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Sub semnul stimei și cordialității, al dorinței reciproce de a lărgi 

colaborarea româno-americană in interesul ambelor țări, 

al cauzei generale a păcii și înțelegerii, ieri a început

CIT IN TREI! 

Acest ritm de lucru trebuie 
realizat pentru încheierea 

Ia timp a semănatului

VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII

CUM SINT ORGANIZATE, 
CU CE RANDAMENT LUCREAZĂ 

SCHIMBURILE DE ZI ȘI DE NOAPTE
• Pînă ieri au fost semănate peste 
1 000000 de hectare • Prioritate - sfeclei 
de zahăr și florii-soarelui • A început 
însămînțarea porumbului, dar în multe 
unități se amînă nejustificat lucrările

Primire caldă, 
prietenească, 
la Casa Albă

12 aprilie 1978. Zi insoritâ de pri
măvară, aici la Washington, unde are 
loc un eveniment de importanță de
osebită in evoluția relațiilor româno- 
americane —: vizita de stat pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu o între
prind in Statele Unite la invitația 
președintelui Jimmy Carter și a 
doamnei Rosalynn Carter.

Vizita începe sub semnul dorinței 
comune a popoarelor român și ame
rican de a strînge tot mai mult le
găturile și a întări cooperarea, spre 
binele reciproc, pentru cauza păcii, 
securității și pi-osperității tuturor na
țiunilor. Ea se înscrie în politica con
secventă a României de dezvoltare a 
relațiilor de colaborare cu statele de 
pe toate continentele, fără deosebire 
de orinduire socială.

... Washingtonul, frumoasa capitală 
a Statelor Unite, rezervă înalților săi 
oaspeți o primire deosebită. Zona din 
jurul Casei A.lbe, unde se află im
punătorul obelisc ..George Washing- 
ton“. care domină înălțimile orașului, 
clădirile de pe marele bulevard 
Pennsylvania, edificiile publice sint 
pavoazate cu drapelele de stat ale 
României și S.U.A.

în marele parc al Casei Albe, unde 
se desfășoară ceremonia oficială, au 
venit să intimpine și să salute pe 
solii poporului român un mare nu
măr de cetățeni ai capitalei Statelor 
Unite, care poartă stegulete ale ce
lor două țări.

Răspunzind interesului deosebit 
pe care il suscită vizita președintelui 
României in rîndurile opiniei pu
blice din S.U.A., ca și din alte țări, 
numeroși ziariști și corespondenți de 
presă, trimiși speciali ai posturilor
(Continuare in pag. a IlI-a)

Solutind mulțimea din balconul Casei Albe

Ritmul insămînțărilor de primă
vară se intensifică de la o zi la 
alta. îmbunătățirea timpului, mă
surile organizatorice și tehnice 
luate de organele județene de par
tid și consiliile populare, munca 
harnică a sutelor de mii de mecani
zatori au făcut ca, pină ieri, să se 
însămînteze peste un milion de 
hectare. Totuși, in .multe județe, 
insămințările sint întîrziate. Pentru 
a se realiza, intr-un timp scurt, vo
lumul mare de lucrări ce trebuie 
executat — la pregătirea terenului 
și semănat — este necesar să se 
duble'ze și chiar să se tripleze rit
mul de lucru. Cu alte cuvinte, în- 
tr-o zi să se lucreze cit in trei.

Trebuie acordată PRIORITATE 
SFECLEI DE ZAHAR ȘI FLORII- 
SOARELUI, culturi care au fost in- 
sămințate pe 77 și, respectiv. 39 la 
sulă din suprafețele prevăzute. în
deosebi trebuie să se acționeze 
energic pentru a se încheia semă- 
natuj sfeclei de zahăr in județele 
Covasna. Prahova. Suceava. Bacău. 
Vaslui, iar al florii-soarelui — în 
județele Dîmbovița. Argeș, Te
leorman, Prahova. Olt.

Din această săptămină se desfă
șoară din plin SEMĂNATUL PO
RUMBULUI. cele mai bune rezul
tate obținindu-se in județele Timiș. 
Arad, Alba. Teleorman. Cu toate 
că temperatura solului a crescut 
simțitor depășind 10 grade. în unele 
unități agricole de stat și coopera
tiste se amină nejustificat începe
rea acestei lucrări. Trebuie luate

măsuri organizatorice și tehnice 
pentru ca semănatul porumbului să’ 
se încheie in timp cit mai scurt, 
prima condiție de care depinde ob
ținerea unor recolte mari la această 
valoroasă plantă agricolă.

Pentru executarea intr-un timp 
scurt a insămințărilor — peste 3 
milioane de hectare in deCui's de 
10 zile — in stațiunile pentru me
canizarea agriculturii și Întreprin
derile agricole de stat au fost con
stituite SCHIMBURI DE ZI Șl 
DE NOAPTE, ceea ce face cu 
putință să se lucreze și noap
tea la pregătirea terenului. De 
asemenea, tractoarele au fost 
grupate pe sole, coordonarea ac
tivității fiecărei formații fiind 
incredihțată unui specialist agricol. 
Important este ca acum să se lu
creze neîntrerupt, de la orele 5 ia 
20 schimbul de zi, și in rdst căii 
de noapte. Pentru a putea fi folo
site, din plin cele 24 de ore se cer 
o temeinică organizare a muncii, a- 
sigurarea promptă a carburanților 
și semințelor, a hranei necesare 
care să fie servită in cimp. De ase
menea, trebuie să se urmărească in 
permanență executarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate, locuitorii 
satelor trebuind să participe la 
stringerea resturilor vegetale de pe 
arături. Acestea sint. de altfel, di
recțiile în care trebuie să acționezi’ 
acum organizațiile de partid din 
unitățile agricole, comitetele comu
nale de partid, toți comuniștii — 
mecanizatori și cooperatori — toți 
cei care lucrează in agricultură.

Cuvîntul președintelui 
Jimmy Carter

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

în această dimineață, poporul Statelor 
Unite este onorat să aibă ca oaspete al nos
tru un mare conducător al unei mari țări 
— președintele Ceaușescu. care a sosit aici 
din România împreună cu doamna Elena 
Ceaușescu. Pentru mine personal este o 
mare plăcere să le adresez urarea de bun 
venit din partea întregii noastre națiuni.

Aceasta este cea de-a patra vizită a pre
ședintelui Ceaușescu in Statele Unite, iar 
predecesorii mei și-au făcut o onoare din a 
vizita România.

Se cuvine să arăt că. in ultimii zece ani. 
relațiile de prietenie dintre Statele Unite 
și România s-au dezvoltat și s-au îmbună

tățit rapid spre satisfacția și in avantajul 
popoarelor noastre. In ultimii zece ani, co
merțul dintre cele două țări ale noastre s-a 
multiplicat de peste zece ori. Și, ca urmare 
a relațiilor care se dezvoltă rapid in etapa 
actuală, noi așteptăm ca volumul comerțu
lui să crească de peste două ori în urmă
torii trei ani.

Este, de asemenea, de mare folos pentru 
mine, ea președinte, să am prilejul de a mă 
consulta cu un conducător național și in
ternațional de talia oaspetelui nostru de as
tăzi. Influența, sa pe arena internaționa-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Doamnelor și domnilor,
Este o deosebită plăcere pentru mine și 

soția mea, pentru colaboratorii care mă în
soțesc, să vizitez din nou Statele Unite ale 
Americii, la invitația amabilă a dumnea
voastră, domnule președinte, și a doamnei 
Carter.

Aș dori să încep prin a vă adresa dumnea
voastră și poporului american un salut căl
duros din partea mea și a poporului român, 
care dorește să întrețină și să dezvolte re
lații prietenești și de colaborare cu marele 
popor american. Vizita are Iod in condițiile 
cînd relațiile dintre România și Statele Unite 
cunosc un progres continuu. Desigur, in ul

timii zece ani am realizat o creștere simți
toare atît a schimburilor economice — care 
sint aproape de zece ori mai mari ca acum 
zece ani — cit și în domeniul colaborării 
științifice, culturale, al schimbului de cetă
țeni între cele două țări. Sperăm că 
in cursul convorbirilor vom identifica 
noi posibilități ca și în următorii ani aceas
tă colaborare să cunoască progrese tot mai 
simțitoare, ceea ce corespunde pe deplin 
intereselor celor două țări și popoare, 
cauzei păcii și colaborării internațio
nale.
(Continuare în pag. a III-a)

Realitatea socială - izvorul 
generos a! artei noastre

Convorbiri oficiale intre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Jimmy Carter

Miercuri. 12 aprilie, au început la 
Casa Albă convorbirile oficiale în
tre președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Statelor Unite ale Americii, 
Jimmy Carter.

La convorbiri participă :
Din partea română — Gheorghe 

Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pungan, 
ministru la Președinția Republicii 
Socialiste România, șeful grupului 
de consilieri ai președintelui Româ
niei. Ion Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Nicolae M. 
Nicolae, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Washington.

Din partea americană — Cyrus 
Vance, secretar de stat, Zbigniew 
Brzezinski, consilier al președintelui 
S.U.A. pentru problemele securității 
naționale. George S. Vest, asistentul 
secretarului de stat pentru proble
me europene, Rudolph Aggrey, am
basadorul Statelor Unite la Bucu
rești.

In acest cadru, președintele Jimmy 
Carter a salutat incă o dată, cu căl

dură, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și a dat o malta apreciere contri
buției sale la dezvoltarea relațiilor 
româno-americane, la întărirea con
lucrării dintre cele două țări pe are
na internațională. Președintele Sta
telor Unite a.evidențiat rolul presti
gios al președintelui Nicolae 
Ceaușescu în crearea unui climat de 
pace in lume, de bună înțelegere și 
colaborare intre națiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, la rîndul său, importanța 
pe care o acordă vizitei in Statele 
Unite ale Americii. exprimind satis
facția pentru posibilitatea pe care o 
are de a continua — in cadrul con
vorbirilor cu președintele Jimmy 
Carter — dialogul la nivel înalt ro- 
mâno-american, care stă la baza 
amplificării continue pe care au cu
noscut-o în ultimii ani relațiile ro
mâno-americane, pe plan economic, 
științific, cultural, cit și pe arena in
ternațională.

în abordarea problemelor interna
ționale actuale, discuțiile dintre cei
(Continuare in pag. a IlI-a)

Arta posedă azi 
poate mai mult ca 
oricind un spațiu în
tins de manifestare, 
iar imperativul ce 
stă in fața noastră este 
acela de a tinde, prin 
ceea ce facem. spre 
un nou stadiu calitativ 
al culturii socialiste. 
Evident, aceasta pre
supune o cunoaștere 
activă a tot ceea ce 
înseamnă dorință de 
realizare, de împlinire, 
de depășire din . toate 
domeniile in care omul 
realităților socialiste 
se simte angajat ple
nar.

Arta ne poartă'cu 
gindul pretutindeni pe 
șantierele patriei, în 
marile uzine, acolo 
unde se făurește viito
rul : culegem in ini
mile noastre, de aici, 
stimulentul adine, seva 
plină de vigoare care 
ne animă arta. Din 
fluxul tainic, din ino
cularea unor realități 
noi in care pulsează 
dinamic forța de crea
ție a maselor se naște 
timbrul ei generos, 
limbai adine stimula
tor pentru omul ro
mantic. pentru omul 
împlinirilor României 
de azi.

Demersul nostru 
plastic il vrem în pas 
cu înălțătorul clocot al 
vieții celor multi. Ză
rile socialismului voim 
în noi să ardă cu o 
dorință permanentă de 
a dezvălui tuturor sur
priza ochiului nostru 
plin de emoție, de vi
suri. de energie. Ne 
susținem munca pe 
fapte, pe aspirațiile 
unei întregi societăți.

Arta fără o calitate

implicită e un non
sens ; nu poate rezis
ta in competiția valo
rilor. Și această cali
tate. dincolo de deza
măgirile Și satisfacțiile 
fiecăruia dintre noi, se 
impune, in primul rind 
prin coordonatele el 
specifice, ca un pri
mat obligatoriu : ști
ința. vehementa, pa
siunea se adaugă, ca 
și angajarea. Pe un 
fond de implicare to
tală intr-un fenomen 
din care se cuvine să 
desprindem virtuțile 
artei ; acele virtuți 
indispensabile care pri
vesc plasticitatea for
melor. înțelegerea 
poziției Și a culorii ca 
fenomene cuprinse in 
însuși limbajul expri
mării. Arta nu trăiește 
prin virtuozitate ; evo
carea realității cere 
acțiune, cere de la ar
tist o atitudine, iar a- 
titudinea — o opțiune, 
îndrăzneala, siguranța 
judecății plastice, sin
teza conștientă il pun 
pe artist intr-o tensiune 
continuă. Strădania în
aripată a artistului 
plastic freamătă in 
intimpinarea înălțimi
lor însorite ale oame
nilor. Pictorul, sculp
torul ascultă din zori 
șoaptele oamenilor că
rora năzuiește să le 
alcătuiască un chip. 
Gindurile oamenilor se 
adună asemenea roa
delor in vrăjitele îm
pliniri ale speranței. 
Romantism revoluțio
nar ? Sentiment intim ? 
îndrăzneală ? Oricum 
vrem să-i spunem, noi 
am vrea să alcătuim 
Pe o paletă miraculoa
să acele culori limpezi

ce se vor încărcate cu 
demnitatea propriilor 
noștri pași.

Noi alcătuim dincolo 
de orice desfășurări 
retorice o artă a va
lențelor umaniste, o 
rezultantă a cunoaș
terii active. Din neli
niștea cunoașterii arta 
țișnește dincolo de 
artificialitate, dincolo 
de zgomotul coloristic 
sau de ceea ce este la 
unii un zbucium si
mulat. Din fericire, la 
noi se practică în ge
neral o artă interiori
zată. fără armonii 
searbede sau care bal 
ostentativ la ochi.

Există un ton mode
rat și responsabil in 
general, un ton grav 
și armonios care sta
bilește adevărata linie 
majoră a plasticii ro
mânești și trebuie să 
ne felicităm pentru 
acest dar si să-l valo
rificăm cu grijă in 
continuare.

Trebuie să ne ali
mentăm continuu
munca minții și a mii- 
nii care făptuiește cele 
ale artei către un 
scop : o artă născută 
dintr-o mare dragoste, 
pentru poporul nostru, 
dintr-un cuprinzător 
sentiment de iubire.

