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Tovarășul Nicolae Ceaușescu,

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va efectua o vizită oficială de prietenie 

în Republica Populară Angola
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună 

cu tovarășa Elena Ceaușescu, va 
efectua o vizită oficială de priete
nie în Republica Populară Angola, 
în ultima decadă a lunii martie 

1987. la invitația președintelui 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele Republicii Populare An
gola. Jose Eduardo dos Santos.

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEĂUSESCU, 
ÎN REGATUL NEPAL

Manifestări de stimă, considerație și prețuire ilustrind cadrul fertil 
al acestui important moment în dezvoltarea relațiilor româno-nepaleze

Primire cordială 
la municipalitatea 

Katmandu
Atmosfera sărbătorească în care 

au fost întîmpinați în capitala Ne
palului președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu a fost reeditată, marți 
după-amiază, la întîlnirea înalților 
soli ai poporului român cu condu
cerea municipalității Katmandu, și 
cu membri ai Parlamentului muni
cipal.

Sala de ceremonii a municipalită
ții, unde s-a desfășurat întîlnirea, 
era Împodobită festiv cu drapelele 
României și Nepalului, cu urări adre
sate iluștrilor oaspeți in numele în
tregului popor nepalez : „Un cor
dial salut și cele mai bune urări 
oaspeților noștri de onoare", „Bun 
venit Ia Katmandu !“, „Trăiască 
prietenia dintre țările șl popoarele 
noastre !“.

Lă sosire, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de primul-minis- 
tru, Marich Man Singh Shrestha, de 
membri ai guvernului, sînt salutați 
cu căldură de primarul Kamal Chi- 
trakar și conduși, In aplâhzele tu
turor celor prezenți, pe scena sălii 
de ceremonie.

Se oferă înalților oaspeți ghir
lande de flori. Potrivit tradiției a-
(Continuare în pag. a IlI-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Continuarea convertirilor 
dintre președintele Nicolae Ceausescu 

si regele Birendra
Domnule prim-ministru,
Domnule președinte al Parla

mentului municipal Katmandu,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să exprim cele mai vii 

mulțumiri pentru urările ce ne-au 
fost adresate nouă și poporului 
român.

Ne aflăm în Nepal într-o vizită 
oficială de prietenie, la invitația 
Maiestății Sale regele Nepalului. 
Această vizită reprezintă expresia 
relațiilor de prietenie și colaborare 
statornicite între popoarele noastre 
și a dorinței de a dezvolta 'continuu 
colaborarea în toate domeniile, de 
a întări solidaritatea în lupta pen
tru dezarmare, pentru pace.

Aș dori, și în acest cadru, să 
exprim mulțumirile noastre locui
torilor orașului Katmandu, care 
ne-au întîmpinat cu sentimente de 
prietenie din primul moment al 
sosirii noastre.

Aș dori să vă adresez dumnea
voastră, tuturor locuitorilor orașu
lui Katmandu și întregului popor 
din Nepal, din partea locuitorilor 
Capitalei României — București — 
și a întregului popor fomân, un 
salut călduros. împreună cu cele 
mai bune urări de succes în dez
voltarea economico-socială și în 
întărirea independenței.

In cursul vizitei am avut con
vorbiri cu Maiestatea Sa. cu pri
mul ministru și alți membri ai 
guvernului. Am ajuns la conclu
zia comună de a acționa pentru 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării dintre popoarele noastre și a 
întări și mai mult conlucrarea pe 
plan internațional.

Deși vizita noastră este scurtă, 
avem impresii plăcute despre 
munca și preocupările poporului 
din Nepal pentru dezvoltarea sa 
economică, pentru întărirea inde
pendentei. Doresc să repet încă o 
dată, avem cele mai bune impresii 
despre întîlnirile și despre primirea 
prietenească ce ni s-a făcut de că
tre cetățenii din Katmandu.

Sîntem convinși că vizita noas
tră. convorbirile pe care le-am a- 
vut vor contribui la dezvoltarea 
puternică a prieteniei și colabo
rării dintre România și Nepal. în 
interesul ambelor popoare, al pă
cii si colaborării internaționale.

In cadrul convorbirilor am acor
dat o atenție deosebită probleme
lor internaționale. După cum este 
bine cunoscut, situația internațio
nală continuă să fie deosebit de 
gravă. S-au acumulat uriașe can
tități de arme nucleare, care pot 
distruge de mal multe ori întrea
ga omenire. De aceea, problema

fundamentală a epocii noastre o 
reprezintă încetarea cursei înar
mărilor, trecerea la dezarmare, și 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară. eliminarea completă a ar
melor nucleare de pe planeta noas
tră. (Aplauze puternice).

Noi considerăm că este necesar 
ca toate popoarele — fie ele mari 
sau mici — fără deosebire de o- 
rînduire socială, să-și întărească 
colaborarea pentru a determina 
realizarea unor acorduri corespun
zătoare între Uniunea Sovietică și 
S.U.A. cu privire la armele nu
cleare si încetarea râilitarizării 
Cosmosului.

Sprijinim activ propunerile 
Uniunii Sovietice pentru elimina
rea pînă în anul 2000 a tuturor ra
chetelor nucleare, așa cum spriji
nim recenta propunere cu privire 
la încheierea unui acord separat 
pentru eliminarea armelor nu
cleare cu rază medie de acțiune 
din Europa Si limitarea număru
lui acestora in Asia. Așteptăm ca 
și S.U.A. să răspundă pozitiv la 
toate acestea și să se angajeze cu 
toată hotărirea la tratative pentru 
realizarea acordurilor necesare 
privind eliminarea armelor nu
cleare din Europa și din întreaga 
lume. ,

în același timp, ne pronunțăm 
ferm pentru trecerea la reducerea 
armamentelor convenționale. In 
noiembrie, anul trecut, România 
a hotărît în unanimitate — în ca
drul unui referendum la care au 
participat întregul popor, inclusiv 
tinerii de la 14 ani în sus — să re
ducă cu 5 la sută, în mod unilate
ral, armamentele, efectivele și 
cheltuielile militare. Am luat 
această hotărîre pentru a de
monstra voința fermă de pace a 
poporului nostru, dar, în același 
timp, pentru a sublinia că este 
necesar să se treacă de la declara
ții, de la vorbe, la acțiuni con
crete, reale de dezarmare.

Am constatat, în cadrul discuții
lor cu Maiestatea Sa, cu primul 
ministru și alți membri ai guver
nului, că și Nepalul are poziții 
identice și se pronunță ferm pen
tru dezarmare. De altfel, în toate 
țările pe care, le-am vizitat în 
zilele precedente, am constatat, cu 
multă satisfacție, că toate po
poarele și guvernele acestor țări 
sînt pentru dezarmarea nucleară, 
pentru dezarmarea generală, pen
tru o pace trainică și colaborare 
între toate națiunile lumii !

Ne pronunțăm ferm pentru a 
realiza în Balcani o zonă a păcii, 
fără arme nucleare, fără arme chi
mice, fără baze militare străine. 

Susținem realizarea unor asemenea 
zone și în alte părți ale Europei și 
pe alte continente.

Am salutat, cu multă satisfacție, 
inițiativa Maiestății Sale regele 
Nepalului ca Nepalul să devină o 
zonă a păcii. (Aplauze). Este bine 
cunoscut că în diferite state din 
lume, inclusiv în S.U.A., orașe în
tregi se declară orașe fără arme 
nucleare. Cu cît mai multe orașe, 
localități, state se vor declara 
împotriva armelor nucleare, se vor 
declara zone ale păcii, cu atît vom 
obține succese mai mari în lupta 
pentru dezarmare și pentru pace ! 
(Aplauze).

Vreau să vă spun deschis : si
tuația internațională este grea. 
Există pericolul unui război care 
poate să distrugă întreaga ome
nire. Dar, în același timp, se ri
dică puternic vocea popoarelor 
de pretutindeni pentru a se pune 
capăt politicii de război, pentru 
pace. Noi avem convingerea că. 
unite, popoarele vor impune pacea 
si colaborarea egală între toate 
națiunile lumii. (Aplauze puterni
ce).

Dorim ca România si Nepalul să 
se găsească în primele rînduri. îm
preună cu alte popoare. în lupta 
pentru dezarmare si pace, pentru 
o lume mai dreaptă și mai bună. 
(Aplauze puternice).

România se pronunță ferm pen
tru încetarea conflictelor militare 
din diferite zone, pentru soluțio
narea problemelor dintre state nu
mai si numai prin tratative.

Am susținut totdeauna si susți
nem ferm lupta pentru indepen
dentă națională a tuturor popoa
relor. (Aplauze puternice). Spriji
nim ferm Namibia. S.W.A.P.O. în 
lupta pentru independentă. Con
damnăm politica de apartheid din 
Africa de Sud. (Aplauze pu
ternice).

Ne pronunțăm pentru relații de 
deplină egalitate între toate statele 
lumii, pentru respectarea neabătu
tă a independentei si suveranității 
naționale, pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și alege 
în mod liber calea dezvoltării sale, 
fără nici un amestec din afară.

în ce Privește situația economică 
mondială, după cum este bine cu
noscut. ea a continuat să se înrău
tățească foarte mult. De altfel, a- 
cesta este un rezultat direct al po
liticii de înarmare, al uriașelor 
cheltuieli militare si. desigur, al 
politicii de inegalitate promovate 
de marile puteri dezvoltate si de 
cercurile financiare imperialiste.
(Continuare in pag. a Iii-a)

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa 
Elena Ceaușescu. împreună cu tova
rășul Valentin Ceaușescu s-au întîl- 
nit. marți, in cadrul unui dineu, cu 
regele Nepalului. Birendra Bir 
Bikram Shah Dev, și regina Aishwa- 
rya Rajya Laxmi Devi Shah, con- 
tinuînd convorbirile în probleme de 
interes comun, cu privire la pro
movarea raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări și» 
a conlucrării lor pe plan interna
țional.

Președintele României șl regele 
Nepalului și-au exprimat satisfacția 
fată de rezultatele dialogului la nivel 
înalt, convingerea că vizita și con
vorbirile care au avut loc cu acest 
prilej au pus în evideriță posibilită
țile de extindere a relațiilor dintre 
cele două țări în domenii de interes 

reciproc, spre binele ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii și înțelege
rii internaționale.

A fost manifestată, totodată, hotă- 
rîrea ca România și Nepalul să in
tensifice conlucrarea lor în viața 
internațională pentru a-și aduce o 
contribuție sporită la soluționarea 
problemelor complexe ce confruntă 
omenirea, la instaurarea unui climat 
de destindere, securitate, de pace și 
colaborare între națiuni.

Cei doi șefi de stat și-au mani
festat satisfacția pentru caracterul 
deschis, constructiv al convorbirilor, 
subliniind că acestea vor marca un 
moment de cea mai mare însemnă
tate în cronica raporturilor dintre 
cele două țări și popoare.

întîlnirea s-a desfășurat sub sem
nul stimei și înțelegerii reciproce, 
într-o atmosferă de caldă prietenie.

Amplă mobilizare 
pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice

IN INVESTIȚII - TOATE OBIECTIVELE 
IN FUNCȚIUNE LA TERMEN! 

Trăsătura principală a activității desfășurate în prezent pe șantierele 
noilor obiective de investiții productive o constituie intensificarea efor
turilor făcute de constructori și montori în vederea accelerării ritmului 
de execuție a lucrărilor. După cum se știe, cu prilejul recentelor ședințe 
ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat din nou necesitatea de a se aplica cu 
toată fermitatea măsurile stabilite de conducerea partidului și statului 
în vederea recuperării rămînerilor in urfhă existente la un șir de obiec
tive și îndeplinirii integrale, în bune condiții, a planului de investiții și 
de puneri în funcțiune din acest an. Această sarcină majoră, deosebit de 
actuală pentru oamenii muncii de pe toate șantierele de investiții și 
pentru toți factorii cu răspunderi în acest domeniu izvorăște din impor
tanța deosebită pe care noile unități și capacități o au pentru creșterea 
producției industriale, pentru satisfacerea unor necesități economice bine 
precizate și înfăptuirea sarcinilor pe acest an și întregul cincinal.

Sondajul „Scînteii" de astăzi își propune să urmărească, pe două 
șantiere importante pentru activitatea desfășurată in industria minieră, 
modul în care constructorii și montorii, furnizorii de utilaje și beneficia
rii se aliniază cerințelor puse în fața lor. Așadar, care sînt stadiul și 
ritmul lucrărilor pe șantierele întreprinderii miniere Horezu și întreprin
derii de articole tehnice din cauciuc și cauciuc regenerat din Tîrgu Jiu, 
ce probleme reclamă o rezolvare urgentă și ce măsuri s-au luat în acest 
scop ?

Masurile stabilite —
Bazinul carbonifer Berbești-Alunu 

reprezintă unul dintre punctele 
„fierbinți" ale activității de investi
ții din județul Vilcea. Și este firesc 
să fie așa dacă avem in vedere im
portanța deosebită acordată dezvol
tării accelerate a bazei energetice și 
de materii prime a țării. Numai anul 
trecut, de exemplu, valoarea lucră
rilor de investiții realizate în aceas
tă cunoscută vatră de cărbune a fost 
de aproape 1.16 miliarde lei, valoare 
convertită printre altele în extinde
rea cîmpurilor miniere Amaradia- 
Tărîia și Tărîia-Cernișoara cu două 
noi capacități de exploatare, desti
nate să asigure, începînd cu acest 
an, realizarea unei producții de 
aproape 700 000 tone lignit. Au fost, 
de asemenea, pregătite pentru pune
rea în funcțiune noi excavatoare de 
mare randament, mai multe linii de 
transport al cărbunelui, stații de sor
tare și concasare, depozite de căr
bune mărunt și puncte de încărcare 
în vagoane la Panga, Berbești și 
Copăceni. Din această succintă tre
cere în- revistă nu putem omite fap
tul că, tot anul trecut, în acest vast 
perimetru productiv a fost dată în 
exploatare linia de cale ferată 
Băbeni—Berbești—Alunu. Realizare 
care a făcut posibile, pe de o parte, 
eliminarea transporturilor de cărbu
ne cu mijloace auto pe distanțe mari 
și în condiții neeconomicoase, iar pe 
de alta, creșterea de aproape trei ori 
a cantităților de lignit energetic li
vrate zilnic spre termocentrale.

— Sarcini importante în domeniul 
investițiilor ne revin și în cel de-al 
doilea an al actualului cincinal, ne-a 
precizat inginerul Gheorghe Niță, 
directorul Antreprizei de construcții- 
montaje miniere Coltești. îndeplini
rea lor ne va da posibilitatea să 
dublăm, pinâ în 1990. producția de 
lignit extras din acest bazin carbo
nifer. Tocmai de aceea, colectivul 
nostru lucrează pe un front larg, 
care include noile linii de transport, 
depozitele, stațiile de sortare-mărun- 
țire, obiectivele de incintă din sec
toarele Alunu și Copăceni.

Apreciind această puternică mobili
zare de forțe, atenția acordată pregă
tirii și organizării lucrărilor progra
mate pentru acest an, nu putem trece 
totuși cu vederea peste faptul că, pe 
acest mare șantier, s-au manifestat în 
perioadele anterioare destule neajun
suri in munca constructorilor. In 
primul plan al atenției colectivului 
de oameni ai muncii din antrepriza 
menționată trebuie așezată cu ho- 
tărîre preocuparea pentru recupera- 

consecvent aplicate!
rea grabnică a restanțelor și punerea 
neintirziată în funcțiune a acelor 
capacități care astăzi ar fi trebuit 
deja să producă. Ne referim îndeo
sebi la benzile de transport cărbune 
TC 1—TC 3 care fac legătura între 
cariera Berbești și depozitul de 20 000 
tone, la stația de sortare-concasare 
Berbești, excavatorul E-470 ampla
sat în cariera Berbești-Vest, excava
torul RSCH-36 din exploatarea de 
suprafață Oltețu și la dotările afe
rente.

Analizele efectuate pe șantier au 
relevat că nepunerea în funcțiune a 
capacităților stabilite se datorează 
atit furnizorilor de utilaje, care nu 
au respectat termenele contractuale 
de livrare sau care au expediat 
unele utilaje incomplete și cu defec
te de fabricație, cît și slabei orga
nizări a activității de către construc
tori. Nu poate fi scutit de critică 
nici compartimentul investiții al în
treprinderii miniere care nu a urmă
rit îndeaproape încadrarea în grafice 
și procurarea la termen a tuturor 
echipamentelor.

In aceste condiții a fost necesar 
ca, în paralel cu atacarea lucrărilor 
la capacitățile programate a fi 
puse în funcțiune în acest an, să fie 
intensificată activitatea și în peri
metrul obiectivelor restante. De 
altfel, Consiliul județean Vilcea de 
control muncitoresc al activității 
economice și sociale analizează săp- 
tămînal modul în care toți partici- 
panții la realizarea investițiilor din 
bazinul carbonifer Berbești-Alunu 
respectă stadiile fizice prevăzute în 
programele speciale stabilite pentru 
obiectivele și liniile tehnologice 
restante ori cu termene apropiate 
de punere în funcțiune.

Ca urmare a măsurilor luate, a 
preocupării manifestate pentru întă
rirea colaborării între executanții 
lucrărilor și beneficiar, ritmul de 
execuție a crescut simțitor. Dar să-l 
ascultăm pe tehnicianul Radu Cum- 
pănașu, din cadrul serviciului Inves
tiții al întreprinderii miniere Hore
zu : „Cu citeva zile în urmă au fost 
recepționate și integrate în circuitul 
productiv liniile de benzi transpor
toare TM1 — TM 7 dintre exploa
tarea Berbești-pilot — Berbești-in- 
cintă. precum și cele de la depozitul 
central pentru încărcare în vagoane".

Așadar, cu potențialul uman și 
tehnic de care dispune acest impor
tant șantier se poate ca ritmul lucră
rilor de construcții-montaj să se În
cadreze cu rigurozitate în graficele
(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — miercuri 18 martie 1987

SUB STEAGUL EROIC ĂL PARTIDULUI, 
tîndra generație-profund angajata în procesul 

transformării revoluționare a patriei

Tineretul - prezență activă 
în lupta pentru libertate 

socială și națională, pentru 
edificarea noii orînduiri

La Împlinirea a șase decenii șl ju
mătate de existentă a Uniunii Tine
retului Comunist, istoria sa ne apare 
cu îndreptățire ca istoria unui eroic 
drum de lupte și victorii, de-a lungul 
căruia tineretul revoluționar, sub 
conducerea partidului comunist, s-a 
afirmat prin cuvînt și faptă ca ex
ponent fidel al năzuințelor celor mai 
Înaintate ale tinerei generații, ca 
mobilizator consecvent și hotărît al 
participării tineretului, alături de 
toate forțele democratice, la apăra
rea intereselor fundamentale ale 
oamenilor muncii, ale întregii na
țiuni.

Un rol important l-au avut, astfel, 
tinerii comuniști în pregătirea, orga
nizarea și desfășurarea luptelor re
voluționare ale clasei muncitoare din 
ianuarie-februarie 1933. Uteciștii, 
alături de tineretul muncitoresc în 
general, au fost prezenți peste tot. 
Au făcut parte din pichetele de gre
vă, din gărzi de autoapărare, din 
comitete de acțiune, au participat la 
campania de mobilizare a muncito
rilor și a celorlalte categorii sociale, 
la acțiuni de solidaritate cu greviștii, 
au îmbărbătat pe greviști prin cuvîn- 
tările înflăcărate pe care le-au 
rostit. Pornind de la această realita
te, P.C.R. a dat o înaltă apreciere 
contribuției tineretului la marile 
lupte de la începutul anului 1933, 
care au avut ca urmare întărirea și 
creșterea prestigiului Uniunii Tine
retului Comunist. In iulie 1933, C.C. 
al P.C.R. aprecia într-o rezoluție că : 
„marile lupte din februarie ale mun
citorilor ceferiști jl petroliști la 
'care tineretul muncitor a luat parte 
activă, dovedind un eroism si curaj 
demn de tihăra gardă a proletariatu
lui revoluționar, au scos in evidență 
rolul crescut al U.T.C., influența sa 
crescută asupra unei părți însemnate 
a detașamentelor celor mai de frunte 
ale tineretului proletar român, au 
arătat că U.T.C. a devenit un ajutor 
al partidului in lupta sa

Urmînd linia politică a partidului, 
organizația revoluționară a tineretu
lui și-a concentrat atenția in pe
rioada ce a urmat spre atragerea ti
nerei generații la acțiuni de masă 
antifasciste, patriotice, acționînd cu 
energie pentru colaborarea cu cele
lalte organizații de tineret care pu
teau contribui la lupta împotriva 
grupărilor fasciste, teroriste, care în
cercau să-și extindă influența asu
pra masei tineretului printr-o deșăn
țată propagandă anticomunistă, 
obscurantistă și mistică. O activitate 
intensă pentru crearea Frontului ti
nerilor antifasciști au desfășurat-o 
uteciștii in cadrul organizațiilor de
mocratice și antifasciste ale tinerei 
generații create in această perioadă: 
Comitetul tineretului antifascist. Co
mitetul antirăzboinic, Tineretul blo
cului democrat, Frontul studențesc 
democrat, organizații care uneau pe 
o platformă comună de luptă tinerii 
democrați, antifasciști din diferite 
categorii sociale.

Rememorînd această perioadă de 
aspre înfruntări de clasă, de luptă 
intensă a tineretului revoluționar și 
democrat împotriva pericolului fas
cist, evocăm cu mindrie faptul că de 
ea se leagă nemijlocit intrarea și 
afirmarea remarcabilă in mișcarea 
revoluționară de tineret a celui care, 
în virtutea meritelor dobindite în 
decursul a zeci de ani de activitate 
revoluționară, avea să fie Investit cu 
cea mai înaltă răspundere în partid, 
care, prin întreaga sa viață, consti
tuie un strălucit exemplu de revolu
ționar comunist, de patriot înflăcărat

— tovarășul Nicolae Ceaușescu. De
venit membru al U.T.C. in 1933, tînă- 
rul revoluționar avea să se distingă 
printr-o neobișnuită dirzenie, abne
gație și curaj. Așa le-a apărut și 
forțelor represive, care, arestindu-1, 
consemnau in fișa de poliție apre
cierea că era „agitator comunist pe
riculos" — recunoaștere implicită a 
calităților sale de militant revolu
ționar.

