea experienței pozitive. Așa, 
de pildă, în mod sistematic, înaintea 
începerii campaniilor agricole și în 
alte împrejurări, țirtfnd seama de 
propunerile făcute cu diferite 
ocazii de către comuniștii din 
I.A.S., C.A.P. și S.M.A., organizăm 
înțilniri. consfătuiri și schimburi de 
experiență cu cadrele de specialitate 
din agricultură. Ele se desfășoară 
atit la nivelul județului, cît și pa 
consilii unice agroindustriale, pe ra
muri de producție, evidențiind cu 
acest prilej cele mai bune experien
ță, precum și neajunsurile din acti
vitatea specialiștilor, modul in care 
trebuie să acționeze organizațiile de 
nartid spre a-i antrena mai eficient 
în activitatea politico-organizatorică 
pentru obținerea unor rezultate su
perioare.

O atenție deosebită am acordat și 
acordăm ridicării permanente a ni*  
veMui de pregătire a specialiștilor. 
Preocupările în această direcție vi
zează atit perfecționarea în mod 
individual a cunoștințelor prin stu
diu, cit și organizarea unor acțiuni 
colective pentru toți specialiștii — 
schimburi de experiență, demonstra
ții practice-.oi'bte. &e Astf^iy’ 
ultimii doi ani, pe baza unultw 
program concret, 280 de specia
liști au absolvit diferite cursuri de

perfecționare la nivel central, iar pe 
plan local, numai in perioada <le 
iarnă 1983—1984, peste 1 500 au fost 
instruiți pe serii de cite 2—4 zile, atit 
la nivelul comitetului județean de 
partid, cit și al organelor agricole 
județene, cu principalele sarcini ce 
le revin in acest an pentru a-și aduce 
întreaga contribuție Ia obținerea u- 
nor producții record.

Activitatea desfășurată de organele 
și organizațiile de partid in rîndurile 
specialiștilor din agricultură este 
mult înlesnită și de faptul că a- ■ 
proape 50 la sută din aceștia sînt 
membri de partid. In spiritul hotărî- 
rli Plenarei C.C. al P.C.R. din mar
tie 1983, de a întări rîndurile orga
nizațiilor de partid de la sate prin

producției de cereale, iar în cadrul 
acesteia a culturii griului și mai ales 
a porumbului — culturi care ocupă 
27,6 la sută și, respectiv, 32,3 la sută 
din terenul arabil — drept unul din
tre obiectivele prioritare ale muncii 
organizațiilor de partid. Pentru atin
gerea lor este necesar — intre altele 
— ca organele și organizațiile de 
partid să-și îmbunătățească munca 
desfășurată în rîndurile specialiștilor. 
Cu prilejul controalelor întreprinse 
de către comitetele județean, orășe
nești și comunale de partid s-a con
statat existența unor deficiente în 
activitatea unor specialiști din agri
cultură, în munca politico-educativă 
desfășurată in rîndul acestora. Edi
ficator în acest sens este și faptul că

PRODUCȚII RECORD

VIAȚA DE PÂRTID ÎN JUDEȚUL ARAD

primirea în partid și a celor mai 
buni specialiști, in cursul anului tre
cut au fost primiți în rîndurile comu
niștilor 79 de asemenea cadre, iar 
alții 105 sînt cuprinși în studiul da 
perspectivă pentru acest an.

Pentru perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale organizato
rilor de partid, președinți ai consi
liilor unice agroindustriale — cadre 
cu un rol deosebit de important în 
desfășurarea muncii de partid in 
rindul specialiștilor din agricultură 
—- au fost inițiate schimburi de ex
periență în unitățile cu cele mai 
bune rezultate, pentru a avea ce să 
învețe, pentru a le da posibilitatea 
să diversifice în activitatea practică 
metodele de lucru cu specialiștii. 
Asemenea schimburi de experiență, 
cum au fost cele de la CUASC-urile 
Felnac, Chișineu-Criș, au urmărit 
printre altele și creșterea continuă 
a competentei acestora în coordona
rea și conducerea întregii activități 
politice și educative în rîndul specia
liștilor, intensificarea controlului a- 
supra modului în care aceștia se 
preocupă de efectuarea tuturor lu
crărilor agricole în scopul obținerii 
unor producții tot mai mari. Ace
leiași cerințe îi răspunde și înca
drarea in activul de partid a celor 
mai buni specialiști, pe care-i reco
mandă rezultatele practice, capacita
tea organizatorică, priceperea de a 
găsi goluții pentru rezolvarea proble
melor.

în concordantă cu obiectivele ce 
decurg din planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a țării, 
comitetul județean de partid a sta
bilit, în funcție de condițiile locale 
confrate, factorii care acționează a- 
eupra creșterii producției agricole. 
Cu ajutorul unor largi colective de 
activiști de partid, specialiști din or
ganele agricole județene și din pro
ducție au fost întocmite programe 
speciale de dezvoltare și moderniza
re a producției agricole, în care sînt 
prevăzute măsuri complexe pentru 
creșterea producției de cereale, le-; 
gume, fructe și struguri, intensifica- , 
rea dezvoltării zootehnici, extinderea 

^mecanizării, chimizării, ,-â irigațiilor.’;
Comitetul județean de partid con-’1 

sideră creșterea în ritm susținut

în 1983 cîteva zeci de specialiști din 
cooperativele agricole de producție 
au trebuit să fie sancționați pentru 
slaba organizare a muncii, nerespec- 
tarea tehnologiilor de lucru și pentru 
rezultatele necorespunzătoare obți*  
nute in producție. Unele unități, 
printre care C.A.P.-urile Beliu, 
Chisindia, Craiva, Dezna și altele, și 
datorită slabei activități desfășurate 
de specialiști, au obținut producții de 
grîu sub nivelul planificat, al posi
bilităților existente. Ceea ce reflec
tă In mod clar și faptul că activita
tea desfășurată de organizațiile și 
organele de partid în rîndul specia
liștilor prezintă carențe pentru a că
ror înlăturare trebuie să acționăm 
cu toată hotărîrea.

In sectorul de creștere a animale
lor, pe lingă unele rezultate pozitive, 
în multe unități, printre care C.A.P.- 
urile Tauț, Craiva, Dud și Cărând 
persistă mari neajunsuri, ceea ce a 
făcut ca producția medie de lapte pe 
cap de vacă furajată să fie cu totul 
necorespunzătoare. Cauzele acestei 
situații sînt, firește, multe. Deficitul 
de furaje, spațiul de cazare insufi
cient, slaba preocupare pentru mo
dernizarea și mecanizarea principa
lelor lucrări, tolerarea de către spe
cialiști a unor abateri inadmisibile 
de la tehnologii și lipsa de răspun
dere din partea acestora s-au resimțit 
cu efecte negative in activitatea 
unor unități agricole. Dar, trebuie să 
recunoaștem deschis, asemenea defi
ciențe ar fi putut fi înlăturate său

mult diminuate dacă activitatea or
ganelor și organizațiilor de partid ar 
fi avut permanent in centrul ei ana
liza acestora și s-ar fi adoptat mă
suri politico-organizatorice concrete, 
în funcție de problemele existente 
în fiecare unitate ; dacă specialiștii 
ar fi fost angajați sistematic in solu
ționarea acestor probleme nu prin 
cerințe generale de felul „să luați 
măsuri pentru îndreptarea lucruri
lor", ci prin sarcini concrete, cu ter
mene și responsabilități precise, cu 
obligativitatea de a raporta în fata 
organizației de partid, a consiliului 
de conducere al unității asupra în- 
denlinirii lor. Un asemenea stil de 
muncă revoluționar în rindul specia
liștilor din agricultură nu s-a extins 
incă pe măsura cerințelor, organiza
țiile de partid trebuind să găsească 
modalități de a desfășura o muncă
intensă în rindul acestora, de a-i face 
să se manifeste în întreaga lor. ac
tivitate ca buni specialiști, ca buni 
revoluționari.

Concluziile desprinse in ultima pe
rioadă de comitetul județean de par
tid din analizele și controalele efec
tuate ne atrag atenția că trebuie să 
luptăm cu mai multă hotărâre pentru 
înlăturarea unor practici rutiniere, 
combaterea pasivității . și inerției 
unor factori de conducere și specia
liști, să instaurăm la toate nivelurile 
un stil de muncă dinamic, operativ, 
caracterizat prin inițiativă și compe
tență profesională, să eliminăm ten
dințele de superficialitate in studie
rea și soluționarea unor probleme. 
Ceea ce urmărim in prezent cu stă
ruință este dezvoltarea capacității 
organizațiilor de partid, creșterea ro
lului lor în soluționarea problemelor 
pe care le ridică înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare, mobili- 
zind toate forțele materiale și uma
ne de care dispunem, pentru ca în 
toate unitățile agricole, cu participa
rea energică, responsabilă a tuturor 
specialiștilor, să se aplice măsuri op
time pentru organizarea superioară 
a producției și a muncii, gospodări
rea rațională a mijloacelor materiale 
și financiare, dezvoltarea democra
ției cooperatiste, întărirea ordinii și 
disciplinei în folosirea pămîntului, 
îmbunătățirea activității consiliilor 
unice agroindustriale și, pe această 
bază, obținerea unor producții record 
in acest an.

Vîorel IGRJET
secretar al CqrnjtetuM județean 
Arad al P.C.R.

Imagine semnificativă pentru pasiunea și talentul pionierilor țârii: grupul, vocal al Casei pionierilor din Timișoara In 
preajma pregătirii unul nou spectacol dedicat celei de-a 35-a aniversări a creării Organizației pionierilor din țara 

noastră
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Dramaturgia unei epoci
Nu este deloc sim

plu să structurezi 
„materialul" unei is
torii literare a drama
turgiei contemporane 
românești. în orice 
caz, Romulus Diaco
nescu a pornit de la 
premisa că textul dra
matic trăiește și în 
afara scenei, destinul 
său nu se leagă nea
părat de luminile 
rampei.

Dintre toate, ideea 
grupării lucrărilor în 
funcție de temele a- 
bordate pare a avea 
prioritate în orice ten
tativă vastă de siste
matizare și analiză. 
Lucrurile se complică 
atunoi cînd o operă 
oferă o deschidere 
largă spre mai multe 
teme. Filozoficul și 
socialul, eticul și poli
ticul pătrund și se in
terferează azi in ori
ce lucrare dramatică 
mai de seamă. Este 
necesar să se țină 
seama de situațiile- 
problemă, de solicita
rea cititorului și res
pectiv a spectatorului, 
de demersul euristic, 
de patosul (ce nu este 
străin nici speciilor 
literare din sfera' co
micului) relevării ade
vărului. Predilecția 
pentru anumite proce
dee artistice și figuri 
de stil, pentru drama 
socială, morală sau de 
redescoperire a isto
riei prin prisma con
temporaneității face 
ca unii autori să fie 
„înrudiți" prin opere
le lor și analizați îm
preună. Toate acestea 
le-a avut in vedere 
Romulus Diaconescu 
atunci cind și-a con
ceput cartea în care, 
de la bun început, se 
precizează că nu apar 
numele autorilor „cu 
oarecare experiență 
scenică, dar fără piese 
editate".

Mai mult, el a ținut 
seama de tot ce s-a 
scris mai important ca 
exegeză critică — pre
fețe, cronici literare, 
„dicționarul drama
turgilor contemporani" 
din revista „Teatrul".

Situate la granița 
dintre istorie și criti
că literară, astfel de 
lucrări concepute mo
numental (cum 
volumele lui

sînt și 
Eugen

Diaco-*) Romulus
nescu : „Dramaturgi
români contemporani". 
Editura „Scrisul Româ- 

^nesc".

Sîmion referitoare la 
poezia și proza con
temporană) sînt me
nite să stabilească o 
scară valorică și să 
dăinuie în timp, ca 
mărturie a unei vizi
uni critice și a atmos
ferei de astăzi, și în 
jurul dramaturgilor. 
Căci, pînă la urmă, 
Romulus Diaconescu a 
ales o soluție In
tr-un fel simplă — 
prezentînd micromo
nografii ale autori
lor — dar și ingeni
oasă, căci studiile 
sale sînt grupate în 
capitole gindite unitar 
ți intitulate sugestiv. 
Criteriile acestei struc
turări au puncte de 
pornire felurite, dar de

alegoria ocupă pozițji- 
' ‘ *;i  această dra-

bogată în 
lirice, me- 
cu perso- 

simbolice. în

NOTE DE
LECTURĂ

fiecare dată pe deplin 
justificate : „O epocă 
de tranziție", „Chipu
rile comediei umane", 
„O viziune a destinu
lui", „De la radiogra
fia cotidianului la ten
siunea etică", „Dra
maturgia romancieri
lor", „Intre document 
și ficțiune istorică", 
„Fețele eseului dra
matic". Se poate spune 
că un capitol cum ar 
fi „Dramaturgia ro
mancierilor" nu răs
punde unor idei ima
nente textului drama
tic, dar autorul știe să 
sugereze că formația 
de prozator iși pune 
amprenta pe lucrările 
semnate cu „pana" ro
mancierului. Se fac 
trimiteri lă epica auto
rilor, se sugerează pa
ralele cu luorări supu
se altor „canoane", 
altor imperative este
tice. Un exemplu între 
altele : „S-a observat, 
desigur, că teatrul lui 
Fănuș Neagu dispre
țuiește suveran canoa
nele genului, în piese
le sale conflictul nu 
rezultă atit din coli
ziunea situațiilor, cit 
din imprevizibilul care 
izbucnește șocant (...) 
obsesia mitului, devo
rantă, istovitoare — se 
află de fapt 
conflictului".
Sorescu este 
chiar atunci
bordează genul dra
matic — monologul și

Ia sursa 
Marin 

un poet 
cind a-

cheie în 
maturgie 
valențe 
taforice, 
naje 
proza lui D. R. Po
pescu, unii critici au 
observat marea dispo
nibilitate pentru tea- 

’ tru, pentru „reprezen
tație", pentru fenome
nul de „teatru în tea
tru", gustul pentru 
efectele teatrale și 
problematica privitoa
re la culpabilitatea 
umană, ce va fi trans
ferată în lucrările 
pentru scenă. Drama
turg prin excelență, 
Paul Everac, unul 
dintre cei ■ mai t proli
fici autori contempo
rani, face obiectul 
unui eseu exhaustiv și 
nuanțat (unul dintre 
cele mai izbutite din 
volum), în care lucră
rile sint analizate în 

’ funcție de tematică, 
de cronologie, de pro
gramul estetic al au
torului și, firește, de 
izbinzile artistice. O 
specie mai nouă in 
literatura dramatică 
—• nouă prin prolife
rare, căci, altfel, a mai 
fost ilustrată și in 
alte epoci — este 
„eseul dramatic", pe 
care Romulus Diaco
nescu il asociază cu 
teatrul de avangardă 
și cel „fals polițist".