Vrem să pictăm, să 
gravăm, să lăsăm in 
bronz generațiilor vii
toare învolburarea ini
milor noastre, talazu
rile unor speranțe, 
saltul semeț al unor 
generații de munci- 
tori-eroi. Făuritori
Brăduț COVA1IU
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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La lumina f arurilor-pregâtirea terenului
CUM SINT ORGANIZATE, CU CE

SCHIMBURILE DE ZI

Cadrele de conducere
sint si noaptea pe cîmp

Ora 21. Pe tarlaua din preajma 
satului Victoria, aparținînd coopera
tivei agricole din Stăuceni. JUDEȚUL 
BOTOȘANI, mecanizatorii Victor 
Burlea. Alexandru Alupoaiei. loan 
Iuret si Petru Ciubotaru lucrează in
tens la pregătirea terenului. „în 
această noapte — ne spune imul din
tre ei — vom pregăti patul germina
tiv în vederea însămînțării florii- 
soarelui pe o suprafață de cel puțin 

. 45 hectare".
Continuăm raidul. La Gorbănești, 

pe tarlaua numită „Canton", lucrea
ză la pregătirea terenului șase me
canizatori : Vasile Crihan, Dumitru 
Onofraș, Constantin Stoleru. Dumi
tru Buculie, Ilie Iftimie și Mihai Vi- 
ziteu. Este prezent și președintele cooperativei • . — -
stantinică. „Pînă dimineața vom da 
gata cel puțin 60 hectare, urmînd ca 
miine să însâmințăm floarea-soare
lui". Pe tarlaua din apropierea satu
lui Urlați este prezent inginerul-șef 
Gh. Ailoaiei, lucrînd cu patru me
canizatori la pregătirea terenului 
destinat sfeclei de zahăr. „în cel mult 
cinci zilg vom însămînța întreaga 
suprafață cu culturi din urgența a 
doua și vom pregăti. în paralel, te
renul pentru însămințatul porumbu
lui".

Ora 23. Ajungem în zona C.A.P. 
Băbiceni. în prezența ing. loan Ko- 
rosy erau în brazdă șapte mecani
zatori. Unul dintre ei, Viorel Zam
fir. este mecanic de întreținere. De 
două zile însă lucrează pe tractor. 
„Pe întreaga suprafață, ce va fi cul
tivată cu sfeclă de zahăr si floarea- 
soarelui — apreciază inginerul — 
vom Încheia însămîntatul in cel mult

agricole, Vasile Con-

trei zile. Pînă cel tîrziu la 21 apri
lie vom semăna si porumbul".

Ora 24. Pe o tarla a cooperativei 
agricole din Bobulești lucrează cinci 
mecanizatori. O întîlnim aici și pe 
inginera Silvia Mureșan. Ne prezin
tă situația realizării lucrărilor din 
actuala campanie : s-au însămînțat 
legumele ; la 14 aprilie se va încheia 
semănatul la floarea-soarelui. iar 
la 21 aprilie — la porumb.

La Românești îl întîlnim Pe ing. 
Gh. Popa, directorul trustului S.M.A. 
Ne relatează despre măsurile luate 
în vederea urgentării lucrărilor de 
însămînțat. „Toți mecanicii din sta
țiuni Și secțiunile de mecanizare — 
pesta 120 de oameni — se află pe 
tractoare. Lucrează, de asemenea, un 
mare număr de elevi ai Liceului a- 
groindustrial din Botoșani și ai Șco
lii de mecanici agricoli din Dorohoi. 
Am asigurat astfel în toate secțiile 
de mecanizare din județ lucrul în 
două schimburi. Viteza la pregătirea 
terenului în timpul nopții este de 6 000- 
7 000 hectare. Iată și datele la care 
ne-am propus să încheiem însămîn- 
țatul în întreg județul : sfecla de za
hăr si floarea-soarelui — 15 aprilie; 
plantat cartofi — 17 aprilie ; semă
nat porumb — 25 aprilie".

Se apropie zorile. La Santa-Mare, 
Călărași. Răușeni, Todireni. Lunca, 
Sulița, farurile tractoarelor încă nu 
se stinseseră. Urmau să le stingă me
canicii din schimbul I. Insămînțatul 
a declanșat în județul Botoșani. în- 
tr-adevăr, o mobilizare generală.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteii"

Toți lucrătorii din atelierele S. M. A
pe Mare

în JUDEȚUL GALAȚI, îndată ce 
condițiile au permis reluarea din 
plin a muncilor agricole de primă
vară. s-a trecut intens la lucrul in 
două schimburi. Asa cum am fost in
formați de la trustul județean S.M.A., 
începînd din noaptea de 10 spre 11 
aprilie, în 
circa 440 < 
tea dintre 
canici de 
Lucrează

schimbul doi lucrează 
de mecanizatori, majorita- 
ei fiind motopompiști. me- 
atelier și de întreținere, 
și cooperatorii care știu

să conducă tractorul. Cei care lu
crează în schimbul de noapte pregă
tesc terenul. încă din prima noap
te. mecanizatorii au muncit cu spor, 
realizind această lucrare pe o supra
față de peste 4 000 hectare. Iată și 
cîteva dintre cooperativele agricole 
unde funcționează schimbul al 
doilea : Cosmești. Barcea. ..Voința" 
— Tecuci, Drăgănești. Tulucești, Și - 
vița, Măstăcani, Independența. Tudor 
Viadimirescu, Schela. (Dan Plăeșu).

...alții discută despre starea timpului
în JUDEȚUL HARGHITA urmea

ză să se cultive în acest an circa 
20 000 ha cu cartofi, din care 8 500 ha 
în sectorul cooperatist. Volumul mare 
al lucrărilor. încadrarea acestora în 
perioada optimă reclamă măsuri 
energice pentru a se folosi din 
plin utilajele și forța de mun
că. Ce se face în această di
recție ? Am retinut cele spuse 
de tovarășul Alexe Pakot. directo
rul direcției agricole județene : „Cu 
sprijinul organizațiilor de partid. în 
fiecare unitate agricolă se acționea
ză pentru a se întrona o disciplină 
fermă, astfel îneît forța de muncă 
și mijloacele mecanice să fie folosite 
din plin. Se urmărește ca viteza zii-

nică de lucru la plantarea cartofi
lor să atingă peste 500 ha".

După un demaraj anevoios, deter
minat de condițiile climatice nefavo
rabile, în cele 4—5 zile cit s-a putut 
munci pe cîmp. lucrările au avansat 
simțitor. în zonele unde solul se în
călzește mai repede — Odorheiu Se
cuiesc și Cristuru Secuiesc — în nu
meroase cooperative agricole. între 
care Brădești, Feliceni. Crăciunel, Se- 
cuieni. Avrămești și altele, cartofii se 
plantează pe ultimele suprafețe. Cu 
toate că viteza de lucru este în creș
tere de la o zi la alta. în unitățile 
agricole din județ au fost plantate 
abia 970 ha, ceea ce nu reprezintă 
nici 12 la sută din suprafața planii

de 12 aprilie, în

RANDAMENT LUCREAZĂ
SI DE
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ficată. Se putea 
Evident, da ! O 
cooperativelor agricole din Sînsi- 
mion, Sînmartin, Sintimbru, Sîn- 
crăieni, Remetea și altele, care 
au plantat cartofii pe 40—50 la sută 
din suprafețele planificate. Iată cum 
este folosit timpul de lucru in două 
unități aflate în aceeași zonă ;

Cooperativa agricolă Sînsimion. To
varășul Ladislau Lado, inginerul-șef 
al cooperativei, ne spunea că. folosind 
la maximă capacitate cele 6 mașini 
de plantat repartizate unității, coo
peratorii si mecanizatorii de aici au 
reușit să planteze peste 150 ha din 
cele 250 ha prevăzute. După calculele 
făcute, plantarea cartofilor se va în
cheia în 3—4 zile.

Cooperativa agricolă Cetătuia. Aici, 
din cele 160 ha planificate au fost 
plantate numai 36 ha. Se lucrează 
doar cu două mașini, iar randamentul 
fiecăreia din ele este mic. nedepă
șind 5 ha zilnic. Și nu întîmplător. 
Ziua in amiaza mare, pe străzile co
munei oamenii se plimbă agale sau 
stau grupuri, grupuri la taifas, dis
cutînd despre starea timpului și des
pre altele, de parcă pe cîmp nimic nu 
ar mai fi de făcut. Contabila-șefă a 
unității, Sipoș Rozalia, spunea : Din 
cei 150 de cooperatori care ar fi tre
buit să fie la cîmp nu au ieșit la lucru 
decît 10. De ce ? „Așa e după nuntă 
— ne explica interlocutoarea, oamenii 
sînt obosiți". Așa s-a pierdut o zi ex
celentă în care s-ar fi putut planta 
multe hectare cu cartofi' și executa 
alte lucrări de sezon.

Trebuie acționat pentru a se 
folosi din plin fiecare zi. fiecare oră 
bună de lucru, pentru ca plantarea 
cartofilor să se încheie cit mai repede.

realiza mai mult ? 
dovedesc rezultatele

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii"

La C.A.P. Tirgșoru Nou, Județul Prahova, se 
însămînțează ultimele suprafețe cu sfeclă de 
zahâr (fotografia de sus). Noaptea, la pregătirea 
terenului pentru însămînțări la C.A.P. Stănceni, 

județul Botoșani (fotografia din dreapta)

Viteza de lucru a crescut,

„Schimbul I începe lucrul în cîmp 
la ora 5. Aici se află și ziua și noap
tea atît mecanizatorii, mecanicii, cit 
și specialiștii și cadrele de conduce
re^ Astfel a început discuția cu ing. 
Petru Stan, directorul întreprinderii 
agricole de stat Vetrișoaia din JUDE
ȚUL VASLUI. în ferma unde discu
tăm, la ordinea zilei este începerea 
însămînțării porumbului. „Marea bă
tăile de abia acum începe. Pînă la 
20 aprilie a.c. trebuie să încheiem și 
această importantă lucrare. Realizăm 
o viteză zilnică de circa 300 hectare 
prin folosirea în 
gii forțe de care 
nători și peste 20 
binatoare pentru 
sol. Se lucrează _  . ,__ __  ,
folosind și Pe cei 34 muncitori din 
ateliere, precum și ajutorul unui nu
măr de 16 tineri din personalul 
T.E.S.A., care au învățat să conducă 
tractorul. Fiecare specialist și cadru 
de conducere are responsabilități 
precise la fiecare punct de lucru". 
Tot în legătură cu semănatul porum
bului, de la trustul județean S.M.A. 
am fost informați că această impor
tantă lucrare a fost declanșată și în 
consiliul intercooperatist Huși. în 
comuna Fălciu sint trei C.A.P.-uri. 
O imagine completă a ritmului de 
lucru din aceste zile ne-o facem în 
apropierea serii discutînd cu prima
rul Iacob Sava : „La toate cele trei 
C.A.P.-uri, Bozia, Fălciu și Rinzești, 
la această 
semănători 
mănatul se 
iar noaptea __________ _____  __
lungite, asigurate și prin cei 20 de 
țărani cooperatori care știu să con
ducă mașinile agricole".

...Seara, la reîntoarcerea spre Vas
lui. lumina farurilor ne retine aten
ția Pe tarlalele C.A.P. Vetrișoaia. 
Este ora 20. La capătul unei tarlale

două grupe a între- 
dispunem : 17 semă- 
de agregate — com- 
menținerea apei în 
în trei schimburi,

oră se acționează cu 22 
și 60 de tractoare. Se- 
desfășoară pe zi-lumină, 
lucrăm în schimburi pre-

discutăm cu trei din cei zece meca
nizatori, și anume cu Vasile Manta, 
Neculai Teletin și Petru Andreșoiu. 
„Pregătim terenul pentru semănat. 
Pină spre miezul nopții vom încheia 
lucrarea pe această tarla".

De la o zi la alta se cîștigă mii 
de hectare. Ritmul este tot mai in
tens. Citeva cifre edificatoare le-am 
primit de la trustul județean S.M.A.

Pînă în seara zilei 
cooperativele agricole s-au semănat 
peste 15 000 hectare ; alte 30 000 hec
tare sint gata pregătite pentru însă- 
mînțări. Sint niveluri superioare ce
lor din zilele trecute, dar care nu 
ating prevederile programelor de lu
cru ale comandamentelor locale. Iată 
de ce se impune ca organele și or
ganizațiile de partid, consiliile popu
lare, specialiștii și activiștii de partid 
și de stat prezenți în aceste zile în 
unitățile agricole din județ să coor
doneze și să ia măsuri pentru recu
perarea restanțelor și încheierea 
grabnică a însămînțării tuturor cul
turilor de primăvară.

Și ritmul de livrare 
să se conformeze ritmului
Direcțiile 

din județele
BIHOR. TIMIȘ, SA- 
LAJ. MUREȘ. SIBIU 
au informat Ministerul 
Agriculturii și Indus
triei Alimentare că 
există defecțiuni în 
aprovizionarea cu mo
torină a stațiunilor 
pentru mecanizarea a- 
griculturii și între
prinderilor agricole de 
stat. Evident, aseme
nea situații pot impie- 
dica desfășurarea Jior- 
mală a lucrărilor in 
cîmp. Ce s-a între
prins și ce se face în 
continuare pentru a se 
asigura motorina ne
cesară bunei funcțio
nări a tractoarelor? 
Ne răspunde tovarășul 
loan Miclescu. direc
torul general al Direc
ției generale de apro
vizionare și desfacere

agricole 
ARAD,

Crăciun LALUCI
corespondentul „Scinteii"

a motorinei trebuie
Agri-din Ministerul 

culturii.
1. împreună cu Mi

nisterul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și 
Centrala PECO au fost 
analizate sesizările de 
la județe și au fost 
stabilite măsuri pen
tru a se livra neîntir- 
ziat cantitățile pre
văzute de motorină. 
Se urmărește ca in 
depozitele PECO să 
existe un stoc minim 
de motorină pentru 
cel puțin 4—5 zile. în 
vederea grăbirii livră
rilor, un delegat 
D.G.A.T. participă 
fiecare dimineață 
teleeonferința de 
Ministerul Transportu
rilor pentru a se re
zolva operativ solicită
rile

2. 
rii

al 
in 
la 
la

județelor.
Pe baza înțelege- 
dintre Ministerul

insămințărilor
Agriculturii și Minis
terul Industriei Chi
mice, pină la 20 apri
lie va fi livrată în
treaga cantitate de 
motorină repartizată 
pentru această lună.

