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Cu privire la întîlnirea la nivel înalt
a conducătorilor de partid și de stat
ai țărilor participante
la Tratatul de la Varșovia
în conformitate cu înțelegerea realizată, la sfîrșitul lunii aprilie a.c., la Varșovia va avea loc întîlnirea la nivel

înalt a conducătorilor de partid și de stat
ai țărilor participante la Tratatul de la
Varșovia.
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înscriind, prin rezultatele sale rodnice, un moment important în dezvoltarea colaborării multilaterale
româno-canadiene, o contribuție semnificativă la promovarea cauzei păcii și înțelegerii internaționale

s-a Încheiat vizita oficială

INTIMPINATI CU DEOSEBITĂ BUCURIE

DE Ml[ DE OAMENj A[ MUNCH DJN CAPITALĂ

A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, Tovarășul Nicolae Ceausescu
si
tovarășa
Elena
Ceausescu
IN CANADA
au revenit în tară
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In două mari întreprinderi industriale din Montreal
în cursul
zilei de
miercuri,
înaintea plecării spre patrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au vizitat
două mari unități industriale re
prezentative pentru economia ca
nadiană : Centrala electrică nu
cleară „Gentilly II“, situată în

apropierea cursului inferior al
fluviului St. Lau.rențiu, și între
prinderea din Montreal „C. A. Electronics Ltd.“.
în aceste vizite, președintele
Nicolae
Ceaușescu și
tovarășa
Elena Ceaușescu au fost însoțiți
de tovarășii Gheorghe Oprea și

Ștefan Andrei, de alte persoane
române care au luat parte la vi
zita oficială în Canada.
La Centrala electrică nucleară
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena . Ceaușescu au fost
întîmpinați și salutați, cu deose
bită căldură, cu respect și consi

derație, de Michel Benoit, vice
președintele Companiei
„Hidro
Quebec", de alți reprezentanți ai
acestei companii care a construit
și dat în exploatare centrala.
Au fost vizitate centrul de co
mandă, sala turbinelor și reacto
rul nuclear. Gazdele au înfățișat
date tehnice ale
construcției și
funcționării acestei
centrale (de
concepție similară celei pe care o
realizăm la Cernavodă), și-au ma
nifestat interesul de a dezvolta
colaborarea
cu țara noastră în
acest domeniu, apreciind în mod
deosebit preocupările României
privind
realizarea programelor
nucleare.
Dorința extinderii
și adincirii
colaborării cu România a fost
evidențiată și în timpul vizitei la
întreprinderea „C. A. Electronics
Ltd.“, unde sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu a fost salutată
cu căldură de președintele acestei
companii, Byron Cavadias, pre
cum și de alți membri ai Consi
liului de administrație.
Invitîndu-i pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu și pe tovarășa Elena
Ceaușescu să viziteze principalele
sectoare de cercetare și producție,
gazdele arată că această firmă,
specializată în aparațură electroni
că de automatizare, telemecanică,
calculatoare electronice și alte sis
teme de comandă automată, a rea
lizat echipamente pentru toate
centralele Candu din Canada,
precum și pentru cele din dife
rite țări. De asemenea, firma con
struiește simulatoare electronice
pentru diverse aplicații și, în mod
deosebit, pentru pregătirea opera
torilor centralelor nucleare.
Firma „C. A. Electronics Ltd.“
a livrat o serie de sisteme de co
mandă și control pentru centrala
atomoelectrică de Ia Cernavodă.
Specialiștii întreprinderii au ară
tat că au o bună experiență în
colaborarea cu specialiștii români
și, în acest sens, și-au manifes
tat interesul pentru lărgirea și adîncirea în continuare a acestei
colaborări și cooperări, în condi
ții reciproc avantajoase.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, impreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu. a revenit, joi diminea
ță, în Capitală, după vizita oficia
lă efectuată în Canada, la invitația
guvernatorului general al Canadei.
Jeanne Sauve,, și a primului miniș
trii. Brian Mulroney. .
Șeful statului român a fost în
soțit în această vizită de tovarășii
Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului. Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, de alte
persoane oficiale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au fost
salutați, Iâ sosire, de membri și
membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. de
secretari ai Comitetului Central al
partidului, de membri ai C.C. al
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai
guvernului, conducători de instituții
centrale, organizații de masă si ob
ștești. generali.
Erau prezenți membri ai Amba
sadei Canadei la București.
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Pionieri, tineri și tinere au ofe
rit cu afecțiune tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu buchete de flori.
Ceremonia sosirii a avut loc pe
aeroportul Otopeni. unde erau arbo
rate drapelele partidului și statului,
care încadrau portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Aici se aflau mii de oameni ai
muncii din întreprinderi și institu
ții bucureștene. care au ținut să-i
întîmpine. cu toată căldura inimii,
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și
pe tovarășa Elena Ceaușescu. Ei au
aclamat îndelung pentru partid și
secretarul său general, scandînd cu
înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“. „Stima
noastră și mindria. Ceaușescu —
România !“, „Ceaușescu — pace !“.
Această primire însuflețită a rele
vat cu pregnantă dragostea
și
prețuirea cu care toți cetățenii pa
triei înconjoară pe conducătorul
iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ce călăuzește cu înțelepciune și cu
tezanță revoluționară destinele ță

rii. ale națiunii, pe calea luminoa
să a socialismului și comunismului.
A fost exprimată, totodată, adeziu
nea deplină la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru,
promovată cu strălucire de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în același timp,
cei prezenți la aeroport au dat ex
presie satisfacției profunde cu care
întreaga națiune salută rezultatele
deosebite ale vizitei întreprinse de
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu în Canada,
aceasta înscriindu-se ca un moment
de cea mai marfe importantă în dez
voltarea și întărirea bunelor relații
româno-canadiene. în folosul ambe
lor țări și popoare, precum și ca
o nouă și însemnată contribuție a
României socialiste la cauza destin
derii. Înțelegerii și colaborării inter
naționale.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie manifestărilor en
tuziaste ale bucureștenilor veniți
să-i întîmpine cu toată stima si
căldura.

(COMUNICAT COMUNI
La invitația guvernatorului ge
neral al Canadei, Jeanne Sauve,
și a Guvernului Canadei, pre
ședintele Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, a efectuat,
între
14—18 aprilie 1985, o vizită ofi
cială în Canada.
A fost vizitat, în afara capi
talei, Ottawa, orașul Montreal.
Președintele Republicii Socia
liste România și primul minis
tru al Canadei au avut convor
biri oficiale în vederea întăririi
și dezvoltării relațiilor dintre
cele două țări, precum și cu pri
vire la problemele internaționale
de interes comun. Convorbirile
s-au desfășurat într-o atmosferă
cordială, de stimă și înțelegere
reciprocă.
La convorbiri au participat to
varășa Elena Ceaușescu, prim
viceprim-ministru al guvernului,
precum și tovarășii : Gheorghe
Oprea, prim viceprim-ministru
al guvernului, Ștefan Andrei,
ministrul
afacerilor ' externe,
Alexandru Roșu, ministru secre

tar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și. Cooperării Eco
nomice Internaționale, Constan
tin Mitea și Carol Dina, consi
lieri ai președintelui Republicii,
Emilian Rodean, ambasadorul
României la Ottawa.
Din partea canadiană au par
ticipat : Charles Joseph Clark,
secretar de stat pentru afacerile
externe, Patricia Carney, minis
trul energiei, minelor și resur
selor, James Francis Kelleher,
ministrul comerțului exterior,
Gordon Smith, adjunct al secre
tarului de stat pentru afacerile
externe,, Jacques Simard, amba
sadorul 'Canadei la București.
Președintele României și pri
mul ministru al Canadei au apreciat cu satisfacție evoluția fa
vorabilă a relațiilor româno-ca
nadiene din ultimii ani, bazate
pe egalitatea în drepturi, pe res
pectarea independenței și suve
ranității naționale, neamestecul
în treburile interne, nerecurgerea
la forță și Ia amenințarea. cu
forța și avantajul reciproc. Ei au
constatat, cu satisfacție, conti

nuarea schimbului de vizite, dez
voltarea relațiilor economice și
tehnico-științifice și intensifica
rea consultărilor bilaterale la
toate nivelurile.
în Declarația cu privire la
dezvoltarea relațiilor economi
ce pe termen lung s-a sub
liniat că nivelul
dezvoltării
economice a celor două țări ofe
ră condiții favorabile promovării
și diversificării schimburilor co
merciale bilaterale și pe terțe
piețe. A fost evidențiată conlu
crarea fructuoasă dintre Româ
nia și Canada în domeniul folo
sirii energiei nucleare în scopuri
pașnice și dorința de a dezvolta
cooperarea bilaterală industrială,
pentru realizarea
obiectivelor
din domeniul energiei nucleare
care se află în prezent în con
strucție în România și de a sta
bili noi forme reciproc avanta
joase în acest domeniu, inclusiv
cele care se referă la obiective
pe terțe piețe.
în cursul vizitei s-a făcut, de
asemenea, un larg schimb de ve-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Campania agricolă de primăvară - desfășurată exemplar!
Vitezele zilnice
constant realizate
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Ora 6 dimineața. Soarele a
început să se înalțe peste pă
mântul
cooperativei
agricole
Cazasu, județul Brăila. La capă
tul unei sole, doi oameni își
string mâinile și... „se îmbrăți
șează frățește". „Frățește" pen
tru că sînt tovarăși de muncă,
dar sînt și cu adevărat frați.
Sint frații Gheorghe și Vasile
Ioniță, vestiți pentru modul
exemplar in care execută lu
crările agricole.
Primul, care abia a coborît de
pe tractor, este mai mare. Ce
virstă aveți ?, îl întreb. „Am
35 ■ de ani de cînd «țes» tip
sia de pămînt a Bărăganu
lui". Peste noapte el lucra
se la lumina farurilor, pre
gătind terenul pe o supra
față de 12 hectare. Acum a pre
dat „ștafeta" fratelui său Vasile,
care, la rindul său, era hotărit
ca pînă seara să încheie semă
natul sfeclei de zahăr pe ulti
mele 15 hectare. Această lu
crare, deosebit de pretențioasă,
nu i s-a încredințat intîmplător
lui ; anul trecut, pe cele 100 de
hectare pe care le-a cultivat,
cooperativa a obținut in medie
cite 62 de tone la hectar.
Un frate merge acasă pentru
a se odihni, după ce
toată
noaptea a muncit cu spor. Celă
lalt pornește tractorul; in urma
semănătorii, pămintul, ca pe o
uriașă planșetă, rămine perfect
hașurat de distribuitoare.

Corneliu 1FRIM

corespondentul „Scînteii"

Mereu la datorie

ln vara trecută, la secerat,
am intilnit-o în lanuri ; în toam
nă — la culesul porumbului;
acum — la arat și semănat.
Este tehniciană Tudorița Dobrin, șefa fermei nr. 3 cultură
mare de la cooperativa agricolă
Braniștea, județul Galați. Lo
cul său de muncă este în per
manență cimpul. Lucrează de
două decenii în cooperativa agricolă, iar de șase ani răs
punde de această fermă. Anul
trecut, împreună cu colecti
vul său, a obținut cele mai
mari recolte din unitate. Tudo
rița .Dobrin a fost aleasă în co
mitetul comunal de partid, lu
cru ce vorbește de la sine des
pre prestigiul pe care și l-a
ciștigat prin muncă.
...După ce una din semănători
și-a făcut „plinul", pornește în
urma ei, oprindu-se cînd și
cînd, parcă pentru a mingiia
pămintul — de fapt verificind
sămința, densitatea. O femeie
încă tinără, cu doi băieți de
școală și un soț muncitor la
Galați. O femeie cu răspunderi
economice și sociale, prezentă
mereu la datorie.

Ban PLĂEȘU

corespondentul „Scînteii"

STADIUL INSĂMINȚĂRII CULTURILOR DE PRIMĂVARA, în procente pe
județe, în seara zilei de 17 aprilie (date furnizate de Ministerul Agriculturii
și Industriei Alimentare). Ieri, in județul Vrancea s-a încheiat semănatul

, Forțele - concentrate
la semănatul porumbului

tulcea

In multe zone ale județului Tulcea, semănatul porumbului a intrat
în stadiul final. De altfel, pînă
miercuri seara, 10 unități agricole au
încheiat semănatul culturilor de pri
măvară. Rezultatele înregistrate în
această campanie, desfășurată sub
semnul urgentei, sînt dovada mobi
lizării și folosirii exemplare a forțe
lor. In zilele care au trecut din această săptămînă s-au depășit con
stant vitezele planificate la semănat:
față de 8 000 hectare planificate a se
realiza zilnic se însămîntează 9 500
hectare. „Cu toate că am început se
mănatul cu aproximativ două săptămîni mai tîrziu decît în alti ani —
ne spune inginerul Vasile Dranoveteanu, directorul direcției agrico
le județene — în linii generale am
recuperat rămînerile în urmă. Orga
nized munca în schimburi prelun
gite și două schimburi la pregătirea
terenului, mecanizatorii au avut con
tinuu front de lucru ia semănat.
Cum se acționează în unități pen
tru grăbirea lucrărilor la semănat ?
Ne aflăm la cooperativa agricolă Pe
cineaga. Președintele unității. Tudor
Dragu, ne spune : „Mai avem de se
mănat 150 hectare Cu porumb din
cele aproape 1 000 planificate pen
tru a fi cultivate. într-o săp
tămînă am semănat cit reali
zam
în
alti
ani
în
două".
Cum ? Aveam să aflăm văzînd una
din solele unității unde. într-un
teren pregătit exemplar, erau folosite
’ - trei semănători, toate avînd cite 12
rînduri, în loc de 8, cum sînt con
struite. Mecanizatorii din această
cooperativă, în frunte cu inginerulșef al unității, Cornel Coandă, au
recondiționat, încă din perioada de ■
iarnă, cele cîteva semănători date la
casare și au mărit astfel cu 25 la
sută capacitatea celor aflate în func-,
tiune. „Mărind lățimea semănătorii
cu încă patru secții, creștem viteza
de semănat cu o pătrime pe fiecare
agregat — ne spune inginerul-șef
al cooperativei. Cum noi începem se
mănatul la ora 6 dimineața și oprim
lucrul seara, cînd nu se mai vede
urma marcatorului, realizăm pe fie
care agregat, în loc de 12 hectare,
cit este planificat, cite 20—25 hectare".
Și la cooperativa agricolă din
Dăeni am întîlnit oameni care pretuiesc timpul și muncesc fără răgaz.
„Jumătate din suprafața pe care am
semănat porumbul — ne spune Simion Rîciu, președintele cooperativei
— am pregătit-o numai cu combina
toriii, care are o productivitate aproape dublă fată de grapa cu
discuri. La semănat am preluat experienta vecinilor din Pecineaga,
mărind capacitatea semănătorilor.
Peste două zile vom încheia lucră
rile din această campanie, cu aproa
pe o săptămînă mai repede decît
anul trecut". Experimentul de la Pe
cineaga s-a extins și în unități din
consiliul agroindustrial Dăeni. Ast
fel, semănătorile pe care foarte
multi agricultori, după ' efectuarea
orelor planificate de funcționare, le
aruncă la fier vechi, aici au fost
dezmembrate, iar din piesele bune
au fost mărite cele noi. In coopera
tivele agricole Pecineaga, Dăeni și
Ostrova," la aproape 30 de semănă-

tori pentru prăsitoare a fost mărită
capacitatea de lucru cu 25 la sută. Ca
urmare, în fiecare zi din actuala
campanie unitățile agricole din acest
consiliu au semănat mai mult decît
era programat cu aproape 200 hec
tare, lucrarea urmînd să se încheie
în următoarele trei zile.
Orarul de muncă este ziua-lumină
In unitățile agricole din consiliul
agroindustrial Topolog. în această
zonă a județului, din cauza umidită
ții solului» semănatul s-a declanșat
cu aproape o săptămînă mai tîrziu.
Cu toate acestea, în majoritatea coo
perativelor agricole de aici semă
natul se află în stadiu final. Urmă
rim la lucru agregatele complexe pe
terenurile C.A.P. Ciucurova. Forma
țiile de mecanizatori lucrează gru
pat, pe sole mari, evitîndu-se dis
persarea forțelor, pentru a se asi
gura un randament și o viteză maxi
me de lucru. „Muncind în felul
acesta — ne spune Iosif Varga, ingi
nerul-șef al cooperativei — fiecare
semănătoare a realizat zilnic, pe toa
tă durata campaniei, cite 20 hec
tare".
Peste tot pe unde am trecut am
remarcat preocuparea specialiștilor, a
mecanizatorilor din unitățile agrico
le ale județului, de a grăbi ritmul de
lucru. Ca urmare, suprafata semânată pînă miercuri seara reprezintă
aproape 80 la sută din cea planifi
cată, fiind condiții ca lucrarea să se
încheie in următoarele două zile.

Neculai AMIHULESE1
corespondentul „Scînteii”

Zorile ne-au întimpinat pe tere
nurile cooperativei agricole din co
muna Grivita. județul Vaslui. îm
preună cu directorul trustului jude
țean al f^-M.A., inginerul Constantin
Dumbrăveanu, am vrut să constatăm
la fața locului cum și la ce oră iși
încep ziua de muncă mecanizatorii,
cooperatorii și specialiștii de aici.
Era ora 6 și un sfert. „La noi. ziua
de muncă a inceput... încă de asea
ră — ne spune Florin Zota. șeful
secției de mecanizare — arătindu-ne
cele șapte tractoare cu discuri care
lucraseră toată noaptea la pregătirea
patului germinativ. Am pregătit 100
de hectare, iar 5 semănători sint
gata să reia semănatul porumbului".
Le vedem la capătul unei sole
întinse. Echipe de cooperatori le încărcau cu sămînță. In timp ce discuitoarele părăseau terenul, locul lor
era luat de semănători, conduse de
tractoriștii Toader Coroi. Ion Leică,
Ion Irimia, Neculai. Lungu și Vasile
Botoroagă. Specialiștii controlează
minuțios dacă săminta este încorpo
rată la adîncimea stabilită, dacă se
realizează densitatea. „Sintem în a
cincea zi de cînd semănăm porum
bul — ne informează inginerul-șef
al cooperativei, Ion Zamfir. Mai
avem încă 300 hectare cu -porumb.
De aceea ne-am organizat munca în
așa fel încît să terminăm lucrarea
pînă la 20 aprilie. Fiindcă vîntul
usucă repede pămintul. lucrăm zi și
noapte". Concluzia este că la'C.A.P.
Grivita activitatea se desfășoară
neîntrerupt. $i e bine așa.
Peste dealuri, ajungem pe terenu
rile C.A.P. Pochidia. La ferma Borotești. două semănători încorporau în
sol săminta de porumb. Șeful fermei.
Ștefan Botoroagă, ne spune că mai
au de semănat 30 hectare cu po
rumb. Unitatea se situează, an de
an. între cooperativele cu
recolte
foarte bune la această cultură. Aces
ta însă nu-i un njotiv pentru ca di
rectorul trustului să treacă cu ve
derea unele neajunsuri constatate.
Controlează exigent densitatea și
adîncimea de lucru. Totul pare în
regulă. Si totuși, la una din semă
nători a depistat o distantă prea
mare între rînduri. Agregatul a fost
oprit, s-a corectat reglajul și meca
nizatorul a pornit mai departe. Pre
zent la cîmp, inginerul-șef al coope
rativei. Eftimie Gherman, ar fi tre
buit să sesizeze el neregula. Ar
fi trebuit să știe și că un tractor stă
tea în secție, pe motiv că „se pre
gătea semănătoarea pentru porumb",
după cum spunea mecanizatorul.
Bineînțeles,
directorul
trustului
S.M.A. l-a trimis imediat la lucru,
reglajul urmînd să se execute în
cîmp, sub îndrumarea ingineruluișef al cooperativei și a șefului de
fermă, așa cum s-a recomandat și
se procedează în toate secțiile.
La Vinderei. semănatul porumbu
lui începuse de trei zile. Și pentru
că e o unitate mai îndepărtată'și cu
unele probleme legate de organizarea '
muncii. în cîmp se afla chiar direc
torul S.M.A. Bîrlad, inginerul Ion

Agricultura se face în condițiile
oferite de natură!