Profilurile de scrii
tori, descrierea teme
lor reprezentate stră
lucit, analiza proce
deelor artistice și, in 
plus, o viziune clară 
asupra evoluției, în 
timp, « dramaturgiei 
fac ca această carte să 
fie o „panoramă" a 
literaturii dramatice 
contemporane : după 
o epocă de tranziție se 
conturează o alta în 
care se impun va
lori mai sigure, pentru 
ca, în deceniul opt, să 
apară, în prim-plan, 
titluri noi care au im
pus drama socială și 
pe cea ontologică, sa
tira de meditație mo
rală, drama de idei și 
pe cea istorică.

Este meritul autoru
lui că a înțeles să 
realizeze un studiu ce 
se vrea complet și, în 
același timp, deschis 
„intrucît 
autorilor se 
plină forță 
și e probabil 
dintre ei să 
scris capodopera".

Adriana ILIESCU^

ACȚIUNEA ZUZUC

ROMÂNIA — FILM prezintă

UN NOU FILM ROMÂNESC

O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME NUMĂRUL PATRU

Film distins cu medalia de argint TABULEIRO la Festivalul internațional 
al filmului pentru copii și tineret de la TOMAR =- PORTUGALIA 1984. 
Scenariul : Aurora Icsari,. Mihai Opriș ; decorurile : Guță Știrbu ; 
costumele : Cristina Păunescu ; muzica : Anton Șuteu ; montajul : Elena 
Pașca ; sunetul : ing. Nicolae Catanchin ; imaginea : Gabriel Cobasnian ; 
regia : Gheorghe Naghi. Cu : Ovidiu Moldovari-. Cristina Deleanu, 
Hamdi Cerchez, Eusebiu Ștefănescu, Adela Mărculescu, Horațiu Mălăele, 
Marioara Sterian, Corina Constantinescu-Pavelescu, Lișia Gămap și 
copiii Andrei Duban, Luciana Barna, Nicolae Rasty, Virgil Anastasiu. 
Film 'realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică 

„București"

Se poate spune că înfăptuirea noii 
revoluții agrare este o realitate ce se 
afirmă cu tot mai multă pregnanță 
în viața și activitatea țărănimii noas
tre. Aducînd la îndeplinire hotăririle 
Congresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, oa
menii muncii de la sate, în ritm cu 
dezvoltarea întregii țări, își însușesc 
și folosesc pe scară tot mai largă me
todele avansate de prelucrare a pă- 
mintului, sporindu-i rodul.

Programul unic de dezvoltare a 
producției agrozootehnice, parte inte
grantă a noii revoluții agrare, decre
tele Consiliului de Stat privind achi
zițiile de produse vegetale și animale 
din gospodăriile populației constituie 
puternice stimulente pentru sporirea 
producției în gospodăriile populației, 
pentru contractarea unor cantități tot 
mai mari de produse — cale sigură 
de creștere a veniturilor, de prospe
ritate a satelor. Pentru îndeplinirea 
prevederilor Programului unic, pen
tru încheierea unor contracte care să 
asigure livrarea unor cantități spo
rite de produse — ceea ce presupune, 
desigur, creșterea producției agro
zootehnic? în gospodăriile sătești — 
un rol important il au unitățile coo
perației de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor.

în ce măsură contribuie coopera
tivele de resort din județul Sălaj la 
obținerea unei producții mereu spo
rite în gospodăriile țărănești, la asi
gurarea unui volum cit mai mare de 
asemenea produse achiziționate ? 
Despre aceasta, in însemnările de 
mai jos.

parte din locuitorii satelor au deve
nit muncitori industriali, navetiști. 
Comuna Românași, de exemplu, dă 
zilnic industriei peste o mie de oa
meni. Și totuși, agricultura de aici 
nu duce lipsa brațelor de muncă.

— Pămînțul, atit cit este, așa cum 
este, trebuie munciți., aici. In C.A.P. 
sau în gospodării. Ei, pămînțul, nu 
poate face navetă ! — ne spunea 
primarul comunei, tovarășul Ion 
Brindea.

Așa incit, navetiștii la oraș n-au 
încetat să fie și producători agricoli. 
Iar zestrea zootehnică a gospodăriilor

majoritatea 
află în 

creatoare 
ca mulți 
nu-și fi

înșiruite de-a lungul văii Someșu
lui sau cățărate pe coline ca intr-un 
joc de v-ați ascunselea, așezările să- 
lăjene parcurse poartă toate ampren
ta înnoirii, a hărniciei gospodarilor : 
case mari, solide, cu ferestre lumi
noase, curți cu acareturi pentru ani
male și păsări, moderne magazine u- 
niversale și impunătoare clădiri so
cial-administrative. Cele mai multe 
— noi. Toate — rodul muncii îndir- 
jite, perseverente a unui pămint Li
mitat ca suprafață și nu prea dar
nic. A fost o vreme cînd, pentru a-și 
agonisi cele necesare traiului, nu
meroși locuitori din partea locului 
își luau puținele unelte (coasa 
ori toporul) și plecau la mun
că prin alte părți ale țării. Pu
ternica dezvoltare industrială a Să
lajului le-a adus locuitorilor acestui 
județ locuri de muncă „acasă". O

Actuala ediție a Festiva
lului național „Cintarea 
României" a debutat și in 
județul Brașov cu un bilanț 
festiv : un spectacol al for
mațiilor laureate (cele mai 
bune din totalul de 266 
încununate cu premii), a- 
devărată carte de vizită, 
elocventă pentru amploarea 
și diversificarea genurilor 
și speciilor cultivate, nu o 
dată, cu strălucire, de ama
torii din zonă. Manifestări 
similare au avut loc și la 

' nivelul localităților mai 
mari — in perioada de oma
giere a aniversării Unirii 
și Zilei Republicii. Paralel, 
expoziția artiștilor plastici 
și bienala artiștilor foto
grafi amatori ș-au bucu
rat de interesul a mii de 
vizitatori ; ca și festivalul 
obiceiurilor de iarnă, orga
nizat Ia Predeal și animat 
de aproximativ 500 de pur
tători de tradiție, ce au do
vedit, odată cu o organică 
aprofundare a acesteia, o 
mare capacitate de a așeza 
în tiparele consacrate con
ținuturi specifice actualită
ții — dînd expresie min- 
driei patriotice de a trăi 
intr-o țară socialistă în pli
nă dezvoltare, dînd glas 
urărilor de rodnicie, dorin
ței fierbinți de pace a po
porului nostru.

S-au declanșat, firește, și 
noi acțiuni caracteristice 
etapei de masă.a noii edi
ții a festivalului. Astfel, cu 
începere de la 1 martie și 
pină, la 30 mai, sub titlul 
„Brigada artistică are cu- 
vînțul", șe va urmări reac- 
ti Vizarea „vieții" acestor 
formații și reîmprospătarea 
programelor lor (iar între 
15 aprilie și mijlocul lunii 
iunie se va desfășura o 
întrecere a caselot de cul
tură, intitulată „Columne 
contemporane"). A debutat 
totodată „Dialogul clubu
rilor muncitorești" — ce 
și-a. propus o confrun
tare a programelor de 
activitate ale cluburilor 
— de la întreprinderea de 
tractoare și cea de autoca
mioane, de la „Rulmentul", 
„Metrom", „Colorom“-Co- 
dlea, din orașul Victoria 
și de la Combinatul chimic 
Făgăraș, de la „6 Martie"- 
Zărnești etc.

Tot acum. se apropie 
de sfîrșit „Dialogul cultu- 
ral-educaiiv și artistic al 
comunelor", manifestare 
închinată celei de a pa- 

^truzecea aniversări a ac-

tului istoric de la 23 
August 1944 și Congresu
lui al XlII-lea al partidu
lui. Dialogul trezește 
mult interes. El obligă — 
așa cum ne spunea Tudor 
Boian, directorul Centrului 
de îndrumare a creației 
populare și mișcării artis
tice de masă Brașov — la 
revitalizarea vieții cultura
le în mediul rural, ceea ce 
presupune descoperirea de 
noi talente, noi forme de 
evidențiere a creației loca
le, înființarea de noi forma
ții, dar mai ales înnoirea 
activităților, îmbogățirea

foarte „prins" in ultima pe
rioadă cu sarcinile eco
nomice, dar a găsit și 
timpul necesar pentru ac
tivitatea culturală și cea 
de propagandă. Mai mult, 
spun oamenii, directo
rul căminului cultural are 
o adevărată chemare pen
tru aceste îndeletniciri. 
Sarcini deloc ușoare și dacă 
ne gindim că Poiana Măru
lui. Sinea Nouă, Paltin (sa
tele componente) se întind 
pe cîteva dealuri, pe o su
prafață mai mare decît a 
Bucureștiului de altădată. 
Aflăm că echipa de dansuri,

ÎN JUDEȚUL BRAȘOV

Un dialog al muncii 
și creației pe scena 
căminelor culturale

• •

lor cu acțiuni menite să 
contribuie la mobilizarea 
oamenilor muncii la reali
zarea sarcinilor de plan.

Să precizăm că dialogul 
„obligă" fiecare comună la 
prezentarea a zece numere 
colective . de interpretare 
artistică și. a trei manifes
tări de evidențiere a crea
ției locale (o creație .lite
rară și muzicală — in for
mă scenică, o expoziție de 
artă populară sau decora
tivă, o expoziție de artă 
plastică), la care trebuie să 
se adauge și bogate ma
nifestări politico-educative.

încă din primele săptâ- 
mini s-au impus prin pre
zența lor în dialog nu
meroase comune, printre 
care Mindra, Sercaia, Lisa, 
Beclean, Vama Buzăului, 
Teliu, Prejmer, Hărman.

Stăm de vorbă despre 
semnificațiile acestei între
ceri cu George Orzănică, 
secretar adjunct al comi
tetului comunal de partid 
din Poiana Mărului. Co
muna s-a situat pe locul 
al III-lea pe țară in între
cerea socialistă și a’ luat 
locul I pe județ in 1983. 
George Orzănică a fost

grupul coral, brigada, tara
ful au pregătit pentru dia
log programul necesar — 
unele realizări reprezentînd 
fructificări actuale ale unei 
tradiții folclorice străvechi 
(de pilda, LUCffiția Cîobă- 
nu a preluat de la ama
torii din Poiana.-Mărului un 
obicei de nuntă). Comu
na nu are numai tradiții 
artistice, ci și tradiții cul
turale ce pot oferi un ge
neros suport activității de 
propagandă și educație. Nu
meroase informări politice, 
prezentări și dezbateri in 
scopul cunoașterii legilor, 
alte activități ale comisiei 
științifice se țin duminica 
la prinz, la vremea în care 
aveau loc altădată „Porân- 
cile" — înțilniri ale săteni
lor cu mai marii obștii. 
Eficiența acestor acțiuni a 
fost vizibilă și în creșterea 
stabilității populației, și in 
receptivitatea vădită față 
de solicitările fiecărei etape 
și in solicitudinea manifes
tată față de șezători, acti
vități culturale cu puternic 
caracter educativ.

Am poposit, pe urmele 
dialogului, și la Cristianii, 
comună cu un profil diferit

de Poiana Mărului. Nu ne 
referim numai la compo
nența comunei (din cei 
5 500 locuitori, aproxima
tiv 1 200 sint germani și 
200 maghiari) ori la numă
rul mare de navetiști, ci 
mai ales la caracterul ei 
industrial-agrar.

Muncind cu spor, oamenii 
au găsit timp să reactiveze 
cenaclul, să înnoiască re
pertoriul corului, să însu
flețească formația de dan
suri populare germane, e- 
chipa de montaje, brigada, 
grupul vocal și echipa de 
teatru (ultimele două — 
germane) ori fanfara — bi
necunoscută in ’ zonă, pre- | 
zentind spectacole nu nu
mai la căminul cultural, d 
Și în localitățile limitrofe.

Numeroase programe ar
tistice au însoțit „acțiuni 
model" cu caracter propa
gandistic și ideologic. „Si
gur, toate ar trebui să fis 
«model*,  spune I. Dră- 
gușelea, secretar adjunct al 
comitetului comunal de 
partid. Numim astfel ma
nifestările cele mai sub
stanțiale, omagierile unor 
importante evenimente is
torice, simpozioane, întîl- 
niri cu personalități. Și 
cred că mai ales în lunile 
care nu aparțin perioadei 
de yîrf a muncilor agrico
le, asemenea inițiative se 
cer întărite, amplificate. 
Ele influențează sensibil 
mentalitatea, (cu deosebire ' 
pe cea a tinerilor) și con
tribuie la regenerarea și 
stimularea resurselor de 
muncă și, aș zice, de crea
ție ale oamenilor".