Ampla mișcare antifascistă din 
România a detașat în prim plan, în 
același an 1933, personalitatea sa, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu fiind 
desemnat de P.C.R. in conducerea 
Comitetului Național Antifascist, ca 
reprezentant al tineretului revo
luționar. In cadrul acestei cu
prinzătoare organizații — una din 
primele organizații naționale antifas
ciste pe plan european —■ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a remarcat prin 
capacitatea organizatorică și de in- 
rîurire politică deosebite, prin com
bativitate, fermitate și patriotism în
flăcărat. In chip firesc, in septembrie 
1933, cind s-a creat Comitetul Na
țional Antifascist al Tineretului, in 
conducerea acestuia a fost ales to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Reunind in rindurile sale tineri 
muncitori, țărani, elevi, studenți, 
Comitetul Național Antifascist al Ti
neretului a reprezentat organismul 
dinamic de mobilizare și acțiune a 
unor diverse forțe sociale și politice 
ale tineretului, animate de dorința 
de a se opune fascismului pe plan 
internațional și ascensiunii lui spre 
putere în România. Activitatea sa, 
desfășurată sub îndrumarea directă 
a Comitetului Național Antifascist, 
a fost puternic înrîurită de persona
litatea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a contribuit 
in mod decisiv la dezvăluirea peri
colului fascist în rindurile tinerei ge
nerații, la dezvoltarea unității sale 
de acțiune.

înaltul spirit revoluționar, patrio
tismul fierbinte, fermitatea convin
gerilor sale comuniste au făcut ca 
tovarășului Nicolae Ceaușescu să 1 
se încredințeze, în perioada urmă
toare, noi • și mari răspunderi in or
ganizarea luptei revoluționare. în 
timpul unei asemenea acțiuni, care 
avea drept scop înființarea de noi 
organizații locale ale U.T.C. și ale 
Blocului pentru apărarea libertăților 
democratice, a fost arestat în comu
na Ulmi, județul Dîmbovița, Împreună 
cu mai mulți uteciști și militanți 
antifasciști. Procesul ce 1 s-a inten
tat s-a desfășurat la Brașov In zilele 
de 27 mai—5 iunie 1936. Transfor
med procesul intr-un mijloc activ 
de luptă, de demascare a primejdiei 
fasciste, de subliniere a necesității 
unirii tuturor forțelor patriotice 
antifasciste pentru salvgardarea li
bertății și independenței poporului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a dovedit un neînfricat acuzator al 
regimului burghez; avertizind cu tă
rie asupra pericolului fascismului și 
al războiului.

O prețioasă contribuție a adus-o 
tineretul revoluționar la pregătirea 
și desfășurarea sărbătoririi zilei de 
1 Mai 1939 ; din. însărcinarea 
partidului comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a îndeplinit un 
rol hotărîtor în întreaga activitate de 
organizare și desfășurare a acesteia, 
expresie a prețuirii pe care partidul 
comunist o acorda discernămintului 
său politic, dîrzeniei și intransigen
tei revoluționare pe care le dovedise 
în numeroase împrejurări. în vii
toarea acestei mari acțiuni antifascis
te și antirăzboinice s-a remarcat to
varășa Elena Petrescu (Ceaușescu), 
prin atitudinea fermă revoluționară, 
prin bogata activitate politico-orga- 
nizatorică desfășurată în rindurile 
muncitorimii din Capitală.

O nouă etapă a intensificării luptei 
mișcării revoluționare și democra
tice a tineretului împotriva fascis
mului și războiului a fost marcată de 
reorganizarea, la sfîrșitul anului 1939, 
a Uniunii Tineretului Comunist. în
deplinirea acestei sarcini de mare

răspundere a fost încredințată de 
partid unor comuniști cu experiență 
în munca dusă în rindurile tinere
tului, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă care își ciștigase faima 
unui lucid și neînfricat luptător co
munist. Subliniind importanța acestui 
moment însemnat de refacere a 
U.T.C., ziarul central. al C.C. al 
U.T.C., „Lupta tineretului", scria ; 
„Reclădită cu ajutorul partidului co
munist, partidul luptei revoluționare 
a celor ce muncesc, U.T.C. iși reia 
locul de luptă in fruntea maselor ti
neretului muncitor. Calea luptei re
voluționare e calea luptei unite a ti
neretului muncitor, țărănesc și stu
dios, e calea frontului unic de jos al 
tuturor celor ce muncesc".

Spiritul de puternică angajare re
voluționară, patriotică ce caracteriza 
activitatea Uniunii Tineretului Co
munist avea să-și găsească o conclu
dentă concretizare in anii dictaturii 
militaro-fasciste și al războiului 
hitlerist, cind ea a fost singura or
ganizație politică de tineret care a 
activat continuu in mod organizat, 
afirmindu-se drept cea mai activă 
organizație de masă condusă de 
partidul comunist, principalul sprijin 
al acestuia in lupta de rezistență. 
Lupta antifascistă a tineretului din 
țara noastră a culminat cu parti
ciparea sa in masă la înfăptuirea re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă din August 1944, la războiul 
antihitlerist.

Epoca nouă, de profunde transfor
mări revoluționare in care țara noas
tră a pășit, o dată cu victoria actului 
de la 23 August 1944, a marcat 
începutul unui nou făgaș și în evo
luția mișcării de tineret, a organiza
ției sale revoluționare. Intrind în 
legalitate, extinzindu-șl cu rapidi
tate rindurile, sporindu-și mereu 
influența in masa tinerei generații, 
U.T.C.. s-a integrat activ și. hotărît 
luptei tumultuoase a maselor popu
lare, conduse de partidul comunist, 
pentru prefaceri Înnoitoare, profund 
democratice în societatea românească. 
Cu drept cuvînt se poate spune că 
în toți acești ani, urmînd neabătut 
partidul comunist, mișcarea revolu
ționară de tineret a adăugat noi și 
strălucite pagini eroicelor sale tradi
ții de luptă revoluționară.

încărcat de adinei semnificații ne 
apare acum, cind evocăm momentele 
memorabile ale celor șase decenii și 
jumătate de la crearea U.T.C., faptul 
că făgașul nou pe care s-a avîntat 
mișcarea comunistă de tineret după 
victoria de la 23 August 1944 se aso
ciază, se Împletește strins cu munca, 
gindirea și fapta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Intr-adevăr, la 
puțin timp după 23 August 1944, 
P.C.R. a încredințat conducerea 
Uniunii Tineretului Comunist unui 
activ de tineri comuniști în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
aceasta constituind expresia prețui
rii de care se bucura tînărul militant 
revoluționar, intensa activitate pe 
care o desfășurase în anii ilegalității 
pentru clădirea unei puternice or
ganizații revoluționare de tineret. 
Excepționalele sale însușiri de mili
tant și conducător politic aveau să 
se afirme din plin, in noile împre
jurări istorice, în îndeplinirea aces
tei înalte însărcinări, ca și a altora 
pe care avea să i le încredințeze 
partidul.

Acționînd cu deosebită energie șl 
fierbinte pasiune revoluționară, to
varășul Nicolae Ceaușescu a adus o 
contribuție hotărîtoare la reorgani
zarea U.T.C., la creșterea șl întă
rirea rindurilor sale, la sporirea for
ței sale de mobilizare a întregului ti
neret al țării în lupta pentru înfăp
tuirea obiectivelor revoluționare ale 
acelei perioade. Mereu prezent el 
însuși în mijlocul tinerilor, in marile 
demonstrații și mitinguri din toamna 
și iarna lui 1944—1945 și, deopotri
vă, acolo unde se reorganizau vechile 
celule U.T.C. și se constituiau altele 
noi, tovarășul Nicolae Ceaușescu

cerea uteciștilor să se afle mereu In 
frunte, în primele rinduri ale luptei, 
ei trebuind să convingă, prin cuvînt 
și prin faptă, să fie exemplu pentru 
întregul tineret.

Prezentă, alături de virstnici, tină- 
ra generație, in frunte cu uteciștii, 
a luat parte activă la toate acțiunile 
revoluționare în care masele popu
lare cereau răspicat rezolvarea de
mocratică a problemelor arzătoare 
ale tării ; a adus o contribuție deo
sebită la lupta pentru instaurarea 
guvernului revoluționar-democratic 
de la 6 martie 1945.

O contribuție de seamă a adus-o 
tineretul la opera de refacere și re
construcție economică a tării in ca
drul activității brigăzilor de muncă 
patriotică pe șantiere locale și na
ționale, la înlăturarea efectelor pus
tiitoare ale secetei și ajutorarea celor 
loviți de calamitate, In campania de 
alfabetizare, în ridicarea nivelului 
cultural al maselor și în special al 
tinerei generații.

îmbogățind cronica acelor ani cu 
fapte de muncă eroică în refacerea 
economică a țării, tineretul șl-a ex
primat mîndria patriotică de a fi 
contribuit prin munca și lupta sa, 
alături de toate forțele poporului 
conduse de partidul clasei munci
toare, la victoria instaurării Repu
blicii la 30 Decembrie 1947. „Repu
blica este a noastră ! — se spunea 
în apelul lansat cu acest prilej. Prin 
ea se deschide o eră nouă in viața 
noastră : era măreață a libertății de
pline, a dezvoltării vieții noi in pa
tria noastră scumpă, era unei socie
tăți fără exploatarea omului de că
tre om".

In noua etapă de dezvoltare a tă
rii, partidul comunist a acordat o 

, atenție deosebită întăririi organiza
ției de tineret, educării tinerei ge
nerații în spiritul ideilor comuniste, 
sporirii aportului său la realizarea 
obiectivelor fundamentale ale proce
sului de edificare a socialismului în 
România. Cu rindurile întărite, după 
crearea organizației unice revolu
ționare de tineret în martie 1949, ti- 
năra generație a participat la mun
ca entuziastă din fabrici și uzine, pe 
ogoare, â continuat și dezvoltat mun
ca voluntară, pe șantierele naționale 
și locale, s-a evidențiat în efortul de 
învățătură și educație comunistă.

Partidul consideră tineretul ca 
puternică forță socială, ca viitorul 
însuși al națiunii noastre socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu che- 
mînd tînăra generație să preia și să 
ducă mai departe ștafeta muncii și 
luptei eroice pentru construirea so
cialismului și comunismului. „Do
resc să mă adresez și cu acest 
prilej — spunea secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, la adu
narea solemnă consacrată gloriosu
lui jubileu al partidului — tineretu
lui, organizației sale revoluționare — 
Uniunea Tineretului Comunist — cu 
chemarea de a fi permanent la înăl
țimea drumului glorios parcurs de 
partidul nostru, de a acționa întot
deauna ca revoluționari, de a-și în
suși cele mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, ale cunoașterii uma
ne, de a învăța și munci, de a se 
pregăti pentru a fi cetățeni demni ai 
patriei noastre, constructori conștienți 
ai socialismului și comunismului ! 
Vouă, dragi prieteni tineri, genera
ției tinere, vă revine misiunea isto
rică de a apăra și dezvolta cuceririle 
revoluționare, de a asigura mersul 
înainte, de a face totul ca poporul 
nostru să trăiască ca un popor liber, 
independent, in societatea comunis
tă, in rindul națiunilor libere și 
independente ale lumii !“. Răspun- 
zînd acestei încrederi, dragostei cu 
care întregul popor o înconjoară, 
tînăra generație este profund im
plicată în vasta operă a poporului 
român pentru traducerea în viață a 
hotărîriior Congresului al XIII-lea, 
pentru ridicarea patriei pe noi culmi 
.de progres și civilizație.

Dr. Gheorqhe SBARNA

Revoluționarii sînt întot
deauna tineri — prin în
săși condiția lor, prin per
petua lor propensiune spre 
viitor, prin trăirea pateti
că a fiecărei zile. Iar cind 
peste condiția socială se 
suprapune și cea biolo
gică — adică atunci cînd 
tinerețea de cuget și de 
faptă este întovărășită și 
de numărul tînăr al ani
lor - iar acest lucru se 
intîmplă în proporții de 
masă, atunci istoria în
săși primește o infuzie de 
prospețime, de vigoare. 
Este ceea ce se întîmplă 
astăzi în România, cînd 
milioane de tineri, cres
cuți și educați în anii ce 
au urmat istoricului Con
gres al IX-lea al partidu
lui, îșl fac din însușirea 
spiritului revoluționar, din 
trăirea între parametrii e- 
ticii comuniste idealul su
prem.

Aniversind 65 de ani 
de la întemeierea orga
nizației sale revoluționa
re, tineretul român oma
giază drumul de luptă și 
de jertfă al înaintașilor, 
anii luptei împotriva ce
lui mai odios dușman al 
omenirii, fascismul, ai 
luptei pentru eliberare 
socială și naționqlă, îm
potriva războiului. Mo
mente de seamă ale 
luptei ilegale sînt strins 
legate de numele Uniunii 
Tineretului Comunist, de 
numele aceluia care, din 
fragedă copilărie, și-a 
dedicat viața libertă
ții, luptei revoluțio
nare pentru întronarea 
ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Crea
rea Comitetului Național 
Antifascist, procesul de 
la Brașov din 1936, marea 
demonstrație din Bucu
rești de la 1 Mai 1939 — 
iată acțiuni revoluționare 
incrustate la locul cel 
mai înalt în cronica bă
tăliilor pe care poporul 
român, condus de parti
dul său comunist, le-a 
purtat în anii asupririi. In 
aceste lupte glorioase 
s-a forjat personalitatea 
celui care astăzi condu
ce destinele României so
cialiste. Conducător al 
organizației -revoluționare

Pictură de Gheorghe loniță

Drum de glorie
de tineret, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a 
cîștlgat încă din cea mai 
fragedă tinerețe pre
țuirea militanților tineri 
și virstnici, fiind, încă de 
atunci, o pildă de pa
siune comunistă, de neîn
fricare în fața greutăților, 
oricît de mari, de voință 
neabătută de a merge

idealurilor sale de pro
gres și civilizație, edifi
carea celei mai bune și 
mai drepte orînduiri din 
istoria omenirii, lungul șir 
de bătălii inaugurat in 
ziua revoluției naționale 
antifasciste și antiimpe- 
rialiste, de eliberare so
cială și națională au fost 
și sînt epopeea fău
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E tinerețea noastră
E tinerețea noastră crezul viu, 
E jurămintul de-a zidi mai bine 
Aici in patria bătrinilor Carpați 
Aici in vatra Daciei străbune

E crezul nostru de a fi utili 
De-a fi mereu in miezul vilvătăii 
De a purta drapelul și-n priviri 
Spre-a-l înălța pe crestele visării

E tinerețea noastră sacrul adevăr 
Pe care-o punem chezășie țării 
Și fiecare dintre noi este dator 
Să fie chiar in mijlocul viitorii

E tinerețea noastră crezul viu 
E jurămintul de-a zidi mai bine 
Aici în patria bătrinilor Carpați 
Aici in vatra Daciei străbune

Emilian MĂRCII
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mereu înainte pe drumul 
care înseamnă libertatea 
celor ce muncesc, inde
pendența și suveranitatea 
patriei. Anii luptei ilega
le a Uniunii Tineretului 
Comunist au înscris în is
toria revoluționară pagini 
de seamă și este un pri
lej de nețărmurită min
drie pentru tineretul 
României contemporane 
faptul că la locul 
cel mal înalt sînt în
scrise numele tineri
lor Nicolae Ceaușescu 
și Elena . Petrescu 
(Ceaușescu).

Marea epopee a con
struirii socialismului pe 
pămîntul românesc, uriașa 
încleștare a unui popor 
întreg năzuind împlinirea

ririi șl afirmării tineretu
lui de tip nou. Neuitate 
vor fi în veci — iar ani
versarea a 65 de ani de 
la întemeierea U.T.C. 
este un binevenit prilej de 
a le evoca — jertfele de 
singe pe care tineretul 
român, tineretul comuhist 
le-au dat în zilele insurec
ției armate și în zilele 
războiului pentru elibe
rarea Transilvaniei și în- 
frîngerea hoardelor fas
ciste ; neuitate vor fi în 
veci jertfele de singe pe 
care le-a dat tineretul în 
anii marilor înfruntări de 
clasă.

După cum vor trăi tot
deauna în memoria noas-- 
tră paginile de eroism in 
muncă de la Agnita-Bo-

torca, de la Salva-Vișeu, 
de la toate marile șan
tiere ale tineretului ; în
totdeauna va fi evocată 
contribuția tineretului la 
tot ceea ce, de-a lungul 
anilor, au însemnat re
construcție, lichidarea 
grelei moșteniri a trecu
tului pe plan material și 
pe plan spiritual, partici
parea la primele mari ac
țiuni de construcție.

In focul acelor bătălii 
a crescut un tineret nou 
- profund (ievotat patriei 
socialiste, urmînd cu 
credință partidul nostru 
comunist, hotărît să-și 
consacre toate forțele 
cauzei nobile a înaintă
rii României pe drumul 
luminos al socialismului 
și comunismului. Milioane 
de muncitori și de spe
cialiști, Cercetători știin
țifici, oameni de seamă 
din toate domeniile știin
ței și tehnicii s-au for
mat, ca specialiști și ca 
revoluționari, în anii con
strucției socialiste, bună 
parte după Congresul al 
IX-lea al partidului. Ti
neretul României socia
liste este prezent oriun
de acolo zestrea patriei 
sporește — în mine și pe 
ogoare, pe marile șantie
re și în combinatele chi
mice, în oțelării, în insti
tute de cercetare, în uzi
ne ; este prezent acolo 
unde se pregătește 
schimbul de mîine - în 
școli și în facultăți. El a- 
duce în muncă și în în
vățătură determinarea 
proprie revoluționarului, 
entuziasmul fără margini 
al vîrstei, voința de a în
vinge proprie tuturor. 
Crescut și educat de glo
riosul nostru partid co
munist, bucurîndu-se de 
grija permanentă, de 
veghea atentă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
tineretul român înaintea
ză viguros pe drumul 
destinului său. Care este 
acela al libertății, al în
floririi personalității uma
ne, al afirmării marilor 
idealuri — aceleași pen
tru toți revoluționarii 
României contemporane.

Georqe-Radu 
CHIROV1C1

O zecime de micron — 
obiect aprig de dispută...

Așa a început ziua de 
muncă intr-o secție a uzi
nei. Părți in conflict ? Ti
neri ce au pe mină tehnică 
de milioane. „Apărarea" 
argumenta că nenorocita 
aia de zecime este în limi
tele tolerantelor admise. 
Replica a venit pe dată : 
„Dar nu .și in limita admi
să la rangul nostru de în
zestrare !“ Asupra acestei 
orgolioase remarci privind 
rangul de tehnică vom mai 
reveni în cele ce urmează. 
Deocamdată, o succintă fișă 
biografică :

Nicolae Boancă. Vîrsta 
— 50 de ani. 32 de ani de 
muncă la activ, din care o 
parte in fosta întreprin
dere de material rulant 
din Ploiești. Fostă, pentru 
că acum ea este Integrată 
Întreprinderii de utilaj 
chimic din localitate. Nico
lae Boancă a pornit pe 
drumul muncit ca lăcătuș. 
Ani buni a activat in 
U.T.C., a fost și secretar 
de organizație. A urcat 
trepte ale profesiei, anii au 
trecut și iată-1 acum mais
tru și secretarul comitetu
lui de partid pe întreprin
dere. O primă întrebare :

— Ce lucra generația dv. 
la 18 ani ?...

— ...Repara vagoane. 
Sub cerul liber de cele mai 
multe ori. Muncă fizică, 
cit cuprinde ; și poftă de 
muncă la fel.

— Ce știați despre vii
tor ?

— Știam esențialul, zi
cem noi și azi. Și anume : 
că el va veni din și prin 
munca noastră. Sub pri
virile noastre s-a' ridicat 
hala destinată cazangeriei 
grele, de prelucrări meca
nice, de fabricat rulmenți ; 
din nou, la rînd; cazange- 
ria grea pentru moderni
zare și dezvoltare. Ultima 
noutate — modernizarea și 
dezvoltarea cazangeriei u- 
șoare, înzestrată pentru 
fabricarea utilajului nece
sar programului nuclear...

Generația din care fă
cea parte și Nicolae 
Boancă prelua o tradiție 
scrisă cu fapte de aur de 
către Uniunea Tineretului 
Comunist, care, în acest 
an, întoarce a 65-a filă de 
existență. Tradiție a dă
ruirii și abnegației revolu
ționare, pină ’ la sacrificiul 
suprem, în anii împotrivi
rii față de regimul de ex
ploatare și asuprire. Tra
diție de luptă șl jertfă In 
înfăptuirea revoluției, îri 
războiul antifascist. Tradi
ție a muncii la Istorica 
chemare a partidului co
munist pentru reconstruc
ția și construcția Româ
niei. Din cel 65 de ani al 
Uniunii Tineretului Co
munist, aproape patruzeci 
au fost flacără vie pe șan
tierele. în uzinele și pe o- 
goarele țării, pentru înăl
țarea țării. Tinerețea de 

azi a patriei are la temelii 
atita tinerețe de elan, de 
dăruire, de cutezanță ute- 
cistă !

Revenim la interlocuto
rul nostru :

— Uneltele Începutului 
dumneavoastră In meserie 
au rămas aceleași șl pentru 
tînărul de azi 1

— Au rămas mal mult 
In... sculării. Lăcătușul- 
cazangiu, de exemplu, 
croiește cu ajutorul arcu
lui voltaic. Ori mînuiește 
aparate pneumatice și 
electropneumatice de poli
zat, de craițuit... Și munca 
lui e controlată cu raze 
gama, X ori cu ultrasu
nete...

Secvență la secția ca- 
zangerie ușoară unde 
funcționează cîteva linii 
de sudură automată. Loc 
unde tinerețea este aceea 
care ține „cleștele în 
mină". Maistrul Ion Șer- 
bănescu ne duce in fata 
unor cuptoare minuscule, 
portative. în vatra lor — 
electrozi aflați continuu la 
temperaturi constante. Ci
lindrii aceștia anume con- 
struiți sînt purtați de su
dor la locurile lui de 
muncă din atelier. Pentru 
că...

— Pentru că, explică 
meșterul, lucrăm și noi la 
instalațiile destinate pro
gramului nuclear și pre
tențiile înalte cer unelte 
pe măsură. Cuptorașele 

acestea... jucării sînt cu a- 
devărat unelte indispensa
bile sudorului de azi...