Dumitru. „Atît inginerul-șef, cît șl
președintele cooperativei agricole
sînt noi — ne spune directorul. îi
ajutăm să-și organizeze mai bine
munca, să execute lucrări de bună
calitate. Consider că utilizînd judi
cios cele patru semănători, lucrările
se vor încheia în perioada stabilită".
Pe la ora 19 poposim pe ogoare
le C.A.P. Ivești, cunoscută pentru
destoinicia cooperatorilor. Deși era
seară. 5 semănători, conduse de Du
mitru Avram. Constantin Nicula. Ion
Dragomir, Marin Preda și Costică
Stanciu, continuau însămînțarea cu
porumb a unei sole de 150 hectare.
In trei zile au realizat 180 hectare,
în apropiere. 8 tractoare cu discuri
începuseră și ele. sub conducerea șe
fului secției de mecanizare, lucrul
de noapte la pregătirea terenului.
„Putem astfel asigura suficient front
de lucru pentru semănători" — ne
asigură unul din mecanizatori. 11
căutăm pe inginerul-șef al coopera
tivei. Viorel Pușcă. Nu era prezent
acolo unde ar fi trebuit să fie, lăsînd
totul în seama șefului de fermă, care
...plecase și el mai devreme. „N-am
plecat decît de jumătate de oră —
ne spune inginerul-șef. Munca este
bine organizată și se desfășoară nor
mal". E adevărat, toți mecanizatorii
aveau ordine de lucru, își cunoșteau
bine atribuțiile. Dar locul specialis
tului este acolo, lingă ei. unde se
pune sămința sub brazdă, pentru a
veghea la calitatea lucrării. Spunem
aceasta întrucît cele înscrise în ordi
nele de lucru
nu sînt respectate
punct cu punct. De exemplu, la
capetele solei pe care se însămînta,
patul germinativ nu era bine pregă
tit. Dacă era de față specialistul pu
tea interveni la timp, astfel încît lu
crarea să se execute bine peste tot.
Am
prezentat
aceste
aspecte
constatate în unități din consiliul agroindustrial Bîrlad. „Toate
forțele le-am concentrat la semăna
tul porumbului, ne spune Gheorghe
Dima. președintele consiliului agro
industrial. Lucrînd noaptea la lumi
na farurilor, asigurăm front de lucru
astfel încît să atingem și să depășim
viteza zilnică Ia semănat cu 120 hec
tare, ajungînd la 860 hectare. în cîte
va zile încheiem lucrarea pe toate
cele 8 200 hectare planificate".
Ritmuri înalte la Semănat se Înre
gistrează și în unitățile agricole din
consiliile agroindustriale Crasna. Fălciu. Negrești. Huși. Zorleni și altele.
De altfel. în ultimele zile, viteza la
semănat pe județ a sporit cu
2 300—2 500 hectare, permitînd recu
perarea restanțelor. Luni au fost
însămînțate
8 560
hectare,
iar
miercuri — 8 466 hectare,
depășindu-se viteza planificată.
Se poate spune că în întreg judetul se muncește fără preget pentru
ca săminta de porumb să fie pusă
grabnic sub brazdă pînă la ultimul
hectar.

Petru NECULA

corespondentul „Scînteii

NU SĂMÎNJA E DE VINĂ.

In repetate rînduri, con»

ducerea consiliultți agroindustrial Obîrșia de Cîmp, județul Mehedinți, a cerut cooperativei agricole Dîrvari să-și ridice cantitătile de sămîntă repartizate. Semnalele n-au fost recepționate în între
gime. Iată și urmările. Un hectar de vinete in solar nu s-a plantat din
lipsă de răsaduri. Nu s-au însămintat nici cele 5 hectare cu ridichi
și nici cele 5 hectare cu telină. Cît privește cele 10 hectare cu păstîrnac, nu se știe nici acum unde vor fi amplasate. După cum, din
30 hectare cu ceapă s-au realizat doar 15. (Virgil Tătaru).

ÎNTRAJUTORARE necesară. In luna mai, In județul
Olt, urmează să fie date în folosință noi sisteme de irigații : cel de la
Dăbuleni-Potelu-Corabia va cuprinde o suprafață de peste 2 000 hec
tare, iar cel de la Ipotești-Nord — 5 200 hectare. Cum lucrările de
amenajări sînt întîrziate, în ședința de analiză de la „centru" din Ca
racal, oamenii muncii din două brigăzi care au lucrări scadente din

TRACTORIȘTI

CARE

AȘTEAPTĂ...

rul mic al instalațiilor a impus o or
ganizare fără reproș și o disciplină
exemplară. Rezultatul ? In cele trei
schimburi, timpul de
efectuare a
lucrărilor de intervenții s-a redus cu
20 Ia sută. Odată puse în funcțiune
sondele afectate, ne-am concentrat
atenția asupra aplicării unor tehno
logii moderne pentru sporirea fac
torului de recuperare a țițeiului din
zăcăminte. Fiecare sondă în parte
are o „fișă-program", cu lucrări pre
văzute pentru mărirea debitului,
lucrări speciale cum ar fi : fisurări
hidraulice, acidizări. tratamente cu
substanțe' tensioactive,
adiționări,
combaterea viiturilor de nisip. Am

proiectat și avem de aplicat In con
tinuare un mare număr de măsuri
geologo-tehnologice tocmai în scopul
intensificării ritmului de extracție
și creșterii. afluxului de titei al son
delor".
Ca urmare a acestor acțiuni, a
organizării temeinice a asistentei
tehnice pe fiecare schimb, planul pe
lunile februarie și martie a fost
realizat integral, obținîndu-se chiar
o producție suplimentară. Din pri
ma zi a lunii aprilie s-a înregistrat

BULDOZERE.

INGINERI INGENIOȘI. Despre inginerii Pătru Toca și
Aurel Preda, de la S.M.A. Băilești, județul Dolj, se spune că sînt
mereu în căutarea de soluții tehnice prin a căror aplicare să se
obțină o creștere substanțială a productivității muncii. De curînd. ei
au realizat, după o concepție și cu forțe proprii, o instalație de erbicidat și administrat îngrășăminte chimice lichide, purtată pe trac
torul U-650. Instalația — prima din cele 18 ce vor fi realizate aici —
asigură creșterea productivității muncii cu 30 la sută la executarea
acestor importante lucrări agricole. (Nicolae Băbălău).

rioada 14—18 aprilie, s-au așternut
de-a lungul unei diagonale cuprinzind Oltenia, Transilvania și nordvestul Moldovei, Doar în puncte izo- '
late s-au înregistrat cantități de apă
de 30 litri pe metrul pătrat. în 24
de ore.
Care este prognoza pentru urmă
toarea perioadă ? Precizări în această
direcție ne sînt oferite de . cercetă
torul Corneliu Pop, de la laboratorul
central de prognoza vremii :
— începînd de astăzi. 19 aprilie,
ploile se vor restrînge la regiunile
sud-vestice. pentru ca apoi să în
ceteze și. în aceste regiuni. Cerul se
va degaja, astfel încît insolatiă va
determina creșterea temperaturilor
maxime ale zilei de la valori de
8 18 grade, la 12—22 de grade, iar,
în continuare, pe alocuri, se va
ajunge și la valori de 25 de grade,
specifice anotimpului cald. De re
tinut însă că această ameliorare va
fi de scurtă durată, astfel încît.
începînd din ziua de 21 aprilie și
pînă pe 24 aprilie, inclusiv, este de
așteptat să reapară ploi. în regiunile
nordice, mai ales, iar temperaturile
să marcheze, din nou, o ușoară scă
dere. Temperaturile minime, în
cursul nopților, vor fi cuprinse, în
general, între 2—12 grade, cu valori
mai coborîte în zonele depresionare,
unde, în primele nopți ale intervalu
lui 19 24 aprilie, se va produce
brumă.
Ce concluzii decurg din aceste
date și din prognoza meteorologică
pentru ' agricultură ? Precizări in acest sens am solicitat cercetătoarei
Elena Socor, de la laboratorul de
agrometeorologie :
— Așa cum rezultă și din harta
alăturată, temperatura solului, Ia adincimea de încorporare a semințe
lor. se menține favorabilă însămîntării porumbului. în zilele următoa
re. este de așteptat ca temperatura
solului să înregistreze valori de
9—12 grade în cea mai mare parte
a tării.
Rezervele de
__ ___________________
„ In
...
apă accesibilă
stratul arabil al solului (0—25 cm)
vor avea valori optime în majorita
tea zonelor de cîmpie din vestul tă
rii. Oltenia. Podișul Transilvaniei si
nord-vestul Moldovei. în ciuda pre
cipitațiilor din ultimele zile, ex
cesele de umiditate sint foarte re
duse. limitindu-se la zonele de luncă,
la solurile grele (argiloase). cu dre
naj intern defectuos. Odată cu creș
terea temperaturilor, vor dispărea
însă si de aici. De retinut insă că
intensificările vintului și lipsa de
precipitații au determinat uscarea
stratului superficial al solului și di
minuarea rezervelor de umiditate in
estul Bărăganului, sudul Moldovei și
Dobrogea. Firește, îndeosebi aici se
impune evitarea trecerilor repetate,
peste cîmp. a utilajelor agricole.
Se poate conchide, așadar, că. In
ansamblu. în ciuda capriciilor lui
„april cel schimbător", condițiile a_
grometeorologice se vor menține fa
vorabile executării în bune condiții
a tuturor lucrărilor agricole de pri
măvară.

Ioana DABU

o depășire a planului de producție
cu 40 de tone de titei. urmînd ca de
la o zi la alta să sporească acest
plus de producție. Așadar, din res
tanța acumulată în luna ianuarie,
colectivul schelei a recuperat aproa
pe 700 de tone, urmînd ca in apri
lie să raporteze — așa cum s-a an
gajat — realizarea și chiar depăși
rea planului pe cele patru luni ale
anului. Un spor important de pro
ducție va fi obținut de la cele 16
sonde noi. ce vor fi puse în func
țiune în această perioadă. Pentru a
putea face fată volumului mare de
lucrări din zona Moșoaia, unde se
forează cele mai multe din sondele

învățăminte desprinse din experiența sondorilor
de la schelele de producție petrolieră Moșoaia și Țicleni
gajat toate forțele umane și me
canice disponibile, pe baza unui pro
gram concret, particularizat pe fie
care obiectiv în parte. Iată cum ex
plică directorul schelei, ing. Ilie Du
mitru, întreaga strategie aplicată
pentru realizarea planului „la zi" și
începerea încă din luna februarie a
recuperării restanțelor : „Prima ac
țiune a fost aceea a punerii în func
țiune a celor 25 de trolii pe pneuri
și șenile, cu ajutorul cărora să por
nim din nou sondele inactive. Numă-

Cum se explică răcirea bruscă a
vremii ? In legătură cu cauzele fe
nomenelor din aceste zile si evolutia vremii pentru perioada următoare, am solicitat precizări de la
specialiștii Institutului de meteorologie și hidrologie.
— După transporturile meridiona
le intense de aer tropical, cu recor
duri termice în zilele de 9 și 10 aprilie, a urmat o invazie de aer de
origine polară și chiar arctică, ne
spune dr. Ion Drăghici, directorul in
stitutului. Neobișnuită nu este insă
răcirea temperaturii din aceste zile,
ci încălzirea aerului din zilele de
9 și 10 aprilie, cu caracteristici spe
cifice lunilor iunie și iulie.
în acest sens, de notat că. In mod
obișnuit, mai precis în ultimii 30 de
ani, la mijlocul lunii aprilie, în
jurul zilei de 13, pe teritoriul tării
noastre s-au produs răciri însemna
te. astfel încît precipitații sub formă
de lapovită și ninsoare s-au semna
lat chiar și în zonele de șes. In
schimb, anul acesta, în condițiile
unei răciri produse cu oarecare de
calaj, cele mai răcoroase zile fiind
în intervalul 15—18 aprilie, precipi
tații sub formă de lapovită și nin
soare s-au semnalat doar în zonele
de munte, fără a coborî sub altitu
dini de 750 de metri. Cit privește
brumele, acestea au fost cu totul
izolate și nu au afectat zonele agri
cole. De retinut, totodată, că precipi
tațiile cele mai abundente, din pe-

Hotărîți să recupereze cît mai grabnic restantele la semănat, mecani
zatorii de la C.A.P. Cucorăni, județul Botoșani, s-au dus să pregă
tească și terenul de la punctul numit „Dealul Poștei". Cînd au ajuns
acolo, să vezi și să nu crezi : au dat peste un fel de canal adînc de
trei metri, lat de un metru și flancat de munți de pămint, traversînd tarlaua. Canal care a scos din circuitul arabil peste 10 hectare
teren din cel mai productiv și a „gîtuit" fluxul de lucrări. In zadar
s-a intervenit. în mod repetat, la Trustul județean de antrepriză gene
rală pentru constructii-montaj să trimită buldozere pentru acoperirea
conductei de irigații instalată în respectivul canal. După ritmul de
melc in care se acoperă acum terenul, sînt toate șansele ca pe cele
10 hectare însămînțările să se facă la... primăvara viitoare. (Silvestri
Ailenei).

PENTRU REALIZAREA INTEGRALA A PRODUCȚIEI DE

Sondorii de la Schela dc produc
ție petrolieră Moșoaia, județul Ar
geș, au avut de înfruntat mari greu
tăți pricinuite de vremea aspră
din primele două luni ale anului,
într-o perioadă, aproape 100 de
sonde au fost oprite ori au funcțio
nat cu debite de producție scăzute,
în plus, din aceleași cauze, s-au de
fectat 25 de instalații de intervenție,
ceea ce a îngreunat mult munca de
repornire a sondelor. Ca urmare, in
luna ianuarie și în prima parte a
lunii februarie s-a acumulat o res
tantă de 1 875 tone titei. Trebuia
făcut deci totul pentru ca planul zil
nic să fie îndeplinit, iar restantele
să fie cît mai repede recuperate.
în prima urgență se situa proble
ma repunerii în producție și a refa
cerii debitelor celor 100 de sonde
amintite, activitate la care s-au an

Temperatura medie diurnâ a solului, la adîncimea de 5-10 cm, pentru ziua
de 19 aprilie (prognoză)

toamnă, conduse de subinginerul Ion Bădescu șl maistrul Gheorghe
Neacșu, au hotărît să întărească forțele de pe cele două șantiere.
Imediat, peste 160 de oameni, cu' autoscrepere, excavatoare, buldozere,
săpătoare de șanțuri, și alte utilaje grele, dar și cu vagoane de
dormit, s-au deplasat în cele două puncte de lucru. Reîntoarcerea
— după ce vor raporta încheierea lucrărilor. Deci în luna mai. Pen
tru cei harnici — cuvinte de laudă. (Mihai Grigoroșcuță).

WERE MUNCITOREASCA PENTRU RECUPERAREA GRABNICA A BESTHÎB,®,
După cum se știe, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a
examinat și aprobat, în ședința din 9 martie, Programul pentru realizarea
planului la producția de țiței pe anul 1985, al cărei nivel este de 12,6
milioane tone, cu 10 la sută mai. mare față de realizable din anul 1984.
In vederea atingerii nivelurilor zilnice planificate și recuperării restan
țelor, programul prevede o serie de măsuri deosebit de importante, a
căror aplicare preocupă in mod stăruitor pe oamenii muncii din in
dustria petrolului.
intre colectivele din această ramură care, prin măsurile luate și
eforturile făcute pentru recuperarea grabnică a restanțelor, pentru în
deplinirea integrală a planului la producția de țiței, au obținut rezul
tate bune se numără sondorii din schelele de producție petrolieră Moșoaia și Țicleni. In grupajul de azi înfățișăm acțiunile întreprinse, considerînd că din activitatea celor două unități pot trage învățăminte utile
și alte colective din sectorul extracției țițeiului.

Cum va evolua vremea în următoarele zile
și ce concluzii se impun pentru intensificarea
lucrărilor agricole

SPIRITUL DE RĂSPUNDERE
OAMENI CU IDEI. Pe baza experienței de pînă acum,
muncitorii și specialiștii de la I.A.S. Oarei, județul Satu Mare, și-au
propus să obțină în acest an 20 000 kilograme porumb știuleți la hectar
de pe 500 hectare și 3 000 kg soia la hectar de pe 100 hectare. Pînă
aici nimic nou. însă pe o parte din suprafață se va aplica o tehno
logie nouă care vizează obținerea unor recolte record. Cum ? Prin
cultivare intercalată a porumbului cu soia. Directorul unității, ingi
nerul Ștefan Onci, afirmă : „Este un fel de întrajutorare între plan
te. Soia» bunăoară, se va răcori la umbra porumbului, iar la rindul
său porumbul, mare consumator de azot, va fi răsplătit din plin cu
această substanță pe care o «fabrică» generos vecina sa soia". Spe
cialiștii și mecanizatorii I.A.S. Cărei au toate motivele să creadă
în reușita acestui experiment îndrăzneț pentru simplul motiv că aici
promovarea noului nu e o noutate. (Octav Grumeza).

A

noi, conducerea schelei a detașat, de
Ia alte brigăzi, 7 formații de inter
venții și probe de producție, spre a
se urgenta lucrările de intrare în
circuitul productiv.
Toate acestea sînt dovezi elocven
te că petroliștii din această schelă
sînt ferm hotărîti să înfăptuiască
perseverent și cu răspundere sarci
nile prevăzute în programul adop
tat de conducerea partidului pentru
realizarea planului Ia producția da
țiței pe anul 1985.

O experiență bună, cu re
zultate
deosebite,
are
și
co
lectivul Schelei de producție pe
trolieră Țicleni, județul Gorj. De la
bun început trebuie precizat că pla
nul de producție pe acest an este
cu mult mai mare fată de realiză
rile din anul trecut. De aceea, co
lectivul schelei și-a făcut un calcul,
ajungînd la concluzia că sarcinile de
plan pot fi realizate exemplar și
chiar depășite cu peste 1 000 de tone
țiței. Un angajament ferm care a
mobilizat întregul colectiv de mun
că, hotărît să desfășoare o activita
te rodnică, într-un spirit de ordine
și de înaltă răspundere comunistă,
în ciuda timpului neprielnic, pe
baza unui program riguros de acțiu
ne. de urmărire a activității Ța fie
care sondă, de intervenții operative
la opririle accidentale. începînd încă
din ziua de 5 februarie schela își
realizează planul „la zi" și recupe
rează din restantele lunii ianuarie.
Și în luna martie s-a muncit cu
aceeași răspundere și dăruire, realizindu-se
exemplar sarcinile
de
plan, recuperîndu-se o parte din
restante. Cu deosebire s-a acționat
pentru menținerea în stare de func
ționare a întregului parc de sonde,
pentru reducerea timpului de inter
venții și aplicarea unui larg evantai
de procedee tehnologice noi, care
să ducă la intensificarea ritmului de
creștere a extracției și sporirea aflu
xului de titei la sonde.
In această schelă s-a experimen
tat cu rezultate bune injecția cu so

luții micelare, fapt care a dus Ia o
sporire a producției cu cel puțin 10
tone de titei pe sondă. Tot aici, la
Țicleni, tehnologia de exploatare în
gaz lift cu supape diferențiale a gă
sit un larg cîmp de aplicare, cu re
zultate deosebite în mărirea capa
cității de extracție la sondele în
pompaj. Totodată, s-au aplicat peste
1 000 măsuri geologo-tehnologice in
scopul creșterii factorului final de
recuperare a țițeiului din zăcăminte.
Secretarul comitetului de partid
din schelă. Constantin Chiliban, evi
dențiind munca fără preget a sondo
rilor, a tinut să ne spună : „Actionînd în spiritul sarcinilor stabilite
prin programul adoptat de condu
cerea partidului, extragem acum cu
mai bine de 100 tone de titei în
plus fată de producția medie zilnică
realizată în anul trecut. Am luat
toate măsurile organizatorice și po
litice pentru ca, în cel de-al doilea
trimestru, să recuperăm restanta de
2 697 tone din prima lună a anului.
Acum, producția zilnică planificată
este constant depășită. La aceasta
contribuie și faptul că. la sondele
noi, odată cu scurtarea duratei de
punere în funcțiune cu două zile la

cele obișnuite și cu 5 zile la son
dele de mare adîncime. se extinde
tehnologia de pornire cu azot, acest
procedeu oferindu-ne un plus de
cîteva tone de titei chiar din primele
zile de activitate".
Se mai cuvine adăugat că, în
această schelă, măsurile pentru rea
lizarea. integrală a planului au fost
de la început bine corelate cu asi
gurarea personalului necesar atît în
brigăzile de producție, cit și în cele
de intervenție. De asemenea, preo
cuparea pentru întărirea ordinii și
disciplinei în muncă, pentru orga
nizarea temeinică a întregii activi
tăți a contribuit la gospodărirea și
utilizarea judicioasă a bazei tehnico-materiale existente.
Sînt numai cîteva din direcțiile
In care consiliul oamenilor muncii și
organizația de partid din schelă au
acționat pentru a canaliza eforturile
sondorilor și mecanicilor, ale tuturor
specialiștilor, angajați cu toată răs
punderea în realizarea exemplară a
sarcinilor de plan din acest an și a
angajamentului de a extrage supli
mentar. în 1985, o cantitate de 1 000
tone de titei și 10 milioane metri
cubi de gaze naturale.