începute din timp, pre
gătite temeinic, desfășura
te cu energie, transformate 
în adevărate momente de 
artă și educație comunistă 
-- dialogurile brașovene se 
vădesc modalități de auten
tică eficiență spirituală. 
Stimularea creației este du
blată de difuzarea ei cît 
mai largă — la sediul că
minelor culturale, în secții 
de muncă etc. — ceea ce 
corespunde rațiunii de a fi 
a activității artistice de a- 
matori. în „dialog" activită
țile culturale se îmbină cu 
cele educative, contribuind 
armonios la influențarea 
mentalităților, la modelarea 
unor conștiințe înaintate.

Natalia STANCUy

dinile să jinduiască după muncă. Am 
început cu învățătorul loan Mălăeș. 
Om cu carte, dar nu „cu mina-h bu
zunar" cînd e vorba de produse ali
mentare, ci cu umărul Ia muncă. Om 
cu două vaci în curte, cu vreo zece 
oi, cu 40 de stupi. Poftim, dacă te 
ține obrazul de țăran, de cumpără 
de la învățător ceea ce poți produce 
in propria ogradă. Unora, care au în
cercat, le-a dat sticla cu lapte, sau 
boțul de brinză. Fără bani, dar însoți
te de o lecție de gospodărie: produse
le din ogradă, ale pămîntului muncit 
ajung nu numai pentru Îndestularea

porcii ? Ei da, o parte bună din hra
na lor pe timpul verii au fost frun
zele suculente ale sfeclei de zahăr. 
Servicii cu dublu efect.

— Cînd ne-am propus cu un an 
în urmă să creștem numărul por
cilor in gospodăriile comunei de 
la 1 800 la 2 300, unii au dat din 
cap a îndoială — ne spune to
varășul 'Ezechil Țap, președintele 
cooperativei comunale Buciumi. 
„De unde atîția purcei 7 Gospodăria 
noastră anexă n-are decît zece scroa
fe gesțante, iar din alte părți îs greu 
de obținut". Dar uite că, ieșind in

Serviciile pentru populația rurală 
în sprijinul producției agrozootehnice

însemnări despre activitatea cooperativelor de producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor din județul Sălaj

comunei nu numai că n-a scăzut, ci 
dimpotrivă. Situația la zi arată că 
numărul animalelor din gospodării 
a crescut față de anul trecut. 
Anul trecut, locuitorii comunei 
au Încasat din produsele livra
te pe bază de contract 1 337 000 lei, cu 
188 000 lei mai mult decit prevedea 
planul. Pentru obținerea acestor re
zultate au fost mobilizați toți facto
rii de decizie și opinie din comună. 
Si nu in ultimul rjnd, lucrătorii co
operativei de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor. Ne povesteș
te președintele acesteia, tovarășul 
Gavril Botlcaș.

— Se vorbește uneori despre un 
„specific" al comunelor cu navetiști, 
aruncindu-se vina pe ei pentru pro
ducțiile agricole slabe, Că omul cîț- 
tigă la oraș, face acolo cumpărături 
și aduce acasă totul de-a gata. Nu-i 
chiar așa. Specificul comunei e 
cum i-1 fac locuitorii ei. A 
fost o vreme cînd și la noi 
începuseră unii să aducă orașul 
în comună pe ușa din spate, cum se 
spune : In bidonașul cu lapte, în sa
coșa cu zarzavat Iar acareturile din 
curți începeau să se golească, gră-

propriei familii, ci și pentru contrac
tare cu statul, pentru cimentul din 
care se fac casele și acareturile noi, 
pentru toate cele trebuincioase unei 
vieți civilizate. „Lecție" preluată și 
de alți oameni ai comunei, cum sînt 
Teodor Simoc sau Ruvin Mastan, 
Viorel Ghiurlțan sau Petru Todoran 
și alții, care din banii Și materialele 
primite prin cooperativă, in schimbul 
produselor predate, și-au clădit case 
mindre,- acareturi de tot felul.

Au apărut, firește, dorința de a-i 
urma, dar și probleme de genul „aș 
vrea și eu, dar... n-am de unde lua 
purcel". Am dat purcei, prima dată 
procurați prin UJECOOP, apoi și din 
fondul de prăsilă al cooperativei. 
Doar anul trecut •— peste 590, din 
care 150 ai cooperativei. Pui de o zi 
— la fel. Anul trecut — 5 000. Vă 
veți întreba, poate, ce legătură au 
semințele de sfeclă de zahăr cu de
pășirea planului de achiziție la carne 
de porc ? Una simplă. In cadrul pres
tărilor de servicii, am procurat oa
menilor sămînța amintită, aceștia au 
cultivat-o și au predat sfecla în 
schimbul căreia au primit zahăr. Dar

comună, sfătuindu-ne cu oamenii, am 
găsit soluția. In curțile sătenilor 
există peste 300 scroafe gestante. Am 
convenit cu sătenii să le procurăm 
diferite materiale sau nutrețuri, la 
preț de stat, în schimbul cărora să 
primim purcei pe care ii încredințăm 
sătenilor spre creștere. Așa incit, ci
fra de 410 porci pe care ne-am pro
pus să-i predăm pe bază de contract, 
va putea fi chiar depășită. La fel și 
cu laptele, unde cantitățile ce ni le 
propunem să le livrăm sint duble 
față de realizările anului trecut : de 
la 3 700 hl, ia peste 7 500 hl anul a- 
câsta. „Secretul" acestei creșteri ? 
Am dublat întîi cantitățile de semințe 
pentru pajiștile din jur și pentru lo
turile în folosință ; am procurat u- 
nelte pentru fiecare locuitor activ cu 
care am ieșit în timpul iernii la cu
rățirea ți pregătirea izlazului și pa
jiștii ; am întocmit echipe de păstori 
pentru vară, care sînt „școliți" de ve
terinarul C.A.P.-ului.

Atunci cînd sînt strins legate de 
Interesele producției, cerute de pro
ducție, serviciile se răsfrîng pozitiv 
asupra acesteia. în comuna Ileanda, 
oamenii reclamau degenerarea rasei

de ol : micuțe, lină puțină, lapte și 
carne — ia fel. Ce era de făcut ? Să ■ 
fie sacrificate, să rămină curțile fără 
oi ? Greu de admis. Cooperativa din 
comună are 37 de oi, din brinza că
rora cofetăria prepară renumitele pa
teuri „de Ileanda". Serviciu pentrur 
populația comunei 7 Desigur. Cîștig 
pentru cooperativă — la fel. Și to
tuși, conducerea cooperativei are in
tenții mai mari. Ni le-a împărtășit 
tovarășa Maria Peter, președinta a- 
cesteia :

— Ne-am zis : ce-ar fi dacă toți 
gospodarii comunei ar avea oi la fel j 
Adică și de lină, și de lapte, și de 
carne. Iată de ce cooperativa a hotă- 
rit să-și mărească turma la 150 de 
oi de o rasă potrivită locului, iar 
mieluțele rezultate să le încredințeze 
populației. în cîțiva ani, rasa va pu
tea fi îmbunătățită, fără ca tirlele 
oamenilor să rămină pustii un timp.

— Sîntem departe de oraș, dar oa
menii vor servicii „ca la oraș", adică 
fără rabat la calitate și punctualita
te" — ne spunea tovarășul Nicolae 
Costin, președintele cooperativei co
munale din Gilgău.

Intr-adevăr, cele 10 genuri de ser
vicii abia prididesc cu comenzile. 
Numai că sătenii, chiar dacă 
pretenții justificate Ia servicii 
la oraș", au nevoie șl de 
tele „pur sătești", specifice 
calității risipite între dealuri 
munți. E vorba fie de procurarea u- 
nor obiecte simple (din metal recon
diționat) care se folosesc drept curse 
pentru lupii care mai dau iama-n oi ; 
de procurarea puietului pentru sădit 
nuci pe povîrnișurile inaccesibile a- 
griculturii. Servicii simple, ușor de 
prestat, de care oamenii au nevoie.

Dar posibilitățile de sprijinire șt 
stimulare a producției agroalimenta- 
re, atit aici, Ia Gilgău, cit și in ori
care altă comună din județ sau din 
țară sint practic nelimitate. Iar im
portanța fiecărui gen de servicii, 
pornind de la coșurile împletite, sau 
furca de tors, pină ia unități de pre
lucrare a laptelui sau de tricotaje, 
de la simplele unelte do îngrijit ani
malele la roțile pentru udat grădi
nile s-ar măsura în cantități sporite 
de produse agroalimentare destinate 
asigurării fondurilor de autoaprovi- 
zionare sau fondului de stat.

au 
„ca 
al- 
lo-

Și

lanrențîu DUTA
Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Sclnteli®
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte.
Am fost profund mișcat de mesajul de felicitări pe care ați avut ama

bilitatea să mi-1 transmiteți cu ocazia Zilei naționale a Republicii Senegal.
Vă adresez vii mulțumiri și, la rîndul meu, vă rog să binevoiți a accepta 

caldele mele urări de fericire personală și de prosperitate poporului român, 
precum și de întărire a legăturilor de prietenie și cooperare ce unesc țările 
noastre.

Cu cea mai caldă considerație,
ABDOU DIOUF

Președintele Republicii Senegal

ANUL 40 AL LIBERTĂȚII '
NOAȘȚRE^ANUL UNOR
IMPORTANTE ÎNFĂPTUIRI

Cu privire la ședința ordinară a Consiliului Militar 
al Forțelor Armate Unite ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
In a doua jumătate a lunii aprilie 

a.c.. în capitala Republicii Socialista 
Cehoslovace — Praga ’—, va avea loc 
ședința ordinară a Consiliului Mili

tar al Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante Ia Tratatul de Ia 
Varșovia.

Recepție ia Ambasada R.P.D. Coreene
Cu prilejul aniversării zilei de 

naștere a tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general ai Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Zo Iang Guk, 
a oferit, vineri, o recepție.

Au participat tovărășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, Petru Enache, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, președintele 
Asociației de prietenie româno-co- 
reene. Stan Soare și Mihai Nicolae, 
adjunct! de șefi de secție la C.C. al

P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge- 
neral-locotenent Victor Stănculescu, 
adjunct al ministrului apărării națio
nale, reprezentanți ai conducerii 
altor ministere, ai unor organizații de 
masă și obștești, activiști de partid 
și de stat, oameni de cultură și artă, 
generali și ofițeri superiori, ziariști.

Cu acest prilej s-a toastat în sănă
tatea tovarășului Kim Ir Sen, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
întărirea continuă a relațiilor dintre 
cele două partide, țări și popoare, 
pentru adîncirea prieteniei și co
laborării româno-coreene.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI, 
RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEH"

Cronica zilei

Decernarea „Steagului Roșu" 
și a „Diplomei de unitate fruntașă" 
Cooperativei agricole de producție 

din comuna Scornicești
La Cooperativa agricolă de pro

ducție din comuna Scornicești, ju
dețul Olt — unitate distinsă recent, 
prin Decret prezidențial, cu înaltul 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste" 
— a avut loc, vineri, adunarea fes
tivă de decernare a „Steagului Roșu" 
și „Diplomei de unitate fruntașă" ale 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, pentru ocupa
rea locului I in întrecerea socialistă 
pe anul 1983, dintre unitățile coope
ratiste din agricultură.

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

Animați de sentimente de profundă 
recunoștință pentru grija ce o purtați 
agriculturii țării, comuniștii, țăranii 
cooperatori, mecanizatorii și specia
liștii din Cooperativa agricolă de 
producție Scornicești vă aducem, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, un 
fierbinte omagiu și cele mai calde 
mulțumiri izvorite din adincul inimi
lor noastre. Este omagiul de inimă și 
conștiință adresat, în anul celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, dumneavoastră, 
care, prezent in mijlocul nostru din 
primele momente ale cooperativizării 
agriculturii din Scornicești, ne-ațl 
îndrumat permanent pașii. Rodul 
acestui sprijin, al indicațiilor și sar
cinilor trasate de dumneavoastră se 
^materializează, in anul 1983, in obți

nerea a 6 485 kg de grîu la hectar, 
24 470 kg porumb la hectar și 4 370 
litri de lapte pe fiecare vacă fu
rajată. în aceste condiții am reușit 
să livrăm, peste plan, la fondul de 
stat, 1 866 tone grîu, 7 528 tone po
rumb și 4 555 hl de lapte. Producția 
netă a fost realizată în procent de 
131 la sută, iar beneficiile în pro
cent de 155 la sută, în timp ce pro
ducția globală a ajuns la 271,3 mi
lioane Iei, depășind cu 45 milioane 
lei prevederile planului. Creșterea 
valorii averii obștești, numai în acest 
an, a însumat 106 milioane lei.

înalta distincție primită constituie, 
totodată, incă un imbold pentru ca 
întreaga noastră energie să fie în
dreptată spre obținerea unor indici 
superiori in producția agricolă, spre 
dezvoltarea continuă a acestei pro
ducții și realizarea de însemnate ve
nituri pentru cooperativă și coope
ratori.

Ne angajăm că vom munci cu toate 
forțele noastre astfel incit Coopera
tiva agricolă de producție Scorni
cești să-și onoreze exemplar sarcinile 
ce-i revin in actualul cincinal, ob- 
ținind producții record in intimpina- 
rea celor două evenimente ale anu
lui : aniversarea a 40 de ani de Ia 
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și Congresul al 
XIII-lea al P.C.R.