Remarca meșterului co
munist cuprinde un ade
văr mult mat larg. Unel
tele muncii tineretului de 
azi țin pasul cu prezentul 
tehnicii moderne, al pro
ducției competitive. O par
te din ele vin chiar din... 
viitor. Elicea românească 

Generoasa încredere 
în viitor

de nave, de exemplu, se 
finisează la o autentică 
mașină-uzlnă, înzestrată 
cu computere. Șl sint des
tule alte unelte care vin 
din... viitor să •făurească 
pentru prezent sapele de 
foraj trimise la mari adin- 
cimi pe cimpiile și colinele 
patriei ori pe platforma 
continentală a Mării Negre, 
pompele de injecție la mo
toarele de tractoare sau in
stalații hidraulice diverse, 
televizorul in culori ori la- 
serii industriali...

— Deci, tovarășe Nicolae 
Boancă. promoția de uteciști 
din care ați făcut parte 
pornea pe drumul muncii 
în urmă cu peste trei de- 

cenlf reparlnd vagoane. 
Cu ciocanul, dalta, cheia și 
metrul. Care sînt șansele 
tinărului de 18 ani care 
intră pe poarta uzinei de 
azi ?

— Socotesc Întrebarea în 
acord perfect cu realita
tea. Numai întreprinde
rea noastră primește in 
fiecare an in jur de 
150—200 de tineri. Să ridi

căm acest fapt Ia puterea 
întregii industrii șl vom 
avea astfel imaginea rit
mului alert de tinerețe 
care intră necontenit în 
puternicul eșalon al clasei 
muncitoare. Cum se pot 
afirma și cei 150—200 de 
noi sau viitori muncitori ? 
Făurind, alături de fondul 
de aur al uzinei — am nu
mit cadrele de bază — uti
laje de performantă desti
nate proceselor tehnologi
ce moderne din industria 
chimică, petrochimică, si
derurgică, nuclearo-elec- 
trică, petrolieră. Tinerii 
muncitori iși „fac mina" 
pornind de la un nivel de 
exigență foarte înalt. In

stalațiile amintite se rea
lizează după tehnologii de 
vîrf, unele dintre ele lu
crează în regim de mari 
presiuni și temperaturi, 
competiția pentru... com
petitivitate este extrem de 
strinsă dacă se are in ve
dere și faptul că noi și ex
portăm in 15 țări ale lu
mii...

Din nou o secvență de 

ia liniile automate de su
dură. Spune meșterul Ion 
Șerbănescu :

— Și tinerii de aici în
cep meseria de undeva, 
foarte „de sus". Eu am to
pit vagoane de electrozi la 
construcții metalice sim
ple. Ei ? Numai la lucrări 
controlate cu raze X, cu 
ultrasunete. Sudura în me
diul protector de argon — 
cu electrozi de wolfram, 
mai scumpi decit aurul — 
a devenit fapt curent la 
uteciștii noștri.

— Tehnologiile „de sus", 
„muniție" firească la o 
producție competitivă, cer. 
tovarășe Boancă, și cunoș
tințe de nivel.

— Să se înțeleagă bine 
un lucru școala profesio
nală a promoției mele 
pregătea și ea, cu temei
nicie, eșaloanele de viitori 
muncitori. Este un adevăr 
pe care nu-i cazul să-1 ig
norăm. Ar fi neavenit și 
incorect. Timpul însă n-a 
stat pe loc. Uzinele țării 
ori au fost construite din 
temelii, ori reconstruite 
din temelii. înzestrate' cu 
tehnică și tehnologii de 
nivel. Apte să producă la 
nivel ridicat. Normal că 
aici s-a sincronizat și pre
gătirea tinerilor, în primul 
rînd. Și la noi, în între
prindere, n-ai cum tace 
fată fără, cel puțin, 
treapta intîi de liceu. Por
țile învățăturii sînt des
chise însă mai departe : 
pentru școala de maiștri, 
facultățile de subingineri, 
de ingineri. Din punctul de 
vedere al posibilităților de 
instruire, de necontenită 
îmbogățire a cunoștințelor, 
ei bine, tinerii de azi au 
infinit mai multe șanse de
cit -promoția mea. A deter
minat această realitate și- 
necesitatea...

Doar două secvențe- 
argument ale necesității 
din uzină : utecistul Ga
briel Mărăcineanu are 
doar 24 de ani. E in cîmpul 
muneii de șase ani. A ter
minat liceul pentru că... 
altfel nu avea altă cale 
spre mașina cu coman

dă numerică unde algebra 
și trigonometria țin loc de 
șubler și de compas. 24 
de ani, om de bază la 
un utilaj de mare pro
ductivitate, pregătire teo
retică și practică de ni
vel... La liniile automate 
de sudură consemnăm re
marca meșterului Ion Șer
bănescu: „Oricît ai învăța, 
nu-i de ajuns. Producția se 
schimbă, noi tehnologii 
înlocuiesc pe cele dinain
tea lor. Este și motivul 
pentru care, mai ales că 
avem atita tinerețe aici, 
fiecare vinere*  a săptă- 
mînii este una a învățătu
rii. A pregătirii teoretice 
și practice, a perfecționă
rii acestei pregătiri. Abso
lut pentru toți".

O ultimă întrebare pen
tru fostul utecist, azi co
munistul Nicolae Boancă :

— La 18 ani. cam pînă 
unde bătea gîndul dv. în 
privința viitorului uzinei 7

— O, departe, credeam 
eu, și nu numai eu, atunci. 
De exemplu : că nu vom 
mai lucra iarna, sub cerul 
liber, la reparatul vagoa
nelor. Că se vor construi 
hale mari, înzestrate cu 
instalații și fel de fel de 
mașini care să țacă munca 
mai ușoară. Nu bătea însă 
imaginația noastră pînă la 
prezentul de azi cînd rea
lizăm utilaje destinate nu 
o dată proceselor tehnolo
gice de vîrf din ramurile 
respective.

...Test pentru cițiva ti
neri uteciști ai uzinei : 
„Cum vedeți atelierul unde 
lucrați ?“ Toți, sudori de 
la cazangerie ușoară. Re
amintim : atelierul este 
unul dintre cele mai mo
derne, imensa majoritate a 
sudurilor se fac automat. 
Notăm răspunsurile pri
mite :

Ștefan Cadar, 26 ani : 
„In viitor multe se vor 
schimba aici. Munca va fi 
și mai ușoară, oamenii — 
cu multiple cunoștințe".

Vasile Manoîe, 29 ani : 
,;E clar că vom lucra cu 
roboți industriali. Și mai 
clar e că. încă de pe acum, 
trebuie să urcăm noi trep
te de cunoștințe. O spun 
eu. care, deși m-am polica- 
lificat, simt tn continuare 
nevoia invățăturii",

Lucreția Moraru, 24 ani: 
„Nimic nu stă pe Ioc. De 
ce ar sta pe loc atelierul 
nostru, oamenii lui ? Eu 
zic că in zece ani totul se 
va schimba aici. Totul !“...

Generația tînără a forțat 
dlntotdeauna, prin voaație, 
porțile viitorului. Genera
ția de uteciști iși începea 
și ea drumul cu un prim 
asalt la porțile viitorului 
— de luptă și dăruire revo
luționare — în urmă cu 65 
de ani. Și îi era dat să in
tre în istoria patriei mili- 
tînd cu fervoare pentru 
idealul comunist al patriei.

Iile TANASACHE
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVAKĂȘII11I NICOLAE CEAIȘESCl, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 1N REGATUl NEPAL

Inalților oaspeți li se oferă, potrivit tradiției locale, ghirlande de flori

PRIMIRE CORDIALĂ LA MUNICIPALITATEA KATMANDU

CUViNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
Numai in ultimii 5 ani. decalajul 
dintre țările bogate si sărace s-a 
mărit foarte mult. Un mic grup de 
state dezvoltate au acumulat noi 
Si noi bogății, în timp ce marea 
majoritate a statelor — care repre
zintă mai mult de două treimi din 
omenire — au devenit mai sărace. ' 
S-a creat o situație care nu poa
te continua multă vreme. Este ne
cesar să se pună capăt acestei po
litici de inechitate, de îmbogățire 
a unora pe seama marii majori
tăți a popoarelor, să se facă totul 
pentru realizarea unor relații noi, 
de egalitate, de echitate, de avan
taj reciproc, pentru o nouă ordine 
economică mondială !

în toate țările pe care le-am vi
zitat, în ultimele zile am constatat 
aceeași preocupare și o deplină 
identitate de vederi cu privire la 
necesitatea întăririi colaborării și 
solidarității în scopul lichidării 
subdezvoltării și al realizării unei 
noi politici economico-financiare.

Ne pronunțăm pentru o confe
rință internațională — în cadrul 
O.N.U. — la care să participe atit 
țările dezvoltate, cit și țările în 
curs de dezvoltare. Dorim ca, îm
preună, țările dezvoltate și țările 
în curs de dezvoltare să găsească 
soluțiile pentru un progres mai ra
pid al țărilor în curs de dezvolta
re, pentru o dezvoltare armonioa
să a economiei mondiale. Este ne
cesar ca țările dezvoltate să înțe
leagă că nu va putea continua 
mult timp situația actuală în care 
marea majoritate a națiunilor lu
mii au ajuns la o stare de sărăcie 
inacceptabilă !

Trebuie să remarc, cu satisfac
ție, identitatea de vederi între 
România și Nepal cu privire la 
întărirea conlucrării și în lupta 
pentru o nouă ordine economică 
mondială.

România are și ea propria sa ex
periență. Nepalul are, de aseme
nea, experiența sa — și știe că in
dependența nu s-a cîștigat decît 
prin luptă. Pacea și noua ordine 

economică nu se pot realiza decît 
prin solidaritatea și prin lupta uni
tă a popoarelor pentru a realiza o 
adevărată egalitate între toate na
țiunile. pentru a asigura fiecăreia 
dezvoltarea independentă și liberă.

Ne pronunțăm ferm pentru în
tărirea O.N.U., a altor organisme 
internaționale, pentru creșterea 
rolului țărilor mici și mijlocii, al 
țărilor nealiniate, al țărilor în curs 
de dezvoltare — ca un factor activ 
în soluționarea democratică în in
teresul fiecărei națiuni, a proble
melor complexe din viața interna
țională.

Nu m-am referit la problemele 
din România. Vreau numai să sub
liniez că întregul popor român este 
angajat cu toate forțele într-un 
vast program de dezvoltare econo- 
mico-socială și a obținut rezultate 
foarte importante.

Sper că, urmare a vizitei noas
tre, a înțelegerilor la care am 
ajuns, vom intensifica contactele 
și schimburile de delegații — și că 
mulți reprezentanți ai locuitorilor 
din Katmandu, din Nepal vor pu
tea vedea nemijlocit realizările și 
viața poporului nostru.

în acest sens, aș dori, la această 
adunare, să adresez invitația ca o 
delegație a orașului Katmandu, în

Dejun oferit în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu 

si a tovarășei Elena Ceausescu
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat, 
marți, la un dejun oferit în onoarea 
lor de premierul Nepalului, Marich 
Man Singh Shrestha, și soția sa.

A participat tovarășul Valentin 
Ceaușescu.

La dejun au luat parte tovarășii 
Dimitrie Ancuța, loan Totu, alte 
persoane oficiale române. 

frunte cu președintele, cu alți 
membri ai parlamentului munici
pal. să facă o vizită la Bucu
rești, în România.(Aplauze puter
nice).

Sper că Maiestatea Sa va fi de 
acord să aprobe o asemenea vizită! 
(Aplauze puternice).

încă o dată, aș dori să vă ex
prim dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor orașului Katmandu, mul
țumirile noastre pentru primirea 
și manifestările prietenești cu care 
am fost întîmpinați — și să urez 
o dezvoltare tot mai puternică, in
dependentă. a Nepalului, a Capita
lei sale, orașul Katmandu. Urez 
multă prosperitate, bunăstare și 
fericire — dumneavoastră, locuito
rilor din Katmandu, întregului 
popor din Nepal ! (Aplauze puter
nice).

Trăiască colaborarea și prietenia 
dintre România și Nepal ! (Aplau
ze puternice, prelungite).

Trăiască pacea, independența și 
libertatea tuturor națiunilor lu
mii ! (Aplauze puternice, prelungi
te. Toți cei prezenți în sală se ri
dică și ovaționează îndelung pen
tru prietenia dintre România și 
Nepal, pentru președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).

La sosirea la Palatul Singh Dur
bar, Inalții oaspeți români au fost 
întîmpinați de primul ministru și so
ția sa și conduși într-un salon unde 
le-au fost prezentate persoanele ne- 
paleze participante la dejun — 
membri al guvernului, alți înalți 
demnitari.

Dejunul s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Urmare din pag. I)

cestor locuri, deputății aduc din 
partea fiecărui district ghirlande 
care semnifică stima și înaltul res
pect, cea mai puternică, dovadă de 
prețuire, întreaga căldură a inimi
lor celor ce locuiesc în Nepal.

Un ansamblu popular interpretea
ză cintecul special compus pentru 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu :
„Bun venit oaspeților din România 
Sintem foarte fericiți și onorați 
Să vă primim și să vă omagiem
Întregul Pămint știe 
Grija ce o arătați păcii 
Vă salutăm cu mare bucurie, 
Dragi oaspeți români
Ne simțim apropiați de România 
Vrem să ne dezvoltăm

și să progresăm 
Urăm fericire poporului român
Dorim să colaborăm

și să ne apropiem mai mult 
Vizita dumneavoastră

contribuind la aceasta 
Vă dorim numai fericire

și mult bine".
în numele conducerii municipali-’ 

tății a luat cuvîntul Kamal Chitra- 
kar, primarul orașului, președintele 
Parlamentului municipal, care a re
levat că vizita inalților oaspeți 
români în Nepal înscrie un nou 
capitol al relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări, care se dezvoltă continuu, 
„în numele cetățenilor acestei 
așezări străvechi, cu o bogată 
moștenire culturală, vă exprimăm

0 ceremonie cu semnificații simbolice:
O ceremonie cu deosebite semni

ficații. ilustrînd stima și considera
ția de care se bucură în Nepal pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, a avut loc 
marți dimineața. Invitați de gazde, 
inalții soli ai poporului român au 
plantat arborii prieteniei „Shringe" 
în grădina botanică din Godawari, în 
apropiere de Katmandu.

A participat tovarășul Valentin 
Ceaușescu.

Au fost prezenți tovarășii Dimitrie 
Ancuța, lean Totu, alte persoane ofi
ciale române și nepaleze.

Inalții oaspeți români au fost 
întîmpinați și salutați cu deosebită

VIZITA LA COMPLEXUL DE MONUMENTE „HANUMAN DHOKA"
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășul Valentin Ceaușescu, 
au vizitat complexul de palate și 
clădiri „Hanuman Dhoka".

înalții oaspeți au fost salutați de 
ministrul de stat pentru educație și 
cultură.. Keshar Bahadur Bista, de 
directorul general al Departamentu
lui Arheologiei.

Ministrul de stat pentru educație 
și cultură a exprimat președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu gratitudinea gazdelor pen
tru onoarea ce li s-a făcut prin 
această vizită.

Complexul vizitat a reprezentat, 
vreme de secole, centrul orașului 

dumneavoastră, domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu, și doamnă Elena 
Ceaușescu, salutul nostru călduros și 
urarea de bun venit, vă dorim viață 
îndelungată, sănătate și fericire ! în 
numele cetățenilor capitalei adresăm 
poporului român prieten călduroase 
salutări și urarea de a obține noi 
succese pe calea progresului și pros
perității !“, a spus vorbitorul.

Primarul capitalei nepaleze a evi
dențiat, în continuare, dragostea 
pentru natură, pentru tradiții și obi
ceiuri, pentru libertate și indepen
dență, ca și experiențele istorice ale 
popoarelor român și nepalez. „Dum
neavoastră, domnule președinte, cu
noscut susținător al cauzei păcii, al 
colaborării internaționale — a subli
niat primarul — sînteți întruchiparea 
adevăratului spirit al națiunii ro
mâne".

Referindu-se la poziția României 
în probleme ale vieții internaționale, 
vorbitorul a subliniat că Nepalul, 
tară nealiniată și în curs de dezvol
tare, apreciază în mod deosebit în
țelegerea și sprijinuj consecvent al 
României pentru mișcarea de neali
niere, pentru cauza statelor în curs 
de dezvoltare. „Urmărim cu cea mai 
mare simpatie, a spus el în conti
nuare. eforturile poporului român în 
direcția promovării armoniei și în
țelegerii regionale, în Peninsula 
Balcanică. Efortul dumneavoastră de 
a face din Balcani o zonă a păcii și 
colaborării, liberă de arme nucleare 
și chimice, se bucură, domnule pre
ședinte, de sprijinul poporului nepa
lez. Ca prieteni buni, ne bucurăm 
de progresele înregistrate de poporul 
român, sub conducerea dumneavoas
tră înțeleaptă și destoinică".

căldură de ministrul silviculturii și 
îmbunătățirilor funciare. Hem Baha
dur Malla, de alți membri ai guver
nului, de oameni de știință.

în aplauzele celor prezenți, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu plantează cei 
doi arbori cărora, apoi, le toarnă apă 
la rădăcină. Gazdele exprimă calde 
mulțumiri inalților oaspeți români, 
relevind că acești arbori, care rămîn 
veșnic verzi, reprezintă un simbol al 
prieteniei ce se întărește și se dez
voltă între popoarele celor două țări. 
Alături de cei doi arbori au fost a- 
șezate două plăci purtind inscrise nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

vechi, reunind 36 de palate și alte 
construcții monumentale ridicate în
tre anii 1200—1769. De-a lungul tim
pului, el a reprezentat locul pentru 
întilniri publice, ceremonii și de 
apărare pentru populația orașului.

în prezent, întregul complex a 
devenit un muzeu, care adăpostește 
numeroase exponate de mare impor
tanță istorică, de o deosebită valoare 
artistică.

în încheierea vizitei, înalții oaspeți 
români au avut cuvinte de apreciere 
față de eforturile desfășurate de 
autoritățile și oamenii de știință ne
palezi pentru ocrotirea acestui pa
trimoniu cultural național.

în încheiere, primarul orașului 
Katmandu a exprimat aprecierea și 
recunoștința cetățenilor capitalei 
nepaleze pentru sprijinul acordat de 
România proclamării Nepalului ca 
zonă a păcii.

Mesajul de salut, prezentat într-o 
casetă de argint, a fost înmînat pre
ședintelui României.

în aplauzele celor prezenți, a 
luat cuvîntul președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul

Întîlnire cu personalități 
ale vieții politice nepaleze

Marți seara, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întilnit cu personali
tăți ale vieții politice din Nepal.

A participat tovarășul Valentin 
Ceaușescu.

Au luat parte tovarășii Dimitrie 
Ancuța și loan Totu.

în acest cadru, ’președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut cordial cu 
primul ministru al guvernului nepa
lez, Marich Man Singh Shrestha, șf 
ministrul afacerilor externe, Shai- 
lendra Kumar Upadhyaya, continuînd 
schimbul de păreri cu privire la 
promovarea raporturilor de prietenie 
și conlucrare dintre România și 
Nepal, la ridicarea lor pe un plan 
superior.

Cu acest prilej, a fost oferită o 
recepție, care a reunit membri ai 

plantarea unor arbori ai prieteniei
președintele Republicii Socialiste 
România, și al tovarășei Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, precum și data acestei zile 
memorabile, care vor reaminti, peste 
ani. de solia de pace și prietenie a 
inalților oaspeți români în Nepal.

în continuare, gazdele înfățișează 
importanța acestei grădini botanice, 
care de-a lungul timpului s-a trans
format intr-un centru de cercetare 
științifică, menit să asigure ocrotirea 
florei nepaleze. această avuție națio
nală. Aici la poalele munților Phul- 
chok, pe un platou situat la o altitu
dine de 1 500 m se află, de altfel, cea

Depunerea unei
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a depus o coroană de flori 
la Monumentul Martirilor.

La solemnitate a participat tovară
șul Valentin Ceaușescu.

înalții oaspeți români au fost În
soțiți de membri ai guvernului ne- 
palez.

După depunerea coroanei de flori, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au păstrat un 
moment de reculegere.

Inalții oaspeți români au semnat 
apoi în Cartea de onoare a monu
mentului.

Nicolae Ceaușescu, ale cărui idei și 
aprecieri au fost urmărite cu deo
sebit interes de întreaga asistență, 
care a aplaudat în repetate rînduri.

La încheierea adunării, membrii 
parlamentului capitalei nepaleze au 
ținut să se fotografieze împreună cu 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
marcînd astfel un moment memora
bil in raporturile de prietenie dintre 
țările și popoarele noastre.

guvernului, al parlamentului, alți 
reprezentanți al vieții publice, pre
cum și șefii misiunilor diplomatice 
acreditați în Nepal.

Cei prezenți au ținut să pre
zinte omagiile lor președintelui 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena 
Ceaușescu, inalții oaspeți români 
fiind salutați cu deosebită considera
ție și caldă cordialitate. Personali
tățile vieții politice nepaleze au 
adresat șefului statului român vii 
mulțumiri pentru vizita efectuată, 
au exprimat profunda satisfacție 
pentru dialogul la nivel înalt care a 
avut loc cu acest prilej, convingerea 
că întîlnirea dintre președintele 
României și regele Nepalului consti
tuie un eveniment memorabil care a 
deschis largi perspective dezvoltării 
raporturilor de prietenie, colaborării 
între popoarele celor două țări.

mai mare parte din cele peste 7 000 
de specii de plante inventariate pină 
în prezent în Nepal, grădina și cen
trul de cercetări științifice ocupînd 
peste 60 de hectare. O preocupare 
deosebită a specialiștilor o reprezintă 
cercetările privind cultivarea și va
lorificarea plantelor medicinale.

în acest cadru, este exprimată con
vingerea că și în acest domeniu se 
va statornici o conlucrare strînsă în
tre specialiștii nepalezi și români.