De bună seamă, experiențele sondorilor de la Moșoaia și Țicleni, ca
șl ale celor de la Marghita și Găești, care prin măsuri de natură teh
nică, dar și de ordin politico-organizatoric, au reușit in lunile martie și
aprilie să recupereze o parte din restanțele acumulate în prima lună a
anului, merită să fie larg generalizate de ministerul de resort.de organele
și organizațiile de partid.
Experiențele colectivelor din schelele amintite demonstrează realis
mul programului adoptat de conducerea partidului, al planului la pro
ducția de țiței pe acest an, ilustrează posibilitățile largi de care dispune
fiecare unitate de producție petrolieră pentru a îndeplini exemplar sarci
nile ce îi revin. A da țării cit mai mult petrol și gaze naturale, iată o
sarcină de mare răspundere muncitorească, o datorie de onoare a fiecă
rui colectiv de brigadă și schelă din industria petrolului.

Petre CRISTEA
Gheorqhe CÎRSTEA
Dumitru PRUNĂ
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COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)
deri asupra unor probleme inter
naționale majore actuale, subliniindu-se cu satisfacție obiecti
vele similare ale celor două țări
în ce privește necesitatea asigu
rării păcii, a promovării unui
dialog constructiv și creării unui
climat de încredere și cooperare
intre state.
.
Președintele României și pri
mul ministru al Canadei și-au
exprimat profunda îngrijorare
față de situația gravă existentă
în lume ca rezultat al continuă
rii cursei înarmărilor, îndeosebi
a înarmărilor nucleare. S-a apreciat că se impun eforturi sus
ținute pentru oprirea cursei înar
mărilor și s-a exprimat acordul
asupra necesității adoptării unor
măsuri reale și trainice în do
meniul limitării armamentelor și
al dezarmării, pentru reducerea
și, în final, eliminarea amenin
țării la adresa păcii, datorită
atît armelor nucleare, cit și ce
lor convenționale.
în acest context, președintele
României și primul ministru al
Canadei au salutat începerea ne
gocierilor dintre Uniunea Sovie
tică și. S.U.A. privind armele
spațiale și nucleare, atît strate
gice, cît și cu rază' medie de ac
țiune,. și au exprimat speranța
că aceste negocieri vor conduce
la rezultate pozitive. Ei au sub
liniat, de asemenea, că armele
nucleare trebuie substanțial re
duse și. în final, complet elimi
nate, că amplasarea rachetelor

nucleare în Europa ar trebui oprită, urmînd să se negocieze în
vederea încheierii unor acorduri
echilibrate, echitabile și verifica
bile cu privire la reducerea, și
eliminarea definitivă a unor ast
fel de arme diri Europa-și- din
lume. A fost exprimată speran
ța că negocierile de la Geneva
vor constitui un pas important
în direcția prevenirii unei curse
a înarmărilor în spațiul cosmic
și a eliminării acesteia pe Pămint. S-a căzut, de asemenea, de
acord că armele chimice trebuie
să fie eliminate în întreagă lume
și că interzicerea completă, ve
rificabilă, a armelor chimice ar
trebui să se realizeze cît mai curînd posibil la Conferința de
dezarmare de la Geneva.
Un obiectiv ferm al României
și Canadei îl constituie realiza
rea securității, prin reducerea la
cel mai scăzut nivel posibil a
forțelor armate, inclusiv a for
țelor convenționale, prin realiza
rea unor acorduri echilibrate, echitabile și verificabile privind
măsuri concrete de oprire a
cursei înarmărilor, de dezarma
re sub un control internațional
corespunzător și de creștere a
încrederii.
întrucît aceste probleme preo
cupă comunitatea internațională,
este necesar ca, în special țări
le participante la Tratatul de la
Varșovia și țările membre ale
N.A.T.O., să caute să lărgească
acest dialog, atît în contextul re
lațiilor bilaterale, cît și în toa
te forumurile internaționale e

Președintele României și pri
xistențe în acest scop. Cele două
Reuniunii de la Madrid, inclusiv
mul ministru al Canadei au subli
părți au subliniat importanța ob
la reuniunea C.S.C.E. de experți
niat că ar fi în interesul tuturor
ținerii. unor rezultate concrete la
de la Ottawa cu privire la dreptu
Conferința de la Stockholm pen
statelor să coopereze pentru rea
rile și libertățile fundamentale
tru măsuri de încredere și' secu . ale omului.
lizarea de noi progrese în țările
ritate și pentru dezarmare în
România și Canada consideră . în curs de dezvoltare în vederea
Europa, precum și la negocieri
că în actualele împrejurări inter ' relansării economice și dezvol
le de la Viena consacrate redu
naționale este vital ca toate sta
tării armonioase a țărilor respec
cerii forțelor armate și arma
tive. Toate acestea ar constitui
tele să se abțină de la folosirea
un factor important pentru poli
mentelor în Europa centrală.
forței sau a amenințării cu forța
Președintele Republicii . Socia
tica de pace și cooperare în lume.
și să soluționeze toate problemele
Președintele Nicolae Ceaușescu
liste- România și primul minis
care apar între ele pe cale
și primul ministru Brian Mulro
tru al Canadei, precum și de
pașnică.
legațiile țărilor lor au efectuat
ney au dat o apreciere deosebită
Procedînd la un schimb de pă
un schimb de păreri în legătu
reri cu privire la situația din
caracterului fructuos al convorbi
ră cu problemele majore ale pă
Orientul Mijlociu, președintele
rilor și au exprimat convingerea
cii și securității în Europa și în
României și primul ministru al
că vizita și aceste convorbiri vor
lume, . cu realizarea dezarmării
Canadei s-au pronunțat pentru
contribui și mai mult la dezvol
soluționarea politică a confliciuși în .primul rînd a dezarmării
tarea prieteniei și colaborării
nucleare. Ei au fost de acord că
lui, pentru recunoașterea dreptu
multilaterale dintre cele două
rilor legitime ale poporului pa
nu trebuie precupețit nici un ețări, în interesul poporului român
fort în direcția promovării unor
lestinian și pentru asigurarea
și al poporului canadian, al pă
propuneri și inițiative construc
independenței și suveranității
cii, destinderii, securității și pro
gresului general.
tive care să conțină prevederi
tuturor statelor din această zonă,
realiste pentru întărirea păcii și
inclusiv a Israelului.
Președintele Nicolae Ceaușescu
securității, realizarea de progre
Ambele țări s-au pronunțat
și tovarășa Elena Ceaușescu au
se în
domeniul dezarmării și
pentru încetarea războiului dintre
exprimat guvernatorului general
promovarea înțelegerii și. coope
Iran și. Irak, pentru trecerea
al Canadei, Jeanne Sauve, și pri
rării internaționale.
neîntîrzjată la tratative, în ve
mului ministru al Canadei, Brian
Președintele Republicii' Socia- ' derea soluționării conflictului.
Mulroney, mulțumiri cordiale
liste România și primul ministru
S-a
apreciat
că
inițiativa
pentru .primirea prietenească și
al Canadei și-au exprimat hotăGrupului de la Contadora repre
ospitalieră care le-a fost rezerva
rîrea de a contribui la îndepli
zintă cea mai potrivită cale pen
tă în cursul vizitei.
nirea'tuturor prevederilor Actu
tru realizarea unui acord de pace
Președintele Nicolae Ceaușescu
lui final de la Helsinki. în acest
cuprinzător și realist în America
și tovarășa Elena Ceaușescu au
context, a fost subliniată' necesi
Centrală și că țările din această
adresat guvernatorului general al
tatea ca toate statele semnatare
regiune trebuie să fie' libere să-și
Canadei, precum și primului mi
să colaboreze pentru obținerea
aleagă soluțiile lor proprii, fără
nistru al Canadei invitații de a
nici
un
fel
de
amestec.
de rezultate pozitive în cadrul
efectua vizite oficiale în Republi
tuturor reuniunilor Conferinței
O deosebită atenție a fost
ca Socialistă România. Invitațiile
pentru securitate și cooperare în
acordată problemelor privind si
au fost acceptate cu plăcere, data
Europa, care urmează să aibă Ioc
tuația economică mondială, care
vizitelor urmînd a fi stabilită ul
conform Documentului final al
continuă să fie deosebit de gravă.
terior pe căi diplomatice.

In două mari întreprinderi
industriale din Montreal
(Urmare din pag. I)
Președintele României a mul
țumit pentru primirea ospitalieră
și pentru urările ce i-au fost adresate la unitățile vizitate și a
urat o bună colaborare și coope
rare a acestor companii cu între
prinderi similare din România, cu
specialiștii români, în aplicarea
unor tehnologii de vîrf cum sînt

.cele din industria electronică
energetica nucleară.

★

Cu prilejul vizitei la Montreal,
primarul orașului, Jean Drapeau,
a oferit un dejun în onoarea to
varășului Nicolae Ceaușescu și a
tovarășei Elena Ceaușescu, dejun
care s-a desfășurat îritr-o atmosfe
ră de cordialitate și priete
nie.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Doamnei JEANNE SAUVE
Guvernatorul general al Canadei

Domnului BRIAN MULRONEY
Prim-ministru al Canadei
OTTAWA
Părăsind teritoriul Canadei, doresc să vă exprim, încă o dată, în numele
meu și al tovarășei mele, cele mai vii mulțumiri pentru calda ospitalitate
de care ne-am bucurat în timpul vizitei noastre pe pămîntul țării dum
neavoastră.
Sînt încredințat că vizita făcută, convorbirile și Înțelegerile la care am
ajuns vor impulsiona și mai puternic dezvoltarea relațiilor romăno-canadiene, vor conferi noi dimensiuni conlucrării și cooperării dintre țările și
popoarele noastre, atit pe plan bilateral — îndeosebi in domeniu, economic,
tehnico-științific, cultural și în alte sectoare de interes comun — cit și pe
arena internațională, în. lupta pentru promovarea politicii de destindere, de
întărire a încrederii și colaborării între state, de dezarmare, securitate și
pace în lume.
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, o dată cu salutul nostru de
rămas bun,, cele mai calde urări de sănătate și fericire, de progres și prospe
ritate pentru ‘poporul canadian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Pe întreg cuprinsul țării, remarcabile fapte de muncă
gajamentul de a realiza un spor
de producție-marfă, pînă la sfirșitul lunii aprilie, în valoare de
peste 70 milioane lei. (Ion Stanciu,
corespondentul „Scînteii").

PRODUCȚIE FIZICĂ
PESTE PREVEDERI. In întim-

AU ÎNDEPLINIT PLANUL
PE PATRU LUNI. Eforturile
creatoare ale oamenilor muncii din
unitățile industriale și de con
strucții ale județului Vilcea se
concretizează de la o zi la alta în
noi și remarcabile fapte de muncă,
în cinstea zilei de 1 Mai. un nu
măr de 10 ufcități economice, in
tre care întreprinderea minieră
Horezu și brigada antrepriză Energomontaj — Rimnicu Vilcea, ra
portează îndeplinirea înainte ds
termen a sarcinilor de plan la producția-marfă industrială, ce le-au
revenit pe primele patru luni din
acest an.
Pentru a întîmpina ziua de 1 Mai
cu rezultate dintre cele mai bune,
colectivele de oameni ai muncii
din cele 10 unități și-au luat an-

•>---------------------------------- _____

pinarea zilei de 1 Mai, în unită
țile industriale din județul Alba
se desfășoară o susținută întrece
re avînd ca obiectiv realizarea și
depășirea prevederilor planului Ia
producția fizică. Au fost stabilite
măsuri
organizatorice și tehnice
pentru funcționarea mașinilor și
instalațiilor la parametrii planifi
cați, înnoirea și modernizarea pro
ducției. creșterea productivității
muncii.. Ca urmare, in perioada
care a trecut din acest an, în in
dustria județului au fost realizate
suplimentar 550 tone oțel. 12 000
tone calcar, 25 tone' cupru de convertizor. 13 tone plumb în concen
trate. 1 000 tone utilaje tehnologi
ce, 19 mașini-unelte. 465 MWh energie electrică și altele. (Ștefan
Dinică, corespondentul „Scînteii").

LIVRĂRI SUPLIMENTARE
LA EXPORT. Realizarea la timp
si de calitate a producției pen
tru export constituie un obiectiv
prioritar al întrecerii socialiste

desfășurate de oamenii muncii de
pe tinâra și moderna
platformă
industrială a orașului Roșiori da
Vede în intîmpinarea zilei de
1 Mai. Prin măsurile întreprinse
pentru aprovizionarea mai bună
cu materii prime și materiale, in
troducerea în fabricație a produc
ției destinate exportului la ter
menele stabilite și urmărirea ca
lității produselor pe întregul flux
tehnologic, în perioada care a tre
cut din acest an sarcinile de plan
la export — pe ansamblul indus
triei orașului — au fost depășite cu
60,5 la sută. Intre colectivele cu
cele mai bune rezultate se află
cele de la întreprinderea mecanică
de material rulant și Fabrica de
prelucrări mecanice și confecții
metalice. (Stan Ștefan, corespon
dentul „Scînteii").

ECONOMII DE ENER
GIE Șl MATERII PRIME. c°lectivele de muncă din unitățile
industriale ale județului Vrancea,
puternic angajate in onorarea in
tegrală a sarcinilor de plan ce la
revin, au realizat însemnate economii
de materii
prime și
materiale, de combustibil și ener
gie electrică. Ele au fost obținute
ca urmare a preocupării stăruitoa
re pentru încadrarea strictă în
normele de consum planificate.

perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație. înnoirea și modernizarea
produselor. Printre fruntașii in
activitatea de gospodărire cit mai
economicoasă și eficientă a mate
riilor prime și energiei electrice
se numără oamenii muncii de la
întreprinderea de scule și ele
mente hidraulice,
întreprinderea
metalurgică, întreprinderea de aparataj electric pentru instalații.
(Pan Drăgulescu, corespondentul
„Scinteii").

PRODUCȚIE PESTE
PLAN, CU CONSUMURI
ENERGETICE REDUSE. Co*
lectivul întreprinderii „Carbochim"
din Cluj-Napoca. fruntaș in între
cerea desfășurată în cinstea zilei
de 1 Mai între unitățile economice
din județ, sub deviza „Azi mai
mult, mai bun. mai economicos,
mai frumos decit ieri, miine mai
mult, mai bun. mai economicos și
mai frumos decît azi", a obținut în
perioada care a trecut din acest
an, prin mai buna folosire a ca
pacităților de producție, importan
te depășiri la toți indicatorii de
plan. Astfel, s-a realizat peste pre
vederi o producție-marfă in va
loare de 10 milioane lei. Față de
aceeași perioadă a anului trecut,
productivitatea muncii este acum

cu 23,5 la sută mai mare. între
prinderilor beneficiare le-au fost
livrate peste plan 133 000 corpuri
abrazive, 17 tone produse cărbunoase. 20 000 metri pătrați abrazivi
pe suport. 66 000 discuri abrazive
de diferite tipuri, unele fiind asi
milate și fabricate recent pentru
prima dată în țară. Toate acestea,
au fost obținute în condițiile eco
nomisirii a 234 000 metri cubi gaze
naturale și 250 MWh energie elec
trică. (Marin Oprea, coresponden
tul „Scînteii").

SUCCESE ALE PETRO
LIȘTILOR BĂCĂUANI. Pe
troliștii din cadrul Trustului de
foraj-extracție Moinești întîmpină
ziua de 1 Mai cu noi fapte ale
muncii și hărniciei. Prin repu
nerea în funcțiune a tuturor son
delor și instalațiilor de pe cîmpurile petroliere de la Zemeș. Modîrzău. Contești. Ghelința. Tașbuga și altele, ei au sporit producția
zilnică de țiței cu aproape 500 tone
față de nivelul realizărilor din pri
mele două luni ale anului. însem
nate cantități de țiței, care contri
buie la recuperarea restanțelor, se
extrag și din cele 19 sonde noi
puse în funcțiune de la începutul
ănului. majoritatea înainte de pre
vederile planului. Eforturi deose
bite depun petroliștii din cadrul

și

celor trei șch'ele de producție —
Comănești, Zemeș și Modîrzău —
și- pentru recuperarea restantelor
la gazolină și gaze naturale. La
gazolină, bunăoară, planul la zi pe
luna aprilie este depășit cu aproa
pe 400 tone, fapt ce dă garanția
că pină la finele lunii restantele
vor fi recuperate în întregime, iar
la gaze naturale, volumul zilnic de
extracție a crescut cu aproape ju
mătate milion metri cubi fată de
realizările din prima parte a anu
lui. (Gheorghe Baltă, corespon
dentul. „Scînteii").

BUNI GOSPODARI Al
ENERGIEI ELECTRICE. Actionînd cu responsabilitate spo
rită pentru gospodărirea seve
ră a resurselor energetice, co
lectivul întreprinderii de rețele
electrice din Pitești a urmărit
în mod special încadrarea re
partițiilor in perioadele de timp
normate și reducerea consumurilor
tehnologice proprii. Practic, s-au
alcătuit programe de lucru pentru
fiecare unitate economică în par
te. s-au stabilit — în funcție de
repartițiile lunare — regimurile de
funcționare ne schimburi și uti
laje. au fost modificate schemele
de acționare din stațiile de trans
formare. Ca urmare, in primul tri
mestru s-au economisit 4 878 MWh

energie electrică. Măsurile luate
pentru diminuarea consumuriloi'
tehnologice proprii s-au soldat și
ele cu o economie de 6 800 MWh
energie electrică. (Gheorghe Cirstea,
corespondentul „Scinteii").