Vom face totul pentru împlinirea 
neabătută a politicii partidului nos
tru, a indicațiilor și sfaturilor dum
neavoastră, pentru ca și în acest an 
să ne situăm printre unitățile 
fruntașe.

PROGRAMUL 1
13,30 Telex
13,35 La sfirșlt de săptămlnă (parțial co

lor)
16,45 Săptămlnă politică
17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) 0 Sub 

semnul anului jubiliar
19,20 Teleenclclopedia
19,50 Hai să-i zicem ca la Vata — me

lodii populare
20,05 Film serial : „Un august în flă

cări". , O producție a Televiziunii 
române, realizată în Centrul de 
producție cinematografică „Bucu
rești". Scenariul,: Eugen Barbu. 
Nicolae Paul Mihail. Regia : Dan

Pița,' Alexandru Tatos. Episodul 3
20.55 Meridianele umorului șl cin- 

tecului
21.55 Telejurnal (parțial color) © Sport 
22,05 Melodii de neuitat (color)
22.35 Nostalgiile unul gramofon 
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal Q Sub semnul anului 

jubiliar
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19.35 Moștenire pentru viitor. Ion Minu- 

lescu
20,10 Gala tinerilor concertlști. Cluj-Na- 

poca 1934
20.30 De pretutindeni. Cuceriri ale teh

nicii : Holografia
20,45 Film artistic : „Mlndrie"
21.55 Telejurnal © Sport
22,05 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !
23,00 închiderea programului •

SI Preocupările siderurgiștllor din 
Oțelul Roșu pentru reducerea im
porturilor s-au materializat într-un 
nou succes : in intîmpinarea zilei 
de 23 August, a fost realizată, pe 
baza unei concepții originale și 
prin efortul colectivului de la lami
norul de tablă, o ingenioasă insta
lație care asigură electrozincarea 
tablelor necesare fabricării autotu
rismelor românești. încercările fă
cute cu noua instalație au dat re
zultate bune.

■ Colectivul Antreprizei de eon- 
strucțil-montaj a Regionalei de căi 
ferate Cluj, care a realizat de la 
începutul anului un volum supli
mentar de lucrări față de plan în 
valoare de peste 3 milioane lei, a 
dat în exploatare tronsonul de li
nie ferată dublă Apahida-Someșenl, 
cu o lună înainte de termen. Ace
lași colectiv a realizat și dat în 
funcțiune anterior, tot înainte de 
termen cu o lună, linia ferată du
blă electrificată pe distanța Dej - 
Apahida, în lungime de 49 km, pre
cum și 4 km de linie simplă. In 
prezent se lucrează la electrifica
rea tronsonului Someșeni - Cluj- 
Napaca.

■ Avind încheiate din timp 
contracte ferme pentru producția 
destinată exportului, lucrătorii în
treprinderii județene de legume șl 
fructe din lași, unitate distinsă cu 
Steagul de fruntașă pe ramură 
pentru ocuparea locului I in între
cerea socialistă dintre unitățile de 
profil pe anul 1983, au reușit să-și 
onoreze, încă de pe acum, obliga
țiile înscrise în contractele încheiate 
cu partenerii de peste hotare pe 
primele patru luni ale anului. Pentru 
obținerea acestui succes, colectivul 
ieșean și-a orientat preocupările în 
direcția diversificării gamei de pro
duse și expedierii unei producții de 
bună calitate. Datorită avansului 
de timp cîștigat, se estimează că 
pînă la sfirșitul lunii aprilie între
prinderea ieșeană va mai livra su
plimentar la export produse în va
loare de peste 2 milioane lei.

B Un colectiv de cercetători din 
Baia Mare, în colaborare cu spe
cialiști /din unități miniere, a pu» 
la punct o nouă tehnologie de să
pare a puțurilor de mină cu viteză 
sporită. Această tehnologie, bazată 
pe folosirea cofrajelor metalice gli
sante, în curs de aplicare la ex
ploatarea minieră Rodna, duce la 
scurtarea cu 40 la sută a duratei 
de execuție a lucrărilor.

■ Oamenii muncii din tînăra in
dustrie a orașului Luduș sint ho- 
tăriți să întîmpine marea sărbătoa
re de la 23 August cu importante 
succese în producție. In perioada 
care a trecut din acest an, ei au 
realizat o producție marfă supli
mentară în valoare de 40,7 milioa
ne lei. Acest spor de producție, ob
ținut în principal pe seama creș
terii productivității muncii, se con- 
cretizează in livrarea a peste 3 000 
tone zahăr, 32 tone utilaje tehno
logice pentru industria chimică,

2150 anvelope reșapate, 26 tone 
fibră de cînepă, 113 000 anvelope 
velo și alte produse utile econo
miei.

B întreprinderea de tricotaje șl 
perdele din Pașcani, unitate distin
să recent cu Ordinul Muncii clasa I 
pentru realizările din 1983, a reușit 
să obțină și in acest an rezultate 
bune. Planul producțiel-marfă a 
fost depășit pînă în prezent cu 
aproape 12 milioane lei.

B Comuna Trușești, viitor centru 
agroindustrial al județului Botoșani, 
cunoaște în această perioadă im
portante înnoiri. In vecinătatea fa
bricii de zahăr, ale cărei lucrări de 
construcții-montaj se apropie de 
stadiul final, a fost dat în folosință

locuri, iar în centrul civic - 50 de 
apartamente. Noi blocuri de locuin
țe, însumînd aproape 100 de apar
tamente, vor fi puse la dispoziția 
populației din comună în următoa
rea perioadă a anului.

S In această primăvară, cetățe
nii municipiului Turnu Măgurele au 
adăugat un plus de frumusețe lo
calității in care trăiesc șl muncesc, 
prin plantarea a 11 000 pomi fruc
tiferi, arbori și arbuști ornamentali. 
De asemenea, ei au întreținut și 
amenajat zone verzi pe o suprafa
ță de 5 500 metri pătrați.

kilowați-oră de energie electrică In 
luna septembrie a acestui an.

B De la începutul anului, la în
treprinderea specializată pentru 
transporturi în agricultură șl indus
tria alimentară Teleorman au fost 
recuperate, prin recondiționare, pie
se de schimb în valoare de peste 
2 milioane lei. Printre principalele 
repere readuse astfel în circuitul 
productiv se numără : motoare elec
trice, radiatoare, alternatoare, ar
bori cardan, saboți de frînă și 
altele.

B In noul ansamblu de locuințe 
„Bacovia" din municipiul Bacău se 
află în curs de montare circa 3 000 
de captatori solari care vor asigu
ra, în prima etapă, prepararea apei 
calde menajere pentru 1 800 de 
apartamente, economisindu-se anual 
540 tone combustibil convențional. 
In cea de-a doua etapă operațiu
nea va fi extinsă la încă 23 400 
apartamente din municipiile și ora
șele județului, obținîndu-se astfel 
realizarea unei economii anuale de 
circa 6 000 tone combustibil con
vențional.

B Un colectiv de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la întreprin
derea de materiale izolatoare din 
municipiul Vaslui a conceput, pro
iectat și realizat, cu forțe proprii, 
o mașină de apretat țesăturile de 
fire de sticlă bitumate produse aici 
în premieră națională. Noua mași
nă, ce înglobează în structura sa 
numai componente românești, folo
sind ca agent de uscare radiațiile 
infraroșii, are un consum mult di
minuat de energie și înlocuiește in
stalația veche adusă din import, 
care consuma într-un an 1 100 tone 
combustibil convențional.

B La întreprinderea „Porțelanul" 
din Alba lulia a fost înființat un 
atelier de producere a unor ma
teriale utilizate la decorarea pro
duselor de porțelan. Atelierul 
asigură pentru început 30 la 
sută din necesarul unității, aducînd 
și o contribuție importantă la re
ducerea importului. De menționat 
faptul că atelierul este încălzit cu 
căldură recuperată de la cuptoa
rele de ardere a porțelanului.

Vineri a sosit In Capitală o dele
gație parlamentară din Republica 
Bolivia, care, Ta invitația Marii Adu
nări Naționale, face o vizită in țara 
noastră. Din delegație fac parte Julio 
Garret Ayllon, președintele Senatu
lui bolivian, și Mario Raion Anaya, 
senator.

Pe aeroportul Otopeni oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
de deputați.

In cursul după-amiezii, tovarășul 
Nicolae Giosan a avut o întrevedere 
cu parlamentarii bolivieni. A avut 
loc un schimb de informații cu pri
vire la activitatea și preocupările ce
lor două parlamente, subliniindu-se 
contribuția pe care acestea o pot 
aduce la promovarea unei rodnice 
colaborări între țările și popoarele 
noastre, în interesul reciproc, al cau
zei păcii și colaborării intre națiuni. 
A fost relevată, de asemenea, do
rința comună de a extinde aportul 
parlamentelor și parlamentarilor din 
România și Bolivia la lupta pentru 
dezarmare, pentru crearea unui cli
mat de destindere și pace in lume.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit un dineu în onoarea oaspeți
lor bolivieni.

★
în zilele de 12—13 aprilie 1984, la 

București a avut loc cea de-a V-a 
sesiune a Comisiei mixte guverna
mentale româno-japoneze, la care 
delegația română a fost condusă de 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, iar delega
ția japoneză de Toshijiro Nakajima, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

In timpul convorbirilor s-a făcut o

Știri sportive
FOTBAL. Miîne o etapă, a 

XXVIII-a, cu meciuri deosebit de 
interesante. Cel mai atractiv joc se 
va desfășura la Hunedoara, unde 
echipa campioană națională, Dinamo 
București, va primi replica formației 
locale, Corvinul. Celelalte patru 
echipe fruntașe in clasamentul gene
ral vor juca pe terenurile proprii, 
astfel : la București, Steaua — F. C. 
Bihor și Sportul studențesc —- F- C. 
Baia Mare ; la Craiova, Universita
tea — Chimia ; iar la Pitești F. C. 
Argeș — C. S. Tirgoviște. Etapa cu
prinde și partide importante pentru 
echipele din partea inferioară a cla
samentului, cum sînt cele de Ia Pe
troșani, Jiul — Petrolul, de la Galați, 
Dunărea — Rapid și de la Tirgu Mu
reș, A.S.A. — Politehnica Iași. Un 
singur meci cu griji mai puține : 
S. C. Bacău — F. C. Olt. Toate parti
dele vor începe la ora 17.

★
Miercuri, la Brașov, Dinamo Bucu

rești va juca meciul restant din 
„Cupa României" cu echipa Petrolul 
Ploiești.

GIMNASTICA. Două evenimente 
competiționale in gimnastică la 
sfirșitul lunii aprilie : intre 27 șl 29 
aprilie, la Ploiești sint programate 
Campionatele internaționale ale 
României, reputate prin frumusețea 
și calitatea întrecerilor. Alături de 
gimnastele și gimnaștii noștri de 
frunte, sînt înscriși sportivi din 
18 țări : Belgia, Bulgaria, Cehoslova
cia, China, R. P. D. Coreeană, Cuba, 
Elveția, R. D. Germană, Grecia, Is
rael, Marea Britanie, San Marino, 
Spania, Suedia, Tunisia, Turcia, Un
garia și U.R.S.S.

Vor concura toți componenții lotu
rilor olimpice ale României, in frun
te cu Ecaterina Szabo, Lavinia Aga- 
che și Laura Cutina.

Spre deosebire de alte turnee in
ternaționale, la Ploiești sportivii se

vor întrece și la exercițiile impuse, 
nu numai la liber alese.

Al doilea eveniment îl constituie 
Campionatele europene de juniori, 
competiție la care tinerele noastre 
reprezentante s-au impus in trecut 
prin citeva succese strălucite, cele 
mai recente performere fiind Ecate
rina Szabo, dublă campioană euro
peană de' junioare, și Lavinia 
Agache.

Pentru apropiatele campionate, 
care vor avea loc la Rimini (Italia), 
între 27 și 29 aprilie, Federația ro
mână de gimnastică a selecționat pe 
următoarele patru sportive : Daniela 
Silivaș (Cetatea Deva), Raluca Bug- 
ner (C.S.$. Sibiu), Eugenia Golea 
(C.S.Ș. nr. 2 București) -și Aurelia 
Dobre (Dinamo București). La băieți 
au fost selecționați : Marian Rizam 
(C.S.Ș. Olimpia Craiova), Marius 
Tobă (C.S.Ș. Reșița), Marian Teodor 
rescu (C.S.Ș. nr. 7 Dinamo) și Ma
rius Gherman (C.S.Ș. Sibiu).

In atenția 
vînătorilor și pescarilor sportivi

Asociația Generală a Vînătorilor și 
Pescarilor Sportivi din Republica’ 
Socialistă România anunță membrii 
săi că, potrivit ordinului Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimen
tare, in perioada 16 aprilie — 14 iu
nie 1984 inclusiv, se instituie prohi
biția generală a pescuitului in apele 
colinare, de șes, în Dunăre și lunca 
ei, precum și în delta fluviului.

Prohibiția generală a pescuitului in 
apele Dunării, care constituie fron
tieră de stat, s-a stabilit, pentru zona 
de frontieră cu R. P. Bulgaria, între 
16 aprilie — 15 mai 1984, iar pentru 
zona de frontieră cu U.R.S.S., între 
1—30 mai 1984.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 14 aprilie, ora 21 — 17 apri
lie, ora 21. In țară : Vremea va ii in 
general frumoasă. Îndeosebi ta ultime

B Lingă municipiul Sfîntu Gheor- 
ghe, pe colina Simeriei, la ferma 
specializată horticolă și pomicolă, 
au început în aceste zile lucrările 
la cea dinții plantație intensivă de 
■pomi fructiferi. In prima etapă vor 
fi plantați, pe 17 hectare, 15500 Noile plantații ce se fac in acest 
puieți de meri. La finaiizatea -Tir» •: vor . acoperi L 470 hectare, pe
crărilor de amenajare, noua livadă alte 980 hectare uripînd să se facă 

regenerări naturale. Tot în această 
primăvară, silvicultorii din județ vor 
planta 4 hectare de dud selecțio
nat și 18 hectare cu coacăz negru 
și zmeur de grădină.