După semnarea in cartea de onoa
re, inalților oaspeți români le sint 
adresate din nou cele mai vii mul
țumiri și profundă recunoștință pen
tru faptul că au răspuns invitației 
de a planta arborii prieteniei.

coroane de flori
Ridicat în semn de cinstire a ce

lor care și-au dat viața in lupta 
pentru libertate și independență na
țională, Monumentul Martirilor are in 
partea superioară a semicercului sta
tuia fostului rege Tribhuvan Bir Bik- 
ram Shah Dev, care a condus revo
luția din anii 1950—1951 și a pus ba
zele actualului sistem politic al 
țării.

Ceremonia depunerii coroanei da 
flori a reprezentat un nou prilej 
pentru cetățenii din capitala nepa- 
leză de a-i saluta cu cele mai alesa 
sentimente de stimă pe inalții oas
peți români.

I
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ÎN CÎT MAI CONDIȚII A TUTUROR SARCINILOR ECONOMICE

ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURĂ

Acțiuni ferme, măsuri eficiente
pentru valorificarea integrală 

a resurselor energetice refolosibile
în cadrul acțiunilor inițiate fn județul Brașov pentru economisirea 

energiei electrice si combustibililor, organele și organizațiile de partid, 
consiliile oamenilor muncii acordă o importanță majoră recuperării și 
valorificării resurselor energetice refolosibile, rezultate din procesele de 
producție. Această acțiune iși găsește deplină justificare in faptul că 
potențialul anual al acestor resurse este echivalent cu aproape un mi
lion tone combustibil conventional. în urma măsurilor inițiate in ulti
mii ani. pentru dotarea unităților industriale cu echipamente de recu
perare, ca și pentru întreținerea acestora intr-o bună și permanentă sta
re de funcționare, numai în anul trecut au putut fi recuperate și va
lorificate resurse energetice refolosibile cu un potențial de peste 600 mii 
tone combustibil convențional. Se poate afirma că rezultatele obținute 
în acest domeniu de industria județului Brașov sini deosebite. Iată ce 
relevă experiența unor unități reprezentative ale județului, care dispun 
de cel mai important volum de resurse energetice refolosibile.

La Combinatul chimic din Orașul 
Victoria s-au recuperat și valorificat 
anul trecut resurse energetice se
cundare echivalente cu un potențial 
de circa 120 000 tone combustibil 
convențional. Una din resursele cele 
mai importante recuperate o consti
tuie căldura din gazele de cracare 
ale diferitelor instalații, în mod deo
sebit de la instalația de metanol IV, 
la care se adaugă condensul tot de 
la această secție. Cea mai mare par
te din căldura recuperată este folo
sită in procesul de producție, iar o 
cantitate mai redusă — cea conținu
tă în condensul impurificat — se fo
losește Ia încălzirea și asigurarea 
apei calde menajere pentru 750 apar
tamente din Orașul Victoria, ca și a 
unei sere de 4 hectare din apropiere.

Așa cum preciza ing. Gheorghe 
Pria, șeful serviciului plan-dezvolta- 
re. perseverind pe această linie, co
lectivul combinatului a trecut și la 
recuperarea și valorificarea altor re
surse.

I — în prezent, ne declară dinsul, se 
apropie de sflrșit lucrările de recu-

■ perare a căldurii conținute în gazele 
reziduale de la instalațiile de for
mol, cu care urmează să se producă 
50 tone abur tehnologic pe oră. Nu
mai pe această cale se va econo
misi anual o cantitate de circa 7 600 
tone combustibil convențional. Recu
perarea altor resurse energetice se
cundare. de Ia alte instalații, va per
mite să asigurăm în continuare a- 

’ gen tul termic pentru încălzirea altor 
250 apartamente, care se vor ridica 
în viitor în cartierul Gării din Vic
toria.

! O Importantă realizare în acest do
meniu o va constitui utilizarea, la 
fabricarea metanolului, a bioxidu- 

’lui de carbon rezidual rezultat de la 
instalația de amoniac din cadrul 
Combinatului chimic Făgăraș, care la * 
ora actuală se pierde, înlocuind în 
felul acesta bioxidul de carbon pe 
care chimiștii din Orașul Victoria îl 
realizează din gaz metan. în felul 
acesta se va economisi anual o can
titate de aproape 35 milioane metri 
cubi de gaz metan. Lucrarea urmea
ză să fie finalizată în acest an.

Potențialul resurselor energetice 
refolosibile la Combinatul chimic din 
Făgăraș este apreciat la circa 339 000 
tone combustibil convențional. Din 
această cantitate, anul trecut s-au 
valorificat in procesele de producție 
mai bine de 271 mii t.c.c. Ponderea 
acestora o dețin resursele termice 
provenite din reacții chimice exo- 
terme și ele stnt folosite la produ
cerea aburului tehnologic necesar 
acționării turbocompresoarelor, tur
binelor, pompelor, pentru care nu se 
mai folosește energie electrică. La 
ora actuală, în combinat se desfă
șoară o importantă acțiune de recu
perare și valorificare a unor resurse 
energetice refolosibile pentru care 
proiectantul nu prevăzuse soluții în 
acest sens.

— Aceste resurse, care se evacuea
ză In atmosferă, situație care parțial 
se menține și In prezent, ne spune 
ing. Grigore Lazăr, șeful secției amo- 
riiac-acid azotic, sînt evaluate in 
secția noastră la 48 000 t.c.c. Din a-

cestea, peste 10 000 t.c.c. — sub for
ma căldurii de condens — sînt valo
rificate pentru încălzirea a 150 metri 
cubi apă brută folosită la deminera- 
lizarea apei de cazan. Alte resurse 
cu un potențial de 5 000 t.c.c. pe an 
se folosesc la încălzirea grupurilor 
sociale și a spațiilor anexe. Ponde
rea acestor resurse, echivalente cu 
33 000 t.c.c., constă in apa de răcire 
de la instalația de amoniac. Ele se 
vor folosi încă din acest an la încăl
zirea și prepararea apei calde mena
jere a circa 3 000 de apartamente în 
municipiul Făgăraș, care se vor ri
dica aici in viitorii ani. Lucrările

Din păcate însă, deși consiliul teh
nic al întreprinderii a avizat acest 
proiect cu doi ani în urmă, lucrarea 
nu este demarată nici acum din cau
za intirzierii de către I.C.Ș.I.T.P.S.C. 
București a modificărilor cerute de 
către beneficiar cu ocazia avizării. 
Uzina depune eforturi pentru ca a- 
cest proiect să fie finalizat în tim
pul cel mai scurt posibil, astfel incit 
lucrarea cu o valoare de peste 30 
milioane lei să poată fi prinsă în 
programul de investiții pe acest an.

O serie de acțiuni notabile in a- 
ceastă direcție se întilnesc și la în
treprinderea „Tractorul" Brașov. Re
ținem mai întii faptul că specialiștii 
și cercetătorii de aici au conceput 
și realizat un recuperator care preia 
căldura conținută în gazele arse de 
la cuptoarele din forjă. Cu ea se în
călzește apa pe care o livrează unei 
stații de preparare a apei calde me
najere pentru o parte din grupurile 
sociale din întreprindere.

— Problema recuperării acestor 
resurse, ne spune Călin Marinescu, 
inginer-șef mecano-energetic al uzi
nei, ne preocupă zi de zi. Dovada că 
noi nu ne mulțumim cu ce am rea
lizat pină acum este și faptul că pe 
Ungă stația de preparare a apei

Ancheta „Scînteii" în județul Brașov

respective în cadrul Instalației sînt 
practic încheiate.

Dr. ing. Horia Coman, directorul 
general al G.I.G.C.L. Brașov, ne-a 
dat asigurări că și rețeaua de termo- 
ficare a ansamblului de locuințe se 
va finaliza la timp, astfel îneît încă 
aceste resurse să poată fi parțial va
lorificate neintîrziat.

Strădanii demne de laudă în acest 
domeniu se întilnesc și Ia întreprin
derea de autocamioane Brașov. Pro
blema recuperării și valorificării re
surselor energetice secundare cu un 
potențial de 22 600 tone combustibil 
convențional a fost și este gîndjtă 
și abordată in mod unitar. Nu s-a 
acționat dispersat, cu jumătăți de 
măsură. Concret, acțiunea a început 
prin modernizarea constructivă și 
tehnologică a cuptoarelor, cărora 
li s-a mărit In felul acesta ran
damentul termic. în paralel cu 
aceasta, cuptoarele au fost dotate cu 
echipamentele de recuperare pri
mară a căldurii conținute în ga
zele de ardere din forjă. O bună 
parte din căldura intrată în recupe
ratoare este folosită acum la preîn- 
călzirea aerului de combustie intro
dus în cuptoare, sporindu-le și mai 
mult randamentul termic. Așa se 
face că mai bine de jumătate din 
cele 13 837 tone combustibil conven
țional, cit se economisește pe uzină 
prin recuperarea resurselor energeti
ce refolosibile, provin din secția 
forjă.

— Și deoarece, ține să precizeze 
Ștefan Havady, inginer proiectant in 
cadrul compartimentului energetic- 
șef, din recuperatoare mai ies gaze 
conținînd o cantitate importantă de 
căldură (circa 300—500 grade Celsius) 
care se pierde la coș, ne-am propus 
să trecem la etapa a doua: să recu
perăm și aceste gaze. Cum ? Prin 
dotarea cuptoarelor și cu recupera
toare de căldură secundară, care să 
rețină și această căldură, urmînd ca 
ea să fie folosită la prepararea apei 
calde menajere și care. împreună pu 
reouperarea și a altor resurse ter
mice. va permite uzinei să asigure 
apa caldă menajeră necesară pentru 
circa 30 000 apartamente din cartie
rul Steagul Roșu și pentru necesită
țile proprii.

calde menajere existentă, și care a 
livrat pină acum grupurilor sociale 
din uzină (in doi ani de existență) 
mai bine de 1,5 milioane metri cubi 
de apă caldă menajeră, alături de 
aceasta se mai află în construcție 
încă o stație asemănătoare, care ne 
va permite să asigurăm apă caldă 
menajeră și pentru restul grupurilor 
sociale, ca și Dentru spitalul și li
ceul „Tractorul".

Din cele relatate de inginerul-șef 
al întreprinderii rezultă că uzina a 
încheiat contracte cu I.C.Ș.I.T.P.S.C. 
filiala Cluj și Combinatul de utilaj 
greu Iași pentru stabilirea soluției 
de recuperare a căldurii ’ din gazele 
de Ta cubilotiri cu un conținut de 
sulf .de peste 1 la sută și, respectiv, 

■ pentru echiparea unor cuptoare- din 
cele două forje cu arzătoare autore- 
generative. Singurul neajuns al ce
lor două contracte îl constituie ter
menele de realizare prea îndepărtate.

Evident, toate acestea sînt preocu
pări care nu pot fi contestate. Nu
mai că aici, la „Tractorul", cîștigul 
rezultat în urma acestor preocupări 
putea fi mult mai mare dacă spe
cialiștii uzinei ar fi procedat cum au 
procedat colegii lor de la întreprin
derea de autocamioane, în sensul ca 
acțiunea de recuperare a căldurii de 
la forjă să înceapă cu recuperarea 
primară a acestor resurse, adică cu 
folosirea căldurii de la cuptoarele 
din forjă, mai întîi la preîncălzirea 
aerului de combustie introdus in 
cuptoare, ceea ce ar fi dus la mă
rirea randamentului acestora și abia 
apoi, In etapa a doua, să se treacă la 
recuperarea secundară a acestei căl
duri. Apoi, din discuțiile avute aici, 
nu s-a desprins intenția că specia
liștii uzinei ar urmări ca la aceleași 
cuptoare la care sînt montate recu
peratoare care încălzesc apa să se 
adapteze șl recuperatoare primare 
care să folosească o parte din căl
dura rezultată din cuptoare și Ia pre- 
lncălzirea aerului de combustie, deși 
la ora actuală circa jumătate din 
căldura ieșită din cuptoare se iro
sește.

în încheierea anchetei noastre, am 
solicitat părerea ing. Fănel Toma, 
lnspectorul-șef al Inspectoratului te
ritorial pentru controlul gospodăririi

combustibililor și energiei Brașov, 
care a ținut să menționeze :

— Rezultatele obținute la nivelul 
județului trebuie apreciate ca po
zitive. Ele dovedesc răspunderea cu 
care s-au implicat organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii, 
specialiștii din întreprinderi in a- 
ceastă importantă acțiune. Fără a 
subaprecia însă eforturile depuse și 
rezultatele înregistrate pină acum în 
recuperarea și valorificarea resurse
lor energetice secundare, și dacă ți
nem seama de exigențele și indica
țiile conducerii partidului, nu ne pu
tem declara pe deplin mulțumiți a- 
tît timp cit în întreprinderile jude
țului rămin încă nevalorificate re
surse cu un potențial de circa 300 000 
tone combustibil convențional. Or, 
acest lucru este greu de înțeles dacă 
ținem seama că de la publicarea De
cretului Consiliului de Stat 620 s-au 
scurs 15 ani, iar de la republicarea 
lui 10 ani.

— Ce considerați .că trebuie între
prins in continuare pentru a da un 
nou impuls acestei acțiuni ?

— O reconsiderare a acestei ac
țiuni ; schimbarea opticii unor ca
dre — atit la nivelul întreprinderi
lor, cît și al centralelor industriale, 
al ministerelor și institutelor de cer
cetare și proiectare. Cînd spun re
considerare mă refer la întregul pro
ces de recuperare și valorificare. în- 
cepind cu reinventafierea acestora 
și terminînd cu eficiența valorifică
rii lor. Apoi se impune să fie elimi
nate subiectivismul și formalismul în 
inventarierea și raportarea acestor 
resurse. în acest scop aș propune ca 
la inventarierea și evaluarea acestor 
resurse, ca și în stabilirea soluțiilor 
de recuperare și valorificare să fie 
antrenați specialiști, cercetători și 
proiectanți din afara unităților res
pective, inclusiv de la institutele de 
cercetare și proiectare, centre uni
versitare etc. S-ar elimina subiecti
vismul și raportările fictive. Se im
pune de asemenea ca accentul prin
cipal să fie pus pe recuperarea și 
valorificarea primară a acestor re
surse, în sensul ca ele să fie valori
ficate cu prioritate în procesele de 
fabricație și abia atunci și acolo unde 
acest lucru nu este posibil șă se re
curgă Ia recuperarea lor secundară, 
adică pentru prepararea apei calde 
menajere sau încălzirea unor hale.

La cele relatate de lnspectorul-șef 
al Inspectoratului teritorial pentru' 
controlul gospodăririi combustibili
lor și energiei ar mai fi de adăugat 
necesitatea de a se trece neintîrziat 
la întocmirea atit la nivelul între
prinderilor, cît și al județului a unor 
programe unitare de recuperare și 
valorificare a resurselor refolosibile, 
care să cuprindă la nivelul fiecărei 
întreprinderi, pe secții, instalații și 
utilaje soluțiile stabilite, cu terme
ne și răspunderi precise. în acest 
scop este de datoria ministerelor, 
centralelor industriale și institutelor 
de cercetare și proiectare să acorde 
întreprinderilor mai mult sprijin 
decit pină ^cum în asigurarea cu 
proiecte și echipamente de recupera
re cu grad ridicat de eficiență.

Cu puțin timp în urmă, secretaria
tul comitetului județean de partid a 
analizat modul în care se desfășoară 
această acțiune, stabilind unele mă
suri care să ducă la impulsionarea și 
accelerarea ei. Important este acum 
ca măsurile stabilite să fie urmărite 
cu fermitate, să fie învinsă inerția 
și lipsa de răspundere care se ma
nifestă la unele cadre și consilii ale 
oamenilor muncii față de această 
importantă sarcină trasată de partid.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteli”

ÎN INVESTIȚII

Toate obiectivele - în funcțiune la termen!
1

(Urmare din pag. I)
prevăzute. Cu condiția ca toate mă
surile stabilite în comun de construc

tori și beneficiari să fie duse riguros 
la îndeplinire, iar furnizorii să li
vreze la termenele stabilite materia
lele și utilajele contractate.

Cînd furnizorii nu-și respectă 
propriile angajamente...

La întreprinderea de articole teh
nice din cauciuc și cauciuc regene
rat din Tirgu Jiu se află în execu
ție Un important obiectiv de inves
tiții. în cadrul căruia se realizează, 
in premieră națională, două capaci
tăți de producție : instalația de re
condiționat benzi transportoare și 
instalația de recondiționat tamburi 
cu învelișuri din cauciuc uzate. Este 
vorba de două adevărate uzine des
tinate recuperării și valorificării 
unor mari cantități de materiale fo
losite în tehnologia de extracție a 
cărbunelui. Punerea în funcțiune a 
primei instalații, prevăzută cu o ca
pacitate de recondtționare de 3 300 
tone pe an, va permite recuperarea 
a peste 85 Ja sută din componentele 
benzilor de transport. în același flux 
tehnologic sint cuprinși și tamburii, 
piese de bază din sistemul de acțio
nare a benzilor transportoare, alcă- 
tuiti din corpuri metalice, cu înveliș 
exterior din cauciuc. în cadrul in
stalației amintite vor fi recondițio
nate anual atit straturile de cauciuc 
protector, cit șl cilindrii metalici, la 
peste 700 de tamburi.

Așa eum am mai arătat in pagi
nile ziarului nostru, deși Începutul

lucrărilor a fost marcat de o serie 
de dificultăți, în a doua parte a anu
lui trecut beneficiarul a acționat mai 
ferm pentru organizarea activității 
pe șantier șt accelerarea montajului 
tehnologic. Ca urmare, au fost crea
te condiții pentru finalizarea primei 
instalații la termenul prevăzut. Rea
litatea prezentă dovedește insă că 
perseverenta beneficiarului a fost de 
scurtă durată : instalația de recon
diționat benzi nu este realizată con
form promisiunilor. Mai mult, sta
diul actual al montajului nu a atins 
nici măcar nivelul stabilit pentru 
luna decembrie din anul trecut. 
„Fiind unicate, ne explică inginerul 
Mihai Manea, șeful biroului investi
ții. aceste instalații cuprind în fluxul 
tehnologic utilaje de mare complexi
tate. unele neomologate, realizate în 
paralel cu desfășurarea investiției. 
Dintr-un motiv sau altul, furnizorii 
nu și-au respectat angajamentele. 
Așa, de pildă, cele două prese de vul- 
canizat. deși aveau termen de pre
dare Ia sfirșitul anului trecut, nu au 
fost nici acum livrate de către în
treprinderea de mașini grele Bucu
rești. Admițînd că ele vor fl expe
diate în această lună — montajul va

dura cel puțin 4 luni — înseamnă că 
va fi depășit și cel de-al doilea ter
men de punere în funcțiune, prevă
zut la 1 iunie anul curent".

Tinind seama de faptul că celelalte 
utilaje de bază din structura instala
ției de recondiționat benzi au fost 
însă livrate la timp și in ordinea de 
montaj se pune întrebarea : de ce, 
totuși, montajul a decurs și continuă 
să decurgă anevoios ? „Tot din vina 
furnizorilor !“ — afirmă fără echivoc 
beneficiarul. Și sînt aduse o serie de 
argumente : întreprinderea de celu
le electrice Băilești nu a livrat ce
lulele electrice contractate ; între
prinderea de panouri și tablouri e- 
lectrice Alexandria nu a asigurat ta
blourile comandate ; întreprinderea 
„Electroputere" Craiova nu a livrat 
transformatorul de 1 600 kVA. în 
consecință, nu a fost realizat nici 
sistemul de alimentare cu energie 
electrică necesar pentru efectuarea 
unor lucrări din fluxul de montaj, 
„în aceste condiții, ne-a spus mais
trul Gheorghe Ghilduș, de la brigada 
Tirgu Jiu a Antreprizei de instalații 
montaj Craiova, a trebuit să ne di
minuăm simțitor activitatea, deși de 
mai bine de patru luni sîntem pre- 
zenți aici cu 53 de oameni. Nici 
acum, cînd vremea s-a ameliorat, nu 
putem să ne organizăm activitatea 
în schimburi prelungite, tocmai da
torită tergiversărilor si discontinui
tății în asigurarea fronturilor de 
lucru".

Desigur, fiecare subansamblu și 
reper are importanța lui în desfășu
rarea montajului tehnologic. Lucru 
bine știut si de beneficiar. Ca urma

re. reprezentanții săi au făcut o serie 
de demersuri și intervenții pe lingă 
furnizorii în cauză. Dar acestea s-au 
rezumat deseori la apeluri telefonice, 
la acorduri verbale, concretizate, 
bineînțeles, prin... promisiuni neono
rate. Au lipsit fermitatea și exigența 
in coordonarea cu competentă și res
ponsabilitate a tuturor acțiunilor ce 
condiționează realizarea acestei in
vestiții. Ritmul „de voie" al activi
tății pe șantier, precum și neîncre
derea reciprocă instalată in relațiile 
dintre beneficiar și unii furnizori de 
utilaje amenință respectarea noului 
termen de punere in funcțiune.

La cealaltă instalație, de recondi
ționat tambur!, a fost realizată hala 
propriu-zisă și a început turnarea 
fundațiilor pentru utilaje. Dar numai 
atit. deși termenul de dare in folo
sință, reprogramat, este stabilit în 
luna aprilie. Pentru această capacita
te trebuie urgent livrate două utila
je de bază : strungul de decojit 
tamburi. de către întreprinderea de 
utilaj greu Craiova, și instalația de 
sablat cu alice din electrocorindon. 
realizată la Combinatul de utilaj 
greu din Cluj-Napoca. Menționăm că 
ambele aveau termen de livrare în 
anul trecut.

Pe șantier sînt forțe umane si mij
loace tehnice suficiente pentru acce
lerarea montajului. Este necesar insă 
ca atit beneficiarul, cit și furnizorii 
angajați in realizarea acestor capaci
tăți să manifeste mal multă prompti
tudine în respectarea angajamente
lor asumate.

Ion STANC1U 
Dumitru PRUNA

Campania de primăvară 
- pregătită exemplar!

In anul acesta agriculturii din județul Timiș li revin 
sarcini deosebit de complexe. Nivelurile de producție 
stabilite și angajamentele asumate, atit în sectorul 
vegetal, cît și în cel ai. creșterii animalelor sînt sub
ordonate obiectivului central ca județul, în ansamblu, 
să aspire, încă în acest an, la obținerea înaltului titlu 
de „Erou al Noii Revoluții Agrare". Peste 100 de uni
tăți cooperatiste și de stat s-au angajat în acest sens 
să îndeplinească criteriile prevăzute la cel puțin una 
sau două culturi sau în zootehnie pentru obținerea 
acestui inalt titlu.