NOI
INSTALAȚII
DE
CONVERSIE A ENERGIE!
VÎNTULUI. Colectivul Labora
torului de cercetări pentru ener
gia vîntului din cadrul Institutului
de cercetare, proiectare și ingine
rie tehnologică pentru mașini și
utilaje agricole — sectorul Brașov
— a realizata în cinstea zilei de
1 Mai. o nouă instalație pentru
conversia energiei vîntului : tur
bina TS-4 cu ax vertical, destina
tă alimentării cu apă a unor obiec
tive izolate. Ea are o putere de
4 kW. la o viteză a vîntului de 10
metri pe secundă. Instalația func
ționează complet automat și auto
nom. Pină în prezent, colectivul
laboratorului a realizat 10 varian
te de turbine de vint cu o gamă
de puteri cuprinse între 1 și 50 kW.
Tot aici, la Brașov, se mai află în
faza finală turbina TEV-100, cu o
putere de 100 kW. care va fi ra
cordată la sistemul energetic na
tional. (Nicolae Mocanu, corespon
dentul „Scînteii").
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gazetăria sînt Ipostazele
solidare ale aceleiași ati
tudini. .
Urmările
dezastruoase
ale măcelului care ne de
cima poporul sînt evocate
de asemenea de Mihai
Beniuc în Melița, poem
protestatar, al cărui relief
liric apare și astăzi viu,
netocit. Printr-un gest de
translație eminamente poe
tic, unealta țărănească de
tocat cînepa devine în vi
ziunea scriitorului
meta
fora morții insațiabile, devorind implacabil vieți :
„Toată vara, toată toamna
latră / Melița,
melița. /
Cad puzderii cînepile ve
rii, / Cînepile toamnei cad
puzderii, / Cum le mușcă
îndirjit și latră / Melița,
melița. // Vrafuri albe —
oase — împresoară / Me
lița, melița. / Iară ea, flămîndă, mîncă, mîncă...11.
în decorul luminat de soa
rele negru al războiului,
Eugen Jebeleanu cheamă
tragic moartea ca . „să
scrie ea ce văd și nu pot
scrie / Din lume, printre
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Temeinica pregătire a adunărilor generale
-cerință hotărîtoare pentru calitatea dezbaterilor
Stabilirea temelor pentru adună
partizați în acest scop. Că ei lu
că, a respectării mai riguroase a
ximum a pompărilor intermediare și
rile generale de partid semnifică un
crează în schimburi diferite, aceasta
normelor tehnologice, a valorificării
altele sînt rezultatul aplicării unor
moment important in pregătirea și
este o justificare ce nu poate fi lua
cu mai mare răspundere a materii
măsuri adoptate de adunările gene
desfășurarea cu succes a acestora.
tă în seamă. De asemenea, unii
lor prime, formulîndu-se. totodată,
rale — ne spune Constantin Duțu,
Dar numai un moment. Nu-i sufi
secretarul biroului organizației. de
membri ai comitetului și-au limitat
propuneri concrete în acest sens.
cient ca biroul unei organizații de
îndrumarea la redactarea planurilor
Secretarul biroului organizației de
bază de la cocserie. Aceste rezerve
bază să stabilească o ordine de zi
trimestriale. Nici repartizarea mem
au fost depistate de colectivele în
bază. loan Simionescu, un comunist
orientată spre preocupările esenția
brilor comitetului de partid pe or
sărcinate cu întocmirea referatelor
cu multă experiență politică, expli
le ale colectivului de muncă în mij
ganizații de bază nu dovedește în
că clar cum a procedat biroul în si
pentru adunările generale. în urma
locul căruia acționează. Așa cum
consultării cu oamenii, a examinării
toate cazurile discernămînt. Astfel,
tuația amintită : „Tema și compo
demonstrează practica
curentă a
atente a posibilităților de care dis
de îndrumarea unor organizații de
nența colectivului de redactare a re
muncii de partid, nivelul dezbateri
pune secția noastră".
bază răspund tot secretarii birouri
feratului au fost anunțate comuniș
lor intr-o adunare este în mod holor acestora, care sînt în același timp
Necesitatea unei temeinice pregă
tilor la adunarea precedentă — așa
tărîtor determinat de calitatea re
cum de altfel procedăm întotdeauna.
și membri ai comitetului de partid
tiri a adunărilor generale nu este
feratelor, analizelor și informărilor
din întreprindere. Aleși pentru pri
prezentate. „Adunările generale nu
ma oară in cele două organe de
sînt un club de discuții abstracte —
partid, ei înșiși au nevoie de îndru
sublinia în acest sens secretarul
marea unor comuniști cu experiență
DIN
EXPERIENȚA
ORGANIZAȚIEI
DE
PARTID
general al partidului,
tovarășul
politică și organizatorică.
NICOLAE CEAUȘESCU — ci ele
Organizația de partid de la Rafi
DE LA RAFINĂRIA PLOIEȘTI
reprezintă cadrul politic cel mai anăria Ploiești a acumulat în decur
decvat în care sc iau hotărîri me
sul anilor o bogată experiență, ea
nite să ducă la aplicarea întocmai a
fiind adesea. în multe privințe, un
politicii partidului...1'
model pentru Organizațiile de partid
înțeleasă în aceiași termeni de une
Șeful secției, secretarul organizației
Comitetul de partid de la Rafină
din
municipiu. Este un prestigiu pe
le birouri ale organizațiilor de bază
U.T.C., organizatorul grupei sindi
ria Ploiești, pornind de la acesta
care actualul comitet de partid are
din cadrul întreprinderii. Bunăoară,
cale și doi tovarăși din _ colectivul
exigențe, a înscris printre preocupă
datoria să-1 mențină, să-1 consoli
una din adunările organizației de
de agitatori urmau să întocmească
rile sale și asigurarea unui nivel ri
deze și să aducă toate organiza
referatul pe baza observațiilor pro
partid de la instalația de ulei a avut
dicat al calității desfășurării adună
țiile de bază la nivelul celor, frun
prii, a consultării unui număr cît
ca temă preocupările colectivului
rilor generale, implicit al pregătirii
tașe pentru ca. pe această cale, să
mai mare de oameni, fie că sint sau
secției pentru îmbunătățirea calității
lor. Și acest lucru a fost cu atît
ridice calitatea muncii politico-orproduselor. Deși corect în formu
nu membri de partid, deoarece tema
mai necesar cu cît o bună parte a
ganizatorice la nivelul exigențelor
lări. referatul n-a conținut decît ge
interesa pe toți. Timp de mai multe
secretarilor și membrilor birourilor
actuale. Un sprijin diferențiat acor
neralități despre importanța ridică
zile ei au studiat la fața locului o
organizațiilor de bază sînt aleși pen
dat organizațiilor de bază din par
rii calității produselor. Evident și
multitudine de aspecte. Apoi colec
tru prima dată în aceste organe. Se
tea comitetului de partid, inițierea
nivelul dezbaterilor a fost pe mă
tivul de redactare s-a întîlnit cu bi
cretara comitetului de partid, tova
unor schimburi de experiență. în
sură : participare slabă la discuții,
roul organizației de bază și împreu
rășa Maria Ciobanu, ne-a sintetizat
deosebi in ce privește pregătirea aintervenții formale. Drept urmare a
nă au selectat cele mai semnifica
în cîteva cuvinte aceste preocupări :
dunărilor generale, vor determina
fost adoptat un plan de măsuri cu
tive aspecte. Au cumpănit cu o deo
„Experiența ne-a arătat că. atunci
fără
îndoială îmbunătățirea activi
formulări vagi, neangajante. fără
sebită grijă alegerea exemplelor ne
cînd în adunările generale sint pre
tății politico-organizatorice în an
termene și răspunderi precise. Si
gative. Sub conducerea unui mem
zentate referate analitice, cu exem
samblul ei. ceea ce va conferi or
tuație. din păcate. întîlnită și în ac
bru al biroului, s-a trecut la redac
plificări concrete, dezbaterile sînt
ganizației de partid forța și capa
tivitatea altor organizații de bază.
tarea referatului, după care, cu cî
vii, interesante, participantii care
citatea de a uni eforturile întregu
Este adevărat că secretarii unora
iau cuvintul vorbesc in deplină cu- * teva completări, biroul l-a aprobat".
lui colectiv în vederea îndeplinirii
dintre birourile organizațiilor de bază
noștință de cauză, critică anumite
în același timp, secretarul birou
integrale a planului pe acest an.
sint încă la început de drum, dar tot
situați^, formulează sugestii, fac
lui organizației de bază de la sec
atît de adevărat este și faptul că nici
propuneri. Ca urmare, sînt adoptate
ția tehnologică nr. 1 a primit sarnu prea au fost sprijiniți de către
Constantin VARVARA
planuri de măsuri cu prevederi cla
țina de a sprijini biroul organiza
re, cu termene și responsabilități
ției de bază de la secția depoul uzi
membrii comitetului "de partid re
Constantin CAPRARU
precise, ceea ce se răsfrînge pozitiv
nal. al cărui secretar. Gheorghe Colesnic. este nou în această funcție,
în întreaga activitate a organizații
încă de la început, secretarul de
lor de bază. în acest scop, comitetul
partid cu mai multă experiență s-a
de partid a repartizat membrii săi
pe organizații de bază ; ei au primit
străduit să îndrume în așa fel bi
roul organizației de bază de la de
sarcina să îndrume birourile acesto
ra în stabilirea tematicilor orientati
poul >uzinal îneît acesta să desfășoa
„CIULEANDRA"
ve. în întocmirea planurilor trimes
re o muncă dinamică, vie. plasată
triale de muncă, în pregătirea ma
pe coordonatele de fond ale activi
terialelor pentru adunările genera
tății secției, pentru a-și afirma pe
producție a Casei de filme Trei
le. De asemenea, comisia pentru
deplin rolul său de forță politică
problemele organizatorice de partid
conducătoare în acest compartiment
și de cadre, ale organizațiilor de
al rafinăriei. In acest context, un
masă și obștești a constituit colec
loc important a fost acordat pregă
tive care controlează în organizații
tirii adunărilor generale de partid.
le de bază modul în care au fost
Pe lingă faptul că secretarul și alți
pregătite referatele și informările,
membri ai biroului organizației de.
fac recomandări în vederea îmbună
bază de la depou au fost invitați să
tățirii lor. Tot in acest scop am ce
participe la adunările generale de
rut secretarilor birourilor organiza
la secția tehnologică nr. 1. ei au
țiilor de bază cu mai multă expe
fost, totodată, deprinși să facă din
riență să-i sprijine îndeaproape pe
pregătirea adunărilor generale mo
seoretarii nou aleși".
mente distincte în funcție de tema
tica lor. să formeze colective de re
La începutul acestui an. în orga
dactare a materialelor din comuniș
nizația de bază de la secția tehno
tii care cunosc cel mai bine aspec
logică nr. 1 a fost supusă atenției
tele ce urmează a fi supuse dezba
comuniștilor examinarea rezultate
terilor și să-i ferească astfel de cap
lor obținute anul trecut si a sarci
canele
formalismului, adesea ilustrat
nilor pentru perioada următoare. în
prin
„specializarea" unora în întoc
spiritul hotărîrilor Congresului al
mirea de referate și informări să
XIII-lea al partidului. Erau sufi
race în conținut. Astfel, de la o adu
ciente motive ca vorbitorii să fie
nare Ia alta, nivelul dezbaterilor a
tentați să se refere mai mult la
crescut, eficiența lor reflectîndu-se
succese și să se declare satisfăcuți
în rezultatele obținute de colecti
de munca lor, deoarece rafinorii de
vul secției.
aici. în ciuda unor dificultăți cu
care s-au confruntat, au reușit să
Biroul organizației de bază de la
îndeplinească și să depășească pla
instalația cocserie are de asemenea
nul la producția-marfă și la indica
un secretar nou. Transferul expe
torul de creștere a productivității
rienței secretarului organizației de
Scenariul : A. Salamanian, Sergiu Nicolaescu, după romanul lui Liviu
muncii. Numai că cei care au în
bază de la atelierul mecanic. Nicolae
Rebreanu. Costumele : Gabriela Nicolaescu ; muzica : Adrian Enescu ;
tocmit referatul au preîntîmpinat
Chirilă. s-a concretizat fără prea
crearea unei atmosfere de automulmultă întîrziere în dezbateri intere
montajul : Maria Neagu ; coloana sonoră : A. Salamanian ; imaginea :
tumire, punînd accentul pe înlătura
sante. la obiect, in adunările gene
Nicolae Girardi ; regia : Sergiu Nicolaescu. Cu : Ștefan lordache, Gheor
rea neajunsurilor, pe depistarea de
rale, ale comuniștilor și în adopta
ghe Cozorici, Ion Rițiu, Anca Nicola, Gilda Marinescu, Cornel Gârbea,
noi rezerve pentru a valorifica mai
rea unor măsuri concrete. „Scăderea
Alexandru Dobrescu, Romeo Pop, Viorel Comănici, Vasile Pupeza, Ion
bine posibilitățile
secției. Astfel
consumului de energie electrică prin
Anghel. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică
orientate, dezbaterile au scos în evi
utilizarea unui singur cuptor în loc
„București"
dentă necesitatea întăririi ordinii și
de două, eliminarea mersului în gol
disciplinei la unele locuri de mun
al unor instalații, reducerea la ma

ROMÂNIA —FILM prezintă:
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Conturat In liniile lui
esențiale în anii ’30, pro
filul liric al Rezistenței
antifasciste cunoaște în
deceniul următor o dialec
tică semnificativă
pentru
modul românesc de a me
dita asupra unei opțiuni
fundamentale : pace sau
război. încă de la începu
tul decadei, poezia de
luptă națională generată
de răpirea prin dictat a
unui milenar pămînt ro
mânesc se dezvoltă în pa
ralel cu o lirică antirăz
boinică, prin care se ținr
tește fără greș fascismul,
privit ca o teribilă noapte
așternută asupra omenirii.
Poeții dezaprobă, cu toată
energia proprie unui po
por structural pașnic, răz
boiul antisovietic impus
țării din motive străine
voinței acesteia, polemi
zează cu retorica oficială
care glorifica moartea și
aventura și — destrămînd
lustrul cuvintelor înșelă
toare — pun hotărît sub
semnul întrebării entu
ziasmul versificat, de co
mandă, al scribilor, în sluj
ba „noii ordini" teutonice,
în Albatros, revistă de
stingă interzisă
prompt lacrimi, pe hîrtie". Zahade autorități. Geo
Du
mitrescu demasca, în vio ria Stancu, Miron, Radu
Paraschivescu, Maria Balentul articol Intre poezie nuș,
Gheorghiu,
și
cuvinte
încrucișate, Gellu Mihnea
Naum,
Dimitrie
„lirica" belicoasă încura Stelaru, Vladimir
jată de oficialități. Pe Magda Isanos scriu Ciocov,
ample
liră argheziană
se ivesc
acorduri aluzive, dar — parabole, recitative polifo
aprige ce
etern paradox al marii nice, rechizitorii
mari flamuri roșii
poezii ! — neechivoce pen agită
tru
adevărații
patrioți, ale revoltei și invocă vi
zionar un nou ev al păcii
după cum apar și accen între
națiuni, cînd „ale
tele revoltei fățișe, neistoriei
mari abatoare /
transcrise în registrul ale vor fi dărîmate",
iar po
goriei. -Intr-un poem se
profilează acuzatoare ima poarele vor putea con
ginea țării transformate templa libere „răsăritul
intr-un urieșesc
cimitir: soarelui".
Bazată pe antinomiile
„într-un județ de miază
iubire-ură,
noapte /. Din sat în sat, sufletului :
din Zvon, din șoapte, / Se speranță-deznădejde, bucuștie că și-au rupt genun rie-tristețe, o asemenea
se
radicalizează
chii / Pînă la groapă, tații, poezie
frații, unchii, / Și verii, și rapid. Vizionarismul se
cumnații, și nepoții. / Toți substituie limbajului sibi
au murit, cu toții" (In linic pe mășură ce deruta
tr-un județ), pentru ca în militară a hitleriștilor se
altul revolta îndelung ză conturează mai net. Desogăzuită să irumpă vehe lidarizîndu-se de un război
ment, după o lungă enu injust, poeții cheamă ener
merare, în stil
sincopat, giile națiunii spre singurul
popu
de bocet, a nenorocirilor ideal cu adevărat
lupta pentru
abătute asupra ființei na lar la noi,
Ardealului
ționale :
„Cîtă-i
calea, redobindirea
1 citu-i drum, /' Nu e vatră, de Nord pierdut,, , pentru
nu e fum, / Aziniă și mă înfrângerea totalitarismului
măligă. / Maica plinge, , fascist..... Caracterul dual,
pruncii strigă. / Au rămas protestatar-mobilizator, al
inspirate
de
în sate vii / Numai cîtcva poemelor
transil
stafii. / Fără păr, fără sfîșierea vetrei
gingii. / Un’ mă duc și un’ vane este de altminteri o
mă port / Fute-a candelă constantă a liricii timpu
de mort /... / După ce-au lui, lesne observabilă dacă
pierit și cîinii / Au rămas parcurgem antologii connumai bătrânii, / Să-și nu sacrate acestei dureri namere zilele / Te apucă mi ționale precum Transilvalele, / Lacrimile și mî- nia în poezia românească
nia. / / Asta fuse Româ- (1943), Ardealul cîntat de
nia?"
(Drumu-i
lung). poeți (1943), Ne cheamă
(1944) și altele.
Această profundă, emoțio- Ardealul
încercând să refacem as
nantă
teratologie lirică,
anterioară vestitului pam tăzi tabloul poeziei poli
flet Baroane (pentru . care tice românești a momen
poetul avea să fie internat tului putem conchide fără
în lagăr), explică limpede îndoieli că printre cei care
rațiunile gestului de mai au trecut primii efemerul
tîrziu, definind în același „hat de la Feleac" au fost
timp o conștiință antifas- și poeții. în mijlocul dra
^cistă pentru care versul și mei generale, verbul lor a

în numele păcii,
împotriva
războiului
Glose despre lirica
românească antifascistă

Experiențe și opinii privind asigurarea forței de muncă
pentru dezvoltarea economico-socială a țării
vățămîntului în formarea
patriotică-revoluționară și
profesională a noilor promoții de muncitori calificați
și specialiști pentru toate ramurile economiei națio
nale. Cum își îndeplinește școala această importantă
îndatorire, cum se realizează pregătirea liceenilor pen
tru a deprinde o meserie, ce se preconizează pentru
continua perfecționare a cadrului și condițiilor inte
grării socio-profesionale a absolvenților ? Ne propunem
să abordăm aceste probleme într-o suită de articole
și anchete, de opinii ale specialiștilor din învățămînt
și producție. Astăzi, își spun cuvîntul doi directori de
licee din Tulcea.

Legătura strrnsă între specificul meseriei

si
de instruire practica
P modalitățile
■
Pregătirea temeinică a forței de
muncă pentru a răspunde noilor ce
rințe ale dezvoltării economico-sociaie, exigențelor științei și tehnicii
moderne, pregătirea multilaterală a
tineretului ca să poată trece ușor,
în raport de cerințele dezvoltării
economico-sociale. de la o activita
te la alta — obiective înscrise in
documentele Congresului al XIII-lea
al partidului — reprezintă preocu
pări majore ale colectivului nostru.
Acestea se concretizează în grija
pentru ridicarea continuă a calită
ții procesului instructiv-educativ, in
perfecționarea permanentă a modu
lui de organizare si desfășurare a
pregătirii practice, in meserie, in
îmbogățirea și diversificarea activi
tăților politico-educative menite să
formeze în spirit revoluționar pe
muncitorii de mîine. Despre eficien
ța acestor preocupări vorbesc con
cludent rezultatele obținute de ab
solvenții noștri.
Fată de anii trecuți. cînd înregis
tram unele dificultăți la integrarea
în producție a absolvenților, am
ajuns în prezent să asigurăm ca
acest moment important din proce-

sul pregătirii forței de muncă să
aibă loc în condiții mulțumitoare.
Dintre absolvenții din anul trecut,
de exemplu, nu există nici unul care
să nu se afle la locul de muncă
unde a fost repartizat. După cum
afirmă unitățile „beneficiare", toți
s-au încadrat din prima zi în pro
ducție. unde fac dovada unei bune
pregătiri profesionale. Cum am ajuns la o asemenea situație poziti
vă ? Desigur, printr-o muncă per
severență. de zi cu zi. a întregu
lui colectiv didactic, sub îndruma
rea organizației de partid, a elevi
lor înșiși, stimulați de organizația
U.T.C.. cu sprijinul concret al
unităților economice cu care co
laborăm. Dar și printr-o atentă
muncă de orientare școlară și pro
fesională a elevilor. printr-Un accent
pus pe pregătirea psihologică a ele
vilor pentru meseria aleasă, pe care
le-o înfățișăm deschis, cu latura sa
frumoasă, interesantă, dar si cu exi
gențele și greutățile specifice. încă
de pe băncile școlii vizăm, astfel,
nu numai o temeinică pregătire pro
fesională. dar si o călire morală a
tinerilor, viitori constructori.