B In județul Neamț se desfășoară 
intens campania de împăduriri. ii

va ocupa o suprafață totală de 
105 hectare. Pe de altă parte, in 
ultimele săptămîni au sosit în ju
dețul Covasna primele transporturi 
de puiețl - în total 26 080 bucăți 
- care vor fi livrați cooperativelor 
agricole de producție, consiliilor 
populare, gospodăriilor populației.

B Pînă în 1990, în județul Buzău 
se vor realiza 26 de microhidrocen- 
trale, care vor avea, în final, o pu
tere instalată de circa 12 MW. In 
prezent, se desfășoară în ritm sus
ținut lucrările la microhidrocentra- 
lele din Chiojdu (IV) Minzălești și 
Lopătari, care vor furniza primii

■ Din cadrul incubatoarelor Uni
unii județene a cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor Bistrița-Năsăud au fost 
livrați pentru populație peste 80 000 
pui de o zi. Cele 16 clocitori care 
funcționează în prezent in flux con
tinuu au capacitatea de a produce, 
numai in acest sezon, 700 000 pui, 
cu peste 400 000 mai mult decît au 
fost realizați anul trecut.

T
le zile. Cerul va fl variabil. Pe alocuri, 
la începutul intervalului, vor cădea 
ploi slabe, ta jumătatea de est a țării. 
In rest, averse izolate. Vintul va sufla 
slab, pină la moderat, cu intensificări 
de scurtă durată din sectorul nordic 
in prima parte a intervalului. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între 
zero șl 10 grade, Izolat mal coborite 
ta depresiunile intramontana, unde vor

mal exista condiții de producere a 
brumei, iar cele maxime între 14 și 24 
de grade. Pe alocuri, se va produce 
ceață. In București : Vremea va fl în 
general frumoasă, cu cerul schimbător, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vint 
Blab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor oscila între 5 și 8 grade, iar 
cele maxime între 17 șl 20 de grade. 
(Ortansa Jude, meteorolog de serviciu).

Televizoare cu circuite integrate pentru toate preferințele
Olt, Snagov. Sirius. Diamant sînt 

mărci de televizoare cu circuite in
tegrate, moderne, practice, realizate 
în două-trei variante de prezentare 
estetică, culoare. funcționalitate 
pentru a corespunde celor mai di
verse dorințe și gusturi ale cumpă
rătorilor.

Televizoarele cu circuite Integrate 
prezintă următoarele caracteristici: 
sint complet tranzistorizate-, au o 
durată de folosință îndelungată, 
imagine perfectă și sunet clar, con
sum de energie electrică redus cu 
circa 33 la sută, funcționare nor
mală chiar și la variații mai mari 
ale tensiunii pe rețea. Depanarea 
este mult simplificată deoarece pre
zintă in construcție module func
ționale care se pot înlocui cu ope
rativitate.

Termenul de garanție de la data 
cumpărării este de 12 luni pentru 
aparat și de 18 luni pentru tubul 
cinescop.

Magazinele și raioanele speciali
zate în desfacerea produselor elec
trice vin in intîmpinarea preferin
țelor cumpărătorilor oferindu-le 
TELEVIZOARELE CU CIRCUITE 
INTEGRATE OLT. cu diagonala de 
44 cm la prețul de 3 000 lei ; SNA

GOV, cu diagonala de 47 em la pre
țul de 3 065 lei. SIRIUS, cu diago
nala de 50 cm la prețul de 3 200 lei, 
șl DIAMANT, cu diagonala de 61 
cm la prețul de 3 720 lei.

Lucrătorii din comerț, cu o Înal
tă calificare profesională, pot fur
niza informații suplimentare pri
vind instalarea și mînuirea acestor 
moderne televizoare.
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informare reciprocă privind situați*  
economică din cele două țări și au 
fost analizate relațiile economice și 
comerciale dintre România și Ja
ponia, s-a făcut un schimb de păreri 
cu privire la extinderea și diversi
ficarea în continuare a relațiilor 
comerciale, economice, științifice și 
tehnologice, pe baze reciproc avan
taj oase.

Ambele părți au apreciat rezulta
tele sesiunii și au exprimat convin
gerea că dezvoltarea continuă a 
relațiilor bilaterale în toate dome
niile de interes comun — cu deo
sebire în domeniul economic — este 
în interesul României și Japoniei.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie, înțele
gere și stimă reciprocă.

în timpul prezentei Ia București, 
Toshijiro Nakajima a fost primit de 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, de Paula Prioteasa și Ion 
Stanciu, adjuncți ai ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. A fost de față 
Takaakl Hasegawa, ambasadorul 
Japoniei Ia București.

★
Vineri s-a deschis Sn Capitală ex

poziția de artă fotografică „Peisajul 
Poloniei". Sint expuse 90 de fotogra
fii alb-negru, realizate de artiști fo
tografi polonezi, în care sînt surprin
se frumoase peisaje din tara prietenă.

Au participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ministerului Afacerilor Exter
ne, I.R.R.C.S., Asociației artiștilor 
fotografi, un numeros public.

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

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„ECONOMIST :

Mișcarea antinucleară 
în etapa actuală

Reafirmînd ideea pe care a subliniat-o In repetate rinduri, că 
mișcarea antinucleară din diverse țări ale lumii nu și-a spus încă 
ultimul cuvînt, că ea dispune în continuare de mari resurse pentru 
oprirea cursei spre prăpastia nucleară, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat din nou, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., că astăzi 
este mai necesar decît oricînd să se intensifice activitatea acestei 
mișcări, să se facă totul pentru ca, prin eforturile unite ale po
poarelor de pretutindeni, să se impună dezarmarea, și In primul 
rind, dezarmarea nucleară, să se asigure pacea pe întreaga planetă.

In legătură cu perspectivele mișcării antinucleare din Europa 
occidentală, un interesant articol a publicat săptămînalul „Econo
mist", din Marea Britanie, în care se recunoaște vitalitatea acestei 
mișcări, caracterul ei pereții perspectivele ;țq)e de dezvoltare.

’ ■ In acâst sens in articdl se’erată r >'» ' ~
în februarie,. 1000 de delegați 

reprezentind mișcarea antinuclea
ră din R.F.G. s-au întrunit la Koln 
ca să discute despre viitorul miș
cării. CAMPANIA DE DEZARMA
RE NUCLEARĂ (C.N.D.) din Ma
rea Britanie a ținut o conferință 
asemănătoare la Sheffield în luna 
decembrie. In Olanda, CENTRUL 
NEALINIAT INTERNAȚIONAL 
DE COORDONARE PENTRU 
PACE de la Haga se ocupă de or
ganizarea unei mișcări descentrali
zate. Există grupuri antinucleare și 
în alte țări. Dar campaniile din 
Germania occidentală și Anglia 
sînt cele mai bune indicii ale di
recției in care se îndreaptă miș
carea vest-europeană.

Jo Leinen, social-democrat și li
der al „BURGERINXTIATIVEN", 
(„Inițiativele cetățenești"), una din 
principalele federații vest-germane 
a grupurilor antinucleare locale, 
consideră că desfășurarea campa
niei i-a făcut pe numeroși oameni 
să redevină conștient! de riscul 
războiului nuclear, a făcut din po
litica N.A.T.O. un subiect de dez
batere populară și a pus in lumi
nă poziția de neinvidiat a R.F.G. 
ca posibil cîmp de luptă nuclear. 
Episcopul Bruce Kent secretar 
general al C.N.D., consideră că ac
tuala campanie antinucleară a dez
văluit slăbiciunea argumentelor 
militare in ceea ce privește desfă
șurarea rachetelor.

Campania Împotriva eurorechete- 
lor va continua. In R.F.G. volun
tarii pregătesc un referendum ne
oficial în problema amplasării ra
chetelor, care să coincidă cu ale
gerile pentru parlamentul vest- 
european din 11 iunie. în Anglia 
nu sînt semne de renunțare din 
partea militantelor antinucleare 
participante la „tabăra păcii" din 
apropierea bazei Greenham Com
mon, unde sînt amplasate rache
tele „Cruise".

In afară de pacifiștii radicali, 
mișcarea antinucleară ves.t-germa- 
nă include neutralist!, care dorese 
ca R.F.G. să părăsească N.A.T.O. ; 
pe cei care, ca social-democratul 
vest-german Oskar Lafontaine, nu 
merg chiar atît de departe, dar do
resc ca R.F.G. să urmeze exemplul 
Franței și să părăsească structura 
militară integrată a N.A.T.O. ; și 
pe cei care ar rămîne în N.A.T.O., 
dar ar „europeniza" radical siste
mele sale de apărare.

Deși nu reprezintă o politică e 
apărării în sine, o nouă propunere 
„de înghețare și retragere" este 
examinată în cadrul mișcărilor 
antinucleare ca un plan de dezan
gajare pentru Europa. Este vorba

de Înghețarea producției el a am
plasării armelor nucleare europene 
(subînțelegîndu-se ale Marii Brita
nii și Franței — n.n.) și de retrage
rea tuturor armelor nucleare străine 
din Europa, atlt în Vest, di șl ta 
Est.

De asemenea, există o amplă, 
dar încă nebuloasă, dorință, ta 
special în rîndul mișcării vest-ger
mane, de a șterge divizarea Euro
pei și a „dizolva blocurils mili
tare".

In afară de problema eurorache- 
telor, acei militant! ai mișcărilor 
pentru pace care consideră toate 
armele și instalațiile militare ca 
fiind dăunătoare își Îndreaptă a- 
tentia și spre alte obiective. Așa, 
de pildă, organizația „DEZARMA
REA NUCLEARĂ EUROPEANA", 
care-și va ține cea de-a treia re
uniune anuală la Perugia (Italia), 
în luna iulie, își îndreaptă focul 
criticii împotriva așa-numlte! „lo
vituri in profunzime", de a cărei 
utilitate americanii tacearcă, fără 
succes pînă acum, să convingă 
N.A.T.O. O serie de studii ameri
cane, cunoscute sub numele de 
„Airland Battle. 2000", sînt axate 
pe principiul folosirii unor arme 
convenționale perfecționate ta cel 
mai inalt grad — prin utilizarea 
așa-numitei E.T., „emerging tech
nology" (noua tehnologie), cu aju
torul cărora să se poată da adver
sarului o nimicitoare lovitură in 
profunzime. Criticînd această teo
rie, militanții mișcărilor pentru 
pace arată că, in ultimă instanță, 
ea ar duce la folosirea și mal ra
pidă a armelor nucleare decit se 
așteaptă în prezent.

De asemenea, ta Anglia episco
pul Kent acceptă necesitatea șl a 
altor obiective politice in afara 
eurorachetelor. C.N.D. se opune, 
astfel, planurilor guvernului privind 
amplasarea de rachete „Trident" pe 
submarine, ceea ce va spori de 5 
pină la 8 ori numărul focoaselor 
nucleare din arsenalul Marii Bri
tanii — in prezent în număr de 64. 
Se formulează critici și împotriva 
forței de submarine „Polaris" și se 
vor face eforturi pentru a aduce 
cazurile de nesupunere civilă In 
fața unor instanțe cu juri pentru 
a testa afirmația C.N.D., potrivit 
căreia, in era nucleară, războiul a 
devenit ilegal.

C.N.D. prezintă simptome de ro
bustețe. Numărul membrilor săi 
s-a dublat anul trecut de Ia apro
ximativ 45 000 la 85 000 membri. 
Aceasta nu include pe membrii din 
grupurile locale, care, potrivit 
C.N.D., se ridică la cifra de 250 000.

cinema
0 Galax : VICTORIA (16 28 79) — 9J0; 
11.30: 13,30: 15,45: 18: 20. MELODIA 
(12 06 88) - 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20. 
0 Pescarii (,,Zilele filmului tuni
sian**)  : STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30; 
16: 18,15: 20,30.
© Program Ge desene animate — 9; 
10,45; 12,30; 14,15; 16, Ilustrate cu flori 
de cimp — 17,45; 19,45 : DOINA
(16 35 38).
© Un petic de cer : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11: 13,15: 15,30; 17,45; 20. 
© Vreau să știu de ce am * aripi : 
GRIVIȚA (17 08 53) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20, FLAMURA 
(85 77 12) — 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

0 Zidul : 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.
® Imposibila iubire : DACIA (50 35 94)
— 9; 12; 16; 19, FERENTARI (80 49 85)
— 15,30; 18,30.
© Secretul lui Bachus; LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,45; 20, GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
© Ringul : MUNCA (21 50 97) — 15,30; 
17,30; 19,30.
0 Prințesa Păun : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20, PACEA
(60 30 85) — 14,30; 17; 19,30.
0 Mexicul în flăcări: SCALA (11 03 72)
— 9; 12; 16; 19, MODERN (23 71 01)
— 9; 12; 16; 19, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 12; 16; 19.