3. Ministerul Agri
culturii solicită, tot
odată. să fie livrată și 
cantitatea de motori
nă care nu s-a consu
mat in luna martie. 
Aceasta nu poate fi 
considerată economie, 
ci este o cantitate co
respunzătoare volumu
lui de lucrări care nu 
s-a putut executa din 
cauza timpului nefa
vorabil.

Trebuie urmărită a- 
plicarea strictă a mă
surilor stabilite. însă- 
mînțările nu pot fi a- 
minate pînă sosește 
motorina.

V

Economisirea severă a energiei

o imperioasă necesitate economică, 
o îndatorire civică a fiecărui om al muncii!

De la Dispeceratul energetic national

Continuăm să publicăm rubrica noastră lunară privind evoluția pe 
județe a consumurilor energetice. Care este nivelul înregistrat la consu
mul de energie electrică in luna martie ? Iată cîteva constatări desprinse 
din datele furnizate de Dispeceratul energetic național.

■ a ■ ■ ■ b ■ldepâ^it
• ALBA (Combinatul de prelu

crare a lemnului din Sebeș si în
treprinderea minieră din Baia de 
Aries).

în anii construcției socialiste, par
tidul nostru comunist a aișezat fe
meia la locul ce i se cuvine, de ce
tățean cu drepturi reale, egală de
plină cu bărbatul în toate sferele 
vieții economice, politice și sociale.

Desigur, mai sînt multe de făcut, 
așa cum de atîtea ori remarca se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pentru ca 
femeia să ocupe locul pe care-1 me
rită in toate do
meniile de activi
tate ale construc
ției socialiste din 
patria noastră. 
Dar un lucru este 
cert : ce am cu
cerit este bun cu
cerit. însemnăta
tea prezenței fe
meilor la locul de 
muncă, în activi
tatea obștească, 
în cartierul unde 
locuiesc este incontestabilă. A sporit, 
in același timp, răspunderea pe care 
o avem in familie, ca mame, ai căror 
copii trebuie crescuți și educați in 
spiritul dragostei de țară și al res
pectului față de tot ce înseamnă mun
că. cinste, omenie.

Capacitatea de muncă, price
perea. hărnicia femeilor sint as
tăzi unanim recinoscute, chiar și în 
sectoare unde altădată prezența fe
meii era de neconceput. în între
prinderea noastră, de exemplu. 43 
la sută din personalul muncitor o 
formează femeile, in condițiile în 
care, față de anul trecut, meseriile 
din ramura .electrotehnică au deve
nit mult mai complexe, mai pre
tențioase.

Pe măsură ce am acumulat expe
riență în meserie și ne-am lărgit ori
zontul de cunoștințe politice și cul
turale ni s-au încredințat și funcții 

de conducere, responsabilități în di
ferite organisme obștești. Conduce
rea partidului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acordă o mare 
importanță contribuției noastre, a 
femeilor, nu numai in muncă, ci și 
în forurile de conducere colectiva, 
acolo unde se dezbat problemele 
care privesc întreprinderea în care 
muncim, localitatea îp care trăim, 
acolo unde se adoptă hotărîrile.

Prezența activă a femeilor
în forurile de conducere colectivă

Aș vrea să spun, bizuindu-mă pe 
propria experiență și pe atribuțiile 
cu care sînt învestită — în calitatea 
de vicepreședintă a consiliului oa
menilor muncii și președintă a co
mitetului sindicatului din întreprin
dere, ca și in aceea de deputată în 
consiliul popular municipal — că, în 
toate aceste foruri și in altele, femei
le nu reprezintă un simplu procent 
sau o prezență „decorativă", ci sint 
participante active la tot ceea ce se 
hotărăște și se înfăptuiește. Am re
marcat cit de minuțios se documen
tează deputatele în problemele ne 
care le ridică în sesiuni, cu cită 
seriozitate și profunzime analizează 
ele problemele supuse dezbaterii, 
astfel incit să poată propune solu
țiile cele mai potrivite. Chiar și 
faptul că sînt tot mai puține depu
tate care absentează de la o acțiune 

*

obștească sau alta arată modul res
ponsabil în care ele privesc manda
tul de reprezentante ale cetățenilor. 
Pot să spun — lucrînd cot la cot cu 
ele — că deputatele, ca membre ale 
diferitelor organisme ale consiliului 
popular, își fac pe deplin datoria. în 
comisia permanentă din care fac și 
eu parte, aceea de sănătate, forță de 
muncă și sport, 14 din 24 de 

'membri sintem femei. De curând, co

misia noastră a încheiat un studiu 
asupra căminelor de bătrîni. Fără 
să ne lăudăm, cred că noi, cele 14 
deputate, am adus o contribuție de
cisivă atît la depistarea deficiențe
lor, cit mai ales la elaborarea pla
nului de măsuri menit să îndrepte 
unele stări de lucruri. Pentru că. pe 
lingă asigurarea condițiilor materia
le, aceste instituții presupun și o a- 
numită ambianță, un personal cu a- 
numite calități sufletești.

Uneori se mai întîmplă ca ce
tățenii pe care-i reprezinți să-ți se
sizeze o problemă sau să constați tu 
însuți o neregulă care necesită o in
tervenție imediată, la fața locului, 
dar să nu poți 
moment pentru 
pentru simplul 
cere să sesizezi 
resort a primăriei, ceea ce, desigur, 

adopta o soluție pe 
rezolvare. Aceasta, 

motiv că procedura 
mai în>tîi direcția de

este normal, dar în multe cazuri mă
rește mult timpul pentru soluționare 
și scade eficiența activității noastre. 
Cred că o simplificare a procedurii 
ar fi binevenită.

Un. înalt simț al răspunderii, exi
gență și competență caracterizează 
și activitatea celorlalte trei munci
toare,. colege ale mele, care au fost 
alese în consiliul oamenilor muncii 
din întreprinderea noastră. Ele

na Matei, de la 
strungărie, Maria 
Agopian. sudor, și 
Constanța Tran
dafir, maistru, iau 
cuvintul la ședin
țele consiliului, cu 
conștiința clară că 
au un mandat din 
partea colectivu
lui, pe care tre
buie să-l onoreze 
cum se cuvine, 
remarc faptul că 

în
Aș vrea să mai 

încrederea de care ne bucurăm 
rîndul tovarășilor noștri de muncă 
se oglindește și in numărul mare de 
femei alese în birourile organizații
lor de partid din întreprindere — 
de femei din 328 membri, iar în 
rourile grupelor sindicale — 268 
497.

Pentru ca această prezență a 
meilor în funcții de conducere să fie 
și mai numeroasă, dar mai ales efi
cientă, trebuie să învățăm mai mult, 
să îndrăznim mai mult, pentru a în
truni toate criteriile de promovare 
în funcții de răspundere.

144 
bi- 
din

fe

Elena STANESCU 
tehnician electromecanic 
la întreprinderea 
„Electroaparataj"-București

TIMIȘ
3

Unitâti
comerciale în
noile cartiere
în marele și modernul cartier 

timișorean Circumvalatiunii s-au 
deschis recent alte două unități 
comerciale care completează re
țeaua magazinelor deschise în 
ultima vreme în această zonă. 
Prima — un magazin de articole 
de menaj, chimicale, sticlărie și 
porțelan — este amplasată la 
parterul blocului 31. Cea de-a 
doua unitate, vecină cu prima și 
care are o suprafață comercială 
asemănătoare, pune la dispoziția 
cumpărătorilor articole electrice, 
electrotehnice și electronice, de 
parfumerie și artizanat. într-un 
alt cartier nou din Calea Șagului 
au fost terminate lucrările de 
extindere a pieței agroalimenta- 
re. practic suprafața acesteia du- 
blîndu-se. De la direcția comer
cială județeană aflăm că sint în 
curs de execuție lucrările finale 
pentru punerea în funcțiune a 
unui punct comercial în cartie
rul Mărginaș Plopi din Timi
șoara. Tot la Timișoara, și tot 
în pragul dării în funcțiune, se 
află piața agroalimentară din 
zona Circumvalațiunii. Pe lista 
noilor unități figurează și ma
rele magazin cu autoservire pen
tru desfacerea produselor ali
mentare deschis în municipiul 
Lugoj. Pînă la sfîrșitul acestui 
an rețeaua comerțului de stat 
din județul Timiș va spori cu 
21 noi unități de diverse profi
luri. (Cezar Ioana).

în județele :
• ARAD — cu 9.5 la sută 

mai mare consum suplimentar s-a 
localizat la Combinatul de îngră
șăminte chimice din Arad).

• DÎMBOVIȚA — CU 8.2 la sută 
(„recordurile" nedorite au fost în
registrate la Combinatul de oteluri 
speciale și întreprinderea de utilai 
petrolier din Tirgoviște).

• TULCEA — cu 8 la sută (cea 
mai mare depășire a repartiției de 
energie electrică s-a constatat la 
Combinatul metalurgic din Tulcea).
• GALAȚI. (Combinatul side

rurgic si întreprinderea de sîrmă. 
cuie și lanțuri din Galați).

• PRAHOVA (Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Valea 
Călugărească, combinatele petro
chimice din Brazi și Teleajen).
• BACAU (Combinatul de celu

loză și hîrtie din Letea. Combina
tul petrochimic din Borzești și 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui din Comănești).
• GORJ (Combinatul de 

crare a lemnului din Tîrgu 
întreprinderea mecanică din
• CONSTANTA (Șantierul 

și întreprinderea minieră 
brogea" din Constanta).

• MEHEDINȚI (Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Drobeta- 
Turnu Severin).
• BUZĂU (întreprinderea de 

geamuri si întreprinderea textilă 
din Buzău).

• BRAȘOV (Combinatul chimic 
din Orașul Victoria. Combinatul 
pentru lianți din Hoghiz și între
prinderea de autocamioane din 
Brașov).
• OLT (întreprinderea de alumi

niu din Slatina și întreprinderea 
de osii și boghiuri din Bals).

prelu- 
Jiu si 
Sadul.
naval 
„Do-

LA LIMITĂ

si

de
de

în județele :
NEAMȚ,

DOLJ, SIBIU 
BUCUREȘTI.

Dacă o serie 
sînt Combinatul . __ ____
chimice din Piatra Neamț. Combi
natul chimic din Rimnicu Vilcea. 
Combinatul petrochimic din Pitești. 
Schela de extracție din Craiova. în
treprinderea „Independenta" din 
Sibiu și întreprinderea „Republica" 
din București nu ar fi depășit re
partițiile. județele de mai sus și 
municipiul București ar fi realizat 
economii.

VÎLCEA. ARGEȘ,
MUNICIPIUL

unităti cum
îngrășăminte

ECONOMII
Dintre județele care s-au înca

drat în repartițiile planificate și au 
obținut economii de energie re
marcăm :

MUREȘ, BOTOȘANI. BIHOR. 
VASLUI si CLUJ.

Sint rezultate bune care atestă 
preocuparea stăruitoare :a consuma
torilor din aceste județe pentru 
utilizarea rațională, cu spirit gos
podăresc. a energiei electrice.

Este o îndatorire de mare răs
pundere a organizațiilor de partid 
din întreprinderi, a comitetelor ju
dețene de partid să urmărească 
permanent evoluția consumurilor 
de energie electrică, să stabilească, 
împreună cu consiliile oamefiilor 
muncii, măsuri eficiente pentru 
recuperarea depășirilor, pentru în
cadrarea riguroasă în repartițiile 
planificate.

lon LAZAR
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN STATELE UNITE ALE AMERICII
Cuvintul președintelui

Jimmy Carter
Cuvintul președintelui

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

lă, ca lider al României, este ex
cepțională. Ca urmare a pozițiilor 
lerme ale președintelui său și a in
dependenței sale, România este în 
măsură să reprezinte o punte între 
națiuni cu puncte de vedere și in
terese profund divergente și între 
conducători cărora, in alte împre
jurări, le-ar fi fost dificil să nego
cieze unul cu celălalt.

Una dintre recentele realizări 
remarcabile ale președintelui 
Ceaușescu a fost contribuția sa la 
înfăptuirea vizitei istorice a pre
ședintelui Sadat al Egiptului în Is
rael, la Ierusalim. Amîndouă aceste 
țări au găsit in România o cale 
pentru comunicare și înțelegere, 
care a fost deosebit de valoroasă 
pentru ele. pentru Orientul Mijlo
ciu și pentru pacea lumii.

Există, desigur, diferențe între 
Statele Unite și România in pri
vința sistemelor noastre politice și, 
de asemenea, a alianțelor noastre 
militare. Dar factorii care ne unesc 
sint mult mai puternici și de un 
mult mai mare folos pentru țările 
noastre. Noi împărtășim convingeri 
comune. Credem in puterea suve
ranității naționale. Credem în păs
trarea independenței națiunilor 
noastre și, de asemenea, a popoa
relor noastre. Credem în importan
ța apărării integrității teritoriale a 
statelor din întreaga lume. Credem 
in egalitatea între națiuni in rela
țiile bilaterale și, de asemenea, în 
forurile internaționale. Credem în 
dreptul fiecărei țări de a fi la a- 
dăpost de ingerințele altor țări in 
treburile sale interne. Și credem că

Convorbiri oficiale
(Urmare din pag. I)
doi președinți s-au concentrat îndeo
sebi asupra căilor de soluționare pe 
cale politică a problemelor com
plexe care confruntă in prezent o- 
menirea. Cu acest prilej s-au relevat 
interesul și preocuparea ambelor 
țări, contribuția pe care ele și-o pot 
aduce la soluționarea, pe calea tra
tativelor, a diferendelor și a conflic
telor care creează surse de încordare 
și neliniște în lume. In acest cadru 
s-a efectuat un schimb de opinii cu

Primire caldă, prietenească, la Casa Albă
(Urmare din pag. I) 
de radio și televiziune, fotoreporteri, 
repreaentînd principalele cotidiane, 
agenții internaționale de presă, pe
riodice, jurnale de actualități radio, 
televiziune și cinematografice, pre
cum și un număr mare de publicații 
de peste hotare, sint prezent! la ce
remonia rezervată sosirii președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu la Casa Albă.