potriva dușmanilor firești,
resimțită de scriitori ca o
izbăvitoare
„ieșire
din
Apocalips",
va
culmina
printr-o lirică justițiară,
de stigmatizare fățișă . a
crimelor naziste (gen poe
tic "în care excelează Eugen Jebeleanu, Virgil Teodorescu,
Mihu Dragomir,
Geo Dumitrescu, Alfred
Margul-Sperber), dar și
prin una de celebrare a
efortului
românesc
în
războiul antihitlerist. De
parte de a fi epuizat prin
triumful, de mult visat, al
Revoluției, filonul liricii
antifasciste cîștigă în am
ploare. Victoria forțelor
democratice, organizate și
conduse de comuniști, con
sacra și victoria cauzei
căreia i s-au devotat și
poeții. Stingheri o vreme,
cu punțile de comunicare
cu ceilalți sistematic tăiate
de
regimul
dictatorial,
poeții se simt, datorită
unanimei ridicări antifas
ciste din August ’44, resti
tuiri vocației lor de pro
feți și de tribuni. Exultanți, siguri de viitorul lor
și de cel al patriei, și fac
din vicisitudinile unui trecut trist un cutremurător
memento pentru viitorime.
Solidaritatea cu impera
tivele naționale ale vremii
generează și o lirică dina
mică, cu caracter de ma
nifest avîntat. Nimic mai
firesc prin urmare decît
faptul
că
războiul
antihitlerist își află în
poetul român un solemn
rapsod. Uneori (și acesta
e cazul lui Ion Șiugariu),
el schimbă direct pana cu
arma, jertfindu-se pentru
eliberarea țării și, apoi, a
altor popoare, de sub apă
sătoarea dominație nazis
tă. Alteori (cum se întimplă cu Demostene Botez,
scriitor care, alături de
alții — precum Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu
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cinema

Cum se realizează pregătirea în meserie a liceenilor

Pregătirea forței de muncă necesare înfăptuirii pro
gramelor naționale de dezvoltare economico-socială
a țării, realizării obiectivelor mobilizatoare stabilite de
Congresul al. XIII-lea al partidului, reprezintă princi
pala îndatorire a școlii. în repetate rinduri, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului,
președintele Republicii, a înfățișat cu claritate argu
mentele de ordin politic, economic, social ale nece
sității perfecționării continue a pregătirii multilaterale,
a policalificării tinerilor, pentru a se încadra cu efi
ciență și operativitate în producție, în activitatea
complexă de construire a socialismului și comunismu
lui in patria noastră, a relevat rolul important al în-

dat poporului Încredere,
i-a canalizat vrerile in
direcția acțiunii. Conștiința unității de soartă, a pu
terii ivite din îngemănarea
de forțe (care-1 animă pe
Vasile Voiculescu în Co
moara), asumarea de că
tre Mihai Beniuc a condi
ției de vîrf oțelit al unei
uriașe „coloane de atac"
încrezătoare Întrrun
nou
și „roșu țel", speranța într-un iminent viitor justi
țiar ce-1 animă pe Emil
Giurgiuca in Nu plinge,
codre („Nu plinge codrc,
nu jeli ciinpie ! / Azi-miine rîndul nostru o să
vie /... / Tot cc-am pierdut
va răsări în soare / Și cintecele
mele vestitoare //
..........................................
'Vor bate aprinse cerul
larg, ca merii"), siguranța
de neclintit cu care Ion
Șiugariu întrezărește în
Munții mei
reîntoarcerea
victorioasă' la glia natală
sînt tot atîtea ipostaze ale
poeziei militante, creată și
înțeleasă ca un mod de
acțiune.
întoarcerea armelor !m-

Activitatea de pregătire a viito
rilor muncitori și specialiști este de
sigur pasibilă de reale și necesare
perfecționări. Consider, bunăoară, că
programele școlare, manualele in
mod deosebit, se cer mai ferm adaptate la specificul profilului li
ceului industrial. La disciplinele
fundamentale, de exemplu, este ne
cesar un accent mai mare pe latu
ra practică a pregătirii în meserie.
Elevul din liceul de construcții, de
pildă, la orele de chimie, pe lingă
cunoștințele de bază de chimie, ar
trebui să invete mai multe despre
proprietățile chimice ale materiale
lor de construcții cu care va lu
cra în producție. Se creează, astfel,
posibilitatea tratării interdisciplinare a disciplinelor fundamentale cu
cele de specialitate. De asemenea-,
cred că eficiența pregătirii pentru
profesie ar fi mai mare dacă ore
le de tehnologie si cele de practi
că ar fi coordonate de același spe
cialist. O legătură mai strinsă, mai
directă, cred că trebuie să se rea
lizeze întie specificul meseriei și
modalitățile de desfășurare a acti
vității practice a elevilor. Faptul că
elevii noștri au fost repartizați pen
tru practică cite 1—2 pe lîngă me
seriași cu experiență (în loc de re
partizarea pe clasă la diferite punc
te de lucru), iar absolvenții au fost

încadrați în muncă în echipele în
care și-au efectuat practica a de
terminat o bună comportare a aces
tora. din prima zi de lucru.
Mai sînt unele lacune și în pre
gătirea pedagogică a inginerilor și
maiștrilor care lucrează în licee.
Pentru a le veni în ajutor, la noi
în liceu am unit catedra discipline

lor de specialitate cu cea de ma
tematică. în vederea cunoașterii și
însușirii de către specialiști a ex
perienței la catedră a profesorilor
respectivi.

Prof. Ion BARA

directorul Liceului industrial nr.
din Tulcea
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Condiții ale integrării operative

în producție a absolvenților de liceu
Integrarea în producție a absol
venților treptei I și a Il-a de li
ceu constituie un indicator esențial
al calității și eficienței activității instructiv-educative a școlii. Doi fac
tori concură, în aceeași măsură, la
realizarea bunei integrări profesio
nale a elevilor : școala și întreprin
derea pe lîngă care funcționează. în
ce ne privește, cu toate rezultate
le bune înregistrate atît la admite
rea în facultăți (peste 48 la sută, la
unele clase peste 80 la sută), cît și
treapta a Il-a de liceu (98 la sută),
întîmpinăm încă dificultăți în ce
privește integrarea imediată a unor
absolvenți la locurile de muncă unde
au fost repartizați. Am încercat să
analizăm cauzele acestei stări de lu
cruri. discutind cu tinerii respectivi
și am desprins unele concluzii.
Orientarea școlară si profesională
nu a devenit. în fiecare unitate de
învățămînt. o activitate științifică,
complexă, pentru a putea fi condi
ția esențială a optimizării integră
rii socio-profesionale a viitorilor ab
solvenți. încă nu se armonizează re
lația dintre opțiunile personale ale
acestora și cerințele sociale. Lipsa
unei motivații reale a tinărului. în
locuită de hotărîrea de ultimă oră
luată. ■ în grabă, de familie. în a
opta pentru un profil profesional sau
altul, constituie si aceasta o cauză
a eventualei nereușite de mai tîrziu.
Actualele forme de organizare și
desfășurare a practicii în producție
a elevilor treptei a Il-a a liceelor
neindustriale, cum este al nostru, în
mai multe întreprinderi, nu oferă
școlii posibilitatea să-i familiarizeze
suficient cu activitatea viitoare de la
locul de muncă pe care-1 vor ocu

pa. Ritmul de lucru este diferit, in
ferior celui din producție, iar une
ori chiar cunoștințele profesionale
dobîndite în timpul practicii îi sînt
insuficiente tinărului muncitor. Sem
nalăm, de asemenea, neconcordanța
ce se mai ivește uneori între me
seria pe care și-a, însușit-o absol
ventul în liceu și cea pe care tre
buie să o practice, de fapt. în în
treprinderea unde a fost repartizat.
Chiar dacă liceul nu oferă o cali
ficare strict specializată, abandona
rea unui bagaj de cunoștințe, de
priceperi si deprinderi dobîndite si
încadrarea în alt domeniu, mai pu
țin cunoscut tinărului absolvent. în
seamnă o pierdere atît pentru in
divid. cît și pentru societate.
Experiența ne arată că deprinde
rile si activitățile practice specifi
ce meseriei, cunoștințele de specia
litate. gindirea tehnică, ca și cul
tura generală, temeinic asigurate de
scoală, constituie condiția principală
a integrării eficiente in producție a
absolvenților liceului. La aceasta tre
buie să concure si o mai bună co
relare a programelor de la disci
plinele de specialitate, tehnologice,
cu cele de la științele fundamenta
le. înlăturarea paralelismelor în pre
darea unor capitole, a unor teme,
efectuarea practicii în producție, în
treapta a Il-a de liceu sub direc
ta îndrumare a șefilor de echipă, a
maiștrilor cu care absolvenții vor
lucra la viitoarele lor locuri de
muncă.

Prof. Cezar GALENIC

directorul Liceului de matematică»
fizică „Spiru Haret" din Tulcea

• Mușchetarii în vacanță : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30. GRIVITA (17 08 58) — 9; 11; 13;
15; 17; 19.
0 Concertul (,,Zilele filmului un
gar11) : STUDIO (59 53 15) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
0 Sosesc păsările călătoare :
EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19. FLAMURA (85 77 12) — 10;
12,15; 14,30; 16,45; 19.
0 Bătălia pentru Roma : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12,15; 15,30; 18,45.
0 Rămășagul : UNION (13 49 04) — 9 •
11; 13; 15; 17; 19, VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Acțiunea ,,Autobuzul* j BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 19.
0 Răpirea fecioarelor ,i VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19.
0 Adela: POPULAR (35 15 17) — 15;
17; 19.
0 Nemuritorii s FLACĂRA (20 33 40)
— 15; 17; 19.
0 Cheia fericirii : SALA MICA A
PALATULUI — 16,30; 19,30, LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Aventurile lui Tom Sawyer, Moar
tea lui Joe Indianul : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 18,30.
0 Burlacul căsătorit: SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Soarele alb al pustiului : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17,15;
19,30.
0 Pirații secolului XX : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Aii Baba și cei 40 de hoți : LIRA
(317171) — 15,30; 18,30.
0 Un colț de oraș. Artista, dolarii și
ardelenii : DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 18,30.
0 Incendiu la Krong Yung : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15;
17; 19.
0 Moscova nu crede în lacrimi :
COTROCENI (49 48 48) — 13; 16; 19.
0 Fata care vinde flori : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Inimă rece : COSMOS (27 54 95) —
9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Surorile medicale: ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13; 15; 17: 19.
0 Vulcanul : PATRIA (11 86 25) — 9;
11; 13; 15,15; 17,30; 19.45, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.30,
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30.
0 Agonie șî extaz : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
0 Capriciile
Măriei :
CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11;, 13; 15; 17; 19.
O Piedone în Egipt ; BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30,

ș. a. — înfruntase
teutonică
--------și clamase in
Munții
disperarea unei
păci
nedrepte), continuă
o luptă veche, glorificînd
necesarul sacrificiu pentru
pămîntul
patriei :
„Din
rana mea trandafirie / Se
scurge singelc pe glie. /
S-aude picuratul greu, /
Ca inima în capul meu. //
Și locul ud în care sînt / E
glod de singe și pămînt /
Ca pentru-un cuib de rindunele, / / Dar e pămîntul
țării mele !“. Ca temă
războiul
de
inspirație,
antihitlerist are în poezia
de atunci și de mai tîrziu
ecouri numeroase, Frecvența acestui motiv ar pu
tea fi nedumeritoare pen
tru cel care știe fibra
clasică,
pașnică, a spiriromânești.
în
tualității
realitate, insistenta
:
asupra
imaginilor de război se
explică tocmai prin acest
specific al ethosului româ
nesc. Cum s-a observat de
către un critic cu autorita'te,
în
poezia
noastră
„tema războiului se complinește dialectic cu cea
a păcii". Pentru noi, ro.mânii,
sinonimul
păcii
fiind libertatea, celebrarea
eroilor stinși in războiul
antihitlerist e de fapt o
apoteoză a celor care s-au
jertfit pentru a nimici
vrăjmașii existenței noas
tre libere și" pașnice. A
spune că lirica româneas
că de război este la urma
urmei una a luptei decla
rate
războiului n-ar fi
așadar un gratuit joc de
cuvinte,
Pronunțîndu-se,
în numele păcii, împotriva
războiului, poeții știu că
triumful celei dintîi nu
vine de la sine, ci implică
o luptă, o epopee eroică.
File din cronica acesteia
au fost așternute de-a
lungul timpului de autori
din toate generațiile. Teo
dor Balș, el însuși com
batant la porțile de nord
ale Bucureștiului, evoca în
ritmuri
mioritice
jertfa
țăranilor ostași căzuți în
primele
lupte insurecționale : „Și de te-o-ntreba,
măre, careva
i
/ unde-s. să
îi spui
_ I că sînt plop pe
grui, / fir inalt de griu cu
pămînt în brîu, / lună albă
sînt și mă duc pe vint / și
mă-ntorc pe soare, luminînd mai tare / să răpun
în zori umbre și răcori"
(La fintina Miorița). Dragoș Vicol (Pe Tisa), Nico
lae Tăutu (Luminile lui
August), Mihu Dragomir
(Insurecție, Ziua victoriei).
Aurel Gurghianu
(Retrospecție în August) creio
nează scene de luptă, pre
lungind spre noi raza sem
nificațiilor eroice. Acestui
peisaj liric in mișcare i se
alătură (putea să facă alt
fel un mare poet ?) în
demnul
energic,
etern
emoționant ăl lui Nichita
Stănescu : „Nu-I uitați pe
cel căzut in război, / lăsați-i din cînd în cînd un
.ioc liber Ia masă, / ca și
cum ar fi viu între noi, /
ca și cum s-ar fi întors
acasă. / De fapt ei s-a în
tors dintre noi intîiul, /
numai că s-a întors puțin
mai ostenit / și pe un pat
nevăzut și-a așezat căpătîiul / lingă veniții acasă
din mit". (Nu-1 uitați).
Un popor își are poeții
pe care îi merită. Demnitatea lui sporește prin
demnitatea
poeziei
lor.
Jertfa lui crește prin ridicarea ei la puterea durabilă a semnificației artistice. O privire asupra
liricii românești antifascis
te confirmă adevărurile
unei istorii de luptă prin
adevărurile vibrante ale
unei poezii de luptă.

Ioan ADAM

AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30. CULTURAL (83 50 13) —
9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Pinocchio — 9; 10,45: 12,30; 14,15;
16. Ana Pavlova — lfi,15<4 DOINA
(16 35 38).
0 Un șerif extraterestru : FEREN
TARI (80 49 85) — 15; 17; 19, PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 19.
0 Provocarea dragonului : GLORIA
(47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17,15: 19.30,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13;
15; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național <14 TI 71, sala
mică) : Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 14; Ploșnița — 18.30; (sala
Atelier) : Act venețian — 19; (sala
Cosmonauților, II 07 57) ; Intre patru
ochi (B) — 18: (la clubul uzinelor
„Republica" ): Idolul și Ion Anapoda
— 15.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român).: Concert
vocal-simfonic. Dirijor : Mircea Ba-'
sarab. Solist : Ion Voicu — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Coppelia
— M; Otello — 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11): Țara
surîsului — 18,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) :
Borneo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 19; (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) : Gustul parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Diavolul
și bunul Dumnezeu — 17.
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :
Romanță tirzie — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Pachetul cu acțiuni — 18.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Mizerie și noblețe — 18;
(sala Studio) : Acești îngeri triști —
17.30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19: (sala Giulești, 18 04 85) : Arta conversației —
18.30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy. 15 56 78) :
Doc
tore. sint al dv. — 19; (sala Victo
ria, 50 58 65) : Băiatul cu sticlețl — 19.
• Ansamblul
„Rapsodia
română"
(13 13 00) : Pe ulița satului — 18.30.
• Teatrul „Ton Creangă" (50 26 55) :
Un tinăr printre alții — 9: Muzicanții
veseli — 15; Cenușăreasa — 18.
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Vedetele circului din Var
șovia" — 19.
• Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Peer Gynt — 18,30.
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MESAJE IE FfllOTfiRI

UE PESTE MTME MBESflTE
PBESEDINHIMI MI CEAUSESCU
Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să adresez felicitări Excelentei Voastre cu ocazia realegerii
dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste România. îmi exprim
speranța că. în decursul noului dumneavoastră mandat, relațiile de
prietenie existente între țările noastre vor continua să se dezvolte si să
se adincească.
Mă folosesc de această ocazie pentru a ura Excelentei Voastre multe
succese, precum și prosperitate și bunăstare poporului român.

SEYYED AU KHAMENEI
Președintele Republicii Islamice Iran

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelentă,
Am plăcerea să vă adresez calde felicitări cu prilejul realegerii dum
neavoastră in funcția de președinte al Republicii Socialiste România.
Vă urez succes în îndeplinirea înaltelor dumneavoastră responsabi
lități. si în eforturile dumneavoastră puse în slujba bunăstării poporului
român, a păcii și cooperării internaționale.
Fie ca relațiile de prietenie și cooperare dintre cele două țări ale
noastre să se dezvolte pe mai departe în viitor.

RAJIV GANDHI
Prim-ministru al Republicii India

Excelenței Sale
■ Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii
Socialiste România îmi oferă fericitul prilej de a vă adresa cele mai
calde felicitări din partea poporului Republicii Mali, a Partidului Uniu
nea Democrată a Poporului Malian, a guvernului și a mea personal.
Urmărim cu mult interes marile realizări obținute de poporul român,
care, sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și clarvăzătoare,- acțio
nează cu toate forțele pentru prosperitatea patriei sale, pentru-instau
rarea păcii și securității in lume.
Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi, domnule președinte,
dorința noastră de a întări tot mai mult legăturile de prietenie și co
laborare care există intre țările noastre și pentru a vă adresa urări
sincere de fericire personală și prosperitate poporului român.

General MOUSSA TRAORE
Secretar general al Uniunii Democrate
a Poporului Malian,
Președintele Republicii Mali

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a V-a aniver'sări a proclamării
independenței
Republicii Zimbabwe, ambasadorul
acestei țări la București, Nicholas
Tasunungurwa Goche,- a oferit, joi,
o recepție.
Au participat tovarășii Gheorghe
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române
în Comisia mixtă- guvernamentală
româno-ziihbabweană de cooperare
economică și tehnică, miniștri, re
prezentanți ai unor instituții centra
le, organizații de jnasă și obștești,
oameni de cultură și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di-,
plomatice acreditați la București,
membri ai corpului diplomatic.

★

în Capitală s-au deschis, joi, lu
crările
Seminarului
internațional
privind aspectele tehnice și opera
ționale ale întreținerii centralizate
a sistemelor de telecomunicații.
Seminarul
este organizat sub
auspiciile Programului Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.),
de Uniunea Internațională de Tele
comunicații
(U.I.T.), în colaborare
cu Institutul de cercetări și proiec
tări tehnologice în telecomunicații
din București, in calitate de coor
donator național al ■ Proiectului re
gional european cu privire la dez
voltarea telecomunicațiilor interna
ționale.
în deschiderea
seminarului au
luat cuvîntul Stelian Pintelie, ad
junct al ministrului transporturilor
și telecomunicațiilor, M. J. Jipguep,
vicesecretar general al U.I.T., și
Noel
Eichhorn, reprezentant al
P.N.U.D. la București.
Participă delegații șl lectori din
Anglia,
Bulgaria,
Cehoslovacia,
R.F. Germania, Grecia, Iugoslavia,
Malta, Olanda, Polonia, Portugalia,
Turcia, Ungaria și România, pre
cum și specialiști ai Uniunii Inter
naționale de Telecomunicații.

*
Intre 18 și 25 aprilie se desfășoară
In Capitală „Săptămina turistică si
riană". Manifestarea, organizată la
Hotel Intercontinental, oferă prilejul
cunoașterii celor mai reprezentative
obiective turistice siriene.
La deschidere au luat parte mem
bri ai conducerii Ministerului Turis
mului, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, Ministerului Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, oameni de
artă și cultură, ziariști.
A participat Hayssam Barakat,
ambasadorul Republicii Arabe Si
riene la București.
(Agerpres)

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ

A LOCALITĂȚILOR PATRIEI

crearea SWÂEO.
Oamenii muncii din județul 25 de ani
Vrancea au încheiat
Tovarășului SAM NUJOMA
însămînțările de primăvară

Președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

Oamenii muncii din agricultura
județului Vrancea raportează în
cheierea. în cursul zilei de 18 apri
lie. a însămînțărilor culturilor de
primăvară în ogor propriu pe întrea
ga suprafață planificată.
în telegrama adresată COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMÂN. TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de către Comitetul
județean Vrancea al P.C.R., se arată :
încheierea acestei importante lucrări
s-a
datorat
activității
politicoorganizatorice și educative des
fășurate de organele și organizațiile
de partid, măsurilor energice, ope
rative aplicate in fiecare unitate
pentru o mai bună organizare a
muncii în schimburi prelungite și de
utilizare deplină a timpului de lucru
la pregătirea terenului și la execu
tarea însămînțărilor, de valorificare
superioară a experienței bune do•bîndite în anii anteriori. în condițiile
respectării normelor de consuni și
ale efectuării unor lucrări de cali
tate superioară.
în prezent, cooperatorii, mecaniza
torii, toți lucrătorii din agricultura

de stat a județului nostru și-au con
centrat forțele pentru a încheia in
cîtcva zile însămîntarea loturilor semincere, a cercuitului și arăturilor
in vie. de instalare a mijloacelor de
susținere in plantațiile tinere din
viticultură, de plantare in cîmp a
legumelor, precum și efectuarea tra
tamentelor de combatere a bolilor
și dăunătorilor. De asemenea, acțio
năm in vederea creșterii producțiilor
în zootehnie și de realizare a sar
cinilor Ia fondul de stat, de onorare
a contractelor încheiate cu populația
și de îndeplinire pe această bază a
prevederilor programelor de autoaprovizionare în profil teritorial.
Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că,
sub conducerea organelor si organi
zațiilor de partid, oamenii muncii
din agricultura județului Vrancea
sînt hoiărîți să nu precupețească
nici un efort, să facă totul pentru a
obține producțiile vegetale si anima
le stabilite, să-și aducă o contribuție
tot mai mare la dezvoltarea econo
mică și socială a patriei noastre, la
înfăptuirea întregii politici interne și
externe a partidului și statului, a
tuturor obiectivelor și hotărîrilor
Congresului al XIII-Iea al partidului.