© Moartea vine Ia decolare : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 14,15; 16; 17,45;
19,45, COTROCENI (49 48 48) — 15;
17,15; 19,30.
0 Torpilorii : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Trompetistul : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17.30; 19,30.
0 Baladă cavalerului Ivanhoe : FLA- 
CARA (20 33 40) — 10,30; 13; 15,30; 17; 
19.
© Avertismentul ; PATRIA (II 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. 
® Misiunea secretă a maiorului Cook: 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; ÎS.; 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; 15.45: 18; 
20,15, ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
0 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; 
18; 20,15.
0 Campionul î GLORIA (47 46 75) — 
8,45: 11,30; 14,15; 17; 19,45.
0 Salamandra : POPULAR (35 15 17)
— 15,30; 17,tf0; 19,30.
0 Războiul stelelor: VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 16; 19.
0 Capcană neobișnuită : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Program de vacanță : UNION — 9; 
COSMOS — 9; FLAMURA — 9; FLO
REASCA — 9.

teatre
© Tsatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 15; Ploșnița — 20; (sala Ate
lier) : Harap Alb — 15; Intre patru 
ochi (B) — 19; (sala „Ion Vasilescu", 
12 27 45) : Comedie de modă veche —
19,30.
O Filarmonica „George Enescu*  
(15 68 75, Ateneul Român) : „Arii șl 
coruri celebre din opere de Verdi și 
Wagner". Concert susținut de soliștii 
și corul filarmonicii. Dirijor : Vasile 
Pântea — 19.
® Opera Română (13 18 57) : Căsătoria 
secretă — 11; Tannhăuser — 18.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Labyrintul (arainat din 30 III) — 19; 
’(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Ca
bala blgoțllor — 15; O lume pe scenă 
— 19.
© Teatrul de operetă (14 80 II) : O 
noapte Ia Veneția — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : Șoa
reci dc apă — 19,30.
® Teatrul de comedie (16 64 60) : Mis
terul Agamemnon — 19,30.
0 Teatrul „Nottara" (59 81 03, sala 
Magheru) : Mizerie $1 noblețe — 15; 
Mița in sac — 19,30; (sala Studio) :
Pensiunea doamnei Olimpia— 15; Sen
timente și naftalină — 19.
0 Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) : Concert in— haz major — 
19.
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic, 

14 72 34) : Arta conversație! — îs; 
Jean, fiul Iui Ion — 19,30; (sala Glu- 
lești, 18 04 85) : Dragostea prințesei — 
15; Hotel „Zodia gemenilor*  — 19.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
O Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) s 
Se caută o stea — 18,30.
® Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Și dacă se Invirtește — 14; Nota zero 
la purtare — 18.
0 Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77) : în
cotro, căluțule 7 — 10.
0 Circul București (10 41 95) : Specta
colul „Circul maro din Moscova — 
16; 19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 

(15 72 59) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.



SOFIA

ÎhK apreciere convorbirilor 
și noilor înțelegeri ifintre 

tovarășei Nicolae Ceausescu 
si tovarășei Todor livkov

SOFIA 13 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar a ascul
tat o informare privind vizita de 
prietenie întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in R. P. Bulgaria, în pe
rioada 29—30 martie 1984.

Biroul Politic al C.C. al P. C. Bul
gar a dat o . înaltă apreciere convor
birilor purtate și noilor înțelegeri 
convenite între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P. C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, și a 
exprimat convingerea că acestea vor 
contribui la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor româno-bulgare, 
în interesul popoarelor român și bul
gar, al socialismului și păcii in 
lume.

Agenția. B.T.A. relevă că Biroul 
Politic al C.C. al P. C. Buigar a sub
liniat importanța orientărilor și mă
surilor comune stabilite in timpul 
vizitei și a convorbirilor ce au avut 
loc, pentru extinderea și adîncirea 
colaborării economice între cele două 
țări socialiste vecine și prietene, țn 
legătură cu aceasta, a fost eviden
țiată marea insemnătate a indicații
lor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov 
privind pregătirea și elaborarea pro
gramului de colaborare de lungă 
durată. între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia pină în anul 1990, iar în unele 
domenii pină in anul 2000.

Biroul Politic al C.C. al P. C. Bul
gar a apreciat ca deosebit de util 
schimbul de păreri efectuat de to
varășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șul Todor Jivkov in unele probleme 
actuale ale ‘situației internaționale. 
Cei. doi conducători au exprimat 
profunda lor îngrijorare în legătură 
cu înrăutățirea serioasă a situației 
din lume, și • îndeosebi din Europa, 
și au confirmat din nou că Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria vor acționa 
neabătut pentru înfăptuirea propu
nerilor-cuprinse, in Declarația poli
tică a statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, adoptată lâ Con
sfătuirea Comitetului Politic Consul
tativ de la Praga, din ianuarie 1983, 
și în Declarația comună' adoptată la 
ir.tîlnirea conducătorilor de partid și 
de stat din unele țări socialiste eu
ropene, de lă Moscova, din iunie 
1983.

Convorbirile dintre cei doi condu
cători au confirmat din nou că Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria vor conlucra 
activ și in viitor pentru transfor
marea Balcanilor intr-o zonă liberă 
de arme nucleare, pentru întărirea 
relâțiilor de prietenie, bună vecină
tate și colaborare intre țările balca
nice. '. .

.Biroul Politic al C C. al P.C.B. a 
aprobat înțelegerile convenite între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov și a dat indi
cații organizațiilor . și instituțiilor co
respunzătoare să întreprindă măsuri 
concrete pentru îndeplinirea acestora.

ACȚIUNI, LUĂRI DE POZIȚIE j
PENTRU DEZARMARE Șl PACE j

BONN. „Majoritatea populației vest-germane ț
se pronunță împotriva rachetelor nucleare" j

BONN 13 (Agerpres). - Asociațiile studențești unite din R. F. Ger- ț 
mania, care numără 1,2 milioane de membri, au dat publicității o decla- ( 
rație în care se pronunță împotriva staționării de rachete nucleare cu ? 
rază medie de acțiune în Europa și pentru retragerea celor ‘ instalate. ) 
Declarația subliniază că majoritatea populației R.F.G. împărtășește acest l 
punct de vedere. 1

In epoca armelor nucleare de distrugere în masă - relevă declarația 1 
— securitatea poate fi realizată numai prin cooperarea activă a tuturor ț 
țărilor, a tuturor popoarelor. **CIUDAD DE MEXICO. „Cursa înarmărilor - 

cea mai mare amenințare pentru omenire"
Subliniind că, pentru prima oară j 

in istorie, omenirea este capabilă ) 
să provoace propria sa distrugere, ț 
el a menționat rolul important ce i 
revine UNESCO în conștientiza- ) 
rea opiniei publice, internaționale \ 
asupra pericolului unei conflagrații i 
nucleare, asupra necesității unei i 
reorientări a surselor financiare și J 
s potențialului științific folosite in ț 
prezent pentru înarmare, i

CTUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — Cursa înarmărilor repre
zintă cea mai mare amenințare 
pentru. omenire și pentru pacea 
mondială, fiind, in același timp, o 
imensă risipă de resurse umane și 
materiale, rr. a. declarat-,;\in .capita
la Mexicului, reprezentantul in-m- 
ceastă țară al Organizației Națiu
nilor Unite pentru educație, știință 
și cultură (UNESCO), Antonio 
de Veciana — informează agenția 
Notimex.

COPENHAGA. „Pentru încetarea finanțării programelor 
de amplasare a noilor rachete"

COPENHAGA 13 (Agerpres). — 
Partidul Social-Democrat din Da
nemarca cere încetarea finanțării 
programului comun al N.A.T.O. 
destinat amplasării de rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune îp 
Europa occidentală, a declarat 
Anker Joergensen, președintele 
acestui partid, intr-un mesaj adre
sat primului ministru, Poul Schliiter.

Contribuția Danemarcei la finan
țarea programului de rachete nu-

cleare al N.A.T.O. a fost fixată la 
75 milioane coroane, iar un sfert 
din această sumă a și fost achitată. 
Restul de 48 milioane coroane a 
fost „înghețat" în decembrie anul 
trecut, în urma unei hotăriri a ma
jorității deputaților parlamentului. 
„Nu vrem să 
nici indirect 
nucleare in 
Joergensen.

finanțăm nici direct, 
instalarea rachetelor

Europa", a spus

România se pronunță pentru reglementarea 
prin mijloace pașnice a diferendelor 

dintre state
Intervenția reprezentantului țării noastre la reuniunea de experți 

de la Atena
ATENA 13 (Agerpres). — Lucrările reuniunii de experți privind re

glementarea pașnică a diferendelor in Europa au continuat, in cursul 
acestei -săptăminl, la Atena. Delegațiile statelor participante au exprimat 
opiniile lor in legătură cu .propunerile prezentate de Elveția, Franța,— 
împreună cu alte țări vest-etirgpene Cehoslovacia, Statele Unite, și 
România.

Discuțiile au relevat, o diversitate. mare de păreri .privind modali
tățile și mijloacele de punere în aplicare a principiului soluționării pe 
cale pașnică a litigiilor dintre state.

Luînd cuvintpl în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul țării noastre a 
subliniat: că întreaga ' activitate la 
reuniune trebuie să se concentreze 
asupra elaborării unei metode gene- 
ral-acceptabile de reglementare,a, di
ferendelor in Europa,' așa cum indi
că mandatul convenit de cele treizeci 
și cinci de state participantei După 
părerea delegației române, principala 
sarcină a reuniunii este ' de a se 
ajunge la un. acord asupra modalită
ților, 'a mecanismului de punere in. 
aplicare a principiului reglementării 
pașnice a diferendelor., In context, a 
fost evidențiată cerința imperioasă 
ca toate litigiile dintre statele parti
cipante — indiferent: de sistemul' 
lor sociăl-politic, de dimensiune, așfe- 
zare. geografică, nivel de dezvoltare; 
economică, apartenența sau neapar- 
tepența la alianțe militare.— șă. fie 
reglementate .exclusiv prin căi . și 
mijloace pașnice. S-a arătat,, de ase
menea, că orice. metodă de regle
mentare pașnică a ' diferendelor tre
buie să se bazeze' pe principiile drep
tului internațional, ■ pe prevederile 
Cartei O.N.U. și ale Actului . finaL

al Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa și. în mod deo
sebit, pe, îndatoririle care rezultă din 
.aceste norme general acceptate. S-a 
subliniat că nici un stat participant 
nu se ' poate Sustrage, sub nici un 
■pretext, de la obligația: de a respecta 
cu' strictețe principiul reglementării 
pașnice â diferendelor. •
.. jReferihdu-se la propunerile pre
zentate de. zțlte state,. reprezentantul 
tării noastre a arătat că fiecare din
tre . eje aduce,. elemențe, și idei utile 
pentru elaborarea unei metode ge- 
neral-acceptabile de reglementare 
pașnică a diferendelor pe 'continent. 
Delegația română a propus ca, por
nind de la. egalitatea suverană a sta
telor și in conformitate cu principiul 
negocierilor, toate cele cinci docu
mente' de lucru să, constituie baza 
tratativelor purtate in cădi-ul reuniu
nii, pentru a se.putea ajunge Ia un 
acord generaTacceptabil.'

Ședința plenară de vineri, 13 apri
lie, ș-a desfășurat sub președinția 
României.

Lucrările reuniunii de experți de 
la Atena continuă.

OSLO

Sesiunea Comitetului Central 
al Alianței Cooperatiste 

Internaționale
.OSLO 13 (Agerpres) La Oslo se 

desfășoară, lucrările. sesiunii Comite
tului Central al Alianței Cooperatis
te Internaționale (A.C.I.).

în cadrul dezbaterilor care au avut 
loc pe tema „Organizațiile coopera
tiste și problemele majore ale con
temporaneității", delegația română a 
relevat participarea activă a mișcă
rii- cooperatiste românfe in cadrul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste la marile acțiuni, de masă ce 
au .loc in România pentru oprâțea 
cursei inarmărilor, pentru dezarmare 
și’pace.

Relevind poziția României, con
cepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind problemele majore cu caro 
se confruntă omenirea, delegația a 
subliniat necesitatea ca mișcările 
cooperatiste naționale, alianța coope
ratistă internațională sa, mobilizeze 
masele largi ale cooperatorilor pen
tru a influența și sensibiliza factorii 
de răspundere, guvernele, parlamen
tele, oamenii politiei, organismele in
ternaționale în soluționarea problem 
mețor fundamentale, ale omenirii.

în cadruT lucrărilor sră, înaintat 
spre dezbaterea și adoptarea con
gresului A.C.I. din luna octombrie 
a.c; proiectul de rezoluție prezentat 
de CENTROCOOP privind marcarea, 
în 1985, a Anului Internațional al. Ti
neretului cu. deviza „Participare, dez
voltare, pace".

Ședința Prezidiului
Sovietului Suprem

BERLIN

„Zilele culturii românești"
■ BERLIN 13 (Agerpres). — In R.D. 
Gărmană s-au deschis „Zilele cul
turii românești",' manifestare com
plexă dedicată celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.. La Berlin, a avut 
loc deschiderea unei expoziții re
prezentative de carte, in care locul 
central îl ocupă ' operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Au aiiu.t loc. de 
asemenea, un concert festiv susținut 
de Orchestra de cameră a Filarmo
nicii din Cluj-Napoca și vernisajul 
unei expoziții de pictură' coMdm- 
porană românească.
. In alocuțiunile rostite la. verni

sajul expoziției s-au evocat impor
tanța istorică a actului de la 23 Au
gust 1944, realizările remarcabile 
obținute de poporul roman.