Este un obiectiv ambițios, dar pe deplin posibil de 
realizat, dacă ținem seama că în ultimii ani lucră
torii ogoarelor timișene au dobîndit o bogată expe
riență, concretizată în rezultate de producție din ce in 
ce mai bune. Anul trecut, bunăoară, în județul Timiș 
s-a realizat cea mai mare recoltă de cereale —

aproape 2,4 milioane tone — din istoria acestor me
leaguri.. Cu toate acestea, cu excepția orzului și a ore
zului, la celelalte culturi producțiile nu s-au situat 
încă la nivelul posibilităților. Este și motivul pentru 
care, in spiritul exigențelor formulate de secretarul ge
neral al partidului/ tovarășul Nicolae Ceaușescu, co
mitetul județean de partid a supus unei analize atente 
și aprofundate rezultatele obținute în anul trecut, 
pentru a depista neajunsurile manifestate și cauzele 
care le-au generat. Pe această bază a fost stabilit un 
vast program de măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății in toate sectoarele producției agricole, care să 
permită realizarea producțiilor mari prevăzute in acest 
an. In continuare, vom prezenta, în esența lor, citeva 
dintre măsurile preconizate, de un interes deosebit 
pentru sectorul producției vegetale.

Activitatea gîndilă și organizată gospodărește 
- la baza recoltelor acestui an!

Jn prim plan — fo
losirea integrală a 
pâmîntului și crește
rea fertilității soluri
lor. „In mod obiectiv și 
necesar — ne preciza to
varășul Aurel Lăzureanu. 
secretar al comitetului ju
dețean de partid — am si
tuat în centrul preocupări
lor noastre grija pentru 
măi buna folosire a între
gului fond funciar, con
comitent cu realizarea în
tregului complex de măsuri 
pentru sporirea capacității 
de producție a tuturor ca
tegoriilor de pămînt. In 
anii anteriori s-a acumulat 
in aceste domenii o bogată 
experiență, pe care vrem 
s-o amplificăm in acest an. 
Mai exact, prin programele 
întocmite, urmărim ca pe 
consilii agroindustriale, uni
tăți agricole, pină la nivel 
de ferme, să, șe realizeze 
întocmai sarcinile stabilite, 
pentru a putea fi reluate 
lucrările în mod ciclic". 
Pentru amploarea obiecti
velor stabilite în aceste do
menii, este suficient să 
arătăm că, în baza progra
mului județean privind or
ganizarea teritoriului, in
troducerea asolamentelor și 
creșterea fertilității soluri
lor în perioada 1986—1990, 
în acest an se va definitiva 
organizarea teritoriului și 
introducerea asolamentelor 
într-un număr de 55 uni
tăți agricole, studiile agro- 
chimice urmind să se efec
tueze pe o suprafață de 
176 000 hectare de teren 
agricol. Totodată, în scopul 
creșterii fertilității soluri
lor vor fi administrate pes
te 2,2 milioane tone de în
grășăminte organice și de
jecții lichide șl vor continua 
lucrările de amendare a so
lurilor acide pe 41 600 hec
tare, iar cele de ameliora
re a sărăturilor — pe 22 000 
hectare. Pentru afînarea 
solurilor puternic compac
tate, scarificarea se va e- 
xecuta pe 138 000 hectare, 
iar subsolajul — pe 130 000 
hectare".

Toate aceste lucrări, la 
care trebuie adăugate cele 
menite să asigure funcțio
narea și exploatarea opti
mă a sistemelor de dese
care. care cuprind aproape 
întreaga suprafață a jude
țului, precum și introdu
cerea sistemului antiero- 
zional de agricultură spe
cific pe terenurile în pan
tă, sînt de natură să cree
ze condiții favorabile ob
ținerii de recolte mari.

deosebit rețin atenția cele 
referitoare la îmbunătăți
rea tehnologiilor de cultu
ră, in scopul eliminării 
unor neajunsuri manifes
tate în anii anteriori. Ast
fel, dacă în toamna trecu
tă numai 93 la sută din 
sămînța pentru cereale pă- 
ioase a fost din categorii 
biologice superioare, pen
tru anul acesta, datorită 
organizării judicioase a 
producerii semințelor, se 
vor asigura numai semințe 
din categoriile elită și în
mulțirea întii. Modificări 
esențiale au fost aduse și

culturii, pe aceeași supra
față, cel puțin o dată la 
patru ani.

„Anumite modificări in 
tehnologia culturilor — ne 
spunea tovarășul . Iulian 
Pușcă, director cu produc
ția vegetală la direcția a- 
gricolă — au fost impuse 
de unele condiții concrete 
de lucru din acest an. 
Bunăoară, în condițiile uti
lizării în cantități mai mici 
a îngrășămintelor chimice 
și mai ales a erbicidelor, 
prin modificările aduse 
tehnologiilor urmărim să 
compensăm o parte din e-

Citeva din măsurile preconizate pentru 
executarea lucrărilor la un înalt nivel 

agrotehnic in unitățile agricole 
din județul Timiș

Tehnologiile de cul
tură — adaptate la 
condițiile concrete de
producție. Intre măsu
rile stabilite de comitetul 
județean de partid în mod

structurii hibrizilor de po
rumb cultivați. Pe baza re
zultatelor din loturile de
monstrative înființate în 
toate unitățile agricole, 
dar și a rezultatelor cerce
tării științifice, în această 
primăvară ponderea hibri
zilor din grupele timpurii 
și semitimpurii va crește 
la 75 la sută, urmînd ca 
hibrizii tardivi să ocupe 
numai 25 la sută din su
prafața cultivată. Este o 
schimbare de optică radi
cală, dar absolut justifica
tă de condițiile specifice 
județului. Prin aceasta s-a 
urmărit rezolvarea a două 
probleme majore. In pri
mul rînd, asigurarea fura
jelor cît mai repede, in 
lunile august și septem
brie, pentru marele Com
binat agroindustrial Timiș 
— de creștere și industria
lizare a cărnii de porc și 
apoi crearea condițiilor 
pentru însămtnțarea cît 
mai devreme a cerealelor 
păioase, deoarece 40 la 
sută din suprafața cu grîu 
urmează după porumb.

La fel de importante sînt 
modificările aduse în zo
narea și amplasarea mai 
corectă a culturii sfeclei 
de zahăr, fapt impus de o 
anume neglijare a acestor 
aspecte la plantele tehnice 
în general. Astfel, a cres
cut suprafața cu sfeclă în 
zonele 1 și 2 dș favorapi- 
litate, dar fără ca această 
plantă să fie scoasă din zo
nele 3 și 4. Dimpotrivă, și 
în aceste zone există par
cele cu grad ridicat de fa- 
vorabilitate pentru sfecla 
de zahăr. Problema a con
stat în identificarea exactă 
a acestora, ineît amplasa
rea să nu se mai facă la 
voia întîmplării și, fapt 
important, să se poată pla
nifica o suprafață cu sfeclă 
care să permită rotația

fectul acestor substanțe. 
Este un lucru ce se poate 
realiza, și numai excesul 
de erbicide nu ne-a pus în 
situația să gîndim cum să 
procedăm. Pentru toa
te culturile prăsitoare a- 
vem pusă la punct o 
schemă de lucru, care 
permite reducerea la mini
mum a spațiului de pro
tecție pentru organele ac
tive de la cultivatoare, 
ceea ce asigură distruge
rea aproape completă a 
buruienilor. Sint două 
faze. în prima fază, la se
mănat, un agregat simplu, 
atașat în spatele tractoru
lui, deschide două rigole 
cu distanța între ele cit 
ecartamentul roților din 
față și de dimensiunea 
pneurilor. Pe aceste ri
gole intră apoi tractoa
rele la întreținerea cul
turilor, ele avînd rolul de a 
ghida strict direcția, prin 
aceasta micșorindu-se zona 
de protecție și, implicit, 
mărindu-se zona activă a 
organelor active de la cul
tivatoare. care au fost pre
văzute cu cite două ari
pioare suplimentare. cu 
scopul de a arunca pămîn- 
tul pe centrul intervalului, 
acoperindu-se și înăbușin- 
du-se buruienile netăiate", 
în aceeași ordine de idei, 
se înscrie și măsura ca 
toate semănătorile pentru 
culturile prăsitoare să fie 
echipate cu fertilizatoare, 
astfel îneît, o dată cu se
mănatul să se facă si ad
ministrarea pe rînd a în
grășămintelor chimice. Pro- 
cedîndu-se în acest mod, 
așa cum demonstrează și 
rezultatele cercetării știin
țifice, chiar 
îngrășăminte 
față de cele 
mod obișnuit.

cu doze de 
la jumătate 
practicate în 
dar aplicate

localizat pe rînd. cit mai 
aproape de rădăcina plan

telor, se poate obține ace
lași spor de producție.

Mecanizatorii sînt 
gata pentru a începe 
munca în cîmp! Esteo 
constatare atestată de fap
tul că toate pregătirile 
au fost încheiate. Si nu 
oricum, ci la un înalt ni
vel calitativ. Anul acesta 
se va lucra numai cu a- 
gregate complexe, in total 
3140 agregate, care vor 
executa simultan mai mul
te lucrpri de bază. A fost 
chiar definitivată pe fie
care unitate agricolă or
ganizarea taberelor de 
cimp, in număr de 217, 
„Modul în care s-au făcut 
reparațiile și instruirea în
tregului personal la toate 
nivelurile. în unele cazuri 
chiar pe operațiile cele 
mai dificile, cum sînt se
mănatul și erbicidatul — 
ne spunea tovarășul 
Nicolae Doggehdorf, di
rectorul Trustului S.M.A. 
— ne dau garanție că în 
acest an toate lucrările 
agricole, începînd cu cele 
din campania de primăva
ră, vor putea fi realizate 
la timp și de bună cali
tate. Suprapunerea perioa
delor de semănat, ceea ce 
este de așteptat datorită 
prelungirii vremii nefavo
rabile, ne-a obligat, pentru 
a reuși încadrarea lucrări
lor în epoca optirpă, să 
pregătim un număr mai 
mare de semănători. Ast
fel, pentru a se încheia 
însămînțarea sfeclei de 
zahăr in 3—4 zile. încăr
cătura pe o semănătoare a 
fost redusă la numai 30 
hectare pentru toată peri
oada. La fel. pentru floa- 
rea-soarelui și soia revin 
doar cite 50 hectare pentru 
o semănătoare, ceea ce 
înseamnă că în 5—6 zile 
putem încheia însămînta- 
rea acestor culturi. De la 
120—140 hectare pe o se
mănătoare la porumb, în
cărcătura a scăzut la 80— 
100 hectare, corespunzător 
încheierii însămîntării a- 
cestei culturi în numai 
8—10 zile pe întreaga su
prafață planificată".

Ne-am oprit doar asu
pra cîtorva din măsurile 
stabilite de comitetul ju
dețean de partid pentru ca 
în acest an in județul Ti
miș să se obțină recolte 
la nivelul obiectivelor noii 
revoluții agrare. Primul 
și poate cel mai serios 
examen pentru eficiența 
măsurilor preconizate, pen
tru nivelul de organizare 
a activității și gradul de 
pregătire al mecanizatori
lor. cooperatorilor și spe
cialiștilor urmează acum, 
o dată cu începerea bătă
liei pentru însămînțările de 
primăvară.

Aurel PAPADIUC 
Cezar IOANA

satu mare: Semințele să fie preluate mai repede!
In unitățile agricole din județul 

Satu Mare continuă pregătirile in 
vederea bunei desfășurări a campa
niei agricole de primăvară. De la 
tovarășul inginer Anton Luidort, di
rectorul I.C.C.A.S. Satu Mare, aflăm 
că a fost livrată întreaga cantitate 
de semințe de ovăz, lupin dulce, tri
foi, precum și mazăre de cimp etc. 
In actualitate este acum procurarea 
seminței de porumb. Potrivit datelor 
ce ne-au fost furnizate, pină la 13 
martie din repartiția de 1 274 tone 
au fost .primite din alte județe 1 050 
tone. O altă cantitate de 100 tone 
este in curs de livrare. Restanțe mai 
mari față de județul Satu Mare a- 
veau, la data respectivă, județele 
Timiș și Bihor.

O atenție mai mare trebuie să a- 
corde unitățile agricole preluării se
minței de porumb repartizate. Coo
perativele agricole Halmeu, Moftinu 
Mic. Craidorolt nu au intrat încă in 
posesia semințelor. Situația este si
milară, intr-o anumită măsură, și în 
cazul seminței de sola, o cultură 
care, ce e drept, se însămîntează in 
a doua jumătate a lunii aprilie. Tre
buie menționat insă că suprafața 
prevăzută a se cultiva în acest an 
este mult mai mare față de anul 
trecut. De aceea au fost asigurate 
circa 600 tone semințe de soia, o

cantitate de trei ori mai mare decît 
în 1986. Important este ca și aceste 
semințe să ajungă la timp în unită
țile agricole. Or, cooperativele Ar- 
dud și Sînniclăuș au neglijat tran
sportul acestora.

La centrul de semințe de legume 
aflăm că au fost livrate aproape toa
te cantitățile de semințe necesare 
producerii de răsaduri și cele care 
se insămînțează în prima urgență în 
cimp. Totuși, cooperativele agricole 
Sanislău. Dorolț, Lazuri, Vetiș, Me- 
dieșu Aurit nu au preluat mazărea 
de cîmp. De asemenea, unele coope
rative de producție, achiziție și des
facerea mărfurilor tărăgănează ridi
carea semințelor de legume necesa
re gospodăriilor populației. Intre a- 
cestea se află cooperativele Supur, 
Hodod, Orașu Nou. Certeze, Vetiș și 
Păulești. încă la 15 februarie cen
trul de semințe de legume a expe
diat telegrame prin care se făcea 
cunoscut că semințele sînt pregătite 
și ambalate, gata pentru a fi livrate 
orieînd. Puține cooperative au răs
puns acestui apel. In legătură cu as
pectele legate de preluarea semințe
lor ne-am adresat tovarășului Radu 
Lupuțiu, director adjunct al direc
ției agricole, care ne-a spus :

— Neridicarea semințelor de către

unele unități este o problemă tem
porară, determinată de lipsa mo
mentană a mijloacelor de plată. Por
nind de la această situație, noi, direc
ția agricolă, împreună cu organele 
bancare căutăm soluții adecvate, în 
spiritul legii. Se urmărește ca veni
turile realizate din diferite activități 
— industria mică, avansuri pentru 
unele produse — ale unităților res
pective să fie dirijate cu prioritate 
pentru plata semințelor Totodată, 
săptămînal analizăm avansurile a- 
cordate de unitățile beneficiare în 
vederea decontării produselor livra
te de furnizori. In felul acesta vom 
crea condiții ca fiecare unitate să 
aibă în magazie la timp, deci pină 
în pragul semănatului, cantitatea ne
cesară de sămînță. tratată corespun
zător cerințelor tehnologice.

Ca urmare a prelungirii Iernii, 
timpul afectat lucrărilor de primă
vară se va reduce simțitor. Ca ata
re. trebuie încheiate din vreme și 
cu răspundere toate pregătirile între 
care și asigurarea semințelor, astfel 
îneît în momentul declanșării lucră
rilor nimic să nu împiedice desfășu
rarea lor normală.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteli*
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Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

Vă mulțumesc pentru felicitările pe care ml le-ați adresat cu ocazia 
realegerii mele ca președinte al Prezidiului Adunării Populare a Republicii 
Populare Socialiste Albania și urez poporului român succese in muncă, 
pentru bunăstarea și prosperitatea patriei.

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Socialiste Albania

Cronica zilei

! Adunare festivă consacrată aniversării 
a 65 de ani de la crearea U.T.C. 

și a 30 de ani de la înființarea U.A.S.C.R.

Marți, 17 martie a.c., delegația con
dusă de tovarășul Hasim Regepi, 
președintele Prezidiului Conferinței 
Uniunii Tineretului Socialist din 
R.S.F. Iugoslavia, care întreprinde o 
vizită pentru schimb de experiență 
In țara noastră, la invitația C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist, a fost 
primită de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, au fost evidențiate 
bunele raporturi de prietenie și cola
borare dintre tineretul român șl ti
neretul iugoslav, care se dezvoltă, pe 
multiple planuri, în spiritul relații
lor tradiționale dintre cele două 
partide, țări și popoare, pe baza 
convorbirilor și înțelegerilor conve
nite la cel mai înalt nivel, intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și conducătorii de 
partid șl de stat din R.S.F. Iugosla
via.

în aceeași zi, delegația Uniunii Ti
neretului Socialist din R.S.F. Iugo
slavia s-a Intllnit cu tovarășul NIcu 
Ceaușescu, membru supleant a! Co
mitetului Politic Executiv a! C.C. al 
P.C.R., prlm-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist.

In cursul întrevederii s-a realizat 
un larg schimb de informații șl ex
periență privind preocupările celor

ÎN MAGAZINELE COMERȚULUI DE STAT

Articole practice, elegante, utile
„Luna cadourilor pentru femei" 

prezintă în toate magazinele co
merțului de stat numeroase nou
tăți. Tricotajele au un grad de În
noire de peste 52 la sută, iar con
fecțiile de peste 65 la sută. Bine 
aprovizionate cu mărfuri, marile 
magazine ale comerțului de stat — 
„Victoria", „Cocorul", „Unirea", 
„Bucur-Obor", „Materna", „Tinere
tului", ca să amintim doar cîteva 
din Capitală — cît și cele din ju
dețele țării și-au deschis expozi
ții cu vinzare, s-au întrecut în a 
prezenta o diversitate de mărfuri 
In cadrul unor „Parade ale modei". 
O gamă sortimentală de tricotaje, 
bluze, jachete, pulovere tip bum
bac, imprimate pe toată suprafața, 
din PNA sau in amestec de po- 
liester și vîscoză, în croiuri moder
ne, lși așteaptă cumpărătorii în toate 
raioanele specializate ale magazi
nelor comerțului de stat. La raioa
nele de confecții, rinduite pe mă
rimi și culori, s-au pus in vinzare 
ansambluri de două sau trei piese 
— fustă, vestă, jachetă. în pas cu 
moda internațională, funcționale. 
De asemenea, fuste plisate in ca
rouri sau drepte, în uniuri calde, 
cu jachete adecvate, rochii din 
stofe fine cu mîneci ample șl bu
zunare mari, fuste și taioare pen
tru ocazii festive, bleizere cu re
vere proeminente și buzunare apli

Condiții bune de odihnă și agrement 
la Poiana Brașov

In aceste zile, renumita stațiune 
montană Poiana Brașov oferă tu
turor celor interesați, la prețuri 
convenabile, locuri de cazare in 
hoteluri moderne și confortabile, 
condiții excelente de masă, agre
ment și bună dispoziție. Durata 
sejurului poate fi stabilită de soli- 
citanți, in funcție de preferințe, de 
la 3 Ia 12 zile. Celor care optează 
pentru un sejur de trei zile la 
sfirșit de săptămlnă li se oferă și 
o cină festivă Ia restaurantul 
„Capra Neagră" sau la complexul 
multifuncțional „Favorit".

Peisajul Poienii Brașov, tn aceste 
zile, este de-a dreptul feeric, cu 
zăpadă abundentă, plrtii In stare 

două organizații de tineret, partici
parea activă a tinerei generații la 
procesul dezvoltării economico-so- 
ciale.

Au fost abordate o serie de as
pecte actuale ale mișcării interna
ționale de tineret și studenți, sub- 
liniindu-se dorința reciprocă de a ac
ționa, și In viitor, tn direcția reali
zării și întăririi unității tinerei gene
rații progresiste și democratice, pen
tru sporirea continuă a contribuției 
acesteia, alături de popoare, de for
țele largi progresiste, la dezbaterea și 
soluționarea corespunzătoare a pro
blemelor majore ale lumii contem
porane.

★
Ministrul apărării naționale a! Re

publicii Socialiste România, general
colonel Vasile Milea, a adresat o te
legramă de felicitare ministrulut a- 
părăril al Republicii Populare Mon
gole, general-colonel Jamsranghiin 
london, cu prilejul celei de-a 66-a 
aniversări a creării Armatei Popu
lare Mongole.

Cu același prilej, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R.P. 
Mongole la București, Togoociin 
Ghenden, s-a intîlnit cu militari din- 
tr-o unitate a armatei noastre cărora 
le-a vorbit despre semnificația eve
nimentului aniversat.

Participant», au vizionat o fotoex- 
poziție cu aspecte din viața și acti
vitatea militarilor Armatei Populare 
Mongole și un film puse la dispozi
ție de Ambasada R.P. Mongole.

cate. rochli-mantou pentru după- 
amiezile mai răcoroase, bluze din 
poplinurl, mătăsuri sau pînză to
pită sint numai cîteva din con
fecțiile care pot completa gardero
ba oricărei femei.

La rindul său. sectorul de încăl
țăminte prezintă diverse modele de 
pantofi și sandale din piele sau în
locuitori cu o maleabilitate accen
tuată, cu diferite formate de cala
poade, cu tocuri Se diverse mărimi, 
cu tălpi ușoare, flexibile. Se poar
tă pantoful închis, suplu, ceva mai 
decoltat, cu toc cui sau cu talpă 
absolut plată.

In raioanele de marochlnărie se 
pot procura cu ușurință o poșetă tip 
piele, gen plic, pentru ocazii, sau 
una funcțională. lejeră, o curea sau 
o pereche de mănuși potrivite an
samblului vestimentar. Baticurile 
și eșarfele din mătase naturală, 
mătase artificială sau fire sintetice, 
Intr-o gamă variată de imprimeuri, 
pot constitui un cadou de sensibi
litate și eleganță.

Un fond de marfă mal bogat 
decit în anii trecuți, expus cu mai 
multă grijă pentru frumos, există 
acum in toate raioanele specializa
te ale magazinelor comerțului de 
stat din Capitală și din întreaga 
tară.

Marta CUIBUȘ

excelentă pentru practicarea schiu
lui. Mijloacele de transport pe 
cablu funcționează fără întrerupe
re intre orele 9 și 17.