Garda de onoare, formată din mi
litari aparținind tuturor armelor, 
este aliniată pe gazonul din fața po
diumului drapat în catifea roșie. 
Fanfara militară, ai cărei membri 
sint imbrăcați în ținută de paradă, 
a luat locul in dreapta gărzii de 
onoare. Aleile de acces spre locul 
ceremoniei sint încadrate de ofițeri 
ai diverselor arme în uniforme de 
gală.

La ora 10, ora locală — ora 17 ora 
Bucureștiului — iau loc lingă podium 
membrii Comitetului de primire a 
inalților oaspeți români : vicepre
ședintele S.U.A., Walter Mondale, 
secretarul de stat. Cyrus Vance, cu 
soția,. locțiitorul președintelui Comi
tetului mixt al șefilor de Stat Ma
jor. amiralul James Holloway, cu 
soția, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, Rudolph Aggrey, asistentul 
secretarului de stat pentru proble
mele europene, George S. Vest, cu 
soția, adjunctul asistentului secreta

Tovarășa Elena Ceaușescu șl doamna Rosalynn Carter la Casa Albă

pacea lumii poate fi realizată, și 
împreună sperăm, cu sinceritate, 
să o vedem înfăptuită prin respect 
reciproc chiar între acele țări între 
care există anumite divergențe.

Obiectivele noastre sint, de ase
menea, aceleași în ce privește rea
lizarea unei ordini economice și 
politice juste, care să permită po
poarelor lumii să se bucure de pro
gres, de pace, de libertate indivi
duală și de avantajele ce decurg 
din valorificarea adecvată a resur
selor naturale.

Noi credem în respectul pentru 
drepturile omului. Credem că tre
buie să întărim, ca națiuni inde
pendente. libertatea propriilor 
noastre popoare. Iar România a 
avut un rol important în promo
varea obiectivelor Conferinței de 
la Helsinki, îndeosebi în edificarea 
factorilor de încredere reciprocă ce 
pot determina ca națiunile din Eu
ropa răsăriteană și națiunile din 
Europa occidentală să se înțeleagă 
mai bine unele pe altele și să con
struiască încrederea legitimă prin 
această înțelegere.

Noi credem, de asemenea, in
tr-un țel comun pe care președin
tele Ceaușescu I-a susținut cu tărie 
și public — in principiul dezarmă
rii mondiale bazat pe acorduri re
ciproc avantajoase și pe o perspec
tivă sporită de pace.

Domjiule președinte, doamnă 
Ceaușescu, din partea poporului 
american doresc să vă mărturisesc 
că mă simt onorat pentru că vă 
aflați aici și să vă adresez cel mai 
călduros bun venit in Statele Unite.

Vă mulțumesc foarte mult. (A- 
plauze).

privire la căile de soluționare a con- 
xflictului din Orientul Mijlociu, rele- 

vîndu-se necesitatea de a se depune 
eforturi pentru a se ajunge la o pace 
justă, trainică în această regiune.

Cei doi președinți au subliniat ne
cesitatea dezvoltării în continuare a 
relațiilor de coexistență pașnică în
tre țări cu sisteme sociale diferite, 
de întărire a păcii, colaborării și 
securității, pentru progresul și pros
peritatea tuturor popoarelor.

Convorbirile la nivel înalt româ- 
no-americane continuă.

rului de stat pentru problemele eu
ropene, William Luers, alte persoane 
oficiale americane, precum și șefj 
ai unor misiuni diplomatice. în frunte 
cu decanul corpului diplomatic din 
Washington, dr. Guillermo Sevilla- 
Sacasa.

Lingă podium se află, de asemenea,. 
persoanele oficiale române care îl În
soțesc pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa : Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, ministru 
al afacerilor externe. Vasile Pungan, 
ministru la Președinția Republicii 
Socialiste România, șeful grupului de 
consilieri ai președintelui Republicii, 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Sint de față Nicolae M. Nicolae, 
ambasadorul țării noastre la Wa
shington, și ambasadorul Ion Datcu, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la Națiunile Unite.

...Ora 10,25. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena1 
Ceaușescu sint invitați de șeful Pro
tocolului Statelor Unite să ia loc 
într-o limuzină care părăsește Blair 
House, ' indreptîndu-se spre Casa 
Albă.

Coloana, oficială" străbate marele 
bulevard Pennsylvania și alte citeva 
străzi din vecinătatea Casei Albe, ar
tere pe care flutură drapelele de stat 
român și american.

Limuzina oficială, pe care sînt ar

(Urmare din pag. I)

Este adevărat că, așa cum ați 
menționat și dumneavoastră, ță
rile noastre au sisteme și orînduiri 
sociale diferite. Dar consider că 
în lumea de astăzi aceasta nu tre
buie să constituie un obstacol in 
realizarea unei colaborări active 
în toate domeniile, pornind de la 
respectul independenței și suvera
nității, renunțarea Ia forță și la 
amenințarea cu forța, de la cola
borarea reciproc avantajoasă. Aș 
menționa cu satisfacție că tocmai pe 
această bază sint așezate și se dez
voltă relațiile dintre România și 
Statele Unite.

Dacă putem fi satisfăcuți, 
domnule președinte, de nivelul re
lațiilor dintre țările noastre — deși 
mai sint încă probleme care tre
buie soluționate și multe posibili
tăți de extindere a acestora — in 
ce privește situația internațională, 
din păcate, continuă să existe eve
nimente destul de complexe și 
complicate. Omenirea este confrun
tată cu probleme deosebit de grele 
de ordin economic, în multe zone 
ale lumii sint conflicte, sint nori 
amenințători care pot duce la stări 
de lucruri cu consecințe foarte 
grave. în fața acestei situații, se 
impune ca toate țările, indiferent 
de mărime, de forța militară sau 
de orinduirea socială, să acționeze 
în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, pentru ă realiza o colabo
rare bazată pe egalitate și respect 
reciproc, pentru a se asigura drep
tul fiecărei națiuni de a se dezvolta 
liberă, fără nici un amestec din 
afară.

Ca participante și semnatare ale 
documentelor de Ia Helsinki cu 
privire la securitatea europeană, 
România și Statele Unite acționea
ză pentru realizarea în viață a an
cestor documente, care constituie 
un tot unitar, atit in domeniul eco
nomic, cultural, științific, umani
tar, cit și în problemele dezanga
jării militare. Din păcate, la reu
niunea de la Belgrad nu putem 
spune că s-au obținut progrese 
semnificative. De aceea, se impune 
ca pînă la viitoarea reuniune de la 

borate fanioanele celor două țări, se 
oprește in fața intrării de sud a Casei 
Albe, in apropierea podiumului spe
cial amenajat pentru această cere
monie. Președintele Jimmy Carter și 
d-na Rosalynn Carter ies în în
tîmpinarea oaspeților. Președintele 
S.U.A. îl salută cu căldură Pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu la cobo
rârea din limuzină, urîndu-i bun 
venit. Președintele Republicii Socia
liste România iși exprimă satisfacția 
de a-1 întilni pe președintele ameri
can. Cei doi președinți îșl string 
mina cu cordialitate ; doamna Rosa
lynn Carter salută cu cordialitate pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Președintele Jimmy Carter îl- con
duce apoi pe președintele Nicolae 
Ceaușescu spre podiumul de onoare, 
unde îl sînt prezentate înaltele ofi
cialități federale și locale care au 
venit să-l salute pe conducătorul 
statului român : vicepreședintele
S.U.A., Walter Mondale, secretarul 
de stat. Cyrus Vance, locțiitorul pre
ședintelui Comitetului mixt al șefi
lor de stat major, amiralul James 
Holloway, cu soția.

In continuarea ceremoniei, pre
ședintele Jimmy Carter și d-na Ro
salynn Carter îi însoțesc pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu pe podiumul 
de onoare.

Garda militară prezintă onorul. 
Fanfara intonează Imnurile de stat 

Madrid să se depună eforturi sus
ținute pentru a putea să venim în 
întîmpinarea năzuințelor popoare
lor, care doresc să trăiască în pace 
și colaborare.

într-adevăr, se impune să se facă 
totul pentru a se realiza pacea in 
Orientul Mijlociu, care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
ocupate în 1967, la soluționarea 
problemei palestiniene — inclusiv 
la formarea unui stat palestinian 
independent — la garantarea inte
grității, suveranității și indepen
denței tuturor statelor din aceas
tă zonă, care trebuie să așeze rela
țiile dintre ele pe baza bunei ve
cinătăți și a colaborării.

Dorim să conlucrăm cit mai 
strîns in problemele dezarmării și 
sperăm ca la sesiunea Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite consacrată acestor probleme 
să se obțină rezultate practice pe 
calea dezarmării, și îndeosebi a 
dezarmării nucleare, în realizarea 
unei lumi a păcii și colaborării.

Deși Statele Unite sint o țară 
dezvoltată, chiar foarte dezvoltată, 
iar România este o țară în curs de 
dezvoltare, totuși, problemele li
chidării 'subdezvoltării și făuririi 
noii ordini economice internaționa
le preocupă deopotrivă țările 
noastre. Ținem seama că, fără a 
asigura relații economice noi, de
mocratice, bazate pe egalitate și 
avantaj reciproc, nu se pot asi
gura nici lichidarea subdezvoltării, 
dar nici o stabilitate și un progres 
economic.

într-adevăr, sint multe proble
me in care țările noastre pot să 
conlucreze cu bune rezultate. Ex
prim speranța că convorbirile pe 
care le vom avea împreună vor 
pune în continuare bazele unei co
laborări in interesul comun al po
poarelor noastre, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună, în care 
fiecare popor să-și poată consacra 
forțele fericirii, bunăstării și liber
tății.

Cu această convingere, doresc, 
încă o dată, să urez o bună cola
borare între popoarele noastre, să 
urez poporului prieten american 
succese și pace ! (Vii aplauze).

ale Republicii Socialiste România și 
Statelor Unite ale Americii, în timp 
ce, în semn de salut, răsună 21 salve 
de artilerie.

Comandantul gărzii prezintă con
ducătorului statului român raportul.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de președintele Jimmy Carter 
și de comandantul gărzii, trece in 
revistă garda de onoare.

Apoi, președintele Statelor Unite 
rostește cuvintul de bun venit.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
rostește o alocuțiune de răspuns.

Cei prezenți subliniază cu puterni
ce aplauze alocuțiunile celor doi 
președinți. V

în aplauzele mulțimii prezente la 
ceremonie, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt conduși de președin
tele Jimmy Carter și de doamna 
Rosalynn Carter spre Salonul al
bastru. Pe scara exterioară a balco
nului de sud al Casei Albe, înalții 
oaspeți și gazdele salută mulțimea, 
răspund cu cordialitate manifestări
lor de prietenie ce li se adresează.

în Salonul albastru al Casei Albe, 
cei doi șefi de stat se fotografiază 
Împreună, se întrețin cu membrii 
Comitetului de primire a înalților 
oaspeți și cu persoanele oficiale care 
îl însoțesc pe președintele României, 
după care se îndreaptă spre cabine
tul de lucru al președintelui S.U.A., 
„Oval Office", unde încep convorbi
rile oficiale.

Datorită decalajului de 
fus orar, relatarea mani
festărilor care au avut loc 
în continuare, în cursul pri
mei zile a vizitei, se va pu

blica în ziarul de mîine.

„Un călduros bun sosit înulților oaspeți români"
„Cu dorința de a continua prie

tenia si cooperarea economică, a- 
dresăm un călduros bun sosit pre
ședintelui Nicolae Ceausescu si 
doamnei Elena Ceausescu, cu oca
zia vizitei lor de stat în Statele 
Unite ale Americii". Acest mesaj, 
semnat de conducerile a 35 dintre 
cele mai mari firme industriale, 
comerciale și financiar-bancare din 
Statele Unite ale Americii, este 
publicat la loc de frunte de marele 
cotidian „WALL STREET JOUR
NAL", care consacră o pagină spe
cială prezentei la Washington a 
distinșilor soli ai poporului român 
— nou moment de majore semni
ficații în evoluția continuu ascen
dentă a raporturilor româno-ame- 
ricane pe multiple planuri.

..NEW YORK TIMES" publică 
în pagina de editoriale articolul in
titulat „Legăturile cu România", în 
care subliniază că vizita președin

Dejun in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
oferit de secretarul de stat, Cyrus Vance

Secretarul de stat, Cyrus Vance, a 
oferit, miercuri, Ia sediul Departa
mentului de Stat al S.U.A.. un 
dejun în onoarea președintelui Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei. ministrul afa
cerilor externe, Vasile Pungan, mi
nistru la Președinția Repubîicii So
cialiste România, șeful grupului de 
consilieri ai președintelui Republicii, 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Nicolae M. Ni
colae, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Washington, iar din 
partea americană au participat Zbig
niew Brzezinski, consilier al președin

Dejun oferit in onoarea tovarășei Elena Ceaușescu 
de doamna Vance

în onoarea tovarășei Elena 
Ceaușescu, doamna Vance, soția 
secretarului de stat al S.U.A., a 
oferit miercuri 12 aprilie un dejun la 
Casa-muzeu de la Woodlawn Planta
tion. componentă a complexului din 
pitoreasca localitate Mount Vernon, 
ce a servit drept reședință primului 
președinte al Statelor Unite. George 
Washington.

Au luat parte personalități ale vie
ții politice, economice, culturale si 
științifice din S.U.A.. soții ale aces
tora.

telui Nicolae Ceaușescu la Wa
shington reprezintă „un moment 
de continuitate in relațiile ameri- 
cano-române“.

Trecind în revistă evoluția ra
porturilor bilaterale, articolul re

Revista presei americane

levă participarea activă a Româ
niei la viața internațională, con
tribuția sa valoroasă la soluționa
rea unor probleme internaționale 
majore. „Reluarea contactelor 
directe dintre conducătorii Statelor 
Unite și României — scrie ziarul — 
constituie o evoluție salutară. 
Aceasta trebuie apreciată in con
textul politicii pe termen lung de 
lărgire a relațiilor Est-Vest". 

telui S.U.A. pentru problemele secu
rității naționale, Warren Christopher, 
secretar de stat adjunct, Mattheu 
Nimetz, consilier al Departamentului 
de Stat, George S. Vest, asistentul 
secretarului de stat pentru probleme 
europene, William Luers, adjunctul 
asistentului secretarului de Stat pen
tru problemele europene. Sidney 
Hartman, locțiitorul secretarului co
merțului, Rudolph Aggrey, ambasa
dorul S.U.A. la București.