Au participat Hans Joachim. 
Hoffmann, ministrul culturii din 
R.D.G.', Herbert Krolikowski, secre
tar de stat, prim-adjunct al minis
trului afacerilor ■ externe, Kurt 
Loeffler, secretar de stat, prim- 
adjunct dl ' ministrului culturii, 
Ursula Rackmitz, șeful secției ' cui" 
turale a C.C. al P.S.U.G., alte per
soane Oficiale, 'reprezentanți ai 
corpului diplomatic, oameni de cul
tură și artă,< ziariști, un- numeros 
public. |

ORIENTUL MIJLOCIU
® Reluarea luptelor la Beirut * Poziția Egiptului iață de 
înființarea unor noi implantări israeliene în teritoriile arabe 
ocupate • în perspectiva alegerilor generale anticipate din 

Israel
BEIRUT 13. (Agerpres). — tncepînd 

din cursul nopții de joi spre vineri,- 
lă‘ Beirut au avut loc lupte desfășu
rate în' zona linipj,'dfec derparcatte 
dintre sectoarele de .est șinde. vest 
ale capitalei libaneze, in suburbiile 
din sudul orașului sau in regiunea de 
munie din apropiere.

Relatind despre reluarea ostilită
ților Ia Beirut, agențiile internațio
nale de presă amintesc că vineri 
s-au împlinit nouă ani de la declan
șarea luptelor in Liban și că acest 
conflict s-a soldat, pină in prezent, 
cu aproximativ 100 000 morti.

în cadrul eforturilor pentru regle
mentarea situației, președintele Liba
nului, Amin Gemayel, și colabora
tori ai săi au avut o serie de consul
tări cu principalii conducători poli
tici libanezi sau reprezentanții lor.

CAIRO 13 (Agerpres). — într-o 
declarație, difuzată de agenția M.E.N., 
Osama El Baz, prim-subsecretar de 
stat in Ministerul Afacerilor Externe 
al Egiptului, a afirmat că escalada
rea activității de inființare a unor 
noi implantări israeliene in teritorii

le arabe ocupate constituie p gravă 
inculcare, h angajamentelor Israelu
lui și a prevederilor' dreptului inter- 
naționaf. în declarația1 sa — care 
constituie un răspuns ’ la. hotărirea 
unui comitet, ministerial isrâelian de 
a . înființa cinci noi implantări in te
ritoriile arabe ocupate de pe malul 
de vest al Iordanului și Gaza — 
Osama El Baz a subliniat că această 
activitate creează obstacole in calea 
eforturilor pentru pace.

TEL AVIV 13 (Agerpres). — Pri
mul ministru israelian, Yitzhak Sha
mir, a fost ales în fruntea listei 
partidului său, Heru.t, principala 
formațiune politică a coaliției de gu- 
vernămint Likud, in perspectiva ale
gerilor generale anticipate prevăzu
te -să se . desfășoare la 23 iulie, 
transmit’ agențiile Reuter și France 
Presse. Pentru Shamir au votat 407 
dintre membrii Comitetului Central 
al partidului.

Principalul său contracandidat, ge
neralul Aripi Sharon, fost ministru 
al apărării, a obținut 306 voturi.

al U.R.S.S. .
.MOSCOVA 13 (Agerpres). — A- 

genția T.Ă.S.S. informează că la 
Kremlin â avut loc o ședință a Pre
zidiului Sovietului Suprem al Uniu
nii Sovietice, în cadrul căreia au 
•fost examinate sarcinile deputaților 
privind înfăptuirea hotăririlor Plena
rei din aprilie anul acesta a C.C. al 
P.C.U.S.

Konstantin Cernenko, secretar 1 ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S;,- a rostit o cuvîntare.

A fost adoptată o hotărâre cu pri
vire la îmbunătățirea in continuare 
a activității consiliilor deputaților 
populari.

Conferința 
P.C. Japonez

TOKIO 13 (Agerpres). — La Atâ
rni, în prefectura Shizuoka, s-au 
deschis lucrările unei conferințe a 
Partidului' Comunist Japonez, care 
discută sarcinile partidului, in etapa 
actuală. Luînd cUvîntul la deschide
rea lucrărilor, președintele C.C. al 
partidului, Kenji Miyamoto, și-a ex
primat convingerea că forțele păcii 
din lumea intreagă șint in măsură 
să stopeze cursul periculos al inar
mărilor atoml.ee:

SPANIA. Program 
de restructurări 

economice
. MADRID 13 (Agerpres). — Guver
nul spaniol a elaborat un program 
de restructurare a industriei side
rurgice și a altor ramuri economice 
în vederea intrării Spaniei în Piața 
comună, prevăzută pentru anul 1986, 
informează agenția Reuter. Potrivit 
programului pe care ministrul spa
niol al afacerilor externe, Fernando 
Moran, l-a prezentat Consiliului Mi
nisterial al C.E.E., întrunit luni și 
marți la Luxemburg, capacitatea in
dustriei Oțelului a Spaniei va fi re
dusă, pină in 1986, cu 36 la sută, ceea 
ce va antrena suprimarea a 27 000 
locuri de muncă. în prezent, numărul 
șomerilor spanioli se ridică la 2,5 
milioane.

REACȚII DE DEZAPROBARE A MINĂRII 
PORTURILOR NICARAGUANE

VIENA 13 (Agerpres). — Interna
ționala Socialistă condamna minarea 
porturilor Republicii Nicaragua — a 
declarat Willy Brandt, președintele 
acestei organizații, ințr-un interviu 
acordat publicației austriece .^Arbei- 
ter Zeitung". Wijly Brandt s-a pro
nunțat cu /fermitate. împotriva ori
cărui amestec in treburile interne ale 
Republicii Nicaragua și ale altor 
state suverane din America Centrală.

WASHINGTON 13 (Agerpres)., — 
Camera Reprezentanților a Congre
sului S.U.A. ‘a adoptat cu 281 vo
turi pentru și 111 împotrivă o rezo
luție care cere să se pună capăt uti
lizării fondurilor C.I.A. pentru spri
jinirea activității de minare a por
turilor riicaraguane. Documentul — 
relatează agenția U.P.I. — cere ex
plicit „să nu fie folosite noi fon
duri pentru minarea porturilor sau 
a apelor teritoriale nicaraguane". 
Rezoluția care a intervenit la 48 de 
ore după ce Senatul a aprobat un 
document similar, deși nu are ca
racter. obligatoriu, constituie o dez
aprobare a politicii administrației a- 
mericane în America Centrală.

STOCKHOLM 13 (Agerpi-es). — 
Suedia condamnă minarea porturi
lor. nicaraguane și cere încetarea a- 
mestecului Statelor Unite in trebu
rile interne ale țărilor din America 
Centrală — a declarat Pierre Schori, 
subsecretar de stat la Ministerul 
suedez al Afacerilor Externe, intr-un 
discurs rostit in fața participanților 
la o conferință consacrată probleme
lor dezvoltării in America Centrală, 
ale cărei lucrări, se desfășoară la 
Stockholm. După ce a arătat că Ni
caragua „este practic ,o țară victimă 
a războiului - fără o declarație ofi
cială de război", vorbitorul a decla
rat că minarea ponturilor nicaragua
ne „reprezintă nu' numai un act de 
perturbare a traficului maritim in
ternațional, ci și o . violare directă a 
normelor dreptului internațional și o 
încercare de subminare a economiei 
acestei țări".

OSLO 13 (Agerpres). — Guvernul 
Norvegiei condamnă acțiunile de

minare a porturilor RepubllcU Nica
ragua — a declarat ministrul nor
vegian de externe, Svenn Stray, in 
cadrul dezbaterilor din parlamentul 
acestei țări (Storting). El a adăugat 
că Norvegia ,„se desolidarizează 
ferm" de aceste acțiuni, „care con
stituie o violare a dreptului Inter
național".

BONN 13 (Agerpres). — Guvernul 
R. F. Germania dezaprobă minarea 
porturilor din Nicaragua, subliniind 
pericolul pe care aceasta il prezintă 
pentru libera navigație —a declarat, 

. la Bonn, un purtător de cuvint al 
Ministerului Afacerilor Externe, ci
tat de agenția D.P.A. El a adăugat 
că R.F.G. sprijină eforturile țărilor 
„Grupului de la Contadora" în fa
voarea unei soluții negociate a pro
blemelor din zonă. Guvernul federal 
— a subliniat purtătorul de cuvint — 
este ferm convins că tensiunea in
ternațională nu poate fi aplanată 
decit cu mijloace pașnice.

QUITO 13 (Agerpres). — „Inter
venția străină in treburile interne ale 
statelor centroamericane împiedică 
găsirea soluțiilor adecvate pentru 
situația conflictuală, tot mai gravă, 
din regiune"'— a declarat ministrul 
ecuadorian de externe, Luis Valen
cia. transmite agenția I.P.S.

într-un mesaj adresat Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.), Luis 
Valencia, a deplins nerespectarea de 
către unele țări a acordurilor de 
pace in America Centrală prefigu
rate de „Grupul de la Contadora" și 
s-a pronunțat pentru soluționarea 
exclusiv pe căi pașnice, prin nego
cieri, a tuturor controverselor inter
naționale, în condițiile respectării 
principiilor neamestecului in trebu
rile interne, suveranității și, inde
pendenței naționale, egalității juri
dice a statelor, autodeterminării po
poarelor.

Totodată, el a arătat că „etapa de 
criză .instituțională și de încredere 
prin care trece în prezent O.S.A. face 
necesară o întărire a organizației, 
prin respectarea tuturor îndatoriri
lor ce le revin țărâlor membre, in 
bază Cartei constitutive a ei".

lima : Peru se pronunță pentru instaurarea 
unor relații internaționale echitabile

LIMA 13 (Agerpres). — Pronun- 
țind discursul de învestitură, noul 
prim-ministru peruan,. Sandro Ma- 
riategui, care deține și funcția de 
ministru al relațiilor externe, a rea
firmat adeziunea țării sale Ia mișca
rea de nealiniere — transmite agen
ția Prensa Latina. „Vor fi menținu
te și se va' urmări amplificarea ra
porturilor cu țările în curs de dez
voltare" — a arătat primul ministru 
peruan, precizînd că „atit pe plan bi
lateral, cit și în cadrul unor insti
tuții și organisme internaționale, al 
„Grupului celor 77", în Mișcarea de

nealiniere. Peru va depune eforturi 
sporite pentru instaurarea unor noi 
relații internaționale, pe baze mai 
drepte și mai realiste, care să țină 
seama de interesele naționale și as
pirațiile majore ale tuturor popoa
relor lumii".

în acest context. Sandro Mariategui 
a evidențiat necesitatea intensificării 
cooperării intre țările în curs da 
dezvoltare, respectîndu-se ferm prin
cipiile neamestecului in treburile in
terne, autodeterminării popoarelor, 
independenței și suveranității națio
nale, egalității juridice a statelor.

e scurt
AGENȚIILE DE PRESA

I ÎNTÎLNIRE. ' La Budapesta a 
avut loc vineri o intilnire intre 

; Janos Kadar. prâm-secretar al
C.C. al P.M.S.U., și Bettino Craxi, 

1 președintele Consiliului de Miniș
tri âl Italiei, aflat intr-o vizită in 

I capitala ungară — informează agen- 
I ția M.T.I. In cadrul convorbirii au 

fost examinate probleme ale situa- 
t ției internaționale actuale, rapor

turile Est-Vest și stadiul relațiilor 
’ bilaterale.

I

’ I
LA KABUL au avut loc noi con

vorbiri intre ministrul de externe i 
afgan, Șh'ah Mohammad Dost, și 
trimisul special al secretarului ge- | 
neral O.N.U. pentru Afganistan, 
Diego Cordovez, care întreprinde i 
un turneu in regiune, informează 
agenția Bakhtar. în cursul discu- 1 
țiilor au fost abordate chestiuni 
referitoare la soluționarea pe cale j 
politică a problemei privind Afga- * 
nistanul, arată sursa citată.

Oprirea cursei înarmărilor și trecerea la realizarea 
dezarmării - problema fundamentală a întregii umanități

în cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia plenara C.C. 
al P.C.R., ca și în Apelul adoptat la sesiunea M.Ă.N. se evidențiază că 
în prezent s-a ajuns la o încordare fără precedent a situației pe pian 
mondial, că amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune a creat, noi 
pericole pentru pacea și securitatea continentului nostru și a întregii lumi. 
Pornind de la această realitate, secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia pe bună dreptate că in momentul de față 
problema fundamentală a epocii noastre 0 constituie oprirea cursei inar
mărilor, in primul rind a celei nucleare, că trebuie făcut totul pentru 
apărarea dreptului suprem ai oamenilor la existență, la viață.

Concludente sînt în această pri
vință și opiniile exprimate de Rolf 
Bjbrnerstedt, fost secretar general 
adjunct al O.N.U. și șef al Departa
mentului Organizației Națiunilor Uni
te pentru dezarmare și in prezent 
președinte al Comitetului de condu
cere al Institutului pentru cercetări 
în domeniul păcii din Stockholm 
(S.I.P.R.I.), in interviul acordat zia
rului nostru. Așa cum se știe, înfiin
țat în 1966 in ideea de a . se marca 
150 de ani de cind Suedia nu a mai 
cunoscut războiul, S.I.P.R.I. s-a făcut 
cunoscut în decursul anilor prin ac
tivitatea sa îndreptată spre „sensi
bilizarea opiniei publice si mobili
zarea conștiințelor în favoarea păcii". 
Rapoartele sale anuale referitoare la 
dimensiunile cursei înarmărilor, ca 
și alte cercetări in acest domeniu au 
stirnit și stîrnesc un mare interes 
pretutindeni în lume. Nu întimplă- 
tor, in urmă cu doi ani „Premiul 
UNESCO al educației pentru pace“ 
a fost acordat institutului din 
Stockholm.