Informații șl bilete pentru un 
sejur la alegere in aceste zile la 
Poiana Brașov pot fi obținute de la 
toate agențiile oficiilor județene 
de turism și ale I.T.H.R. Bucu
rești. Rezervarea locurilor se poate 
face și direct prin dispeceratul 
Stațiunii Poiana Brașov la telefon 
19250, prefix 921.

Așadar, o invitație tentantă pen
tru un sejur de neuitat tn frumoa
sa și renumita Stațiune Poiana 
Brașov.

Marți a avut loe In Capitală o 
adunare festivă organizată de Mi
nisterul Apărării Naționale consa
crată aniversării a 65 de ani de Ia 
crearea Uniunii Tineretului Comu
nist și a 30 de ani de la înființarea 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

La adunare au participat șl au luat 
cuvîntul tovarășii Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C, al P.C.R., prlm- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, și ge
neral-colonel Vasile Milea, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România.

Au mal luat cuvîntul reprezen
tanți ai organizațiilor U.T.C. din uni
tăți și Instituții militare de Invăță- 
mlnt, cadre care au activat în rlndu- 
rlle organizațiilor de tineret din ar
mată.

S-a reliefat semnificația celor două 
evenimente, însemnătatea Jor în Isto
ria mișcării democratice, progresiste 
și revoluționare de tineret din țara 
noastră, bogatele tradiții ale luptei 
tineretului român, care, alături de 
celelalte forțe Înaintate ale societății, 
a contribuit la Împlinirea marilor 
aspirații de dreptate, libertate națio
nală și progres ale poporului.

Participanții au adus un vibrant o- 
maglu tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al Forțelor Armate, marele 
Erou al națiunii, ctitorul României 
socialiste moderne, ale cărui luptă și 
activitate revoluționară, Începute. cu 
aproape 55 de ani in urmă, în rlndu- 
rlle Uniunii Tineretului Comunist, 
se constituie intr-un strălucit 
exemplu de abnegație șl dăruir# fără 
seamăn in slujirea Intereselor su
preme ale clasei muncitoare, ale 
poporului român.

Au fost exprimate, totodată, senti
mentele de aleasă gratitudine, stimă 
și cinstire pe care tinerii din armată, 
asemenea întregului tineret din țara 
noastră, le nutresc față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, savant de 
largă recunoaștere mondială, pentru 
strălucita și multilaterala contribu
ție adusă la dezvoltarea economico- 
socială a României, formarea si edu
carea tineretului patriei, Înflorirea 
științei, Invățămlntului și culturii In 
țara noastră.

în cadrul adunării s-a relevat că 
mărețele obiective Înscrise In Pro
gramul partidului, tn hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., In 
opera de Inestimabilă valoare teore
tică șl practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tn Directiva co
mandantului suprem au constituit 
principalul factor 'mobilizator al 
eforturilor tn muncă și creație ale 
tinerilor din armată. Adunarea a 
prilejuit evidențierea minunatelor 
condiții de instruire șl educare asi
gurate ostașilor patriei, grijii per
manente cu care armata este încon
jurată de conducerea partidului și 
statului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, preocupării sus
ținute a comandantului nostru su
prem pentru instruirea, educarea șl 
înzestrarea armatei, pentru Întă
rirea capacității de apărare a pa
triei.

INFORMAȚII SPORTIVE

La colectarea ambalajelor de sticla:

Cine e mai tare - necesitatea sau obstrucția ?
în repetate rîndurl, tn Întreaga 

presă (ca să ne referim mai re
cent la „Scinteia* * nr. 13 792) au fost 
publicate sesizări ale cetățenilor pri
vind persistenta defecțiunilor in re
cuperarea sticlelor și borcanelor. De 
fapt, cînd scriem „in repetate rin- 
durl" spunem prea puțin : adevărul 
este că s-a scris atita și de atitea 
ori Incit parcă Încerci un sentiment 
de jenă relulnd acest subiect. Lu
crurile se repetă invariabil: se scrie, 
apare sesizarea critică, lucrurile se 
Îmbunătățesc o zi-două. apoi tncepe 
din nou caruselul refuzurilor, respin
gerilor. pretextelor, șicanelor, jigni
rilor etc. etc. etc. — totul pentru 
a nu se primi ambalajele. Există 
prevederi legale stricte, există dispor 
ziții. reglementări — degeaba, lu
crătorul sau responsabilul de maga
zin sint „mai tari". Oare direcțiile 
generale comerciale teritoriale, cît și 
direcția de profil din cadrul Minis
terului Comerțului Interior nu sînt 
In stare să asigure îmbunătățirea 
activității în acest sector ? Acceptă 
oare un asemenea „certificat de 
neputință" 7

• Trenul de aur : PATRIA (11 86 25)
— 9; 12: 15,45: 18.45
• Acțiunea „Autobuzul" :
(16 28 79) — 9: 11; 13: 15;
• Rldețl ca-n viață :
(14 74 16) — 15: 17; 19
• Declarație de dragoste : STUDIO
<59 53 16) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17.30; 19,30

într-o discuție purtată recent la 
Ministerul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale. am fost Informați că. 
pentru a se da posibilitate recupe
rării tuturor sticlelor și borcanelor 
din gospodăriile populației, pentru 
reintroducerea lor in circuitul eco
nomic fără alte cheltuieli suplimen
tare de materiale și ertergie (sticla 
fiind un produs energointensiv), s-a 
dispus restringerea activității pe o 
perioadă de patru luni a unităților 
de fabricat sticlâ. în aceste condi
ții. este absolut obligatoriu ca toa
te unitățile din comerț «ă-șt Înde
plinească strict obligațiile privind 
colectarea șl predarea operativă a 
ambalajelor, și tn primul rind a 
sticlelor și borcanelor.

în același timp, s-a subliniat că 
organizațiile de tineret din armată, 
Îndrumate permanent de organele și 
organizațiile de partid, acționează cu 
responsabilitate pentru Îndeplinirea 
Integrală a planului pregătirii de 
luptă șl politice, sporirea forței 
combative a unităților și subunită
ților, pentru traducerea în viață a 
hotărlrilor Congresului al XII-lea 
al U.T.C.

Participanții la adunare — tn nu
mele tuturor uteciștilor din armată
— și-au reafirmat hotărirea de a 
urma cu devotament și Încredere 
Partidul Comunist Român, pe se
cretarul său general, comandantul 
suprem al Forțelor Armate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a înde
plini exemplar toate misiunile în
credințate, de a se angaja cu și 
mai multă dăruire la edificarea mă
reței opere de construcție a socia
lismului și comunismului pe pă- 
mintul străbun al patriei.

în cadrul adunării festive au fost 
decernate Drapelul propriu al Orga
nizației U.T.C. din * Ministerul 
Apărării Naționale, precum si Diplo
ma de onoare a C.C. al U.T.C. și 
Insigna jubiliară, instituite cu pri
lejul aniversări! a 65 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului Comu
nist, unor organizații U.T.C.. activiști 
de partid și ai organizațiilor de ti
neret din armată.

înțr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, de vibrantă angajare, parti
cipanții Ia adunarea festivă au adre
sat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
Forțelor Armate, In care se spune :

încolonați la datorie sub faldurile 
Tricolorului, militarii, Împreună cu 
toți tinerii patriei, sint însuflețiți 
puternic de mindrla de a trăi Intr-o 
perioadă In care, prin neprecupețita 
dumneavoastră contribuție, țara 
noastră a cunoscut cele mai impor
tante Înfăptuiri din Întreaga sa de*  
venire, lntrînd prin conștiința noas
tră tn cartea Istoriei drept Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Vă slntem recunoscători, mult 
stimate tovarășe secretar general al 
partidului, că. în această perioadă de 
grandioase împliniri, de mari prefa
ceri socialiste, ați elaborat o con
cepție profund originală privind lo
cul, rolul și răspunderile actuale și 
de perspectivă ale tineretului in so
cietatea românească. V-ați preocupat 
și vă preocupați permanent pentru 
creșterea și educarea tinerei genera
ții, pentru integrarea plenară a 
acesteia tn viața economico-socială a 
patriei.

Animați de aceste gtndurl și sen
timente, participant» la adunarea 
festivă vă încredințează că toți ti
nerii militari. Întreaga oștire va 
acționa cu exigență și fermitate spo
rite, neprecupețind nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară a ho- 
tăririîor Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, a mi
siunilor Încredințate, pentru trans
punerea tn viată a sarcinilor trasate 
de dumneavoastră la convocarea- 
bilanț a activului de bază de coman
dă și de partid și prin Directiva 
privind pregătirea militară și poli
tică a armatei In actualul cincinal, 
in vederea apărării, împreună cu în
tregul popor, a cuceririlor revoluțio
nare ale oamenilor muncii. Indepen
denței, suveranității și integrității 
teritoriale ale scumpei noastre patrii
— Republica Socialistă România.

Ceea ce presupune lichidarea fer
mă a unor practici și situații cum 
sînt cele ce urmează din unități ali
mentare, centre de achiziții sau de 
legume-fructe.

• La băcănia din strada Teiul 
Doamnei nr. 37. bloc 37 din secto
rul 2 al Capitalei, șeful de unitate 
(Cezar Anghel) argumentează refu
zul primirii unor categorii de sticle 
și borcane pe considerentul că spa

tiile pe care le are disponibile sint 
sufocate de ambalaje neridicate de 
luni de zile de către mașinile pe 
principiul „plin-plin", șoferii prefe
ră să plece cu autocamioanele goa
le, „promițînd" de fiecare dată că le 
vor lua la reîntoarcere. Alteori se 
Încarcă, la comandă, numai anumi
te categorii de ambalaje (1/2, l/l tip 
bere). Iar celelalte rămin neridica
te. Și in această privință, iată din 
nou atitudinea de penibilă neputință 
a organelor comerciale care se com
plac in sistemul „promisiunilor" șo
ferilor I
• La unitatea de dulciuri din bd. 

1 Mai nr. 109 peste 60 la sută din 
spațiul destinat consumatorilor era 
ocupat de ambalaje. Șoferii de pe 
autocamioanele 23—B—8 482 și 22— 
B—6 963 aparținind de I.C.R.A. Mi
litari au refuzat preluarea lor, pie

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI

Sub deviza eficienței
Lingă Poznan, la Slupia Wielka, 

funcționează, de cițiva ani. Centrul 
de cercetări ale varietății plantelor 
de cultură. Agricultura poloneză, 
ca și alte domenii de bază ale eco
nomiei, nu se mai poate rezuma la 
tradiționalele modele și metode de 
lucru. Recolte mai mari înseamnă 
și o informație mai detaliată, 
dacă se poate chiar completă 
și, evident, modernizarea orga
nizării și, mal ales, a muncii 
lucrătorilor de pe ogoare. Centrul 
de cercetări de la Slupia Wielka a 
oferit, de pildă, celor ce muncesc 
pămlntul EDOA — un sistem 
complex, computerizat, de consul
ting in agricultură. întreprinderile, 
cooperativele agricole sau chiar ță
ranii se adresează, fie in scris, fie 
personal acestei instituții și pri
mesc, prompt și gratuit, sfaturi de
taliate, care se referă la descrierea 
completă n varietății de plantă ce 
il interesează pe cel in cauză si — 
acesta este lucrul de căpetenie — 
cum se adaptează planta respectivă 
la condițiile și calitatea solului din 
gospodăria respectivă.

Evident, computerul știe multe, 
dar nici el nu știe totul. De pildă, 
solicitantul poate să nu cunoască 
bine calitatea solului din gospodă
ria sa. Atunci, computerul va primi 
datele necesare de Ia cea mai 
apropiată stațiune chimico-agrico- 
lă, care va efectua analiza solului. 
Și, pe bună dreptate, se consideră 
că, pe lingă timpul favorabil, mun
ca oamenilor, inclusiv ajutorul 
acordat de știință agricultorilor, a 
avut un rol hotărîtor in obținerea, 
anul trecut, a unor recolte bune 
la cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, 
plante oleaginoase, recolte care 
le-au întrecut pe cele ale prece
dentului an cu 10—20 Ia sută.

Noul poate interveni — cînd exis
tă ingeniozitate — și în cele mai... 
noi domenii ale industriei. Astfel, 
întreprinderea de utilaje și instala
ții speciale Polmo — FCS, din 
Lublin, anunța, nu de mult, că a 
terminat lucrările de construcție la 
o nouă generație de mașini auto
mate pentru fabricarea fibrelor op
tice. Aceste mașini sînt destinate 
centrului de tehnică de telecomu
nicații optice din același oraș, care 
fabrică fibre optice tncă din 1978, 
Noile instalații produse la Polmo- 
FCS, pe lingă faptul că sînt mal 
ușoare decît precedentele, au ca
lități esențial deosebite : pot efec
tua un mai mare număr de func
țiuni tehnologice și garantează 
parametri tehnici mai buni produ
selor finale.

La Lublin, unde se află un cu
noscut centru special de tehnică 
optico-electrânică, dar și la unele 
fțliale ale Academiei poloneze de 
științe sau institute de Învățămînt 
superior, sînt pregătite cadre de 
specialitate, punerea in func
țiune a producției de cabluri, 
dintr-o fibră de sticlă spe
cială care ghidează lumina, pre
cum și utilajul accesoriu —■ dispo
zitivele pentru terminalele căilor 
optico-electronice. Cu 15 ani tn 
urmă, Polonia a dat tn exploatare 
primele linii de telecomunicații op
tice ; linia — experimentală — a 
fost pusă tn funcțiune chiar la 
Lublin. I-au urmat alte două — cu

rind in bază cu mașinile goale. Din 
nou — șoferi atotputernici, din nou 
organe de control si conducere de 
gelatină !
• La unitatea de legume-fructe 

nr. 620 aparținind de I.L.F. Militari 
o mare cantitate de ambalaje sint 
neridicate din septembrie 1986. Un 
scurt inventar : 250 bucăți ambalaj 
P.V.C.. circa 400 navete pline cu 
8 000 sticle și 2 000 borcane. 2 100 
ambalaje de lemn, 5 000 saci iută și 
plasă. 500 cartoane-ambalaj pentru 
ouă ș.a. în ciuda faptului că de 
aproape șase luni ambalajul de sti
clă este neridicat — aveam să aflăm 
de Ia Traian Șerban, responsabilul 
unității, lucrătorii sînt penalizați cu 
5 Ia sută din retribuție pentru... 
neîndeplinirea planului la achiziții. 
De ce sint penalizați ei — și nu șefii 
lor, organizatorii acestui „stil de lu
cru" intolerabil 7

Și exemplele ar putea continua. 
Din cele constatate rezultă serioase 
carențe de organizare, lipsa infor
mării periodice asupra stocurilor, 
nerespectarea de către lucrător» co
merciali a normativelor stabilite de 
lege privind achiziționarea de- Ia 
populație a tuturor ambalajelor sau 
de preluare a unor mari cantități de 
ambalaje, care, datorită neridicării 
lor Ia vreme, se degradează tn plină 
stradă, bunul plac al șoferilor, lipsa 
controlului și mai ales a contactu
lui cu terenul din partea unor 
factori de „conducere" din rețea, 
scufundați tn «criptologie birocra
tică.

Chiar nu sint capabile, nu sint tn 
•tare direcțiile comerciale, conduce
rile I. C. L.-Alimentara, I. L. F.t 
I.C.R.A. să facă ordine în acest do
meniu și să asigure respectarea 
legii ?

Dumitru MAN O LE 

o lungime de 5—6 km — la Lodz și 
Poznan. Pe o singură fibră a aces
tei linii se transmit, concomitent, 
120 convorbiri telefonice ; dar exis
tă posibilitatea transmiterii a 10 000 
convorbiri concomitent 1 Avansate. 
sint și lucrările pentru darea în 
exploatare, în acest an, a urmă
toarei linii optice — de cițiva 
kilometri — la Varșovia. Totuși, 
ritmul pare Încet specialiștilor. 
Iar la sfirșitul cincinalului actual 
rețeaua unor astfel de linii va tre
bui să însumeze 100 km. Este — se 
vede — o perspectivă 1

Așa procedează constructor» po
lonezi de nave de pe șantierele de 
Ia Baltica, ale căror produse sînt 
larg apreciate și In străinătate. 
De cițiva ani. unele țărFau trimis 
pe mările lumii, spre a le confrun
ta cu forța valurilor, nave cu pin- 
ze. Constructorii de la șantierele 
navale „Warski", din Szczecin, au 
pornit și ei de la același motiv pro-

Insemnări de călătorie 
din R. P. Polonă

zaic, dar atît de „la modă" In vre
mea noastră : economisirea com
bustibilului pe bază de cărbune sau 
hidrocarburi, atit de scump și epui
zabil, cu unul care in natură pare 
inepuizabil : vintul, curenții de aer.

Va fi o navă oarecare 7 Nu — 
slntem asigurați. Nava cu pinze de 
la „Warski" va fi unul dintre cei 
cinci coloși, aflați In construcție, de 
33 000 tone. Toți vor fi dotați cu 
puternice motoare moderne, reco
mandate ca atare și de consumul 
mult redus de combustibil, iar al 
cincilea — va fi dotat și cu pinze. 
Sigur, velele acestuia se vor deo
sebi de cele ale navelor-școală 
sau ale celor pentru turism nautic. 
Velele vor ajuta doar motoarele. 
Se va ridica prețul de cost, firește — 
recunosc cinstit constructorii, ca și 
proiectant» — dar... (pentru că este 
foarte important acest „dar" !)... 
el se va amortiza destul de rapid, 
iar nava va fi mult mai ieftină in 
exploatare.

Dar veliere-gigant se nasc șl la 
marile șantiere navale „Lenin", din 
Gdansk. In acest an și In cel ur
mător, 1988, aici se vor construi, în
tre altele, patru fregate clasice de 
școală din seria B-810. Și ele vor 
purta aripile albe ce se vor zbu
ciuma sub vintul oceanelor și mă
rilor. Versiuni modificate ale na
vei cu pinze de la „Warski", și 
aceste patru vase vor avea para
metri asemănători. Fiecare dintre 
ele va fi dotată cu trei catarge de 
49,5 m și cu pinze In suprafață to
tală de 3 300 mp. Dar fiecare va 
avea și două motoare diesel. în 
afara tradiționalului echipament de 
comandă, aceste nave vor fi înzes
trate și cu un sistem de conducere 
asistat hidraulic, construit la în
treprinderea „Hydroster", din 
Gdansk.

Șantierele poloneze de nave 
s-au prezentat cu multe noutăți și 
Ia marele „tirg de nave" — cum i 
se mai spune „Expoziției maritime 
Baitexport", găzduită la Gdansk,

• FOTBAL. Meciurile din etapa 
a 20-a a campionatului diviziei A la 
fotbal se vor desfășura azi, 18 mar
tie, după următorul program : 
Steaua — Oțelul Galați (stadionul 
Steaua) ; Victoria București — Spor
tul studențesc (stadionul Victoria) ; 
Petrolul Ploiești — Flacăra Moreni ; 
Chimia Rm. Vîlcea — Jiul Petroșani ; 
Universitatea CIuj-Napoca — Rapid; 
S.C. Bacău — F.C.M. Brașov ; F.C. 
Olt — Gloria Buzău ; F.C. Argeș Pi
tești — Corvinul Hunedoara ; Uni
versitatea Craiova — Dinamo.

Partidele vor începe la ora 15,30.
• Astăzi șe vor desfășura -meciu

rile retur din cadrul sferturilor de 
finală ale Cupelor europene de 
fotbal.

Iată programul jocurilor (In paran
teză sînt trecute rezultatele înregis
trate In prima manșă) : „Cupa cam
pionilor europeni" : Dinamo Kiev — 
Besiktaș Istanbul (5—0) ; Ander- 
lecht Bruxelles — Bayern Miinchen 
(0—5) ; Real Madrid — Steaua Roșie

t V
80.00 Telejurnal
20.20 Viata economic»
20.35 Partidul Comunist Român — con

ducătorul politic al întregii activi
tăți economico-socfale

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 martie, ora 20 — 22 mar
tie, ora 20. tn țară : Vremea va fl in 
general închisă In vestul, centrul și 
nordul tării șl schimbătoare în cele
lalte regiuni. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros tn prima parte a interva
lului in Oltenia. Banat, Crișana. Mara
mureș, Transilvania șl Moldova, unde 
se vor semnala precipitații locale ce se 
vor transforma treptat din ninsoare in 
lapoviță șl ploaie, tn celelalte regiuni 
aceste fenomene se vor semnala pe 
areale mal restrtnse. Spre sfirșitul in

aflată, anul trecut. Ia a treia edi
ție. Printre noutățile tehnice pre
zentate de țara-gazdă s-au aflat 
traulerul de pescuit, înzestrat cu 
echipamente la care automatizarea 
și electronica au fost aplicate în 
mare măsură, construit de „Radoub 
Nauta", din Gdynia, traulerul de 
pescuit cu năvoade in ape de mare 
adincime, construit de șantierele 
Gryfia ș.a.

Nave-uzină care vor fi livrate 
beneficiarilor in 1989—1992 intră, 
de acum, pe șantier. Este vorba de 
cinci unități a căror capacitate de 
prelucrare a produselor mării se 
măsoară in 440 000 cutii de conser
ve în 24 de ore; ele vor sluji și ca 
navă-bază pentru traulerele și va
poarele de pescuit și vor prelua nu 
numai marfa acestora, ci le vor și 
aproviziona cu apă și combustibil, 
le vor asigura asistența medicală 
necesară echipajelor etc. Parametrii 
lor de croazieră, echipament și ser
vicii, capacitatea de prelucrare și 
depozitare le inscriu printre cele 
mai moderne nave de acest fel. La 
bordul acestor giganti se vor pro
duce, de asemenea, făină de pește, 
conserve de somon și caviar ș.a., 
folosind in acest scop 460 per
soane.