Plenara Consiliului Sanitar Superior
Joi, s-a desfășurat la București
Plenara Consiliului Sanitar Superior,
care a analizat principalele sarcini
ce-i revin în vederea îmbunătățirii

calității asistenței medicale, apărării
sănătății populației. îmbunătățirii, în
continuare, a indicatorilor demo
grafici. ■

într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții Ia plenară au
adresat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă în care se spune :
Participanții Ia Plenara Consiliului Sanitar Superior, dezbătînd în spirit de
responsabilitate comunistă modul cum se acționează pentru. înfăptuirea
politicii sanitare a partidului și statului nostru, politică al cărei strălucit
creator sînteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, își
exprimă, și cu acest prilej, sentimentele de profund devotament și gratitu
dine pentru tot ce ați întreprins și întreprindeți în scopul apărării sănă
tății, tinereții și vigorii poporului român, dezvoltării patriei noastre libere și
independente. Ne exprimăm, și cu acest prilej, deplina adeziune la actul
politic de însemnătate istorică prin care Marea Adunare Națională, exprimind voința unanimă a tuturor fiilor patriei, v-a reînveștit în funcția
supremă în stat de președinte al Republicii Socialiste România. Vedem in
aceasta o elocventă expresie a recunoașterii remarcabilelor calități și
merite nepieritoare dovedite de dumneavoastră în cei peste 50 de ani de
activitate revoluționară pe care i-ați dăruit cu neasemuit patos revoluționar
împlinirii idealurilor supreme ale poporului român, făuririi societății so
cialiste, întăririi independentei și suveranității patriei, cauzei nobile a păcii
și socialismului in lume.
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că oamenii muncii
din sectorul sanitar, mobilizați de hotărîrile Congresului al XIII-Iea al
partidului, de înaltele dumneavoastră îndemnuri,' vor face totul pentru
îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce le revin, pentru ridicarea
în continuare a indicilor de natalitate, creșterea calității asistenței medicale
în toate eșaloanele sanitare, asigurînd o bună stare de sănătate a întregii
populații. Ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să acționăm cu toate forțele, eu fermitate și înaltă responsabilitate revo
luționară, pentru a traduce exemplar în fapte prețioasele dumneavoastră
indicații, pentru cultivarea, la toate cadrele sanitare, a unui comportament
întemeiat pe cerințele profundului umanism ce caracterizează societa
tea noastră, pe principiile eticii și echității socialiste, să nu precupețim
nici un efort pentru a îndeplini mărețele sarcini ce ne revin din istoricele
hotărîri ale Congresului al XIII-Iea al partidului, contribuind, astfel, la ridi
carea necontenită a României socialiste pe noi culmi de progres și civili
zație, într-o lume a păcii, securității, înțelegerii și colaborării. (Agerpres)

AGENDĂ TURISTICĂ
Inviîuțîe în stațiunile balneare de pe Valea Oltului

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEID
BOLDEȘTI : Cantități sporite de țiței
Dornici să întîmpine ziua, de
1 Mai cu producții zilnice cit mai
mari de țiței, colectivul Schelei de
producție petrolieră Boldești apli
că noi tehnologii de sensibilizare
a straturilor la sondele cu debite
reduse. în colaborare cu întreprin
derea de carotaj și perforări din
Ploiești, ei au trecut la un nou sis
tem de stimulare pirotehnică în
sectorul de sonde Urlați. Noul pro
cedeu tehnologic, aplicat pînă în
prezent la 7 sonde, a adus schelei

un debit zilnic de 15 tone țiței In
plus. Acest rezultat pozitiv a încu
rajat brigăzile complexe nr. 7 și 8
din zonă să accelereze pregătirea
sondelor pentru operația necesară.
Ele au reușit să reducă timpul
aproape la jumățate. Acest efort
permite ca, pînă la I Mai, să se
aplice noua tehnologie la alte 12
sonde, de două ori mai multe decît
prevedea planul pe luna aprilie.
(Constantin Căpraru).

DOLJ : Toate materialele refolosibile
în circuitul productiv
„Spiritul gospodăresc în acțiune
— toate materialele refolosibile în
circuitul productiv", iată cuvîntul
de ordine sub semnul căruia ce
tățenii din județul Dolj desfășoară
, ample acțiuni de strîngere a mate
rialelor refolosibile în vederea re
introducerii lor în circuitul produc
tiv. Aflăm de la Victor Lungescu,
directorul întreprinderii județene
de recuperare și valorificare a ma
terialelor refolosibile, că de la
începutul acestui an. s-au livrat,
peste prevederile de plan, 870 tone

fier vechi, 32 tone plăci de acumu
latori, 190 tone aluminiu, 305 tone
fontă și altele. Cu sprijinul consi
liului județean al
F.D.U.S., al
asociațiilor de locatari, deputaților,
organizațiilor de tineret și pionieri,
în aceste zile se desfășoară acțiuni
de masă pentru colectarea de la
populație a materialelor refolosibile
in orașele Craiova și Băilești, urmînd ca în luna mai să se organi
zeze asemenea acțiuni și în alte lo
calități. (Nicolae Băbălău).

MUREȘ : Apartamentul 68 000
în cinstea zilei de 1 Mai, con
structorii mureșeni de locuințe au
dat în folosință cel de-al 68 000-lea
apartament nou construit. în ulti
mele două decenii, pe harta orașe
lor Tîrgu Mureș. Sighișoara. Tîrnăveni. Reghin. Luduș, și Sovata
au apărut mari ansambluri de lo

cuințe — adevărate „orașe în oraș",
care au făcut ca peste 80 la sută
din populația actuală a județului
să locuiască în case noi. în acest
an. pentru oamenii muncii mure
șeni urmează a fi construite alte
2 500 apartamente. (Gh. Giurgiu).

BRĂILA : Noi spații comerciale

BACĂU :

în premieră — unități
de servire publică
în perimetrul central al muni
cipiului Bacău, pe strada Mihai Vi
teazul cooperația meșteșugărească
a deschis primele unități de servire
publică de tip ateliere-magazin.
Noutatea — ne-a precizat tovarășul
Constantin Pătrășcanu, președin
tele U.J.C.M. Bacău — constă în
faptul că mărfurile puse in vinzare
de aceste unități sint produse de
a.telierele-anexă ale fiecărui maga
zin, ceea ce permite completarea
zilnică a fondului de marfă, în
funcție de evoluția desfacerilor.
Primele unități organizate după
acest sistem au fost profilate pe
confecții, tricotaje, încălțăminte,
artizanat, mobilă. Tot aici a fost
deschis un centru de însușire a
limbilor străine (dotat cu aparatură
modernă) și un altul de întreținere
a sănătății (cu saună și sală de
gimnastică).
Și încă o noutate : la etajul unuia
din noile ateliere-magazin a fost
deschisă o expoziție cu cele mai
reprezentative produse ale coope
rației meșteșugărești locale, prin
care se realizează testarea prefe
rințelor
publicului
cumpărător.
(Mihai Ionescu).

CLUJ :
Acțiuni de muncă
patriotică ale studenților
Studenții clujeni, care în ultimii
ani și-au adus contribuția la reali
zarea unor mari obiective economico-sociale și a unor lucrări de
îmbunătățiri
funciare,
cinstesc
Forumul tineretului prin noi și im
portante realizări. Pînă în prezent,
ei au realizat mai bine de jumă
tate din planul pe acest an la mun
că patriotică, executînd lucrări
de cercetare-proiectare, colectare
de materiale refolosibile și activi
tăți edilitar-gospodărești si de
prestări servicii în valoare de
aproape 800 000 lei. (Marin Oprea).

cene, Cozia.
Căciulata. Câlimăneștj, Olănești și Govora, sint. bine
cunoscute, atit in țară, cit și peste
hotare. Anual, vin aici să-și pe
treacă vacanțele sau să-și refacă
puterea de muncă
peste 100 000
oameni ai muncii, precum și foarte
multi turiști din numeroase țări
ale lumii.
— Explicația numărului tot mai
mare de solicitanti — ne spune to
varășul Marin Sandu, directorul
Oficiului județean de turism Vîlcea — rezidă atît în pitorescul sta
țiunilor noastre, cit mai ales în
eficienta deosebită a, apelor mine
rale și a tratamentelor care se aplică aici. Au fost construite în
ultimii ani noi și moderne. hote
luri și baze de tratament. La ju
mătatea anului trecut. în stațiu
nea Olănești a fost ridicat și dat
în exploatare unul dintre cele mai
moderne complexe hoteliere, el în
trunind toate condițiile impuse de
exigentele turismului internațio
nal. Acelorași cerințe le corespund
și cele trei hoteluri din microsta-

tV
20,00 Telejurnal • Zilei muncii — fap
tele. de muncă ale țării
20,20 Actualitatea in economie. Campa
nia agricolă de primăvară. Ritm,
calitate, eficiență 1

BRAȘOV ;

Parcul natural Tîmpa
va fi și mai frumos

Asemenea tuturor localităților
patriei, și municipiul Brăila cu
noaște un intens proces de înnoire
și modernizare. Numai în ultimii
patru ani au fost date în folosință
spatii comerciale totalizînd ' circa
30 000 metri pătrați. De curind,
pe Calea Călărașilor — una din cele
mai noi și frumoase artere ale ora
șului — au fost date în folosință
noi magazine de confecții, încălță
minte, galanterie și tricotaje. în

acest an, în cartierul muncitoresc
„Progresul", pe bulevardul Doro
banților, Calea Călărașilor si în
alte zone ale municipiului vor fi
date în folosință noi unități comer
ciale, totalizind peste 4 600 metri
pătrați.
în fotografie : noile magazine da
la parterui blocului nr. 2 de pe Ca
lea Călărașilor.
Text și foto : Corneliu Ifrim

Tîmpa, principalul parc natural
al Brașovului și filtru de purifi
care a aerului, este supus unui
sănătos proces de igienizare. Tineri
muncitori, elevi și studenți vor
efectua, sub îndrumarea specialiș
tilor. lucrări de curățire a zonei
împădurite de crengi, frunze și alte
resturi vegetale, care pot dăuna
nu numai sănătății pădurii, dar și
aspectului ei estetic. în același
timp, vor fi refăcute potecile și
marcajele deteriorate. Acțiunea va
continua cu lucrări pentru conso
lidarea versantului sudic, erodat de
lucrările efectuate aici cu ani în
urmă pentru executarea
unui
drum de acces spre creastă. Ac
țiunea de igienizare a pădurilor
va continua în cursul anului și în
alte zone de agrement din preaj
ma Brașovului. (Nicolae Mocanu).

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 19 aprilie, ora 20 — 22 apri
lie, ora 20. In țară : Vreme tn curs de
ameliorare si încălzire
ușoară. Cerul
va fi schimbător, cu înnorărl mai ac
centuate în nordul țării. Ploi locale,
care vor avea și caracter de averse,
vor cădea în nordul țării. In rest,
averse izolate. Vlntul va sufla slab
plnă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 2 și 12 grade,
izolat mai coborite în depresiuni,
unde, în primele nopți, condițiile vor
fi favorabile producerii
brumei, iar
maximele vor fi cuprinse între 13 șl
23 de grade, local mai ridicate. în
vestul țării și la munte, ceață slabă.
In București : Vremea se va ameliora
și se va încălzi. Cerul va fi schimbă
tor, favorabil ploii de scurtă durată.
Vînt slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 7 și 9
grade, iar cele maxime între 17 și 20
de grade.

tală de cazare de peste 1 200 locuri
pe serie. în stațiunile noastre se
află peste 50 de izvoare cu ape
minerale, fiecare cu compoziție
chimică și concentrație proprie,
ceea ce presupune, evident, și o
mare varietate de utilizări. începînd cu tratarea unor afecțiuni
dermatologice și pînă Ia cele digestive, cardiovasculare, respirato
rii. ale aparatului
locomotor, de
nutriție și multe altele.
în sezonul estival, datorită nu
mărului foarte mare de oameni ai
muncii care apelează la serviciile
acestor stațiuni, se creează aglome
rație la bazele de tratament. în
aceâte condiții, alegerea perioadei
în afara lunilor de vară, pentru
odihnă și refacerea sănătății, adu
ce un dublu avantaj : pe de o par
te. personalul medical al stațiuni
lor de pe Valea Oltului este mai
puțin aglomerat, iar pe de altă
parte, serviciile de cazare, masă,
divertisment și activități culturalartistice sînt mai bine asigurate.
(Ion Stanciu).
20,35 Partid, Înnoitor al vieții. Ctntece
patriotice șl revoluționare
20,45 Reportaj ’85. Inițiative muncito
rești
21,00 Cadran mondial. România și pro
blemele lumii contemporane
21,15 Antologie teatrală. Idealul inde
pendenței în dramaturgia româ
nească
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la constituirea S.W.A.P.O. îmi este
deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, tuturor membrilor Organi
zației și întregului popor namibian calde felicitări și cele mai bune urări de
succes in lupta eroică pentru independența țării și înfăptuirea idealurilor de
libertate și progres social-economic.
Partidul Comunirt Român, România socialistă militează activ pentru
independenta Namibiei și. în acest spirit, acordă întregul sprijin luptei eroice
a poporului, desfășurată sub conducerea S.W.A.P.O., pentru lichidarea neintirziată a dominației coloniale și dezvoltarea liberă, pe cale democratică
a țării.
îmi exprim convingerea că bunele raporturi de colaborare și solidaritate
dintre Partidul Comunist Român și Organizația Poporului din Africa de
Sud-Vest se vor dezvolta continuu, în interesul reciproc, al luptei împotriva
imperialismului și colonialismului, pentru triumful cauzei independenței,
colaborării și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Un drum de luptă eroică
z

pentru independența Namibiei
Poporul namibian, a cărui luptă
curajoasă pentru cucerirea inde
pendenței naționale este urmărită
cu sentimente de caldă solidaritate
de poporul român, aniversează as
tăzi împlinirea a 25 de ani de la
crearea Organizației Poporului din
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.),
unicul său
reprezentant legitim,
conducătorul neînfricat al mișcării
de eliberare națională din Na
mibia.
Așa cum se știe. Namibia, ulti
mul teritoriu african rămas sub
dominație străină, se află de peste
60 de ani sub administrația Repu
blicii Sud-Africane, care, nesoco
tind rezoluțiile O.N.U., l-a transfor
mat într-o anexă a sa. în încer
carea de a perpetua rinduielile co
loniale din Namibia, regimul ra
sist de Ia Pretoria n instalat la
Windhoek un
guvern-marionetă.
Poporul namibian a fost lipsit de
cele mai elementare drepturi, de
venind străin în propria sa țară.
Potrivit legilor apartheidului, care
au fost transplantate în Namibia,
cei 100 000 de albi (dintr-o popu
lație de 1 500 000 locuitori) dețin
două treimi din suprafața terenu
rilor agricole, controlează întrea
ga industrie minieră și dispun de
toate privilegiile în viata politicosocială. Burghezia autohtonă și ca
pitalul străin realizează imense
profituri de pe urma comerciali
zării marilor bogății ale subsolului
namibian.
încă de la începutul anilor ’40,
în Namibia a luat naștere o am
plă mișcare de eliberare națională,
care s-a organizat treptat prin
crearea unor organizații ale tine
retului și ale altor forțe patriotice.
Pe această bază, în primăvara anului 1960 a luat ființă S.W.A.P.O.
Dînd glas aspirațiilor întregului
popor, noua organizație a înscris
in programul politic adoptat în șe
dința Comitetului Central de la
Lusaka (1976) ca principal țel al
activității sale : „eliberarea și cu
cerirea independentei pentru po
porul Namibiei, prin toate mijloa
cele posibile, și stabilirea unui gu
vern democratic bazat pe voința
și participarea întregului popor
namibian ; realizarea adevăratei și
totalei independente a Namibiei în
domeniile politic, economic, mili
tar. al problemelor sociale și cul
turale ; unirea tuturor păturilor so
ciale — clasa muncitoare, țărănimea
și intelectualitatea — intr-un partid
de avangardă, capabil să cucerească
independența națională și să edifice
o societate fără clase, fără exploa
tare, bazată pe idealurile și prin
cipiile socialismului științific".
Chiar de la crearea sa, S.W.A.P.O.
și-a exprimat dorința de a folosi
calea tratativelor pentru atingerea
tuturor obiectivelor propuse. Ulte
rior,_ ca răspuns la represiunile
dezlănțuite de rasiștii sud-africani,
ea a hotărît înființarea unei forțe
armate proprii, care a declanșat
lupta armată de eliberare împotri
va R.S.A., luptă ce cunoaște o con
tinuă extindere.
în ciuda greutăților întîmpinate
de-a lungul anilor, a refuzului
permanent al R.S.A. de a aplica
planul O.N.U. cu privire la acor
darea independentei Namibiei (Re
zoluția 435 a Consiliului de Secu
ritate din 1978), S.W.A.P.O. nu a
renunțat nici o clipă la realizarea
obiectivelor sale fundamentale. Ea
a continuat să dea puternice lovi
turi forțelor de ocupație, cîștigindu-și, totodată, o largă recunoaș

HANDBAL • La 20 aprilie, la
Copenhaga se va disputa un meci
internațional masculin de handbal
între reprezentativa Danemarcei și
o selecționată mondială, partidă pri
lejuită de sărbătorirea a 50 de ani
de la crearea federației daneze. Din
selecționata lumii face parte si ju
cătorul român Vasile Stingă, alături

Nicolae N. LUPU

Membri ai organizației militare a S.W.A.P.O. în timpul unor pregătiri
‘
de luptă

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL, întîlniri pentru pre
liminariile campionatului mondial :
Elveția — U.R.S.S. 2—2 (1—1), Aus
tria — Ungaria 0—3 (0—2). Parti
de amicale : R.F. Germania —
Bulgaria 4—1 (2—1), R.D, Germană —
Norvegia 1—0 (0—0). Polonia — Fin
landa 2—1 (0—0). Echipa finlande
ză a deschis scorul prin Kukkonen
(min. 58). golurile formației polo
neze fiind înscrise de Zmuda (min.
69) și Palasz (min. 83). Selecționa
ta Finlandei a aliniat următorul
„11“ : Huttunen — Petaiae. Koumaiainen, Pekkonen. Neminen. Turunen. Houtonen. Kukkonen, Rantanen. Liponen. Helm.