La intrarea în clădirea Departa
mentului de Stat, președintele Româ
niei a fost salutat cu simpatie de lo
cuitori ai orașului Washington. Erau 
de față un mare număr de ziariști 
de la publicațiile și radioteleviziunea 
americană și din alte țări.

Au fost prezenți membri ai suitei 
oficiale române.

La intrarea in casa-muzeu. tova
rășa Elena Ceausescu și membrii sui
tei oficiale române au fost intîmpi- 
nați de doamna Vance, George 
Smith si Susan Smith, respectiv ad
ministratorul casei-muzeu si asistenta 
acestuia, precum și de oficialitățile- 
gazdă.

în timpul dejunului, desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordialitate,

„JOURNAL OE COMMERCE" 
publică, la rindul său, articolul in
titulat „Președintele României vi
zitează S.U.A", in care evidențiază 
importanța convorbirilor pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu 

le va avea cu președintele Jimmy 
Carter pentru dezvoltarea pe mai 
departe a raporturilor prietenești 
și de colaborare dintre S.U.A. și 
România. în articol sint reliefate, 
de asemenea, direcțiile și obiecti
vele multiplelor întilniri pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu 
le va avea cu reprezentanți de 
seamă ai Congresului ți cercurilor

înainte de începerea dejunului, se
cretarul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance, l-a invitat pe președintele 
Nicolae Ceaușescu să viziteze expo
ziția .românească deschisă în clădirea 
Departamentului de Stat.

In timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Cyrus Vance 
au făcut un schimb de opinii in le
gătură cu unele probleme ale vieții 
internaționale actuale. A fost expri
mată hotărîrea celor două țări de a 
întări conlucrarea pe arena mondia
lă, pentru soluționarea problemelor 
complexe ce confruntă omenirea, in 
interesul păcii, securității si colabo
rării între națiuni.

Dejunul s-a desfășurat intr-o at
mosferă de caldă cordialitate.

tovarășa Elena Ceausescu si doamna 
Vance au rostit scurte alocuțiuni.

Raymond P. Mariello, directorul e- 
xecutiv al Societății americane de 
chimie, a oferit tovarășei Elena 
Ceaușescu drept cadouri citeva obiec
te simbolice și un volum marcind 
centenarul Societății americane de 
chimie.

La plecare, gazdele au mulțumit 
călduros tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru faptul că a acceptat să parti
cipe la dejun si i-au adresat urări de 
sănătate, fericire si succese în muncă.

industriale, comerciale și bancar- 
financiare americane.

în cadrul programelor de știri și 
comentarii, posturile de radio și 
televiziune americane au transmis 
numeroase materiale consacrate 
realităților României contemporane, 
in care sint scoase in evidență 
orientările fundamentale ale poli
ticii externe a țării noastre de am
plificare a relațiilor cu toate sta
tele lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială, eforturile poporului ro
mân de edificare a unei economii 
moderne, evidențiindu-se, în con
text, că întrevederile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Jimmy Carter vor da un nou im
puls dezvoltării pe mai departe a 
conlucrării pe multiple planuri din
tre Statele Unite și România.

(Agerpres)
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Festivalul național „ClNTAREA ROMÂNIEI*

Colocviile teatrale-prestigioase 
manifestări artistice

Culori pe lut 
și pînzâ

în însuflețită ambianță a 
Festivalului național „Cin- 
tarea României" arta tea
trală a cunoscut o puter
nică dezvoltare, intensifi- 
cîndu-și funcția educativă 
atit prin creșterea nivelu
lui politic, ideologic și ar
tistic al repertoriului, cit 
șl a calității spectacolelor, 
în mod deosebit se eviden
țiază faptul că stimularea 
creației dramaturgiei con
temporane și elevarea ar
tistică a spectacolelor au 
loc in cadrul unui proces 
de continuă democratizare 
a mișcării teatrale, prin 
dezbaterea tuturor proble
melor specifice cu oame
nii muncii, creatorii, criti
cii teatrali, activiștii cul
turali. dezbatere realizată 
in contextul unor ample 
manifestări artistice. Crea
ția, alcătuirea repertoriului 
teatral, difuzarea în mase 
a valorilor spirituale au 
devenit preocupări ale co
lectivității, statornicindu-se 
in atenția acesteia ca pro
bleme esențiale cărora, 
printr-o concertare a in
teresului tuturor factorilor 
educaționali, trebuie să li 
se găsească soluții superi
oare, în concordanță cu 
cerințele în creștere ale 
societății noastre.

în ideea adîncirii in 
multiple planuri a pro
blematicii teatrale. Con
siliul Culturii si Educa
ției Socialiste — in colabo
rare cu secția de critică a 
Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatra
le și muzicale, cu comite
tele județene de cultură și 
educație socialistă, cu in
stituțiile de spectacole — a 
organizat o serie de ma
nifestări axate pe dezbate
rea unor teme de impor
tanță majoră pentru evo
luția artei scenice, pentru 
potențarea contribuției sa
le la educarea patriotică și 
revoluționară a spectatori
lor. m spiritul programu
lui ideologic al partidului. 
Manifestările care au avut 
loc în această stagiune au 
adus in dezbaterea oame
nilor de teatru, activiștilor 
culturali. a oamenilor 
muncii din localitățile care 
le-au găzduit problemele 
accentuării caracterului 
modelator, politic și artis
tic al teatrului („Colocviul 
de regie" de la Vaslui și 
Bîrlad), stimularea tineri
lor creatori și a teatrului 
destinat noilor generații de 
spectatori („Colocviul tea
trelor de copii și tineret" 
de la Piatra Neamț), pro
movarea genulâl comediei 
(„Colocviul de comedie" 
de la Galați), sarcinile e- 
sențiale privind creșterea

calității politice și artisti
ce a repertoriului original 
(„Colocviul de teatru con
temporan" de la Brașov), 
stimularea dramaturgiei și 
a spectacolului de mică 
întindere („Festivalul tea
trului scurt" de la Ora
dea).

Asemenea manifestări, 
care au contribuit într-o 
largă măsură la creșterea

uni, în limbile română, 
maghiară, germană și idiș, 
creindu-se posibilitatea 
unui larg schimb de expe
riență intre colectivele 
teatrale, unui dialog viu al 
creatorilor cu criticii de 
specialitate și cu oamenii 
muncii din județul COvas- 
na.

în cadrul colocviului vor 
prezenta spectacole Tea

Ladislau HEGEDUS

interesului publicului pen
tru teatru, la dinamizarea 
dezbaterilor privind dra
maturgia și arta spectaco
lului, vor continua pînă la 
încheierea stagiunii. Ele 
vor aduce în discuție noi 
aspecte esențiale pentru 
evoluția fenomenului tea
tral românesc.

In suita acestor manifes
tări, intre 15 și 23 aprilie 
va avea loc la Sfintu 
Gheorghe un „Colocviu 
teatral" consacrat dezba
terii modului în care tea
trul reflectă lupta comună 
a oamenilor muncii din 
patria noastră, fără deose
bire de naționalitate, pen
tru edificarea societății so
cialiste multilateral dez
voltate ; vor fi trecute in 
revistă, cu acest prilej, 
spectacole semnificative 
realizate in ultime'e stagi

trul din Arad, Teatrul ma
ghiar de stat din Cluj-Na- 
poca, colectivele maghiare 
ale teatrelor din Tg. Mu
reș, Satu Mare, Oradea, 
Teatrul maghiar de stat 
din Timișoara, Teatrul ma
ghiar de stat din Sf. Gheor
ghe. Institutul de artă tea
trală „Szentgyorgy Istvan" 
din Tg. Mureș, Teatrul 
german de stat din Timi
șoara, Teatrul evreiesc de 
stat din București. Specta
colele, urmate de discuții 
publice, vor releva încă 
o dată condițiile optime de 
care beneficiază in țara 
noastră arta teatrală a na
ționalităților conlocuitoa
re, angajarea hotărîtă a a- 
cestora de a sluji marile 
idealuri ale României so
cialiste, patria tuturor ce
lor care muncesc și trăiesc 
în tara noastră, pentru

a căror împlinire luptă, 
în deplină imitate si fră
ție, întregul nostru po
por. Valorificînd tradi
țiile specifice, prezentînd 
spectacole în limbile ma
terne. colectivele teatra
le ale naționalităților con
locuitoare se exprimă cu 
convingere în limba co
mună a Programului par
tidului, chezășia viitorului 
luminos al patriei noastre 
și a deplinei egalități în 
drepturi a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire 
de naționalitate.

In lunile mai și iunie 
se vor desfășura colocvii 
destinate dezbaterii pro
blemelor privind teatrul 
politic (Constanța), critica 
și recitalurile dramatice 
(Bacău), teatrul istoric 
(Craiova).

Toate aceste reuniuni și 
dezbateri vor contribui, 
fără îndoială, la impulsio
narea efortului creator al 
dramaturgilor, al tuturor 
slujitorilor scenei în direc
ția traducerii în viață a 
imperativului trecerii can
tității într-o. calitate no
uă, superioară, condiție 
necesară pentru neîntre
rupta dezvoltare a teatru
lui în țara noastră, pentru 
creșterea capacității sale 
de a contribui activ la e- 
ducația politică și estetică 
a maselor.

Prelungiri ale unui 
reușit festival — 
„Pridvor" — care s-a 
desfășurat la nivel de 
iudet în perimetrul 
vîlcean, două expozi
ții. una de artă popu
lară. cealaltă de artă 
plastică. îți dezvăluie 
aspecte pe cit de în
rudite ca modalități 
de expresie, culori și 
forme, pe tot atit de 
îndepărtate ca tehnici 
de lucru și ca univers 
explorat.

Aici. în Vîlcea, mai 
mult decît în alte părți 
ale țării, creația artis
tică populară trăiește 
ca fenomen autentic, 
portul și obiectele tra
diționale de uz casnic 
întîlnindu-se ca lu
cruri aflate în mediul 
lor firesc. în cadrul de 
viată obișnuit. Și este 
o veritabilă îneîntare 
să te întîlnești cu 
produse-exponat ale 
unor meșteri cu faimă 
in ale olăritului, cum 
sînt Ogrăzeanu. Mis
chiu. Vicșoreanu și 
alti horezeni. cu ne
întrecuta în alesături 
în război ca si în poe
zie Gheorghița Mă- 
leanu de la Barbă- 
testi. cu cioplitori in 
lemn și cu cojocari, ca 
Nicolae Rugea și La-

Petre Bardașu: „Istorie" Gheorghița Mâleanu așternind culori pe pinză

zăr Mușat de la Vai- 
deeni. Intercalate în
tre tapiseriile artistei 
Mimi Podeanu. aflată 
la Rîmnicu Vîlcea cu 
o expoziție personală 
în care dominante 
sînt motivele de inspi
rație folclorică, reali
zările creatorilor popu
lari și-au dezvăluit 
parcă si mai mult va
loarea. și-au pus mai 
pregnant în evidentă 
străvechiul și nealte
ratul lor fond de 
trăire în strîns -acord 
cu natura din al cărei 
inepuizabil tezaur de 
frumos își trag seva, 
cu omul care le-a dat 
suflet. Pentru că. in 
mult mai mare măsu
ră decît oricare din 
genurile de artă cul
tă. creațiile populare 
au nemijlocită atinge
re cu sufletul omului, 
au viată, trăiesc ală
turi de cel care le-a 
făurit. indestructibil 
integrate universului 
său cotidian.

Nu lipsesc înnoirile. 
Așa cum se sublinia și 
într-o precuvîntare la 
programul „Pridvoru
lui". activitatea artisti
că desfășurată pe pla
iurile vîlcene. conti- 
nuînd si dezvoltînd pe 
trepte superioare vechi 
tradiții, se înscrie în 
procesul general de 
căutări si eforturi, de 
initiative creatoare 
specifice întregii zone. 
Dar dacă creatorii 
populari vilceni sînt 
îndeajuns de bine cu- 
noscuti. si nu numai 
in zona lor — multi 
dintre ei s-au numă
rat printre finaliștii 
primei ediții a compe
tiției naționale „Cîn- 
tarea României" si au 
contribuit la reali
zarea impozantei ex
poziții din Salonul de 
marmură al „Casei 
Scinteii" — nu același 
lucru se poate spune 
despre creația artiști
lor plastici din a- 
ceastă zonă a tării. Ai 
putea chiar crede po
sibil ca acest capitol 
de preocupări să ab
senteze dintr-o ma
nifestare precum cea 
la care ne referim, 
festivalul județean.

Iată însă că la Pa
latul culturii — fru
moasa clădire in stil 
neoclasic din centrul 
municipiului, renovată 
Si ridicată la treptele

exigentelor actuale ale 
desfășurării activită
ților cultural-artistice 
— te confrunți cu o 
reușită înmănunchere 
de lucrări de pictură, 
sculptură și grafică 
semnate de artiști a- 
matori locali. Sînt a- 
bordate teme tinînd de 
domeniul istoriei, este 
prezent peisajul de 
natură si peisajul ci
tadin. portretul atit în 
pictură, cît și în sculp
tură si grafică, autorii 
confirmind cunoștințe 
avansate în aplicarea 
meșteșugului (desen, 
perspectivă. culoare, 
lumină etc.), piesele 
expuse. în orice caz 
cele mai multe dintr-î 
ele. oprindu-te din 
drum, invitînd la me
ditație. Nu se poate 
însă nicicum expli
ca absenta din tema
tica expoziției a ele
mentului nou. Nu am 
întîlnit în cele expu
se nimic care să evo
ce. să surprindă un 
aspect ori altul din tu
multuoasa activitate a 
constructorilor, a chi- 
miștilor. a hidroener- 
geticienilor care sînt. 
de multi ani. o prezen
tă mai mult decît di
namică în zonă. De 
vreme ce preocupările 
se fac remarcate, se 
cere, zicem, o mai a- 
tentă orientare a ar
tiștilor plastici amatori 
din urbea vîlceană spre 
fenomenul numit ac
tualitate. aici găsln- 
du-și un real rost 
Centrul județean de 
îndrumare a activității 
cultural-educative.

La același capitol, 
arta plastică, se cuvi
ne făcută o mențiune 
prezentei în expoziție 
a pictorilor „naivi", 
care, la rîndu-Ie. ex
pun lucrări cu teme 
inspirate din natură, 
din domeniul istoriei, 
din viata de toate zi
lele. din actualitatea 
socialistă (lucrarea 
„Peisaj industrial"
semnată de Ion Palas 
fiind un exemplu în 
această direcție).