Treptat sint depășite n serie 
din dificultățile cu care 6-a con
fruntat. la începutul acestui de
ceniu, economia poloneză. A cres
cut ritmul de dezvoltare a indus
triei. paralel cu procesul de înnoire 
a produselor. Statistici la indemt- 
nă arată, in acest sens, că numai 
in primul semestru al anului tre
cut in Întreprinderile industriale a 
început realizarea in serie a 1 600 
noi produse, că s-au folosit 1800 
noi tehnologii. Și — notabil — pes
te jumătate dintre noutăți s-au pe
trecut în ramuri precum construc
țiile de mașini, inclusiv in dome
niile electrotehnic și electronic. își 
găsesc astfel materializare hotări- 
rile adoptate de Congresul al 
X-Iea al Partidului- Muncitoresc 
Unit Polonez, care indicau necesi
tatea dezvoltării cu precădere a 
ramurilor purtătoare ale progresu
lui tehnico-științific. Sigur că. așa 
cum evidențiază gazdele, cum se 
subliniază în .documente ale parti
dului, este necesar să mai fie re
zolvate o serie de probleme eco
nomice. Oamenii muncii din uzine 
și fabrici, lucrătorii din institute, 
Învățămînt, cercetare sînt con
știent! că progresul realizat și, 
mai înainte de orice, modul in care 
acesta se reflectă in societate sînt 
insuficiente. Principalul însă — 
spun interlocutorii — constă în a 
păși ferm, în a evita autoliniștirea, 
in a conta pe forțele proprii. Iar 
in acest context se relevă exis- 

, tența unor re'zerve iirlate — mate*  
riale și. mai ales, de energie, cu
noștințe și câlificăfe. Tn năzuința 
națională spre acțiune, îmbunătăți
re, accelerare — arată gazdele -r 
trebuie să fie folosite la maximum 
aceste posibilități și resurse. Iar pe 
prim planul preocupărilor se află 
sporirea productivității muncii so
ciale, îmbunătățirea structurii pro
ducției, introducerea mai eficientă 
și rapidă a progresului tehnico- 
științific.

Ștefan ZAIDES

Belgrad (2—4); Brdndby — F.C. Por
to (0—1) ; „Cupa Cupelor" : Vitosa 
Sofia — Real Zaragoza (0—2) ; Tor
pedo Moscova — Girondins Bor
deaux (0—1) ; F.C. Sion — Lokomo
tiv Leipzig (0—2) ; Ajax Amsterdam 
— F.C. Malmoe (0—1) ; „Cupa 
U.E.F.A."; Vitoria Guimaraes — 
Borussia Moenchengladbach (0—3) ; 
F.C. Tirol Innsbruck — A.C. Torino 
(0—0) ; Internazionale Milano — 
I.F.K. GSteborg (0—0) ; F.C. Barce
lona — Dundee United (0—1).
• SCRIMA. în sala sporturilor din 

Brașov s-au desfășurat întrecerile 
celei de-a 16-a ediții a Campionate
lor internaționale de sabie ale 
României.

Proba pe echipe a fost ciștigată 
de selecționata României. învingătoa
re cu 9—5 -in finala disputată cu 
formația Poloniei.

în finala probei Individuale, scri- 
merul polonez Marek Kniewkowski 
l-a întrecut cu 10—8 pe Marin 
Mustață.

30.50 Tinerețea patriei. Clntece «1 ver
suri (color)

31.00 Film serial (color). „Norii negri". 
Producție a televiziunii poloneze. 
Cu : Leonard Pletrsazak. Riazard 
Pietruskl, Edmund Fettlng, Sta
nislaw Nlwlnskl, Anna Seniuk. 
Regia : Andrzej Konlc. Episodul 5

21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

tervalului vor cădea precipitați! locale, 
sub formă de ploaie șl lapoviță, in 
Moldova. Bărăgan șl Dobrogea. Vintul 
va sufla slab ptnă la moderat, cu unele 
intensificări in sud-vestul șl sud-estul 
țării. Temperatura aerului va continua 
să crească ușor. Minimele vor fi cu
prinse între minus 5 si plus 5 grade, 
mai coborîte izolat in Transilvania și 
Moldova, Iar maximele Intre 2 și 10 
grade, ușor mat ridicate tn sudul țării. 
Pe alocuri — polei, tn București: Vre
me schimbătoare. Cer temporar noros. 
Se vor semnala precipitații slabe, tre
cătoare, sub formă de lapoviță st 
ploaie. Condiții de polei. Vintul va 
sufla slab ptnă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între minus 2 
$1 plus 3 grade, iar cele maxime Intre 
5 și 10 grade.

c inema
VICTORIA 
17; 19

LUMINA

• Liceenii: UNION (13 49 04) — 3: 
11; 13; 15; 17: 19
• Punct... și de la capăt : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11; 13; 15; 17; 19. COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13: 15: 17; 19
• Drumul oaselor ; FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17; 19
• Secretul lui Bachus : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17,15: 19.30
• Toate pinzele sus (I—II) : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 18
• Intllnlre In Atlantic : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17: 19
• Visul unei balerine : SALA MICA 
A PALATULUI — 17.15; 19,30
• Ali-Baba șl cel 40 de hoți : MUN

CA (21 50 97) — lJî 18. FLACARA
(20 S3 40) — 15: 18
• Cursa neprevăzut» : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; ll; 13: 15; 17; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (18 29 17) — 8: 11; 13; 15: 17; 19
• Locuri tn Inimă : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11: 13; 15: 17; 19. EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; II; 13: 15; 
17; 19
• Cine rid». Ia urm» — 11; 13. Pro
gram special pentru copil și tineret
— 9; 15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Cine este omul acesta : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19

• Călătorul cu cătușe : DRUMUL 
SĂRII (31 28 ÎS) — 15; 17; 19
• Cortul „Roșu" : COTROCENI
(49 48 48) — 15: 18
• Carmen : MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12; 15: 18

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, 6ala 
mare) : Nu se stle niciodată — 18; 

(sala Amfiteatru) : Teatrul de pan
tomim» dfn Londra — 18; (sala Ate
lier) : Faleza — 18; (sala Studlo-99) : 
Medalion liric „G. Toplrceanu" — 
16.30
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : „PA
NORAMIC XX". concert de muzică 
electronică — I — 18
• Opera Română (ÎS 18 57) : Frei- 
schfitz — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : Di
mineață pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) ! Mielul 
turbat — 18

• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
•ala Magheru) : Floarea de cactus — 
18.30; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 18
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) :
Ana-Lia — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur 
— 18
• Teatrul Ciulești (sala Ciulești. 
18 04 85) ; Visul unei nopți de Iarnă 
- 1»
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, 
tempo și ceai — 18,30: (sala Victoria. 
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) ; Ctntă, clocirlie 
— 18
• Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55) ; 
Toate pinzele sus — 9; Vali Sterian
— 17.30: Spectacol de muzică rock șl 
poezie cu Vali sterian șl compania 
de sunet. Prezintă ț Florian Pittiș — 
19,30
• Teatru! „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Guliver in țara păpușilor
— 15: (sala Cosmonautllor. 11 12 04) : 
Trei iezi cucuie» — 15
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Platonov — 18



VIZITA TOVARĂȘULUI NTCOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN NEPAL
„Un nou și important capitol 

in relațiile prietenești româno-nepaleze"

In favoarea dezvoltării relațiilor de colaborare 
între R. D. G. si R. F. G.

«

KATMANDU (Agerpres). — încă 
din zilele ce au premers vizita 
oficială de prietenie a președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, mijloa
cele de comunicare in masă din 
Nepal au informat opinia publică 
asupra acestui eveniment deosebit 
de important în evoluția relațiilor 
dintre România și Nepal, subliniind 
atmosfera de prietenie și interesul 
deosebit manifestat față de vizita, 
la Katmandu, precum și dorința de 
a se folosi prilejul pentru impulsio
narea dezvoltării legăturilor bila- 
terale*

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA c Cod 71 341. Bueureșt! Plata Scintei! nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi șl instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201. telex 10376 prsflr București, Calea Grivițel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEII «o 360

Ziarul „RISING NEPAL", din 13 
martie, a publicat pe prima pa
gină, sub titlul „Vizita președin
telui Ceaușescu va intări prie
tenia", un articol în care sînt re
date declarații ale ministrului afa
cerilor externe. Shailendra Kumar 
Up'adhyaya, referitoare la semnifi
cația și importanta deosebită a vi
zitei. Se subliniază că în. sfera poli
ticii externe România și Nepalul 
au numeroase puncte comune, mai 
ales in problemele legate de apă
rarea păcii și independenței, de 
dezarmare și dezvoltarea social- 
economică a popoarelor. Ziarul 
publică. totodată, două articole 
intitulate „Trecerea României la 
stadiul de țară mediu dezvoltată" 
și „Dezarmarea — o sarcină cen
trală, fundamentală", in care sînt 
expuse programul de dezvoltare 
economică a României și poziția 
țării noastre, concepția și inițiative
le președintelui Nicolae Ceaușescu 
în problemele majore ale lumii 
contemporane, toate acestea stîr- 
nind un larg ecou și apreciere 
deosebită pe plan internațional.

Același ziar dedică, în numărul 
de luni, 16 martie, ziua începerii 
vizitei oficiale, spații largi eveni
mentului, realizărilor economice și 
social-culturale din țara noastră. 
Prima pagină este deschisă de o 
relatare despre programul vizitei, 
însoțită de portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Editorialul ziarului este inti
tulat „Relațiile româno-nepaleze". 
„Vizita — se arată în editorial — 
va trece în revistă relațiile exis
tente intre România și Nepal și 
va oferi prilejul ideal pentru șefii 
de stat ai celor două națiuni de a 
se întilni, de a examina și discuta 
probleme de interes bilateral și 
global. Vizita se va constitui, de 
asemenea, intr-un prilej de a se 
cerceta posibilitățile pentru coo
perarea, in continuare, in domenii 
cum ar fi cel comercial, transferul 
tehnologic și dezvoltarea in gene
ral". In continuare, în articol se 

afirmă : „Relațiile dintre România 
și Nepal servesc principiului po
trivit căruia națiunile pot stabili și 
intensifica relații fructuoase și de 
prietenie, indiferent de sistemul 
lor economio și politic. In timp ce 
ambele țări împărtășesc puncte de 
vedere comune asupra unui număr 
de probleme importante, ele au 
dezvoltat, totodată, relații armo
nioase cu țări avind sisteme po
litice diferite. Aceasta este exact 
ceea ce noi numim increderea în 
principiul de «a trăi și a lăsa și 
pe alții ș£ trăiască», valabil pentru 
mari și mici, bogați sau săraci, ori
care ar fi sistemul lor politic. Ca 
membre ale O.N.U., ambele țări 
subliniază necesitatea de a promo
va pacea globală și cooperarea".

RELATĂRI SI COMENTARII 
ALE PRESEI NEPALEZE

Referindu-se la relațiile bilatera
le, articolul relevă că „întrucît Ne
palul și România au incheiat un 
acord comercial șl de plăți, există 
posibilități reale de a extinde re
lațiile economice. Nepalul poate 
găsi in această țară o piață po
trivită pentru nevoile ei de import, 
cum ar fi mașini, piese de schimb, 
îngrășăminte, autovehicule si pro
duse din bumbac. Experiența 
României In petrochimie și agri
cultură este, de asemenea, impre
sionantă".

„In consecință, vizita oficială 
de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a doamnei 
Elena Ceaușescu va marca un nou 
capitol în legăturile nepaiezo-ro- 
mâne, reintărind relațiile și, foar
te posibil, deschizind posibilități 
pentru noi domenii de cooperare".

Intr-un articol pe trei coloane. 
Intitulat „Relațiile nepalezo-româ- 
ne — Un nou capitol", se arată. In
tre altele : „Este de așteptat ca ac
tuala vizită să adauge noi dimen
siuni relațiilor prietenești deja 
existente între cele două țări, des
chizind era unei cooperări reciproo 
fructuoase".

Pe alte două coloane, ziarul pu
blică articolul „România pune ac
cent pe știință și tehnologie", sem
nat de dr. M. K. Shestha. in care 
se arată că „la baza succesului eco
nomic al României și a ritmului ei 
înalt de dezvoltare se află cerce
tarea științifică și tehnologică în
drumată de Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie, condus de 
un om de știință de prestigiu mon

dial, cu înalte capacități științifice 
și organizatorice, doamna acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu".

In numărul de marți, 17 martie, 
ziarul dedică toată pagina întîi vi
zitei oficiale de prietenie, publi- 
cind, sub un titlu pe întreaga pa
gină — „Încredere comună in pace 
și dezvoltare" — un amplu repor
taj despre ceremonia caldă a pri
mirii înalților soli ai poporului 
român la Katmandu, oferirea 
cheii orașului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și re
latări asupra convorbirilor care au 
loc între cei. doi șefi de stat în 
probleme privind dezvoltarea șl 
întărirea relațiilor bilaterale și con
lucrarea României și Nepalului pe 
plan internațional, în interesul 
dezvoltării, securității și păcii. Re
latările sînt ilustrate cu fotografii 
înfățișînd primirea oficială Ia ae
roport și un moment de la dineul 
oficial de luni seara.

Este inserat, de asemenea, un su
pliment special, sub titlul „Pen
tru a marca vizita oficială de 
prietenie a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a doamnei 
Elena Ceaușescu", în care se pu
blică portretele și biografiile tova
rășului Nicolae Ceaușescu șl tova
rășei Elena Ceaușescu și se face o 
prezentare a țării noastre în două 
relatări intitulate „România : Un 
profil" și „România astăzi". Sînt 
prezentate numeroase date docu
mentare despre țara noastră, poli
tica ei de dezvoltare economică 
susținută, realizările dobîndite în 
toate domeniile de activitate.

In ziar se arată că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, cărora le-a fost 
conferit titlul suprem de „Erou al 
Republicii Socialiste România", au 
fost și sînt implicați direct în în
treaga politică de dezvoltare și mo
dernizare a economiei, științei și 
culturii românești în ultimele două 
decenii.

Relatări similare sînt publicate 
și de cotidianul de limbă ne- 
paleză „GORKHAPATRA", ilus
trate cu portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. Ziarul publică, 
de asemenea, o pagină specială de
dicată țării noastre, ilustrată cu 
fotografii și cu hartă României.

Toate POSTURILE DE RADIO 
și TELEVIZIUNE din Nepal au 
transmis date ample despre țara 
noastră și au prezentat pe larg mo
mentele vizitei, precum și extrase 
largi din toasturile rostite de pre
ședintele țării noastre și de regele 
Nepalului la dineul oficial, oferit, 
luni seara, de regele Birendra în 
onoarea iluștrilor oaspeți români.

VIENA

NOI PROPUNERI PREZENTATE DE ROMÂNIA 
LA REUNIUNEA GENERAL-EUROPEANĂ 

privind dezvoltarea cooperării
in problemele tinerei generații și ale îmbunătățirii 

condiției femeii in societatea contemporană
VIENA 17 (Agerpres). — N. Chi

lie transmite : La Palatul Hofburg 
continuă lucrările Reuniunii ge- 
neral-europene de la Viena. Cele 35 
de state participante analizează căile 
și modalitățile practice de transpu
nere în viață a prevederilor Actului 
final de la Helsinki și a Documen
tului final al precedentei Reuniuni de 
la Madrid a statelor participante la 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa (C.S.C.E.) în sco
pul extinderii și diversificării coo
perării pe multiple planuri, al pro
movării destinderii, dezarmării, păcii 
și securității pe continentul euro
pean.

In această etapă a dezbaterilor, 
delegația României a prezentat în 
cadrul reupiunii două noi și impor
tante propuneri, care, alături de 
cele avansate anterior de țara noas
tră, avind la bază concepția realistă, 
profund științifică și clarvăzătoare 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind căile de edificare a unei 
Europe a colaborării și păcii, abor
dează problemele majore, de esență 
ale conlucrării viitoare dintre sta
tele participante în vederea promo
vării unui climat de încredere, coo
perare și pace pe continentul nos
tru. Este vorba de propunerile refe
ritoare la dezvoltarea cooperării 
dintre statele participante in dome
niile tineretului și îmbunătățirii 
condiției femeii in societatea con
temporană — probleme de deosebită 
importanță și actualitate care se în
scriu pe linia unor preocupări largi 
în rîndul țărilor semnatare ale Actu
lui final de la Helsinki.

Prezentînd noile propuneri româ
nești, reprezentantul țării noastre a 
evidențiat că intensificarea coope
rării intre statele participante in 
problemele tinerei generații este 
reclamată de faptul că în nume
roase țări tinerii sînt puternic afec
tați de șomaj, analfabetism, violen
ță, terorism, marginalizarea socială 
și alte fenomene. Un pericol serios 
pentru sănătatea fizică și morală a 
tinerei generații lntr-o serie de țări 
11 reprezintă alcoolismul și folosirea 
drogurilor, fenomene care adesea 
sînt cauze ale criminalității și tero
rismului.

Propunerea prezentată de România 
In această problemă preconizează in 
esență convocarea unei conferințe 
europene al cărei obiectiv șă-1 con
stituie examinarea situației tineretu
lui in statele participante și conve
nirea unor măsuri corespunzătoare 
in vederea asigurării unor condiții 
de muncă, de pregătire profesională, 
de educație și cultură, de natură să 
elimine discriminările la adresa ti
nerilor In viața politică, economică 
și socială și să asigure participarea 
lor neîngrădită la dezvoltarea socie
tății și la modelarea propriului lor 
viitor. In același timp, o asemenea 
conferință ar contribui la educarea 
tinerel generații in spiritul idealu

rilor păcii și Înțelegerii Intre po
poare, fiind în deplină consonanță 
cu prevederile Actului final de la 
Helsinki și cu recomandările adop
tate de O.N.U. referitoare la asigu
rarea continuității preocupărilor și 
obiectivelor generate de Anul Inter
național al Tineretului.

Prezentînd propunerea referitoare 
la dezvoltarea colaborării între sta
tele participante pentru îmbunătăți
rea condiției femeii, vorbitorul a 
relevat experiența valoroasă a Româ
niei in domeniul asigurării unui 
6tatut demn al femeii în societate, 
arătînd că țara noastră acordă o de
osebită importanță exercitării efecti
ve a drepturilor și libertăților civile, 
politice, economice, sociale și cultu
rale ale femeilor în scopul garantă
rii participării lor plenare în toate 
sferele de activitate.

In continuare s-a arătat că în 
multe din statele participante unul 
din drepturile cele mai elementare 
ale femeilor — dreptul la muncă — 
este ineălcat. Este o realitate incon
testabilă că în multe țări nivelul 
șomajului in rindul femeilor il de
pășește pe cel al bărbaților, că sa
lariile femeilor reprezintă, in medie, 
aproximativ jumătate din cele ale 
bărbaților, în ciuda faptului că fe
meile desfășoară activități similare. 
Nivelul de educație insuficient 
care are ca rezultat o calificare in
ferioară limitează posibilitățile de 
participare a femeilor în procesul de 
dezvoltare și accentuează importanța 
asigurării accesului liber al femeilor 
la educație și la toate programele de 
formare profesională.

S-a evidențiat că, avind în vedere 
această realitate și necesitatea de a 
se acorda o atenție mai mare condi- 
țieUfemeii, România propune convo
carea unei conferințe a statelor 
participante, care să dezbată in pro
funzime situația generală a femeilor 
în Europa, să examineze diferitele 
căi și măsuri ce se impun pentru asi
gurarea exercitării drepturilor econo
mice, politice și civile ale femeilor, 
să adopte recomandări menite să 
contribuie la propășirea femeii, la 
participarea sporită a femeilor în 
viața socială și politică, în condiții 
de deplină egalitate, fără nici un fel 
de discriminări.

Noile propuneri românești au fost 
primite cu un real interes la Re
uniunea general-europeană de la 
Viena, ele răspunzînd preocupărilor 
a numeroase state de întărire a co
laborării pentru identificarea căilor 
de îmbunătățire a condiției tinere
tului și femeilor. Aceste propuneri 
poartă girul de prestigiu al concep
ției profund umaniste a președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind nece
sitatea asigurării unor coftdiții pro
pice pentru participarea plenară a 
tinerei generații și a femeilor la 
dezvoltarea și progresul societății, la 
soluționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane.

BERLIN 17 (Agerpres). — Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, a avut, la 
Leipzig, convorbiri cu Franz Josef 
Strauss, ministru-președinte al lan
dului Bavaria, președintele Uniunii 
Creștin-Sociale din R.F.G., transmite 
agenția A.D.N. Relevînd că R.D.G. 
este gata să extindă pe mai departe 
relațiile cu R.F.G. pe baza tratatelor 
existente, Erich Honecker a subli
niat că țara sa va continua dialogul 
cu forțele politice din R.F.G. și va 
căuta să lărgească relațiile comer
ciale bilaterale. La rindul său, Franz 
Josef Strauss a exprimat Interesul 
guvernului de coaliție din R.F.G. 
pentru dezvoltarea în continuare a 
cooperării cu R.D.G., menționîhd im
portanța relațiilor comerciale și eco

„Să făurim o lume fără războaie și fără violență!“
Declarația conierinfei-dialoq din capitala Austriei

VIENA 17 (Agerpres) — La Viena 
s-a încheiat cea de-a IV-a Conferin- 
ță-dialog pentru dezarmare și 
pace, desfășurată sub deviza „Pen
tru o lume fără războaie și fără 
violență". Au luat parte parlamen
tari, personalități politice, repre
zentanți ăi organizațiilor pacifiste, 
sindicale, de femei și de tineret 
din peste 60 de țări, între care și 
România.

La încheierea reuniunii a fost 
adoptată declarația „Pentru o Eu
ropă fără rachete cu rază medie 
de acțiune, pentru o Europă și o 
lume fără arme nucleare". Intr-o 
scrisoare deschisă adresată reu
niunii general-europene de la 
Viena este subliniată necesitatea 
de a fi întreprinși pași reali pe 
calea eliminării armelor nucleare, 
întronării unui climat de securitate 
și încredere între state.

„Schimburile inechitabile frînează progresul statelor 
în curs de dezvoltare"

Reuniunea latino-americanâ ți caraibiană în pregătirea 
sesiunii U.N.C.T.A.D.

SAN JOSE 17 (Agerpres). — Inau- 
gurind la San Jose lucrările reuniu
nii pregătitoare latino-americane și 
caraibiene a celei de-a Vil-a sesiuni 
a U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiuni
lor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare), prevăzută să se desfășoare în 
luna iulie la Geneva, ministrul cos- 
tarican al comerțului exterior, Muni 
Figueres, a declarat că „bazele ac
tuale ale schimburilor comerciale in
ternaționale cu țările industrializate 
occidentale strangulează economia 
statelor în curs de dezvoltare", 
transmite agenția Prensa Latina.