tere internațională. într-un inter
viu acordat nu de mult publica
ției „Revolution Africaine", pre
ședintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, sintetizînd sarcinile ce stau în
prezent în fața organizației, de
clara : „Am tras învățăminte pro
funde din lupta eroică a popoare
lor africane pentru dobindirea
independenței'. Pentru noi, succese
le t.bținute de Angola, Mozambic,
Guineea-Bissau,
Zimbabwe
și
Insulele Capului Verde sint ca și
ale noastre, ele fiind victorii îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și exploatării omului de că
tre om. Toate aceste succese ne
încurajează in lupta noastră pen
tru independență și aș spune că această independență este inelucta
bilă. Este o problemă de timp.
Aripa militară a S.W.A.P.O. a în
registrat mari succese în lupta îm
potriva regimului de la Pretoria.
Deoarece acest regim nu vrea să
negocieze, nu dorește realizarea
unei încetări a focului și nici or
ganizarea de alegeri libere sub
auspiciile Națiunilor Unite, sintem
nevoiți să intensificăm lupta ar
mată pentru a putea scutura jugul
colonial. Ne pronunțăm, în favoarea
unui guvern popular, care să apere
drepturile tuturor namibienilor,
indiferent de culoarea și originea
lor. O dată ce Namibia va deveni
independentă, ea își va baza poli
tica externă pe principiile neali
nierii și va acționa in cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite în ve
derea instituirii securității și păcii.
Ea își va aduce, de asemenea, con
tribuția la dezvoltarea economică
a. Africii. Sintem deci hotărîți să
eliminăm toate forțele colonialiste
și sperăm ca anul 1985 să fie anul
victoriei poporului namibian asu
pra colonialismului și apartheidu
lui".
în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu toate po
poarele care luptă pentru afirma
rea dreptului lor de a se dezvolta
de sine stătătoare. România socia
listă a fost și este alături de po
porul namibian, acordîndu-i un
permanent sprijin — politic, diplo
matic, moral și material. Solidari
tatea dintre poporul român și po
porul namibian, dintre Partidul
Comunist Român și S.W.A.P.O.
și-a găsit pe parcursul anilor con
cludente expresii cu ocazia întîlnirilor pe care tovarășul Nicolae
Ceaușescu le-a avut pe pămîntul
african și la București cu Sam Nujoma. președintele S.W.A.P.O., în
tâlniri în cursul cărora secretarul
general al partidului nostru a ex
primat de fiecare dată hotărârea
României socialiste de a acorda, în
conttnuâre. poporului namibian în
tregul sprijin în lupta pentru vic
toria cauzei sale drepte. Țar'a noas
tră a fost, de asemenea, primul
stat care a încheiat un document
internațional cu S.W.A.P.O., ceea
ce a reprezentat o însemnată con
tribuție la recunoașterea și afir
marea acestei organizații pe arena
mondială.
împlinirea a 25 de ani de la
crearea S.W.A.P.O. constituie încă
un prilej pentru poporul român de
a da glas sentimentelor sale de
solidaritate cu lupta poporului na
mibian și de a-și exprima convin
gerea că nu este departe ziua cînd
pe meleagurile mult încercatei Namibii va flutura steagul libertății.

de : Jeppesen (Danemarca), Barda
(Cehoslovacia), Hellgren
(Suedia),
Wunderlich (R.F.G.). Kovacs (Unga
ria). Waszkiedicz (Polonia). Jilsen
(Suedia), Stig Christensen (Dane
marca).
Gaghin, Șevțov
(ambii
U.R.S.S.), Kotrc (Cehoslovacia), Rnici
(Iugoslavia) și Schaer (Elveția) 0
Joi după-amiază, in sala Floreasca din Capitală s-a disputat meciul
de handbal masculin dintre echipe
le Steaua București si Dinamo Bucu
rești. contind pentru ultima etapă a
campionatului diviziei A. Handbaliștii de la Steaua au obținut vic
toria cu scorul de 30—23 (15—10),
intrînd — pentru a 19-a oară — în
posesia titlului de campioană repu
blicană.
ȘAH • După 15 runda și dispu
tarea partidelor întrerupte, in tur
neul zonal feminin de șah de la
Veliko Tîrnovo conduce Verăczy
(Ungaria), cu 10 puncte (1). urma
tă de Ivanka (Bulgaria) — 10 punc

te. Dana Nuțu (România), Boiadjieva (Bulgaria). Brusztman (Polonia)
■— cu cite 9,5 puncte (1). Erenska
(Polonia) — 9 puncte (1), Gabriela
Olărașu (România) și Grosch (Un
garia) — cu cite 8,5 puncte etc.
® Turneul internațional de șah de
la Vîrșeț s-a încheiat cu trei cîștigători : Parik Ștefanov (România),
Fernando Braga (Argentina) și Aleksa Strikovici (Iugoslavia), care au
realizat cîte 7,5 puncte din 11 po
sibile.

GIMNASTICĂ. în cadrul con
cursului internațional de gimnastică
ritmică modernă.
desfășurat la
Tbilisi, sportiva româncă Doina Stăiculescu s-a situat pe locul 3 la in
dividual compus, cu 39.40 puncte,
după gimnastele sovietice Venera
Zaripova (39,65 puncte) și Marina
Nikolaeva (39,50 puncte). La exer
cițiul cu măciuci. Doina Stăiculescu
a ocupat primul loc. cu 19.75 punc
te. la egalitate cu Zaripova și Ni
kolaeva. Au participat sportive din
Bulgaria. Cuba. Olanda. România,
Franța și U.R.S.S.
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Concepția președintelui Nicolae Ceausescu
privind necesitatea aprofundării cooperării
pe continentul nostru
prezentată Ia sesiunea Comisiei Economice
a O.N.U. pentru Europa
GENEVA 18 (Agerpres). — La se
diul Națiunilor Unite din Geneva
s-au deschis lucrările celei de-a 40-a
sesiuni anuale a Comisiei Economice
a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./
O.N.U.). Pe ordinea de zi sînt în
scrise probleme privind situația eco
nomică în Europa, dezvoltarea co
merțului și cooperării industriale,
colaborarea in domeniile științei și
tehnologiei, energiei, mediului în
conjurător, promovarea schimbului
de experiență în industrie, agricul
tură, transporturi. O atenție deose
bită se acordă examinării modului
de înfăptuire a prevederilor din do
cumentul final al reuniunii C.S.C.E.
de la Madrid, care se referă la ac
tivitățile comisiei.
Concepția României, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea ca toate statele să partici
pe la dezbaterea și soluționarea prin
eforturi comune a multiplelor pro
blema ca confruntă Europa, pentru
adoptarea de măsuri de continuare
și adîncire a procesului de coopera
re economică și tehnico-științifică
între toate statele regiunii a fost
prezentată, în cadrul dezbaterilor
generale, de șeful delegației țării
noastre la sesiunea comisiei.
Au fost puse în evidență situația
internațională complexă determina
tă de intensificarea fără precedent
a cursei înarmărilor, îndeosebi a ce
lor nucleare, agravarea crizei econo
mice, energetice și financiare mon
diale, care accentuează instabilita
tea pe plan internațional, înrăută
țește situația țărilor în curs de dez
voltare și mărește decalajele dintre

„Oprirea

un pas

statele sărace și cele bogate. S-a
subliniat necesitatea de a se ajunge
la tratative reale în cadrul O.N.U.
între țările în curs de dezvoltare și
statele dezvoltate, de a se acționa
pentru soluționarea problemelor sub
dezvoltării, inclusiv a problemei da
toriilor externe extrem de mari care
împovărează țările in curs de dez
voltare, pentru instaurarea noii or
dini economice internaționale.
România, a arătat reprezentantul
român, consideră că C.E.E./O.N.U.
poate și trebuie să fie folosită mai
activ de către țările membre, sem
natare ale actului final de la Hel
sinki, pentru soluționarea — cu for
te conjugate și în spiritul angaja
mentelor asumate — a unor proble
me esențiale pentru progresul eco
nomic și social al țărilor europene,
pentru promovarea în Europa a unei
largi cooperări economice și tehnico-științifice, fără nici un fel de ob
stacole și îngrădiri, intr-un spirit de
unitate, înțelegere și respect reci
proc.
Delegația română a propus o serie
de direcții în care comisia poate să
răspundă necesităților actuale ale
dezvoltării cooperării în
Europa,
accentuînd asupra schimburilor co
merciale și cooperării în industrie,
în domeniul cercetării științifice și
dezvoltării tehnologice,
colaborării
în domeniul energiei, în industrie și
agricultură, și s-a pronunțat pentru
aplicarea în practică a recomandă
rilor făcuta comisiei în documentul
final al reuniunii C.S.C.E. de
la
Madrid.

experiențelor nucleare
esențial în

direcția

ar constitui
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• Prelungirea mandatului Forței Interimare a O.N.U. in Liban
• Reuniunea conducerii O.E.P.

BAGDAD 18 (Agerpres). — La
Bagdad s-au desfășurat lucrările
unei reuniuni comune a Comitetului
Executiv al Organizației pentru Eli

berarea Palestinei (O.E.P.) și Comi
tetului Central al Mișcării de Elibe
rare Națională Palestiniană „Al Fa
tah", principala componentă a O.E.P.
Reuniunea, prezidată de Yasser Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P. și al C.C. al mișcării
„Al Fatah", a adoptat măsuri vizînd
asigurarea securității taberelor de
palestinieni din sudul Libanului, in
formează Federația Agențiilor Na
ționale Arabe — FANA. Au fost,
de asemenea, discutate problemele
cu care se confruntă revoluția pales
tiniană, în special acțiunile politice
din actuala etapă. Conducerea pa
lestiniană a adoptat rezoluțiile pri
vitoare la continuarea luptei împo
triva ocupației
israeliene, relevă
sursa menționată.
Cu prilejul prezenței sale la Bagdad.
Yasser Arafat a conferit cu pre
ședintele Irakului, Saddam Hussein,
partea irakiană exprimîndu-și spri
jinul față de cauza poporului pa
lestinian, informează agenția irakia
nă de știri IN A.

Norvegia nu va participa la programul american
de cercetări în domeniul armelor spațiale
OSLO 18 (Agerpres). — Norvegia
este prima țară membră a N.A.T.O.
care a anunțat că nu va participa lă
programul american cunoscut sub
numele de „războiul stelelor", infor
mează agenția Reuter. „Guvernul
apreciază .că nu este oportun ca
Norvegia să participe la programul
militar de cercetări privind armele
spațiale al S.U.A.", se arată într-o
declarație a Ministerului Afacerilor
Externe adresată Comitetului pen
tru afaceri externe al parlamentului.
Documentul pune în evidență te
merea Norvegiei că dezvoltarea unor
noi sisteme strategice defensive ar
putea duce la o cursă a înarmări
lor în spațiu, care trebuie evitată.

Totodată, ministrul adjunct de ex
terne,„Torbjorn Freysnes, a declarat
agenției Reuter că țara sa are rezer
ve în legătură cu numeroase as
pecte ale planului strategic american
supranumit „războiul stelelor".
După ce Statele Unite au adresat,
luna trecută, țărilor N.A.T.O. și al
tor state invitația de a se alătura
programului strategic american vi
zînd spațiul extraatmosferic, parla
mentul danez a votat împotriva im
plicării țării în așa-numitul „război
al stelelor" și a cerut guvernului să
acționeze împotriva amplasării orică
ror arme în spațiul cosmic și a parti
cipării Danemarcei la elaborarea și
experimentarea de arme cosmice.

incetării cursei

inarmarilor atomice"
MOSCOVA 18 (Agerpres). — In
tr-un apel adresat Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. de liderii
organizației americane „Centrul de
informații in domeniul apărării" se
cere U.R.S.S. să instituie un morato
riu asupra tuturor experiențelor cu
arma nucleară incepînd de la 6 au
gust 1985, cind se împlinesc 40 de
ani de la bombardamentul atomic
asupra Hiroshimei.
Ambasada sovietică la Washington
a fost autorizată să transmită răs
punsul Prezidiului Sovietului Su
prem la acest apel. U.R.S.S., se arată
în răspuns, este de acord cu data în
ceperii moratoriului propusă de au
torii apelului — 6 august 1985, infor
mează agenția T.A.S.S. De asemenea,
se relevă că un asemenea moratoriu
ar putea fi instituit și mai devreme,
în cazul adoptării unor poziții pozi
tive de către celelalte puteri nu
cleare, pentru a se acționa pînă la
încheierea acordului' de interzicere

totală a experiențelor cu arma nu
cleară. în actualele condiții, se sub
liniază în răspunsul Prezidiului So
vietului Suprem, oprirea exploziilor
nucleare ar constitui un pas esențial
în vederea încetării cursei înarmări
lor nucleare. Este exprimat, de ase
menea, acordul Uniunii Sovietice
pentru reluarea neintîrziată a trata
tivelor referitoare la interzicerea to
tală a experiențelor cu arma nuclea
ră. propunindu-se, totodată, intrarea
în vigoare a acordurilor sovietoamericane, semnate în 1974 și 1976, cu
privire la limitarea experiențelor cu
arma nucleară și asupra exploziilor
nucleare în scopuri pașnice, care nu
au fost încă ratificate. Toate aceste
măsuri ar putea fi înfăptuite inde
pendent
de
mersul tratativelor
sqvieto-americane de la Geneva pri
vind armele nucleare și cosmice, se
arată în răspunsul Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

„Numai prin dezarmare
se poate asigura pacea“
BRUXELLES 18 (Agerpres). —
Problemele consolidării
păcii și
securității internaționale au stat în
centrul atenției participanților la re
uniunea liderilor partidelor din In
ternaționala Socialistă, care s-a în
cheiat în capitala Belgiei.
In raportul prezentat în cadrul
reuniunii de președintele Consiliu
lui consultativ în problemele dezar
mării al Internaționalei Socialiste,
primul ministru al Finlandei, Kalevi
Sorsa, se adresează un apel tuturor
puterilor nucleare de a declara un
moratoriu asupra continuării expe
riențelor cu arme atomice. Numai
prin dezarmare și nu prin crearea
de noi tipuri de arme de nimicire
în masă se pot asigura pacea și

securitatea popoarelor — subliniază
documentul. Noi tipuri de arma
mente și transferarea cursei Înarmă
rilor în spațiul cosmic nu pot duce
decit la escaladarea cursei aberante
a înarmărilor. Consiliul consultativ
în problemele dezarmării — se
arată în continuare — consideră ne
cesară adoptarea unor măsuri pen
tru oprirea imediată a înarmărilor
nucleare.
De asemenea, Internaționala So
cialistă a adoptat o declarație cu
privire la situația din America Cen
trală. în care se exprimă sprijinul
pentru eforturile în vederea regle
mentării pe cale politică a stării
conflictuale din zonă.

In fotografie : Moment din timpul unei manifestații desfășurate în orașul
grec Patras împotriva cursei înarmărilor nucleare, pentru pace

Noi represiuni în
PRETORIA 18 (Agerpres). — In
tervenția brutală a poliției regimului
minoritar rasist de la Pretoria îm
potriva manifestațiilor organizate de
populația de culoare majoritară pen
tru abolirea inumanei politici de
apartheid s-a soldat cu două noi
victime. Un tînăr de culoare a fost
Împușcat mortal de poliție in orașul
Langa, în apropiere de Uitenhage,
iar un altul a fost asasinat la Kirk
wood.
De la sfîrșitul lunii martie. 64 de
persoane și-au găsit moartea în
R.S.A., în partea orientală a provin-

R. S. A.

ciei Cape. în confruntarea cu forțele
de poliție ale regimului rasist, men
ționează agenția France Presse.
LUSAKA 18 (Agerpres). — Sam
Nujoma, președintele Organizației
Poporului din Africa de Sud-Vest
(S.W.A.P.O.), a apreciat că declara
ția guvernului minoritar rasist de la
Pretoria privind retragerea forțelor
sale din sudul Angolei este „o farsă
atîta vreme cit Republica Sud-Afri
cană va continua ocuparea și con
trolul exercitate ilegal asupra Na
mibiei".
/
1

ÎNTR-O LUME A INTERDEPENDENȚELOR TOT MAI STRÎNSE:

Depășirea actualei crize impune relansarea
activității economice nu numai in țările dezvoltate,
ci si în statele in curs de dezvoltare
Știrile ultimelor zile arată că în evoluția generală a economiei mon
diale continuă să se manifeste fenomene contradictorii, aparent parado
xale. Este vorba, de exemplu, de comunicarea unor date reflectind mo
mente de înviorare a producției în unele țări, paralel cu accentuarea
recesiunii în alte state. Sau cifre reflectind resorbții temporare ale for
ței de muncă nefolosite pe unele piețe, concomitent cu noi „explozii"
ale șomajului pe alte piețe ; ori de stări de acalmie in relațiile financiar-valutare, in același timp cu agravarea problemei datoriilor^ de na
tură să prevestească noi furtuni în acest domeniu.
In acest context, factori politici de răspundere și economiști din
Occident, referindu-se la unele state, afirmă că s-ar. fi depășit criza,
care ar fi de acum de domeniul trecutului. Ba chiar mai mult, că ieșirea
statelor respective din impasul economic mondial ar fi singura modali
tate de a se aduce la liman și celelalte țări ale lumii.
CONCEPȚII TEORETICE FĂRĂ
UN TEMEI REALIST. In legătu
ră cu asemenea afirmații trebuie
arătat că de mai multă vreme în
Occident se încearcă să se acre
diteze ideea că ar fi suficient
ca cele mai dezvoltate țări capita
liste — cum sînt S.U.A., Japonia sau
R. F. Germania — să se redreseze
pentru a scoate din recesiune și
celelalte state cu economie de pia
ță ; iar odată restabilită creșterea
în „Nordul" bogat, aceasta ar „trage
după sine" relansarea în „Sudul"
sărac.
Experiența arată Insă că așa-numita „teorie a locomotivelor" — in
fapt o variantă mai nouă a vechii
„teorii a transvazării", potrivit că
reia creșterea economică s-ar trans
mite automat din „centrul" dezvol
tat spre „periferia" subdezvoltată —
nu are un temei real.
Statisticile
Organizației
pentru
Colaborare și Dezvoltare Economică
(O.C.D.E.), care grupează cele 24 de
țări capitaliste dezvoltate, arată că,
după un debut spectaculos de redre
sare în 1984, economia S.U.A. —
considerată „locomotiva" relansării
economiei occidentale — a cunoscut

o Încetinire apreciabilă a ritmului
de creștere, care în primele trei luni
ale lui 1985 n-a mai reprezentat
nici o treime din nivelul atins în
perioada corespunzătoare a anului
trecut.
Or, frînarea creșterii economice
nu va putea să nu diminueze ve
niturile statului, ceea ce, inevi
tabil. va spori deficitul bugetar,
care se așteaptă să
depășească
220 de miliarde de dolari in 1985,
față de 175 miliarde în anul prece
dent. Operațiunile legate de acope
rirea unui asemenea deficit nu pot
să nu accentueze încordarea pe pia
ța americană a creditului și să nu
exercite noi presiuni în direcția
creșterii
dobinzilor. La rîndul ei,
scumpirea creditului înseamnă, im
plicit, noi migrări de capitaluri spre
S.U.A., ceea ce va priva țările de
origine de importante fonduri, care
altfel ar fi investite în propriile
economii, în vederea relansării acti
vității productive. De altfel, potri
vit previziunilor O.C.D.E., toate ță
rile capitaliste dezvoltate vor cu
noaște o încetinire a activității eco
nomice. astfel îneît ritmul mediu nu
va depăși 2—3 la sută pe an ; iar

această „creștere tn recesiune", cum
o numesc specialiștii occidentali de
oarece este prea lentă pentru a pu
tea stăvili extinderea șomajului in
țările respective, s-ar menține pînă
la sfîrșitul actualului deceniu..
în ce privește țările în curs de
dezvoltare, situația lor, departe de
a se fi ameliorat, a cunoscut o de
teriorare fără precedent. Marea ma
joritate a statelor în cauză au fost
confruntate, după 1980, cu grave
probleme economice, mai precis, cu
scăderi de producție, care le-au
„tras" înapoi, în unele cazuri chiar
cu două decenii.
De fapt, însăși viața dovedește
incousistența teoriei după care ie
șirea din criza mondială ar fi posi
bilă doar prin relansarea, singulară,
a economiei cîtorva țări dezvoltate.
Și nu este vorba atît de infirma
rea de către viață 'a unei concepții,
cit mal ales de faptul că respectiva
concepție este utilizată pentru a
„motiva" unele practici — cum sînt
acelea ale dobînzilor spoliatoare și
tarifelor comerciale discriminatorii
— prin care țările capitaliste dezvol
tate incearcă să iasă din criză pe
seama statelor subdezvoltate, adică
a marii majorități a omenirii.
Nocivitatea acestei concepții, in
clusiv a practicilor
legate de ea,
constă nu numai în faptul că nu
duce la depășirea crizei în toate sta
tele, ci și în aceea că determină ac
centuarea rămînerii in urmă a țări
lor sărace. Sînt semnificative în
acest sens statisticile O.N.U. potrivit
cărora, dacă■ la începutul secolului
nivelul mediu de viață din țările
dezvoltate era de 4 ori mai ridicat
decit cel din țările în curs de dez
voltare, în 1970, el era de 14 ori, iar
în 1980 — de aproape 16 ori. Or,