Prin festivalul „Prid
vor vilcean". mișcarea 
artistică din Vîlcea 
marchează o prezentă 
prestigioasă în marea 
competiție „Cintarea 
României".

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

în sala calculatorului de la Centrul teritorial de calcul electronic di 
Baia Mare

Realitatea socială - izvorul 
generos al artei noastre

(Urmare din pag. I)
conștienți ai socialis
mului, stăpini pe re
sursele lor intelectua
le. artiștii plastici ne 
oferă, în suita mani
festărilor lor nenumă
rate, fațetele unui mod 
de exprimare bogat și 
divers, ce valorifică 
resursele expresive în 
raport de autor și de 
potențialul său real.

Sîntem martori și 
participant! la făuri
rea unei arte valoroa
se. semnificativă prin 
resursele sale interne. 
Mutațiile ce se desfă
șoară in întreaga via
tă socială solicită o 
artă calitativ superioa
ră. o artă de profun
zime. care să ofere cît 
tnai multă substanță 
interioară dezvoltării 
oamenilor. Arta plas
tică românească la 
parametrii de astăzi 
oferă tuturor. prin 
cele mai reprezentati
ve lucrări, un prilej 
de subtilă modelare, 
oferă ocazia unui dia
log fecund între per
sonalitatea autorului, 
realitate și iubitorul 
de artă. Autorul poate 
fi judecat după mun
ca depusă. Determina
rea personalității re
zidă în . rezultate. în 
ceea ce conturează ca
litatea. plenitudinea si 
sensul umanist al re
zultatelor sale. Evolu

ția societății implică 
formarea artistului și. 
concomitent, și a re
ceptorului prin expe
riență, căci experiența 
ne formează.. ne ajută 
să selectăm și să ajun
gem la opțiuni în artă 
ca și în viată.

Avînd un rol social, 
arta trebuie să contri
buie cit mai plenar 
la educarea omului, la 
ridicarea conștiinței 
că este propriul său 
stăpîn, că tot ceea ce 
face este în folosul 
său și al societății. 
Arta plastică posedă 
valențe specifice prin 
care participă direct 
la un transfer de sen
sibilitate. unjanispn. 
simt al compoziției Și 
inteligență : motiv
pentru care i se acordă 
din ce în ce mai mult 
un rol important în 
formarea omului so
cialist. Entuziasmul 
artiștilor și-a spus cu- 
vîntul . în ultimii ani 
intr-o suită întreagă 
de manifestări repre
zentative. Arta româ
nească reînvie mereu 
ca o artă primenită 
intr-un secol în care 
socialismul și comu
nismul își materiali
zează eforturile și 
structura. . Să facem 
din acest sfîrșiț de 
secol începutul unui 
secol al culturii, al 
împlinirii umaniste, -al 
desăvîrșirii și al îm

plinirii tuturor. Să nu 
rămină loc pentru nici 
un regret. Să fim o 
generație a unor epo
cale împliniri. Conduși 
de un gind prielnic, o- 
perele noastre să ca
pete loc turnat în 
bronz in inimile oa
menilor.

Nu există decit artă 
de calitate, nu există 
decit o artă a perma
nentelor. o sursă esen
țială de renaștere, o 
artă matură. Pictez 
fără să mă asiste un 
controlor de calitate. 
Fiecare lucrare îmi 
semnează trecerea prin 
viață. Arta cere veș
nic suflul măreț al 
unui ideal generos, 
cere îndrăzneală si 
chiar risc. Nimeni nu 
are dreptul să adoar
mă Pe o paletă ginga
șă. în socialism, oa
menii nu mai pot fi 
învinși. Ei sînt stăpi- 
nii unui viitor care 
freamătă de Pe acum 
în noi.

Ecou a tot ce e fru
mos în lume. în aceas
tă țară, oamenii aș
teaptă saltul nostru 
înaripat. Piatra aș
teaptă dalta, lutul 
bronzul, hîrtia albă 
negrul, iar pinza mea 
culoarea. Munca este 
un argument al dem
nității. Lumea forme
lor se recompune in
tr-un amplu demers 
umanist.

tn lucrările recentei plenare a 
C.C. al P.C.R.. un loc important au 
ocupai problemei»' privind creșterea 
numerică si calitativă a rindurilor 
partidului, structura sa organizato
rică. politica de cadre. Este incă 
o expresie a atenției deosebite pe 
care a acordat-o și o acordă con
ducerea partidului întăririi continue 
a rolului Partidului Comunist Ro
mân. ca forță politică conducătoa
re în societatea noastră, aceasta 
constituind — așa cum arată teoria 
socialismului științific și cum a do
vedit cu prisosință practica socială 
— o legitate a dezvoltării sociale 
în condițiile făuririi noii orînduiri.

Rolul conducător al partidului se 
înfăptuiește, în primul rînd, așa 
cum este bine știut, prin elabora
rea liniei strategice generale, a o- 
rientărilor de ansamblu ale dezvol
tării economico-sociale (exprimate 
în prezent în Programul P.C.R.. in 
planul cincinal. într-un șir de pro
grame speciale, cum sint cele pe 
care le-a adoptat Conferința Națio
nală a partidului), precum si prin 
activitatea practică a organizațiilor 
de partid în vederea transpunerii in 
viată a orientărilor stabilite.

Supus, ca orice fenomen social, 
legilor dialecticii, rolul conducător 
al partidului nu cunoaște forme 
fixe, tipare date odată pentru tot
deauna. ci evoluează permanent, 
corespunzător condițiilor și sarci
nilor specifice fiecărei etape. Im
portante perfecționări au fost adu
se modalităților de exercitare a 
acestui rol în perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea, perfecțio
nări legate nemijlocit de vasta ac
tivitate teoretică si practică a se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, care a 
contribuit într-un mod decisiv la a- 
firmarea unui suflu înnoitor în via
ta partidului. în stilul si metodele 
sale de muncă.

Propunindu-ne în cele ce ur
mează să infățișăm în mod suc
cint aceste perfecționări, nu o 
facem cu un scop bilanțier. ci 
pentru a înțelege mai clar liniile pe 
care s-a acționat. în acest sens, di
recțiile în care este necesar să se 
acționeze în continuare în etapa 
actuală, cînd asemenea obiective 
complexe pe care ni Ie propunem, 
cum sînt depășirea stadiului de 
țară în curs de dezvoltare și tre
cerea în rîndul țărilor cu o dezvol
tare medie, realizarea unui salt 
calitativ — cu îmbunătățirile de 
esență pe care le presupune aceasta 
pe toate planurile vieții economice 
și sociale, inclusiv in procesul de 
formare a omului nou — impun o 
creștere calitativă în îndeplinirea 
rolului conducător al partidului, ca 
o condiție esențială a realizării 
tuturor acestor obiective.

Orientarea majoră : in
tegrarea organică în viața 
SOCiaiă Orientarea majoră în 
perfecționarea rolului conducător al 
partidului în etapa actuală o repre
zintă integrarea sa in viata so

cială. Aceasta înseamnă că in 
exercitarea funcției de conducere 
politică ce ii revine, partidul ac
ționează nu din afara societății, 
de undeva de sus, ca un emițător 
de directive, ci din interiorul ei, 
dinăuntrul organismelor de stat și 
economice, împletindu-si organic 
activitatea cu aceea a maselor 
largi. După cum se arată în Pro
gramul partidului „conducerea de 
către partid se exercită nu din a- 
fara, ci dinăuntrul organismelor 
sociale, de stat și economice. A- 
cesta constituie procesul firesc, le
gic al creșterii continue a rolului 
conducător al partidului, al întări
rii unității întregului popor în ju
rul său, al ridicării conștiinței ge

CREȘTEREA ROLULUI CONBUCATOR AL PARTIDULUI - 
legitate obiectivă a înaintării 

societății noastre pe calea socialismului
nerale a maselor populare, al par
ticipării tot mai active a poporului 
la conducerea societății".

Din această concepție decurge 
legătura organică dintre creșterea 
rolului conducător al partidului și 
adincirea democrației, ca laturi 
complementare ale unui unic pro
ces. în condițiile în care' partidul 
se integrează tot mai adine în so
cietate, el însuși fiind ieșit din 
rindurile poporului și avind drept 
țel fundamental slujirea intereselor 
acestuia, apare evident că procesul 
de întărire a rolului conducător al 
partidului nu numai că nu exclude 
sau restringe democrația, ci, dimpo
trivă, constituie o necesitate impe
rioasă a dezvoltării ei. chezășia în
săși a participării active a maselor 
celor mai largi la conducerea socie
tății.

Este tocmai ceea ce s-a petrecut 
și se petrece în viața noastră so- 
cial-politică. Punerea sistematică 
în dezbaterea maselor a hotă- 
ririlor de partid și a legilor țării, 
vizitele de lucru si întîlnirile 
conducerii de partid și de stat, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
diferitele categorii de oameni ai 
muncii, organizarea sistematică a 
unor consfătuiri șl congrese pe ra
muri si domenii de activitate — 
toate acestea dovedesc in mod e- 
locvent că partidul nostru realizea
ză o conducere a societății bazată 

dc contactul viu. direct cu masele 
largi ale oamenilor muncii. Este 
semnificativă in acest sens si indi
cația secretarului general al partidu
lui la recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
de a se acorda mai multă atentie a- 
tragerii la activitatea politică a or
ganizațiilor de partid, a organizații
lor de masă si obștești, inclusiv la 
activitatea de conducere din diferite 
domenii, a oamenilor muncii care 
nu sint membri ai partidului. Toate 
acestea îndreptățesc aprecierea că 
rolul maselor in conducerea socie
tății noastre se exprimă nu numai 
in prezenta directă sau prin repre
zentanți și participarea lor la acti
vitatea diferitelor organisme de stat 
si obștești, ci și în contribuția e- 

sentială pe care o aduc la elabo
rarea politicii care guvernează ac
tivitatea statului.

Un cadru organizatoric 
optim ce se cere pe de
plin valorificat. Această rea- 
litate a căpătat și mai multă sub
stanță prin crearea în ultimul timp 

■a unor structuri organizatorice, care 
îngemănează rolul conducător al 
partidului cu participarea directă a 
maselor la conducere. După cum 
este cunoscut. în unitățile economi
co-sociale funcționează, ca for su
prem de conducere, adunarea gene
rală a oamenilor muncii, organiza
ția de partid purtînd răspunderea 
politică pentru întreaga activitate 
ce se desfășoară în fiecare unitate, 
în ce privește consiliile oamenilor 
muncii, însăși componența lor, în 
care prin recentele măsuri a fost 
sporit și mai mult numărul celor 
ce lucrează nemijlocit in produc
ție, asigură ca oamenii muncii să 
joace un rol tot mai important în 
actele de conducere a unităților ; 
în același timp, desemnarea ca 
președinte al consiliului oameni
lor muncii a secretarului organi
zației de partid este menită să 
determine întărirea rolului condu
cător al organizației de partid, 
creșterea răspunderii ei pentru în
suși felul cum funcționează consi

liul oamenilor muncii, pentru felul 
cum soluționează problemele com
plexe ale unităților. Același princi
piu se află la baza organizării si 
activității forurilor naționale ce au 
fost instituționalizate în anii din 
urmă ca organisme de conducere 
in diferite domenii ale vieții so
ciale, precum Congresul consiliilor 
oamenilor muncii. Congresul țără
nimii etc. Aceste congrese asi
gură participarea pe plan național 
a maselor largi la dezbaterea și a- 
doptarea celor mai importante ho- 
tăriri privind dezvoltarea economi- 
co-socială a țării ; în același timp, 
rolul Conducător al partidului își 
găsește o pregnantă expresie în 
faptul că în fruntea organelor 

permanente ale acestor foruri se 
află reprezentanți ai conducerii de 
partid. Așa cum se știe, ca pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii a fost ales însuși 
secretarul general al partidului, 
ceea ce exprimă, odată mai mult, 
încrederea nestrămutată a clasei 
muncitoare, a poporului în parti
dul comunist.

Desigur, existența acestui cadru 
organizatoric, atit la nivelul uni
tăților economico-sociale, cît și la 
nivel național, nu rezolvă de la 
sine nici problemele integrării or
ganice a partidului în viața socia
lă, și nici pe cele ale dezvoltării 
democrației. Problema care se pu
ne este ca toate aceste structuri să 
funcționeze din plin, organelor 
și organizațiilor de partid re- 
venindu-le în această privin
ță o înaltă răspundere. Tocmai în 
acest sens sublinia secretarul ge
neral al partidului la Conferința 
Națională necesitatea ca partidul 
„să acționeze pentru dezbaterea 
tuturor problemelor cu întregul 
popor, pentru participarea activă a 
maselor largi Ia adoptarea și în
făptuirea în viață a hotărîrilor pri
vind mersul înainte al societății 
noastre", considerînd aceasta ca 
„una din cerințele fundamentale 
ale perfecționării rolului conducă
tor al partidului, ale dezvoltării 
democrației comuniste și a demo

crației socialiste, ale întăririi uni
tății indestructibile dintre partid și 
popor".

Cît mai mulți activiști 
și cadre de partid din 
rîndul clasei muncitoare. 
O cerință majoră pentru întări
rea în continuare a rolului condu
cător al _ partidului o constituie 
însăși întărirea rindurilor sale — 
numerică si calitativă. Tocmai în 
această perspectivă a abordat re
centa plenară a C.C. al P.C.R. pro
blemele compoziției partidului, ale 
politicii sale de cadre, știut fiind 
faptul că de întărirea caracterului 

său de clasă depind în mod hotări- 
tor forța partidului, unitatea sa de 
voință și de acțiune.

Așa cum s-a arătat la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. avem și 
acum o compoziție bună a parti
dului. precum și a cadrelor de 
partid. 51.4 ia sută din totalul 
membrilor de partid sînt munci
tori ; de asemenea, în marea lor 
majoritate cadrele din organele de 
conducere centrale si locale pro
vin din rindurile clasei munci
toare. Tinînd seama însă de faptul 
că în unele județe ponderea acti
viștilor proveniti din rîndul clasei 
muncitoare este sub media pe tară, 
iar în unele sectoare numărul ca
drelor muncitorești este încă re
dus, plenara a subliniat înda
torirea ce le revine organelor si 
organizațiilor de partid de a acțio
na stăruitor pentru ca tot mai multi 
muncitori să exercite nemijlocit 
funcții de răspundere în organele 
si aparatul de partid, de stat, al 
organizațiilor de masă, al minis
terelor si instituțiilor centrale si in 
alte funcții de conducere din eco
nomie, din presa centrală si locală, 
din domeniul culturii etc. De 
vreme ce clasa muncitoare este 
clasa conducătoare în societatea 
noastră, este firesc ca ea să ocu
pe funcții de conducere în toate 
domeniile și înainte de toate in 

partidul ei politic, partidul comu
nist, aceasta fiind garanția că în
treaga operă de guvernare a socie
tății, de edificare a noii orînduiri 
se va desfășura în conformitate cu 
concepțiile și interesele sale fun
damentale.