— în ultimii ani, după cum. este 
cunoscut — a spus interlocutorul1 — 
nu s-a înregistrat nici un progres în 
domeniul limitării armamentelor și 
al dezarmării. Această stagnare in ce 
privește limitarea înarmărilor a fost 
însoțită, în schimb, de tendințe de 
accelerare a cursei inarmărilor. Chel
tuielile militare au crescut mai repe
de în ultimii patru ani decît în cei 
patru ani precedent!. Dacă această 
competiție a înarmărilor nu se opreș
te, stocul armelor nucleare ar putea 
oă crească de la 50 000, cît este în 
prezent, la mai mult de 60 000 la. în
ceputul deceniului următor. Din 
timp în timp, în istoria cursei înar-

mărilor unii ani par să marcheze 
adevărate salturi in competiția mili
tară,' iar 1983 cred că a fost tocmai 
unul dintre acești ani. Nerealizarea

vind armele nucleare strategice, care 
s-au desfășurat paralel, .să fie com
binate, ținindu-se seama de faptul 
că, prin implicațiile lor pentru pacea 
și securitatea întregii. lumi, ambele 
au un caracter de urgentă.

— Cum apreciați importanta Con
ferinței de la Stockholm pentru 
măsuri de încredere și securitate și 
pentru, dezarmare in Europa?

— Rolul primului forum general- 
european pentru încredere, securitate 
și dezarmare trebuie apreciat in 
dublu sens.. în primul rînd, confe
rința a avut o semnificație imediată, 
determinată de situația în care a fost

Convorbire cu Rolf BJORNERSTEDT
președintele Comitetului de conducere al Institutului pentru cercetări 

în domeniul păcii din Stockholm

unui acord la tratativele de la Ger 
neva, întreruperea tratativelor dintre 
Statele Unite și Uniunea Sovietică și 
trecerea la instalarea de noi rachete 
în Europa' au deschis calea unei noi 
ascensiuni a cursei inarmărilor, a 
unei înfruntări între blocuri, cu con
secințe dintre cele mai grave pentru 
întreaga' viată internațională.

— Ce credeți că trebuie făcut pen
tru oprirea și inversarea acestei si
tuații, pentru trecerea la dezarmare?

— Primul și cel mai important lu
cru ce trebuie făcut, după părerea 
mea, este .revenirea grabnică la masa 
tratativelor, de la Geneva'. Aceasta 
este o • necesitate imperioasă, o ce
rință a tuturor popoarelor continen
tului. în cadrul marilor mișcări 
antinucleare din Europa și din lume, 
în numeroasele luări de poziție pe 
plan international opinia publică și-a 
făcut cunoscută poziția sa in favoa
rea realizării unui acord la Geneva, 
tot aș.a. cum in prezent se pronunță 
pentru reluarea cit mai curînd a ne
gocierilor dintre cele două mari pu
teri nucleare. Personal, cred că este 
necesar ca negocierile sovieto-ame- 
ricane asupra rachetelor cu rază me
die de acțiune in Europa și cele pri

convocată, cînd toate negocierile de 
dezarmare se intrerupseseră și cînd 
restabilirea și dezvoltarea încrederii 
reciproce au devenit mai necesare ca 
oricind. Din acest punct de vedere, 
forumul de la Stockholm a permis 
reluarea contactelor întrerupte, faci- 
Iitind în prima săptămină de desfă
șurare a lucrărilor organizarea și 
desfășurarea a numeroase întilniri 
pozitive intre miniștrii de externe ai 
celor 35 -de -state participante. în al 
doilea rînd, conferința este impor
tantă pentru telul, p.e care J1 are . in 
față, și anume, acela de a adopta, în 
etape, măsuri concrete și-eficiente de 
natură să ducă la întărirea încrede
rii și securității și ulterior la înfăp
tuirea dezarmării. în prima sesiune 
din acest an- au fost avansate o serie 
de importante propuneri de măsuri de 
încredere și de securitate — care 
reprezintă obiectivul actualei etape 
a conferinței. Nu pot să nu eviden
țiez in acest cadru convergenta care 
există intre modul general de abor
dare și propunerile concrete prezen
tate de România și cele avansate de 
țările neutre și nealiniate, între care 
se află și țara mea. Aș aminti, cu 
titlu de exemplu, însemnătatea pe

care atit țara dumneavoastră, cit șl 
statele neutre și nealiniate o acordă 
desfășurării conferinței in afara 
alianțelor militare și ca parte inte
grantă . a procesului inaugurat de 
Conferința pentru securitate și co
operare in Europa de la Helsinki.

— Ultimul raport al S.I.P.R.I. acor
dă o atenție sporită mișcărilor anti
nucleare din Europa și din lume, 
rolului care trebuie să revină opi
niei publice in oprirea cursului ac
tual spre o catastrofă nucleară pus
tiitoare.

— Lucrul este explicabil, datorită 
preocupării crescînde pe care insta
larea noilor arme nucleare a creat-o 
în rîndul opiniei publice de pe con
tinent — ceea ce s-a văzut hu nu
mai în marile demonstrații anti
nucleare, dar și în rezultatele dife
ritelor sondaje de opinie publicate 
în presă. Guvernele știu in prezent 
că ele trebuie să țină seama de 
opinia publică în negocierile de de
zarmare și in alte probleme militare 
mult mai mult decit aii l’ăcut-o pină 
acum. Așa cum se arată și în rapor
tul institutului, mișcările pentru pace 
s-au diversificat foarte mult. în 
unele țări, vechile organizații și-au 
sporit considerabil efectivele, in 
timp ce s-au creat alte organi
zații, în special din rîndul unor gru
pări profesionale, cum sînt medicii, 
Desigur, succesul acestor. mișcări 
este legat in mod direct de oprirea 
evoluțiilor pe care le cunoaște in 
prezent cursa" înarmărilor, de trece
rea la. măsuri concrete și eficiente 
de dezarmare. Oricum, aceste miș
cări nu și-au spus încă ultimul cu
vint și este de prevăzut că forța 
lor va crește in continuare.

— In cadrul. institutului dumnea
voastră lucrează mulți oameni de ști
ință. și cercetători din diferite țări 
ale lumii, Si la noi in țară oamenii 
de știință sînt profund preocupați de 
problemele . dezarmării, in primul 
rină nucleare, ei desfășoară o rodni
că activitate în cadrul Comitetului 
Național Român „Oamenii de știin
ță și pacea". Ce importanță au știința 
și oamenii de știință în oprirea 
cursei înarmărilor, in împlinirea as-

pirațiilor. de progres, pace Și înțele
gere ale popoarelor ?

— Oamenii de știință au o mare 
responsabilitate in această privință; 
Ei sînt in măsură să cunoască cel 
mai bine ce înseamnă imensul- po
tențial de distrugere existent pe 
Terra. Ca să nu mai vorbim de 
faptul că foarte multi dintre oamenii 
de știință, dintre cercetători lucrează 
direct in sfera producției, militare, 
pentru perfecționarea și crearea de 
noi arme și sisteme de arme. Rolul 
științei, al oamenilor de știință este 
acela de a sluji viata și nu de a 
contribui la distrugerea ei. Prin acti
vitatea pe care o desfășurăm, .noi 
urmărim să evidențiem tocmai ma
rile pericole pe care le reprezintă 
pentru întreaga omenire cursa înar
mărilor, și în primul rînd a înarmă
rilor nucleare, să prezentăm reali
tățile. din cadrul negocierilor pentru 
dezarmare și in același timp să sti
mulăm guvernele în întreprinderea 
de noi eforturi pentru . stoparea 
inarmărilor, pentru trecerea la de
zarmare.

— Timp de.mai mulți ani ați lucrai 
la Națiunile Unite, prilej cu care aii 
urmărit îndeaproape negocierile de 
dezarmare, activitatea concretă des
fășurată de diferite țări în acest do
meniu. Cum apreciați inițiativele 
României, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu îndreptate spre înfăptui
rea dezideratului dezarmării ?

— Am apreciat întotdeauna pre
ocuparea și interesul pe care șeful 
statului român le manifestă pentru 
soarta omenirii, pentru oprirea cursei 
inarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete și urgente de dezarmare, 
și- in primul rind de dezarmare nu
cleară. inițiativele prezentate de 
țara dumneavoastră in această di
recție fiind bine primite la Orga
nizația Națiunilor Unite și în alte 
foruri internaționale. Prin propune
rile sale. România, ca și alte tari, 
cum este țara mea, a contribuit și 
contribuie la dinamizarea dezbateri
lor de la O.N.U. consacrate dezar
mării, o dovadă în acest sens con- 
stituind-o și lucrările celor două 
sesiuni speciale ale Adunării Ge
nerale dedicate acestor probleme. în 
toate aceste ocazii, România și-a 
confirmat opțiunea sa fermă în spri
jinul securității, păcii și dezarmării.

«adu BOGDAN 
Siock/tolm
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COMUNICATUL COMUN dat 
publicității la încheierea vizitei 
oficiale întreprinse în R.P. Congo 
de președintele Mozambicului,' Sa
mora Machel, relevă că in cadrul 
convorbirilor la nivel înalt congo- 
lezo-mozambicane părțile au re
cunoscut necesitatea de a se ac
ționa rapid in direcția reinstaurării 
păcii in sudul Africii pe calea dia
logului. Cele două țări au condam
nat refuzul Republicii Sud-Africa.ne 
de a aplica rezoluțiile O.N.U. asu
pra Namibiei și și-ati reafirmat 
sprijinul față de Organizația Po
porului din Africa de Sud-VeSt 
(S.W.A.P.O.),

DECES. Primul ministru al Tan
zaniei, Edward Sokoine, și-a pier
dut viața, joi, intr-un accident de 
automobil, a anunțat — după cum 
relevă agenția France Presse — 
președintele tanzanian, Julius Nye- 
rere.■

VIZITA PREȘEDINTELUI BRA
ZILIEI ÎN SPANIA. într-o- decla
rație făcută Ia Madrid, unde se 
află in vizită, președintele Brazi
liei, Joao Baptista de ' Figueiredo, 
a afirmat că „instituțiile democra
tice reprezintă baza indispensabilă 

' a bunăstării și prosperității țării" — 
transmite agenția spaniolă.de presă 
EF.E. EI a amintit pașii făcuți în 
Brazilia pe calea democratizării 
complete a vieții politice interne și 
a precizat că in țara sa „va fi con
solidată democrația în toate sferele 
de activitate".

REUNIUNE LATINO-AMERICA- 
NA CONSACRATA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR. La deschiderea 
lucrărilor Reuniunii regionale in- 
terguvernamentale consacrate păs
trării și protejării mediului încon
jurător in America Latină și zona 
caraibiană, președintele Perului, 
Fernando Belaunde Terry, a sub
liniat importanța măsurilor între
prinse în unele state și a prezentat 
experiența peruană in acest do
meniu. El s-a pronunțat pentru un 
program de măsuri comune, care 
să conducă atât la protejarea me
diului ambiant, cît și lâ dezvolta
rea susținută a economiilor națio
nale latino-americane și caraibiene.

POPULAȚIA MEXICULUI este 
in prezent de 75 milioane locuitori. 
In capitala țării — Ciudad de Me
xico — trăiesc 15,7 milioane de per
soane. Se apreciază că in condițiile 
menținerii ritmului actual de creș
tere, la sfirșitul anului 2 000 popu
lația orașului Ciudad de Mexico va 
depăși 35 milioane de locuitori.

NAVETA SPAȚIALA AMERICANĂ

GREVA MINERILOR BRITA
NICI. întrunit la Sheffield, în nor
dul Angliei, Comitetul Executiv al 
Sindicatului minerilor britanici și-a 
reafirmat sprijinul față de greva 
declanșată •— in urmă cu o lună — 
de minerii de la marea majoritate 
a puțurilor de cărbuni din Marea 
Britanie. în același timp, organul 
executiv al acestui sindicat a ho
tărât să organizeze joia viitoare o 
conferință națională a delegaților 
(care va reuni un larg evantai de 
reprezentanți sindicali) pentru a 
lua o decizie în privința continuă
rii acțiunii greviste.

COSMONAUȚII SOVIETICI Leo
nid Kizim, Vladimir Soloviev și 
Oleg Atikov au procedat, vineri, la 
o reașezare a poziției navei „Soluz 
T-ll" față de laboratorul spa
țial „Saliut-7" — anunță agenția 
T.A.S.S. Operațiunea a constat din 
decuplarea lui „Soi.uz T-ll". care 
după o scurtă evoluție in spațiu 
s-a cuplat cu laboratorul „Saliut-7“ 
in partea opusă poziției sale anteri
oare. întreaga operațiune a avut ca 
scop asigurarea condițiilor necesare 
pentru aprovizionarea ulterioară a 
tandemului spațial cu diferite ma
teriale.
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MARȘ ÎMPOTRIVA ȘOMAJU
LUI. Mii de oameni ai muncii por
tughezi din zona industrială Șetu- 
bal au participat la un marș de 
protest împotriva șomajului. Marșul 
s-a încheiat printr-un miting 
ganlzat in cartierul Almada 
Lisabona.

or
din

1NIMN NAȚIONAL PROPRIU 
AUSTRALIA. Printr-o hotărîre a 
guvernului Australiei, imnul na
țional al acestei țări nu va mal ft 
de acum înainte același cu cel al 
Marii Britanii, ci va fi înlocuit cu 
un imn național propriu. Decizia a 
fost anunțată de primul ministru 
australian, Robert Hawke.
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CHALLENGER A ATERIZAT, VINERI, 
la ora 13,58 G.M.T., la baza aeriană Edwards din California, după un zbor 
în spațiu de 7 zile, informează agențiile internaționale de presă. Princi
palul obiectiv al misiunii echipajului - format din Robert Crippen, Richard 
Scobee, Terry Hart, George Nelson și James Van Hoften — l-a constituit 
depanarea și relansarea pe orbită a satelitului de observații asupra 
Soarelui „Solar Max".
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