Relevînd rolul asumat de 
U.N.C.T.A.D. în ultimii ani in soluțio
narea gravelor probleme generate de 
schimburile comerciale inechitabile, 
ministrul costarican a arătat că ce
rerea de produse primare provenind 
din statele în curs de dezvoltare creș

nomice pentru ansamblul raporturi
lor.

BERLIN 17 (Agerpres). — Can
celarul R.F. Germania, Helmut Kohl, 
și-a exprimat acordul cu propunerea 
lui Erich Honecker, secretarul gene
ral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, cu privire la organizarea unei 
reuniuni a reprezentanților celor 
două state germane, în cadrul că
reia să se examineze adoptarea unei 
poziții comune față de eliminarea 
rachetelor nucleare — informează 
agenția A.D.N. Un mesaj în acest 
sens a fost remis lui Herbert Kro- 
likovski, prim-adjupct al ministru
lui afacerilor externe al R.D.G.. de 
către șeful reprezentanței perma
nente a R.F.G. în capitala R.D.G., 
Hans-Otto Braeutigam.

De asemenea, intre participanții 
la acest forum și reprezentanții 
țărilor care iau parte la Reuniunea 
general-europeană de la Viena a 
avut loc o întîlnire pe tema mo
dalităților de a accelera procesul 
de dezvoltare a cooperării și încre
derii pe continent.

VIENA 17 (Agerpres) — Gu
vernatorul provinciei Styria, din 
Austria, Josef Krainer, a respins 
orice posibilitate de compromis 
asupra refuzului său de a accepta 
staționarea în provincie a unor 
avioane de interceptare de tip 
„Draken", comandate de guvernul 
austriac in Suedia. In refuzul său, 
Josef Krainer este susținut de di
ferite mișcări austriece pentru pace 
și ecologiste, relevă agenția 
Taniug.

te într-un ritm mult mal lent față 
de cererea de produse manufactura
te din partea acestor țări, ceea ce se 
repercutează defavorabil asupra eco
nomiilor lor naționale.

La rîndul său, Henry Hill, secre
tar permanent adjunct al S.E.L.A. 
(Sistemul Economic Latino-Ameri- 
can), a condamnat politica în dome
niul comercial a țărilor dezvoltate, 
„care dovedesc insensibilitate față de 
necesitățile statelor în curs de dez
voltare". Pentru țările din America 
Latină și Caraibi, a spus el. există 
o perspectivă evident negativă, atita 
vreme cit se menține actuala ordine 
economică internațională.

La reuniune participă reprezentan
ții a 26 de țări latino-americane și 
caraibiene în vederea degajării unei 
poziții comune la viitoarea sesiune 
U.N.C.T.A.D.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
PRIMIRE LA MOSCOVA. Mi

nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, l-a 
primit pe secretarul de stat ad
junct al S.U.A. pentru probleme 
politice, Michael Armacost. In 
cursul convorbirii au fost abordate 
probleme privind actualul stadiu 
al relațiilor sovieto-americane și 
chestiuni ale actualității interna
ționale.

PRELUNGIRE. Secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz, și mi
nistrul afacerilor externe al Tur
ciei, Vahit Halefoglu, aflat în vizi
tă oficială la Washington, au hotă- 
rit prelungirea, pînă în anul 1990, 
a acordului de cooperare militară 
și economică dintre cele două țâri. 
Acordul prevede menținerea baze
lor militare americane de pe teri
toriul Turciei.

ACORD. La Viena s-au înche
iat convorbirile dintre reprezen
tanți ai Uniunii Sovietice, Statelor 
Unite, Japoniei și Comunității Eco
nomice (vest-) Europene privind 
cooperarea pentru construirea unui 
reactor termonuclear. Participanții 
la dezbateri au căzut de acord 
asupra unor măsuri practice de 
promovare a conclucrării în acest 
domeniu, lncluzînd printre aces
tea realizarea în comun, pînă în 
anul 1990, a proiectului acestui 
reactor.

ITALIA: Inițiative în vederea soluționării 
crizei guvernamentale

ROMA 17 (Agerpres). — Premie
rul desemnat al Italiei. Giulio An
dreotti. a adresat marți secretarilor 
generali șl șefilor grupurilor parla
mentare ale celor cinci partide care 
au compus coaliția guvernamentală 
demisionară o scrisoare conținînd 
propunerile sale in vederea formă
rii noului cabinet. El pi'ezintă, în 
principal, propuneri in ce privește 
reformele instituțiilor statului și ac
tivitatea guvernului în domeniile e- 
conomic si social, pronunțîndu-se

pentru un calendar de priorități șl 
„pentru continuitate" în acțiunile 
coaliției pentap^rtite. informează 
agenția A.N.S.A.

In cursul aceleiași zile, Giulio An
dreotti s-a prezentat la președinte
le Republicii Italiene, Francesco 
Cossiga, căruia l-a făcut cunoscut 
textul scrisorii adresate conduceri
lor partidelor democrat-creștin, so
cialist. socialist-democratic, republi
can și liberal.

Necesitatea unirii eforturilor pentru redresarea 
economică a Africii

— relevată la reuniunea ministerială de la Addis Abeba
ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în cadrul reuniunii 
miniștrilor economiei din țările afri
cane, Adebayo Adedeji, secretar exe
cutiv al Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Africa (E.C.A.), a cerut ță
rilor africane să promoveze o poli
tică orientată prioritar spre dezvol
tare. EI a arătat că programul de 
redresare economică a Africii (1986— 
1990), adoptat Ia sesiunea specială

a O.N.U. din iunie 1986, constituie 
un document de bază în formularea 
de politici și proiecte de dezvoltare 
social-economică la nivel naționa’ 
subregional și internațional in pro 
movarea unor noi forme de coope
rare pentru depășirea crizei care 
afectează continentul. Guvernele și 
popoarele Africii, a spus secretarul 
general al E.C.A., sînt hotărîte să 
depășească declinul economic.

„Deriva continentelor46 și procesul reorientărilor politice în America Latină
„Se remarcă o mai mare atenție acordată de Piața comună țărilor 

Americii Latine — și invers" (din declarația reprezentantului C.E.E. in Ame
rica Latină) ; „Noi contacte politice între Franța și Cuba" (zia
rul „Le Figaro") ; „Spania a acordat Republicii Nicaragua un credit in 
valoare de 26 milioane dolari" (agenția E.F.E.) ; „Comisia mixtă itajo-ar- 
gentiniană a pus la punct o serie de proiecte de cooperare" (agenția 
A.N.S.A.) ; „Ministrul pentru cooperare economică al R.F.G. a declarat in 
cursul vizitei.în Brazilia că va sprijini această țară in soluționarea pro
blemelor economice” (agenția D.P.A.) ; „Trebuie să fie folosit pe deplin 
bogatul potențial al unei colaborări mai strinse in politica externă, paralel 
cu aprofundarea cooperării economice, tehnico-științifice și culturale intre 
țările Americii Latine și statele din Piața comună" (din declarația minis
trului de externe al Mexicului, Bernardo Sepulveda) ; „Președintele R. F. 
Germania începe vizite in Argentina, Bolivia, Guatemala" (agenția
E.F.E.).

Iată citeva știri din ultima vreme 
provenite din spațiul Americii La
tine sau referitoare la această regiu
ne a lumii. Aparent ar fi vorba de 
aspecte uzuale ale vieții politice in
ternaționale, aspecte cotidiene, obiș
nuite ; dar în realitate ele conțin, fie 
și în germene, aspecte inedite, ele
mente noi, de real interes pentru 
deslușirea perspectivelor politice ale 
zonei.

Asemenea mișcărilor tectonice — 
lente, dar inexorabile, care, potrivit 
teoriei iul Wegener despre „deriva 
continentelor", au determinat ample 
mutații geografice ducînd la înfăți
șarea de astăzi a globului — există 
și in sfera raporturilor politice in
ternaționale oscilații, deplasări, la 
început mici, poate imperceptibile 
sau abia vizibile cu „ochiul liber", 
dar capabile să ducă la viitoare mo
dificări de anvergură pe eșichierul 
politic internațional.

In această privință, aspecte Intere
sante oferă unele evoluții ale conti
nentului latino-american.

Doctrine și destine.ln tre- 
cutul mai îndepărtat, de cînd Spania 
și Portugalia, iar apoi Anglia au fost 
silite, în fața dezvoltării mișcărilor 
de eliberare națională, să se retragă 
din spațiul latino-american, locul lor 
l-au luat S.U.A., care au transformat 
regiunea într-o rezervație exclusivă, 
aproape ermetic închisă, o „curte 
dosnică" a lor. A ilustrat-o din plin 
„doctrina Monroe", care proclama 
lozinca „America americanilor" (ceea 
ce însemna, de fapt, „America a... 
(nord)-americanilor", una din cele 
mai fățișe afirmări a politicii sfere
lor de influență — ca și alte doctri

ne, precum „Marea bită" sau „Diplo
mația canonierelor", toate expunînd 
concepția unei dependențe totale a 
Americii Latine țață de S.U.A. sub 
amenințarea deschisă și brutală a 
politicii de forță. Și Intr-adevăr, 
această dependență a avut vreme în
delungată un caracter total, absolut.

Cu multiple și dramatice consecin
țe. Astfel, pe plan economic, cu toa
te imensele sale posibilități de dez
voltare industrială, ilustrate de bo
gățiile naturale și potențialul uman, 
țările Americii Latine au înregistrat 
o serioasă șj tot mai accentuată ră- 
minere în urmă față de America an- 
glo-saxonă, rezervîndu-li-se. aproape 
tuturor, un profil strict agricol, de 
veritabil hinterland agrar, furnizor 
„profilat" pe cafea, trestie de zahăr, 
banane și alte produse exotice.

Dependența economică era comple
tată de subordonarea politică. Pe 
bună dreptate se spunea că ambasa
dorul american in capitalele „repu
blicilor bananiere" avea mai multă 
putere decît însuși guvernul respectiv 
(sînt cunoscute cazuri cînd ambasa
dorul S.U.A. era participant oficial 
la reuniunile ministeriale, avînd fo
toliul alături de al președin
telui țării). Bineînțeles că popoarele 
acestor țări nu s-au putut împăca cu 
această situație — ceea ce și-a găsit, 
reflectare în creșterea puternică a 
luptei de eliberare de sub domi
nația monopolistă și cucerirea 
unei reale suveranități. Pentru a 
stăvili această luptă s-a recurs, vre
me îndelungată, la multiple forme 
ale politicii de forță — de la expe
diții militare, debarcări ale infan
teriei marine pînă la înscăunarea 
unor satrapi locali, adevărat! jan
darmi ai Intereselor nord-ame- 

ricane, recrutați îndeosebi din 
rîndurile militarilor de dreapta. 
Așa s-a instaurat practica sistema
tică a loviturilor de stat — conti
nentul latino-american a înregistrat 
sute de asemenea puciuri mili
tare — pînă cînd aproape întreaga 
zonă a ajuns la discreția unor re
gimuri dictatoriale total aservite. Iar 
această succintă evocare nu se re
feră doar la evenimente din trecu
tul Îndepărtat : chiar anii din urmă 
au oferit exemple concludente in 
aceste sensuri prin debarcările in 
Guatemala sau Grenada, prin lovi
turile de stat din Chile sau Bolivia, 
prin reacțiile ostile față de evoluțiile 
din Cuba, Nicaragua.

Tendințele centrifuge - 
într-un proces de accen
tuare. Cu toate acestea, viața 
a dovedit că nici cele mai crun
te dictaturi nu sînt în stare 
să stăvilească la nesfîrșit aspirațiile 
de libertate și democrație ale po
poarelor. „Omul de casă", Battista, 
a avut soarta cunoscută; Ia fel. So- 
moza. din Nicaragua; la fel. Duva
lier, din Haiti ; la fel, regimurile 
militare din Argentina, Brazilia și 
alte țări. Forțe sociale și po
litice altădată inexistente sau ne
organizate au cunoscut o ascen
siune tot mal puternică, în timp 
ce dictaturile militare, ln pofida te
rorii sîngeroase inimaginabile, și-au 
dezvăluit vulnerabilitatea, paralel cu 
compromiterea lor internațională, 
sprijinirea lor devenind tot mai 
dificilă pentru protectorii lor tradi
ționali. Așa se face că in ultimii ani 
am fost, și sîntem în continuare, 
martorii unui larg proces de reve
nire la guverne civile, care își pro
pun, și chiar materializează, ample 
transformări democrabce.

In mod Inevitabil, ln aceste procese 
se rup și se destramă vechile le
gături de subordonare, apar șl ,se 
afirmă orientări noi, constind In 
promovarea cursului spre desprinde
re din Încorsetarea politică externă 
tradițională. Este firesc ca — după 
o îndelungată experiență Istorică, 
soldată cu efectele cunoscute atît pe 
plan politic, cit și economic — con
tinentul latino-american să emită 
valențe noi, căutări noi — exprimate 
prin procesul deplasărilor politice.

„Chei noi" la ușa „curții 
din spate" ? v
teptării naționale latino-america
ne cuprinde reformulări de fond 
ln diverse sfere de activitate. De
sigur, curentul reevaluărilor nu se 
face simțit cu aceeași intensitate, iar 
soluțiile aplicate diferă și ele, căci 
America Latină e departe de a fi 
un ansamblu amorf sau omogen 
și unitar. Dimpotrivă, ea cuprinde 
state cu fizionomii proprii, uneori 
destul de contrastante, cu decalaje 
in nivelul de dezvoltare politică, so
cială și culturală. Dar, dincolo de 
aspectele concrete ale măsurilor ce 
se Întreprind într-o țară sau alta, 
se remarcă o serioasă intensificare 
a legăturilor lor cu state din afara 
continentului american, în primul 
rind cu Europa occidentală.

Așa cum remarcă observatorii 
de presă, țările Americii Lati
ne au început să caute tot mai 
insistent in Europa puncte de 
sprijin pentru tendințele precumpă
nitoare pe plan politic, pornind de 
la ideea că diversificarea parteneri
lor de dialog servește mai bine 
cauza promovării intereselor naționa
le și regionale. Stabilitatea, liniștea 
internă, aplanarea conflictelor, adică 
pacea șl crearea unui climat propice 
dezvoltării independente, acestea 
sint, in opinia comentatorilor, nă
zuințele prioritare ale latino-ameri- 
canilor. Nu intîmplător, „Grupul de 
la Contadora" și „Grupul de sprijin" 
— ambele bucurîndu-se de asenti
mentul altor state de pe continent 
șl din afara lui — manifestă atita 
perseverență in găsirea unor soluții 
negociate pentru stingerea conflicte
lor din America Centrală. Spre de
osebire de trecut, cînd liderii politici 
latino-americanl vizitau rareori vreo 
altă capitală in afară de Washing
ton, de un timp încoace se înregis
trează, așa cum s-a arătat in intro
ducere, o puternică intensificare a 
contactelor cu țările continentului 
european, care prilejuiesc concerta
rea pozițiilor față de problematica 
regională sau mondială.

Asemenea tendințe au fost pusa 
In evidență și de recenta reuniune 
din Ciudad de Guatemala a miniș
trilor de externe din țările Pieței 
comune europene șl din statele 
celor două „grupuri" amintite — 
„Grupul de la Contadora" și „Grupul 

de sprijin". Este unul din acele 
„mici evenimente" deosebit de grăi
toare și de neconceput pînă de cu- 
rind : oare cînd și-ar mai fi îngăduit 
miniștrii vest-europeni să intervină 
atît de direct in probleme ale zonei, 
spunîndu-și cuvîntul atît de deschis 
și de... aparte, cuvînt nu numai 
deosebit de al S.U.A., ci contrar 
acestuia 7 Incît, s-ar putea spu
ne că la fosta „curte dosnică" 
încep să aibă „chei" și alții, tn speță 
statele C.E.E. — desigur și ele In
teresate, la rîndul lor, tn piețe noi 
și in extinderea influenței politice. 
Firește, aceste evoluții nu pot să nu 
fie legate și de accentuarea anumitor 
contradicții interoccidentale, respec
tiv de lupta pentru piețe și zone 
din „triunghiul S.U.A. — C.E.E. — 
Japonia".

Pentru „slăbirea din chin*  
gile" economice.In mod firesc> 
procesul de reevaluări are și o com
ponentă economică. Se știe că unul 
din principalii factori de îndepărta
re a regiunii de centrul de gravita
ție tradițional l-a constituit ceea ce 
s-ar numi „decepția economică". Ră- 
mînerea în urmă a fost cu putere 
amplificată de gestiunea dezastruoa
să a dictatorilor militari. Nu întîm- 
plător aici s-au înregistrat recorduri 
mondiale de inflație. America Lati
nă a fost.poate zona cea mai afec
tată de „exportul" crizei economice, 
inregistrînd o accentuată stagnare, 
mari dezechilibre ale balanței de 
plăți, precum și o copleșitoare dato
rie externă, de peste 380 miliarde de 
dolari, reprezentind aproape jumăta
te din totalul datoriei țărilor in curs 
de dezvoltare ! După asemenea ex
periențe, este firesc ca latino-ameri- 
canii să aibă dorința de a scruta alte 
orizonturi politice și economice.

Pe linia extinderii raporturilor cu 
Europa, a „apropierii continentelor" 
și diversificării relațiilor externe 
politico-economice ale Americii Lati
ne se remarcă și preocuparea de a 
extinde legăturile cu țările socialiste. 
Nu este vorba numai de normaliza
rea, de către aproape toate țările zo
nei, a raporturilor cu Cuba, ci și în 
general de o sporire sensibilă a pon
derii pe care o au statele socialiste 
din Europa și din Asia în ansamblul 
schimburilor și cooperării economice 
latino-americane.

Primatul conceptului de 
largă colaborare. Desigur, 
ar fi mult prea devreme să se 
vorbească despre „o nouă geogra
fie politică" și cu atit mai puțin 
despre mutații radicale imediate. 
Dar sîntem martorii unor tendințe 
noi, ai unor procese care, chiar 
incipiente, sint semnificative prin 
conținut șl direcție, prin scopurile 
pentru care „bat la poarta istoriei". 
Este un curs elocvent pentru ma
rele proces actual de diversificare 
a raporturilor internaționale, de 
declin al politicii „zonelor de 
influență" — deși aceasta se ma
nifestă încă cu destulă virulență 
în diferite părți ale lumii — de afir
mare a unei politici noi. de largă și 
echitabilă colaborare internațională 
între parteneri egali în drepturi.

Evoluțiile din spațiul latino-ameri
can vin astfel să pună in relief jus
tețea politicii de largi contacte, de 
deschidere și dialog, de înțelegere și 
cooperare fără discriminări de orice 
fel. Asemenea evoluții confirmă, o 
dată în plus, clarviziunea politicii 
externe românești, aflată, prin orien
tările ei principiale și prin acțiunile 
practice, în consonanță cu sensul ma
rilor procese renovatoare ce se ma
nifestă pe arena mondială. Mai mult, 
in această privință, așa cum este în
deobște recunoscut, România socia
listă, sub impulsul hotăritor al 
președintelui Nicolae Ceaușescu, nu 
numai că a făcut și face dovada u- 
nui atașament nedezmințit față de 
principiile celei mai largi cooperări 
pe planul vieții internaționale, dar 
și-a cîștigat un binemeritat prestigiu 
ca promotor consecvent, în practica 
vieții, a acestui principiu — așa cum 
confirmă chiar în aceste zile itinera
rul de pace și colaborare in țări ale 
Asiei.

însuși cadrul in care se desfășoară 
astăzi raporturile dintre state ple
dează pentru o astfel de orientare : 
globul terestru „se micșorează", sta
tele se apropie, inclusiv ca rezultat 
al revoluției tehnico-științifice. iar 
acest impuls se pronagă inevitabil în 
sfera legăturilor dintre state și zone 
geografice, prin intensificarea legă
turilor în toate domeniile. S-ar pu
tea spune că avem de-a face cu o 
veritabilă legitate, care tinde să gu
verneze dinamica raporturilor inter
naționale în zilele noastre.

Vaslle OROS

Rezultatele provizorii 

ale alegerilor din Finlanda
HELSINKI 17 (Agerpres). — In 

Finlanda s-au desfășurat, duminică 
si luni, alegeri parlamentare pentru 
desemnarea celor 200 de deputați ln 
forul legislativ al țării.

Potrivit rezultatelor provizorii, 
anunțate marți. Partidul Social-De
mocrat al primului-ministru Kalevi 
Sorsa rămîne. în continuare, cel mai 
puternic partid de pe scena politică 
finlandeză, obținînd 24,3 la sută din 
voturi (56 mandate — cu unul mai 
puțin comparativ cu alegerile din 
1983). Partidul Coaliției Naționale 
(conservator) a întrunit 23,2 la sută 
din voturi (53 mandate — mareînd 
un spor de 9 mandate față de 1983), 
Partidul de Centru — 17.7 la sută, 
Partidul Ecologiștilor — 4,9 la sută 
(de Ia 1,5 la sută in 1983).

S-a înregistrat o participare la 
urne de aproximativ 76 la sută, față 
de 83 la sută în scrutinul precedent.

în urma alegerilor de duminică și 
luni, observatorii politici apreciază 
ca posibilă intrarea în viitorul gu
vern finlandez de coaliție a Parti
dului Coaliției Naționale, după 21 
ani de opoziție.

Rezultatele definitive oficiale ale 
alegerilor urmează să fie anunțate 
sîmbătă.

LUPTELE DIN SALVADOR
SAN SALVADOR 17 (Agerpres). — 

In împrejurimile Virfului Guazapa, 
din apropiere de San Salvador, au 
avut loc. în ultimele zile, puternice 
înfruntări între forțele insurecționa
le salvadoriene și trupele trimise 
împotriva lor — relatează agenția 
Prensa Latina, citind un comunicat 
oficial dat publicității de forțele ar
mate salvadoriene. S-a precizat că 
ambele părți au înregistrat pierderi 
în oameni și materiale. Alte schim
buri de focuri de anvergură au fost 
semnalate Ia Suchitoto și San Vi
cente. Comunicatul menționează că 
luptele de la Suchitoto au fost „cele 
mai importante acțiuni militare lan
sate de forțele insurgente in ulti
mele zile".

Pe de altă parte, postul de radio 
al forțelor insurecționale — „Radio 
Venceremos" — a difuzat un comu
nicat în care menționează că un e- 
licopter militar Salvadorian al for
țelor trimise în zonă a fost doborît 
lingă Cerro Tecana. la 80 km vest 
de San Salvador.
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