Cum este și firesc, pentru ca 
promovarea în funcțiile de condu
cere a cadrelor provenite din rîn
dul muncitorilor să-și evidenție
ze pe deplin eficiența socială, este 
necesar ca ea să fie însoțită de 
continua perfecționare a pregătirii 
lor. Procesul de conducere presu
pune astăzi, pe lîngă solide cunoș
tințe politico-ideologice, și o înaltă 
competentă profesională, înlătura
rea oricăror rămășițe de diletan

tism și empirism, însușirea și a- 
plicarea în toate sectoarele a ști
inței conducerii societății.

Exercitarea în condiții calitative 
superioare a rolului conducător al 
partidului, este condiționată în
tr-o măsură deosebit de importan
tă de răspunderea cu care acțio
nează fiecare comunist ca promo
tor și organizator al luptei pentru 
aplicarea optimă a politicii parti
dului la locul său de muncă. Este 
o realitate a vieții noastre sociale, 
bine cunoscută tuturor, că marea 
majoritate a comuniștilor își fac 
cu cinste datoria, constituie minu
nate pilde de dăruire revoluționa
ră, de devotament față de valorile 
prînduirii noastre. Avem însă și 
membri de partid — este adevărat 
putini — care dau dovadă de pasivi
tate, nu constituie pildă de urmat 
sau chiar oferă un prost exefnplu 
celorlalți oameni ai muncii. Aseme
nea atitudini vin'în flagrantă con
tradicție cu obligațiile pe care fie
care membru de partid și le-a a- 
sumat la semnarea angajamentului 
solemn. Să ne gîndim ce forță u- 
riașă ar rezulta dacă întreg efec
tivul partidului ar acționa și s-ar 
manifesta la nivelul exigențelor ce 
decurg din calitatea de comunist ! 
O activitate plină de dăruire și 
răspundere a celor peste 2 700 000 
de comuniști — reprezentînd mai 

bine de un sfert din populația 
activă a tării — ar dinamiza 
și mai puternic întreaga noastră 
viață socială, ar stimula și mai 
mult energiile maselor, elanul lor 
în muncă, ar amplifica rezultatele 
pe care le obținem în toate dome
niile construcției socialiste.

Perfecționarea stilului
și metoăeior muncii de

ăcirea rolului conducăpartid.
tor al partidului impune si îmbu
nătățirea metodelor practice de 
exercitare a sa. respectiv per
fecționarea stilului și metodelor 
de muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid. în acest cadru 
se cuvine evidențiată necesitatea 
ca politica științifică a partidului 
să fie însoțită, la nivelul organi
zațiilor de partid, de o organizare 
științifică a activității practice, a- 
ceasta presupunînd o repartizare 
corespunzătoare a forțelor, concen
trarea eforturilor spre sarcinile ho- 
tărîtoare. o mai bună organizare a 
controlului, întărirea răspunderii 
în muncă, a disciplinei și ordinii 
în toate sectoarele.

Un element de maximă impor
tanță în perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă, cu implicații 
majore asupra procesului de întă
rire a unității dintre partid și po
por, îl reprezintă mutarea centru
lui de greutate ai activității direct 
la locurile de muncă, în scopul 
cunoașterii nemijlocite a proble
melor, al soluționării lor în strîn- 
să legătură cu masele de oa
meni ai muncii. Să ne gin- 
dim că și cel mai pregătit 
activist sau instructor nu ar 
putea găsi o soluție mai eficientă 
unei probleme decît aceea care re
zultă în urma consultării oameni
lor, a colectivului care se confrun
tă cu problema respectivă. Din a- 
ceastă perspectivă, cerința ca fie
care activist de partid să-și pe
treacă cel puțin 2/3 din timpul său 
de muncă pe teren își relevă 
pe deplin semnificația. Aceeași 
preocupare pentru întărirea legătu
rilor cu masele, pentru luarea în 
considerare, cu maximă atentie, a 
părerilor și propunerilor venite din 
mase a determinat și adoptarea 
hotăririi recentei plenare a C.C. al 
P.C.R.. cu privire la activitatea de 
rezolvare a nroounerilor. sesizări
lor. reclamatiilor si cererilor oa
menilor muncii, nrevăzînd obligații 
orecise Dentru organele de nartid 
în vederea desfășurării acestei ac
tivități în condiții optime.

Este de datoria tuturor organelor 
și organizațiilor de partid, a tuturor 
comuniștilor să acționeze cu ma
ximă răspundere pentru a asigura 
perfecționarea modalităților de e- 
xercitare a rolului conducător al 
partidului la fiecare loc de muncă, 
în pas cu cerințele actuale.

Paul DOBRESCU
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FAPTUL
IDIVERS
| Invitație

Cititorul nostru Ilie Simon 
Idin Sibiu, strada Cetății nr. 46, 

ne trimite o invitație la intîl- 
nirea cu „fiii satului". Aseme- 

Inea intilniri, devenite tradițio
nale, în mai toate satele noas
tre, constituie tot atitea fericite 
prilejuri de sărbătoare, dar ți 

Ide bilanț al împlinirilor și de 
noi proiecte viitoare. Invitația 
amintită se adresează tuturor 

I celor care s-aU născut, au trăit 
sau au lucrat in comuna Turnu 
Roșu—Sibiu. Anul acesta, intîl- 

Inirea lor capătă o semnificație 
aparte, fiind marcată de trei 
jubilee : împlinirea a 525 de ani 
de la atestarea documentară a 

1 așezării, 325 de ani de la ridi
carea monumentului istoric, cti
torie voievodală, și 275 de ani I de la înființarea școlii. O sesi
une de comunicări științifice și 
o mare serbare populară con
stituie două din punctele de a- 

Itracție ale acestei intilniri de 
la 30 aprilie, din: frumoasa așe
zare de pe nu mai puțin fru- 

• moașa vale a Oltului.

întru 
î sănătate
I- ..Ursulețul sanitar", „Mica a- 

s. tentă", „Nenea doctoru’", 
„Zina curățeniei", „Primul aju- i tor"... Sint doar cîteva din ti
tlurile numeroaselor tablouri 
expuse de membrii cercului de 
artă plastică al Casei pionieri- 

I lor din Tg. Jiu la Centrul sto
matologic din localitate. Imagi
nile sugerează în cele mai di- 

I verse ipostaze și culori părerea
micilor plasticieni despre lu
mea „oamenilor în halat alb", 
dar și opinia lor despre ceea 

Ice trebuie sau nu trebuie fă
cut pentru menținerea curățe
niei, a sănătății. 'Exponatele iți 

I ating un dublu scop : pe de o
parte, sustragerea atenției pa- 
cienților de la durerea de mă
sea și gîndul la cleștele dentis- 

I tulul, iar pe de altă parte, lu
crurile bune care trebuie învă
țate. Și de învățat, au ce învăța 
nu numai copiii...

I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Țările noastre întrețin de mai mulți ani relații de cooperare fructuoasă 
spre satisfacția popoarelor noastre. De aceea am primit cu plăcere căldurosul 
mesaj pe care dumneavoastră ați binevoit să mi-1 adresați cu prilejul Zilei 
naționale a Senegalului.

Vă mulțumesc sincer pentru acest mesaj în numele poporului senegalez, 
al guvernului său și al meu personal.

Fiind convins că relațiile dintre România și Senegal vor continua să 
se dezvolte, reînnoiesc sincerele mele urări de fericire pentru dumneavoastră 
personal și pentru poporul român. ’

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte și 
prietenești considerații.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR
Președintele Republicii Senegal

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit 
miercuri, succesiv, în vizită protoco
lară de prezentare, pe ambasadorii 
acreditați in țara noastră ai Japoniei 
— Junji Yamada ; Belgiei — Jean 
Bouha ; Israelului — Aba Gefen.

Primul ministru s-a întreținut cor
dial cu cei trei ambasadori.

în aceeași zi, primul ministru al 
guvernului, tovarășul Manea Mănes
cu. a primit pe Nahit Ozgiir, ambasa
dorul Turciei la București, la cere
rea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE NORVEGIENE
Tovarășul Ilie Rădulescu, ministru 

secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, s-a intilnit, miercuri 
dimineața, cu membrii delegației par
lamentare norvegiene, condusă de 
Guttorm Hansen, președintele Stor- 
tingului.

în cursul întrevederii au fost abor

date probleme privind amplificarea 
și diversificarea relațiilor dintre cele 
două țări în diverse domenii, precum 
și conlucrarea și cooperarea lor pe 
plan internațional.

A participat Per Borgen, ministru, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Norvegiei 
la București. (Agerpres)

Sosirea in Capitală a unei delegații 
guvernamentale a R.P. Chineze
La invitația Guvernului Republicii 

Socialiste România, miercuri dimi
neața a sosit în Capitală o delegație 
guvernamentală a Republicii Popu
lare Chineze, condusă de tovarășa 
Cen Mu-hua, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
ministrul relațiilor economice cu 
străinătatea.

Din delegație fac parte Ue Iu-min, 
adjunct al ministrului relațiilor eco
nomice cu străinătatea, Uan Li, ad
junct al ministrului construcțiilor de 
mașini, alte cadre de conducere, spe
cialiști și experți din diverse domenii 
de activitate economică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de tova
rășul Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Nicolae Ștefan, prim-adjunct al mi
nistrului. Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Ion 
Stoian. adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Li Tin-ciuan, am
basadorul R. P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi. la București au 

început convorbirile oficiale între 
delegația guvernamentală română, 
condusă de tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul

comerțului exterior si cooperării e- 
conomice internaționale, și delegația 
guvernamentală chineză, condusă de 
tovarășa Cen Mu-hua. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, ministrul 'relațiilor 
economice cu străinătatea.

în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într*o atmosferă de caldă prie
tenie. a fost manifestată satisfacția 
în legătură cu evoluția mereu as
cendentă a relațiilor de colaborare, 
pe multiple planuri șl a schimburilor 
comerciale dintre țările noastre, în
deosebi după vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu efectuată in 1971 
în R.P. Chineză. S-a exprimat con
vingerea că potențialul economic și 
tehnico-ștlințific al celor două țări 
prietene oferă posibilități largi de 
extindere și diversificare. în conti
nuare, a cooperării economice, de in
tensificare a schimburilor comerciale 
în folosul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Tovarășul Cornel Burtică a oferit 
în onoarea delegației guvernamenta
le chineze, condusă de tovarășa Cen 
Mu-hua, un dineu. Au participat to
varășii Lina Ciobanu. Ion Ursu, 
Neculai Agachl, ministrul industriei 
metalurgice, Mihail Florescu. minis
trul industriei chimice, Ilie Rădules- 
cu, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe. Cornel 
Mihulecea, președintele Comitetului 
db Stat pentru Energia Nucleară, alte 
persoane oficiale.

A fost prezent, de asemenea, Li 
Tin-ciuan, ambasadorul R.P Chineze 
la București. (Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII CIAD

Excelenței Sale
General FELIX MALLOUM NGAKOUTOU BEY-ND1

Președintele Consiliului Superior Militar, 
Șeful statului Ciad

N’DJAMENA
Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Ciad, vă adresez 

calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate personală, iar poporului 
ciadian succes deplin in eforturile depuse pentru consolidarea independenței 
și suveranității naționale, pentru edificarea unei vieți prospere și fericite.

îmi exprim convingerea că relațiile româno-ciadiene se vor dezvolta in 
viitor tot mai mult spre binele popoarelor noastre, al cauzei cooperării și
progresului în lume.
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica
Miercuri a avut loc la București 

semnarea înțelegerii de colaborare 
între Uniunea artiștilor plastici din 
tara noastră și Uniunea națională a 
scriitorilor și artiștilor din Cuba, 
pe perioada 1978—1980.

Documentul prevede schimburi de 
expoziții și artiști, de informații și 
materiale documentare de speciali
tate.

Au asistat reprezentanți ai Amba
sadei Republicii Cuba la București.

*
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organi
zat,. miercuri, o manifestare cultu-

zilei
rală consacrată sărbătoririi Zilei na
ționale a Republicii Ciad.

Cu acest prilej, ziarista Eugenia 
Marinescu a vorbit despre eforturile 
poporului ciadian pentru edificarea 
unei vieți prospere si fericite.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, tineri cia- 
dieni care studiază în țara noastră, 
un numeros public.

Au luat parte, Antoine Bangui, 
ambasadorul Republicii Ciad la 
București, și alți membri ai amba
sadei. (Agerpres)

Gală de filme la Ambasada R. P. D. Coreene
Cu prilejul apropiatei aniversări a 

zilei de naștere a tovarășului Kim Ir 
Sen. secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea. președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Sin In Ha, a 
organizat, miercuri, o gală de filme, 
urmată de u.n cocteil.

A fost prezentat filmul ..Un an de 
recolte bogate", care înfățișează re
zultatele obținute de oamenii muncii 
de pe ogoare în dezvoltarea agricul
turii coreene.

Au participat tovarășii Petre Lupu. 
membru al Comitetului Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R.. Vasile Mușat, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Dumitru 
Turcus Si Matei Ilie. adjuncti de șef 
de sectie la C.C. al P.C.R.. general 
locotenent Gheorghe Gomoiu. adjunct 
al ministrului si secretar al Consiliu
lui Politic Superior al Armatei. Con
stantin Oancea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Gheorghe Stuparu. 
vicepreședinte al Asociației de prie
tenie româno-coreeană. membri ai 
conducerii unor ministere, instituții 
centrale și organizații obștești, repre
zentanți ai vieții noastre cultural-ar- 
tistice si științifice, generali si ofițeri 
superiori, ziariști. (Agerpres)

Situată în centrul continentului a- 
frican, Republica Ciad (suprafața — 
1 284 000 kmp ; populația — peste 
4 milioane de locuitori) a înregis
trat in anii care au trecut de la 
proclamarea independentei sale na
ționale. în august 1960. o serie de 
realizări pe linia lichidării seche
lelor dominației coloniale si a dez
voltării economice de sine stătă
toare.