••■

» 'a
r 0 ■«
to o o®
\"Qji

“ O
1P
to-

1
■ojjro

!d

®g ?O
O, K>. 00
a oi foo o a A

O

|<JFa o
|T CO
°a. o<. ><>y;
"O,s t><. . .
io o o o o o o a o o o o ti
O
O 00
OG O

tocmai datorită adîncirii continue a
prăpastiei dintre țările avansate și
cele rămase în urmă procesul creș
terii economice a fost repus în cauză
în ambele grupuri de state.
Cum se explică un asemenea deznodămint 7
INTERDEPENDENȚELE — RA
PORTURI CU DUBLU SENS. Desi
gur, nu se poate ignora dependența
încă puternică a Sudului sărac față
de impulsurile
economice primite
din Nordul bogat. In același .timp,
ar fi însă nerealist să se treacă cu
vederea dependența inversă care s-a
creat și se dezvoltă. Căci
țările
lumii a treia n-au rămas „periferia"
de odinioară : intr-un interval, re
lativ scurt (1940—1970), ele și-au
sporit producția globală de 4,5 ori,
iar pe cea industrială de 7 ori. Ca
urmare, țările respective realizează
în prezent circa o cincime din pro
dusul intern brut mondial.
Pentru a se dezvolta, statele ră
mase în urmă și-au sporit tot mai
mult importurile de bunuri din ță
rile avansate. îndeosebi mașini și
utilaje. în felul acesta, primul grup
de state a devenit o importantă
piață de desfacere pentru produsele
celui de-al doilea grup : de la 17 la
sută din totalul exporturilor țărilor
capitaliste dezvoltate in 1973, pon
derea mărfurilor absorbite de statele
în curs de dezvoltare a sporit la
23 la sută în 1980 — ceea ce a con
tribuit la lărgirea producției și, im
plicit, la crearea de noi locuri de
muncă în țările furnizoare.
In general, extinderea schimburi
lor internaționale a făcut ca o parte
tot mai mare a volumului produc
ției să fie destinată exportului, iar
cererea efectivă a celorlalte state să
determine într-o măsură crescîndă
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ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
a extins pe o nouă perioadă de șase
luni mandatul Forței Interimare a
O.N.U.-in Liban (U.N.I.F.I.L), care
expira la 19 aprilie a.c.
într-o rezoluție adoptată cu 13 vo
turi pentru, nici unul împotrivă și
două .abțineri, consiliul reafirmă
sprijinul său ferm față de integrita
tea teritorială, suveranitatea și inde
pendența Libanului, în cadrul fron
tierelor șale recunoscute interna
țional.
Potrivit documentului adoptat, se
cretarul general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, își va continua
consultările cu guvernul Libanului
și celelalte părți direct interesate în
vederea aplicării prezentei rezoluții
și va înainta un raport în acest sens
Consiliului de Securitate.
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Dezvoltarea colaborării
economice -româno-britanice

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SIERRA LEONE

LONDRA 18 (Agerpres). — La
Londra s-au Încheiat lucrările celei
de-a XlI-a sesiuni a Comisiei mix
te guvernamentale de colaborare economică și cooperare industrială și
tehnologică dintre Republica Socia
listă România și Marea Britanic. S-a
examinat stadiul actual al relații
lor economice bilaterale, stabilindu-se noi acțiuni menite să con
ducă la creșterea și diversificarea
schimburilor comerciale. S-au ana
lizat., de asemenea, modalitățile de
îndeplinire a prevederilor din do
cumentele privind cooperarea româno-britanică în domeniul aero
nautic. realizarea unor cooperări de
interes reciproc și In alte domenii,
precum și acțiuni de cooperare pe
terțe piețe.
A fost semnat un protocol de că
tre Ion Stanciu. adjunct al minis
trului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și
John Hunter, subsecretar la Minis
terul Comerțului și Industriei.

Președintele Republicii Sierra Leone

Încheierea convorbirilor
chino-australiene
CANBERRA 18 (Agerpres). — în
comunicatul de presă dat publici
tății la Canberra după convorbirile
dintre premierul Australiei, Robert
Hawke, și secretarul general al C.C.
al P.C. Chinez, Hu Yaobang, se
subliniază că a fost realizat un lairg
schimb de opinii asupra perspecti
velor cooperării economice dintre
cele două țări; In acest cadru a fost
salutat faptul că există un plan pe
termen lung
privind relațiile de
prietenie și cooperare dintre cele
două țări. La' o conferință de presă,
Hu Yaobang a adăugat că pacea și
dezvoltarea reprezintă două obiective
de bază ale politicii naționale a Chi
nei. El,a arătat că țara sa se pro
nunță pentru interzicerea totală și
distrugerea armelor nucleare și spri
jină transformarea Pacificului de
Sud intr-o zonă fără arme nucleare.

Excelenței Sale dr. SIAKA STEVENS
FREETOWN
Cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a proclamării Republicii Sierra
Leone, vă-adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și prosperitate poporului dumneavoastră.
Sînt încredințat că legăturile de prietenie și conlucrare dintre România și
Sierra Leone vor continua să se dezvolte, în interesul popoarelor noastre,
al cauzei păcii, independenței și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

In istoria Sierrei
Leone, data de 19 aprilie 1971 reprezintă
un moment cu pro
funde
semnificații :
în această zi a avut
loc proclamarea repu
blicii, act memorabil,
care a consolidat in
dependența națională,
dobindită în 1961.
Situată pe țărmul
de vest al Africii. Re
publica Sierra Leone
dispune de importan
te bogății naturale.
Fiind
cunoscut
și
sub
denumirea
de
„tară a diamantelor",
tinărul
stat deține
mari zăcăminte
de
diamante (care îl așază pe locul trei în
rindul marilor produ
cători mondiali), fier,
bauxită, crom, molib
den, titan, aur. în
vederea
eradicării
consecințelor dominatiei coloniale, la Free
town a fost adoptat
un amplu program economic și social vi
zînd recuperarea acestor avuții stăpînite

în trecut de marile
de dezvoltare In per
monopoluri
interna
spectivă.
ționale. concentrarea
In spiritul politicii
întregului potențial al
sale de solidaritate,
tării spre dezvoltarea
prietenie si colabora
economică
de sine
re cu statele și po
stătătoare. S-au pus,
poarele din Africa,
astfel, bazele prime
poporul nostru urmă
lor unități ale indus
rește cu viu interes și
triei
naționale. au
simpatie
realizările
fost create premisele
Sierrei Leone. Intre
pentru
valorificarea
țările noastre s-au
mai eficientă a bogă
statornicit relații de
țiilor naturale. Anul
colaborare. întemeia
trecut, de pildă, pro
te pe stimă, respect și
ducția de titan a cres
avantaj reciproc, care
cut de trei ori. iar cea , cunosc un curs as
de diamante de două
cendent. Un rol hotăori.
ritor pentru dezvolta
O atenție sporită
rea legăturilor dintre
s-a acordat dezvoltă
România
și Sierra
rii agriculturii, spori
Leone l-a avut întilrii randamentelor anirea de la București,
gricole. Au fost elabo
din 1974. dintre pre
rate o serie de pro
ședintele
Nicolae
iecte hidroenergetice
Ceaușescu
si
pre
— unele vor intra în
ședintele Siaka Ste
exploatare anul viitor
vens. Documentele în
— pornindu-se deopo
cheiate cu acest pri
lej au deschis largi
trivă de la necesitatea
perspective conlucră
extinderii perimetrerii rodnice intre țări
lor irigate, cit și a
le noastre. în inte
asigurării unei baze
resul reciproc, al cau
energetice corespun
zei păcii, independen
zătoare
programelor
tei si colaborării.

„Sînt necesare măsuri pentru
reducerea poverii datoriilor externe66

^AGENȚIILE?

Document al țârilor în curs de dezvoltare
prezentat reuniunii Comitetului interimar al F.M.I.

| DE PRESA|

WASHINGTON 18 (Agerpres). —
La Washington s-a întrunit Comi
tetul interimar al Fondului Mone
tar Internațional, care reunește mi
niștrii de finanțe sau guvernatorii
băncilor centrale din 22 state in
curs de dezvoltare și industrializa
te. Sînt examinate situația econo
mică mondială, perspectivele evolu
ției acesteia, precum și consecințe
le datoriilor externe ale țărilor în
curs de dezvoltare. Dificultățile cu
care sînt confruntate țările debitoa
re au 'fost sintetizate anterior de
„Grupul celor 24“ (cuprinzînd state
în curs de dezvoltare din Ameri
ca Latină. Asia și Africa), intr-un
document in care țările creditoare
sînt chemate sâ întreprindă . pași
concreți iii vederea ușurării pove
rii datoriilor externe, ameliorării sis
temului acordării de credite, insti
tuirii unui sistem mai echitabil in
schimburile comerciale internaționa
le. In cadrul reuniunii de la Wa
shington. numeroși membri ai Co
mitetului interimar al F.M.I. au
subliniat necesitatea' eliminării protecționismului comercial, adoptării
unor măsuri de promovare a sta
bilității prețurilor materiilor prime,
creșterii .transferului de resurse că
tre țările în curs de dezvoltare, ușu
rării serviciului datoriilor.
Raportul cu privire la situația economiei mondiale, elaborat în ve
derea actualei sesiuni, apreciază că,
în 1985 și 1986. va surveni o ușoa
ră ameliorare a situației economice
a țărilor în curs de dezvoltare, dar
în evoluția deficitului conturilor cu
rente externe ale acestor țări nu se
vor produce modificări prea mari.

nivelul producției și al folosirii for
ței de muncă in toate statele. Tn
1983, S.U.A. exportau 5,9 la sută din
produsul lor național brut, Japonia
— 12,9 la sută, R. F. Germania —
25,9 la sută, Marea Britanie — 20,1
la sută, tn economia americană, fie
care miliard de dolari mărfuri ex
portate asigură, în medie, 25 000 de
locuri de muncă, iar exporturile to
tale oferă slujbe Ia 4,6 milioane
de persoane. Pe ansamblul țărilor
industrializate, unul din trei locuri
de muncă care produc pentru ex
port este condiționat de cererea sta
telor în curs de dezvoltare.
Deci sporirea interdependențelor
difitre state întărește caracterul glo
bal al crizei și face ca depășirea ei
să nu mai poată-fi realizată pe sea
ma acțiunii izolate a unui stat sau
a unui grup de state, oricît de pu
ternice ar fi ele. Faptul că țările
capitaliste dezvoltate au cunoscut în
ultimii ani ritmuri de creștere lente,
uneori chiar negative, este legat, în
tr-o anumită măsură, de însăși redu
cerea importurilor țărilor în curs de
dezvoltare.
„Criza datoriilor", ce a Izbucnit la
mijlocul anului 1982, a constrîns nu
meroase țări în curs de dezvoltare
șă adopte' măsuri severe de auste
ritate, care au dus — cum rezultă
și din datele F.M.I. — la reducerea
apreciabilă a importurilor lor, în
deosebi din țările capitaliste dezvol
tate (—10,3 la sută). Țările cele mal
afectate de comprimarea cererii
lumii a treia au fost S.U.A. șl Japo
nia, ale căror exporturi s-au redus
cu 4 și respectiv 3,5 la sută. Dar și
mai semnificativ decit aceasta este
faptul că țările afectate n-au găsit
în perimetrul lor,
cel puțin pînă
acum, o cerere suplimentară care să
acopere „golul" lăsat de țările sărace. Dimpotrivă, absența dinamis
mului pe care îl imprimau schimbu
rile cu țările subdezvoltate tinde să
compromită începuturile de relan
sare din unele țări dezvoltate.
Cu alte cuvinte, dacă este evident
că pentru depășirea crizei economice
mondiale țările în curs de dezvol
tare au nevoie de un sprijin real și
eficient, nu este mai puțin adevărat
că un asemenea sprijin este impus
nu de considerente filantropice sau
umanitare, ci de propriul interes al
țărilor care îl acordă, deoarece, în
absența unui progres general, este
dificil, de realizat relansarea econo
mică în înseși țările dezvoltate.
NECESITATEA STRINGENTA A
SOLUȚIONĂRII
PROBLEMELOR

Raportul F.M.I. estimează, pe de
altă parte, că ritmul creșterii eco
nomice în statele industrializate va
scădea, iar dezechilibrele existente
între balanțele comerciale externe —
datorate. în special, distorsiunilor
provocate de supraevaluarea dolaru
lui — se vor menține.
CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — Problema datoriei externe
este de natură politică și ea’ trebuie
soluționată pe calea dialogului poli
tic între creditori și debitori — au
subliniat participants la cea de-a
V-a Conferință a miniștrilor plani
ficării din țările Americii Latine și
bazinului Caraibilor, ale cărei lu
crări s-au Inchfeiat la Ciudad de Me
xico.
S-a evidențiat, totodată, că actua
la criză economică cu care se con
fruntă statele latino-americane și
caraibiene are la origine cauze în
deosebi externe — nivelul excesiv
de ridicat al dobînzilor, deteriorarea
termenilor de schimb, protecționismul din comerțul mondial, politicile
financiare și monetare ale țărilor
occidentale dezvoltate și supraeva
luarea dolarului.
In condițiile in care serviciul da
toriei externe limitează investițiile,
diminuează posibilitățile de creare a
noi locuri de muncă, afectează nive
lul de trai al maselor populare și
determină o întîrziere a redresării
economice a țărilor din regiune, este
necesar să se depună eforturi în
direcția instaurării unei ordini econo
mice internaționale, juste și echita
bile, capabilă să asigure dezvoltarea
și progresul tuturor statelor — s-a
subliniat în cadrul reuniunii.

SUBDEZVOLTĂRII. Toate acestea
confirmă
realismul
aprecierilor
României, ale președintelui Nicolae
Ceaușescu, potrivit cărora starea ne
gativă de lucruri din economia mon
dială și cu deosebire gravitatea si
tuației țărilor în curs de dezvoltare
impun ca o sarcină de maximă ur
gență instituirea
unei conlucrări
reale între țările bogate și cele să
race, pornindu-se de la recunoaște
rea sporirii interdependențelor din
tre economiile naționale, a imposi
bilității ieșirii din actuala criză fără
soluționarea problemelor subdez
voltării.
în opinia României, o asemenea
conlucrare trebuie să aibă în vedere
un amplu program de acțiune, care
să îmbine măsuri pe termen scurt
de stopare a deteriorării situației
economice mondiale cu măsuri pe
termen lung de restructurare a sis
temului economic internațional, în
scopul așezării lui pe principii noi
de egalitate și echitate. în acest
sens, țara noastră a făcut, la O.N.U.
și în alte foruri internaționale, o se
rie de propuneri care, în esență, vi
zează promovarea largă a colaborării
economice dintre state prin înlătu
rarea oricăror obstacole ce limitează
posibilitățile do dezvoltare a comer
țului mondial ; soluționarea proble
mei datoriilor externe ale țărilor in
curs de dezvoltare și sporirea sub
stanțială a fondurilor alocate pentru
sprijinirea acestor state ; convenirea
de modalități practico pentru redu
cerea și stabilizarea dobinzilor la
niveluri rezonabile și pentru asigu
rarea accesului țărilor rămase in
urmă la creditele internaționale in
condiții preferențiale ; rezolvarea
probleme! materiilor prime și adop
tarea unor programe speciale de
ajutorare a țărilor sărace în dome
niul agriculturii, industriei, trans
porturilor și în alte sectoare, care
să asigure o mai bună valorificare
a propriilor resurse materiale și
umane,
progresul lor economic și
social.
Fundamentîndu-și politica externă
pe realitățile vieții internaționale,
România socialistă, ea însăși țară în
curs de dezvoltare, acționează con
secvent pentru înlocuirea vechilor
relații inechitabile, de îmbogățire a
unor state pe seama altora, cu re
lații noi, echitabile și democratice,
cu o nouă ordine economică mon
dială, menită să asigure dezvoltarea
tuturor statelor, progresul general.

Gh. CERCELESCU
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LA GENEVA, tn cadrul tratati- |
velor sovieto-americane cu privire Ia armele nucleare și cosmice, ,
a avut Ioc, joi. ședința grupului
de lucru pentru armele nucleare ‘
cu rază medie de acțiune, rela
tează agenția T.A.S.S.

I

ÎNTR-O CVVINTA'RE TELEVIZATA, rostită în ajunul Zilei naționale a Republicii Zimbabwe,
premierul acestei țări, Robert Mugdb'e, a declarat' că în cei cinci ani
care au trecut de la proclamarea
I independenței s-au înregistrat succese
remarcabile in organizarea
| viefii economice. El a adăugat că
I numai prin muncă desfășurată in
unitate și pace tara va obține in
. continuare realizări de seamă pe
calea dezvoltării independente.

I

DEMONSTRAȚIE DE
PROTEST
I LA SEUL. Aproximativ 1 500 de stuI denți din 20 de universități și colegii din Coreea de Sud au parti
cipat la o manifestație de protest
I care a avut loc la Seul impotriva politicii represive a regimului
din această țară. Demonstranții au
I scandat lozinci împotriva regimului
dictatorial și au cerut eliberarea
I deținuților politici aflăți în închisoI rile sud-coreene. Sute de polițiști
au intervenit cu brutalitate împo| triva demonstranților, folosind greI nade cu gaze lacrimogene.
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I PROGRAM DE REVITALIZA- I
| RE A ECONOMIEI SPANIOLE.!
Ministrul spaniol al economiei.
| finanțelor și comerțului, Miguel I
Boyer, a prezentat în comisia de
specialitate a Congresului deputa. ților (camera inferioară a paria- ,
mentului) un program de măsuri
I care, în intenția guvernului, ur- ‘
mează să ducă la o revitalizare a
I situației economice a Spaniei și la I
| sporirea numărului locurilor de |
muncă. Agențiile de presă notea• ză că, potrivit estimărilor specia- i
liștilor, rata creșterii economice a
I Spaniei va fi anul acesta de numai '
1.5 Ia sută, față de 3 la sută cit
I planificase guvernul. în luna marI tie — relevă aceleași surse —. nu- I
mărul" șomerilor spanioli a fost
I de 2,68 milioane, ceea ce reprezin- I
tă 20,27 la sută din forța de muncă
1 a țării.

| CAMPANIA ELECTORALA DIN I
I ITALIA. în Italia au fost prezen- I
tate joi listele de candidați pentru
I alegerile administrative de la 121
I mai. tn cadrul consultării electo- j
rale sînt chemați la urne 46 mili■ oane de alegători. Campania elec- .
torală este în plină desfășurare,
1 reprezentanții partidelor susținînd.'
în cadrul dezbaterilor politice, po
zițiile acestor forțe fată de prinI cipalele probleme cu caracter eco-|
nomic și social din Italia.
I ÎMPOTRIVA TERORISMULUI. Par- |
lamentul
vest-european,
organ
| consultativ al C.E.E., întrunit în se- i
siunea de primăvară de la Stras- |
bourg, a adoptat, joi, o rezoluție,
I cerînd țărilor membre să ia de ur- |
gență măsuri concrete de comba
tere a terorismului, informează aigenția France Presse. In cursul dez- I
I baterilor s-a subliniat, de aseme
nea, pericolul pe care il reprezin| tă recrudescența fascismului și ra- |
I sismului în Europa „celor zece”,
adaugă agenția citată.
MALDIVELE SE OPUN CREĂ
RII DE BAZE MILITARE. Pre■ ședințele Republicii Maldive, Maumoon Abdul Gayoom. a declarat că
' orice acțiune în direcția stabilirii
unor baze militare sau alte faciliI tăți militare străine în Asia de sud
I este în opoziție cu principiile politicii de nealiniere. Asemenea in
stalații militare, a spus el. ar pune
în pericol securitatea în această
regiune, în care toate statele sînt
I membre ale mișcării de nealiniere.
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