Cît de mari si de grave stat pro
blemele pe care le-a moștenit a- 
ceastă tară reiese și din faptul că 
Ciadul are un venit național între 
cele mai mici din lume. Dar po
poral republicii este animat de do
rința de a pune capăt subdezvoltă
rii. Intensa acțiune de prospectare 
și valorificare a resurselor națio
nale a și dat unele rezultate. Nu de 
mult, s-a anunțat că in regiunea de 
sud-vest a tării a fost descoperit 
un important zăcămint de petrol, 
de a cărui exploatare sint legate 
mari speranțe.

Reflectînd preocuparea generală 
spre transformări înnoitoare, pla
nul de cinci ani (1976—1980) con
sacră importante fonduri centru 
modernizarea agriculturii — pu
ternic afectată de secetă — crea
rea unei industrii proprii, extin
derea rețelei de comunicații.

Paralel cu solutionarea sarcinilor

economice. Consiliul Superior Mi
litar, venit la putere la 13 aprilie 
1975 și condus de președintele Fe
lix Malloum. si-a fixat drept o- 
biectiv întărirea unității naționale, 
în această direcție, un pas impor
tant îl constituie încheierea cu suc
ces, acum două săotămîni. a con
vorbirilor purtate cu Frontul de E- 
liberare al Ciadului (FROLINAT) 
consacrate reconcilierii naționale.

Animat de sentimente de sinceră 
prietenie si solidaritate fată de 
toate popoarele care au scuturat 
jugul colonial și au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, po
porul român urmărește cu interes 
și simpatie succesele obținute de 
poporal Ciadului pe calea progre
sului economic, a consolidării in
dependentei și unității sale. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Ciad au fost stabilite în 
1969 relații diplomatice. Ulterior au 
fost încheiate acordul comercial pe 
termen lung, acordul de cooperare 
economică si tehnică. precum si 
alte Instrumente de colaborare. 
Extinderea și diversificarea rapor
turilor româno-ciadiene corespunde 
intereselor reciproce ale celor două 
țări, cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

Nicolae N. LUPU

...Dar cu casa 
ce-a avut?
INu știm dacă O.F. din Sicu- 

leni — Harghita a auzit vreo
dată în viața lui de acea pasă

re ciudată care, după ce iși 
I meșterește cu trudă și migală 

cuibul, și-l distruge cu o furie 
încă neexplicată. Ceea ce știm 

I precis e că O.F. a procedat ta
man ca pasărea ciudată. Intr-o 
seară, întorcindu-se pe trei că
rări acasă, i s-a părut că toată 

I lumea îl arată cu degetul și-l 
I mustră. Și-a vărsat „focul" pe 

nevastă, certindu-se din senin.

IDar tot nu s-a potolit. I s-a 
părut lui O.F. că și casa și lu
crurile din jur agonisite prin

I muncă de-a lungul anilor îi fă
ceau parcă in ciudă. „Las’ că 
v-arăt eu!“ — a zis el, după 
care le-a dat foc. Cu toată in-

Itervenția promptă a oamenilor, 
focul mistuitor i-a adus lui O.F. 
o mare pagubă. Fiind gata-gata 

Isă rămînă pe drumuri, O.F. s-a 
jurat că-n viața lui n-o să mai 
meargă pe trei cărări.
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Cît ai zice 
„dacă nu 
curge..."

S-a intimplat la un maga
zin de pe șoseaua Panteli- 
mon, care aparține de Între
prinderea comercială locală A- 
limentara sector 3, București. 
Gestionarul G. Alexandru cin- 
tărea marfa și făcea socoteala, 
spre a incasa banii, cu o ama
bilitate de lăudat, cu o iuțeală 
de invidiat, dar și cu gînd ne
curat, de condamnat. Cit ai zi
ce „dacă nu curge tot pică", el 
a și încasat de la un client vreo 
2—3 lei în plus, de la altul la 
fel. Pină la al cincilea cumpă
rător, care aștepta la rînd și 
trăsese cu coada ochiului la cei 
patru dinaintea lui, cărora ges
tionarul le luase in plus, fără 
să clipească, 14 lei. La al cin
cilea, ofițer de miliție, i s-a în
fundat, Gîndiți-vă cite sute de 
oameni trec pragul unității in 
fiecare zi, și dacă de la fiecare 
ar fi luat... Acum e și gestio
narul luat la întrebări.

Caii speriați
Zi frumoasă de aprilie, folo

sită din plin de bunii gospodari 
la grăbirea lucrărilor din cimp. 
Intre cei aflați in ziua respec
tivă la locurile lor de muncă 
era și conducătorul de atelaj 
Kovaci Iosif de la cooperati
va agricolă Berveni. județul 
Satu Mare. Om în virstă, cum-, 
pănit la vorbă și harnic la trea
bă, conducătorul de atelaj se 
îndrepta cu căruța cu cai spre 
una din tarlalele cooperativei 
agricole. Deodată insă, ca din 
senin, caii s-au speriat, s-au 
smucit in hamuri, omul a pier
dut hățurile din mină, s-a de
zechilibrat, a căzut sub roțile 
căruței și a decedat pe loc.

Tot viteza...
La orele amiezii, un grup de 

muncitori de la întreprinderea 
județeană de gospodărie comu
nală și locativă Gorj lucrau 
intr-o intersecție din Tg. Jiu, 
pentru corectarea unei curbe. 
Oamenii iși vedeau liniștiți de 
treburile lor, fără să bănuiască 
măcar că-i paște un mare peri
col. Deodată, spre ei s-a năpus
tit, ca un bolid, un autocamion. 
Șoferul acestuia circula cu vite
ză excesivă. încâlcind grosolan 
cele mai elementare reguli de 
circulație. Unul din muncitori a 
fost accidentat mortal, iar alți 
trei, răniți, au fost internați în 
spital.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scînteii"

Din etapa a XXIV-a să mențio
năm mai întîi rezultatele care pri
vesc echipele fruntașe în clasament, 
adică acele formații care ocupă as
tăzi primele trei locuri : Politehnica 
Timișoara — F.C. Corvinul 2—(I 
(1—0) — golurile fiind marcate de 
Anghel si Barna ; Steaua — C.S. Tîr- 
goviște 2—1 (2—0) — prin două go
luri mareate de Tordănvseu tunul din 
11 m) și respectiv Kallo ; F.C. Bi
hor — Sportul studențesc 0—1 (0—0), 
golul victoriei fiind înscris de Grosu 
în min. 90. în urma Victoriilor dobîn- 
dite pe terenurile proprii. Politehnica 
(29 puncte) și Steaua (28 p) se men
țin deocamdată pe aceleași poziții în 
clasamentul general. însă aceste po
ziții vor fi mai greu de apărat pen
tru că echipa timișoreană va juca du
minica viitoare la Pitești, iar Steaua 
la Satu Mare. în timp ce performera 
etapei de ieri. Sportul studențesc 
(28 p), se va întrece la București cu 
U.T.A. Iată că studenții bucureșteni 
au parte de o conjunctură promiță
toare în etapa care e programată 
peste puține zile și va fi interesant 
să observăm cum vor folosi o aseme
nea situație prielnică. Să mai remar
căm că si în partida de ieri, de la 
Oradea, s-a distins din nou mijloca
șul Rădulescu; totuși, este cazul să nu 
uităm meritele celuilalt Rădulescu,

tînărul antrenor principal, care a fă
cut din Sportul studențesc echipa cu 
cele mai multe meciuri cîștigate din 
prezentul campionat (13).

Dintre rezultate să notăm mai de
parte F.C. Constanta — A.S.A. 1—0 
(1—0) și Dinamo — Jiul 2—1 (0—0), 
rezultate prin care A.S.A. (26 p) a 
mal coborît o treaptă în clasament, 
iar Dlnarno (26 p) a urcat două. Ieri, 
U.T.A. (26 p) a condus cu 1—0 vreme 
de peste 70 de minute, dar n-a rezis
tat asaltului final al gazdelor : 
S.C. Bacău — U.T.A. 3—1 (0—1). Bă
căuanii au urcat la cota celor 25 de 
puncte, pe care s-au oprit piteștenii 
in urma infringerii de la Ploiești : 
F.C. Petrolul — F.C. Argeș 2—0 
(0—0). După Jiul și F.C. Bihor (am
bele cu cîte 24 p) urmează în clasa
ment un grup de patru echipe cu 
cîte 23 puncte : Universitatea Craio
va (ieri. învinsă la Reșița cu 2—1), 
F.C. Olimpia (care a pierdut cu 3—0 
meciul de la Iași cu Politehnica), 
F.C. Constanta Si C.S. Tirgoviște. 
Grupului acesta îi urmează F.C. Pe
trolul (22 p) și două echipe cu cîte 
20 de puncte. Politehnica Iași și F.C. 
Corvinul. Pe ultimul loc, acum cu 17 
puncte. F.C.M. Reșița. După cum se 
vede, reșițenii nu s-au resemnat și 
înțeleg să apere sportiv, pină la ca
păt. culorile clubului lor.

V. M.

La Arad, sub semnul „Daciadei"

Un festival al grației și armoniei
Timp de două zile, la Arad am 

avut ocazia să asistăm la o deosebit 
de reușită manifestare sportivă din 
cadrul ..Daciadei" — concursul final 
al festivalului ansamblurilor școlare 
de gimnastică ritmică modernă, orga
nizat de C.C. al U.T.C.. Consiliul Na
tional pentru Educație Fizică Și Sport 
și federația de specialitate.

Acum, cînd întrecerile au luat sfîr- 
șit si cind se cunosc ansamblurile 
școlare clasate Pe primele șase locuri, 
se impune subliniată strădania orga
nizatorilor pentru a asigura condi
țiile bunei desfășurări a finalei, ca 
și munca asiduă depusă de compo
nentele echipelor reprezentative ale 
județelor și a municipiului București 
pentru a se prezenta îtf concurs la 
un nivel ridicat din punct de vedere 
al pregătirii fizice, al compoziției 
programelor prezentate, precum Și al 
execuției propriu-zise.

A fost un adevărat festival al gra
tiei și armoniei, al frumuseții și ima
ginației. ceea ce demonstrează încă 
o dată interesul crescînd de care se 
bucură această ramură sportivă in 
rindul elevelor.

Dar iată ordinea primelor șase 
ansambluri : locul I, reprezentativa 
județului Iași, condusă de prof. Radu 
Constantin, formație care, cu cele 
147,60 puncte realizate la Arad, cîș- 
tigă pentru a treia oară consecutiv 
titlul de campioană Pe țară ; locul al.
II- lea. reprezentativa Bucureștiului, 
cu 146,20 puncte, iar pe locul al
III- lea. reprezentativa județului

Arad, cu 141 puncte. Pe locurile ur
mătoare. în ordine, reprezentativele 
județelor Constanța, Maramureș și 
Cluj. Cupa pentru cea mai originală 
compoziție a revenit reprezentativei 
județului Constanța, iar cupa grației 
și armoniei, elevei Elena Apopei, din 
formația județului Iași.

Programul finalei de la Arad a 
mai cuprins în premieră un intere
sant concurs de dans-perechi dotat 
cu „Cupa tineretului comunist", 
concurs în cadrul căruia s-au între
cut 11 perechi din zece județe. Tro
feul a fost cîștigat de perechea Dan 
Rațiu și Adriana Balog, elevi la li
ceul de coregrafie din Cluj-Napoca.

Constantin S1M1ON 
corespondentul „Scînteii"

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 12 APRILIE 
1978 :

Extragerea I: 16 42 9 22 40 11
Extragerea a Il-a: 1 15 10 23 31 17
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 

1027 573. lei, din care 309 491 lei 
REPORT LA CATEGORIA 1.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Căruța cu paiațe — 
19, (sala mică) : Romulus cel 
Mare — 17; 20, (sala Atelier) : 
Elegie — 19.
• Orchestra simfonică a Radiote- 
leviziunli : Concert simfonic. Diri
jor : Emil Simon — 20.
• Opera Română : Seară vieneză 
— 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu) :

Undeva» o lumină — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatru] Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor (s. 37) 
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Adio Charlie — 19,30, (sala 
Studio) : Audiență la consul — 19.
• Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasileseu" : Sici
liana — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota

• în Sala sporturilor din orașul 
Tg. Jiu au început ieri întrecerile 
unuia dintre turneele de calificare 
pentru faza finală a campionatului 
european de baschet rezervat echi
pelor de juniori, competiție la care 
participă selecționatele Austriei. Gre
ciei, Elveției. Israelului și Româ
niei. Primele două clasate vor ob
ține calificarea în turneul final al 
campionatului, programat în luna 
august in Italia.

în primul joc al competiției, re
prezentativa Israelului a întrecut cu 
scorul de 61-46 (24-25) formația El
veției. A urmat întîlnirea dintre e- 
chipele României și Austriei. în care 
tinerii baschetbalist! români au ter
minat învingători cu scorul de 74-61 
(32-24).

Astăzi se vor disputa partidele El
veția—Austria și Israel—Grecia.
• Pe stadionul Olimpia din Capi

tală s-a desfășurat ieri dupâ-amiază 
finala „Cupei federației" la rugbi, 
în care s-au intilnit formațiile 
Steaua București și Universitatea Ti
mișoara. Rugbiștii de la Steaua au 
obținut victoria cu scorul de 35-11 
(15-3).
• într-un meci amical de fotbal, 

disputat la Lodz, selecționata Po
loniei a învins cu scorul de 3-0 (0-0) 
formația Irlandei. Golurile au fost 
marcate de Boniek. Deyna și Mazur.

• In optimile de finală ale tur
neului internațional de tenis de la 
Monte Carlo, jucătorul român Ilie 
Năsțase l-a învins în două seturi, 
cu 6-1. 6-3... pe italianul Antonio Zu- 
garelli. J

Alte rezultate : Adriano Panatta— 
Gianni Ocleppo 6-3, 6-3 ; Vitas Ge- 
rulaitis — Paolo Bertolucci 6—1, 7—6; 
Thomas Smid — Ken Warwick 6—4, 
6—3 ; Manuel Orantes—Wojtek Fibak 
6-1, 6-1.

Rezultate înregistrate în partide 
restanță din primul tur : Patrick 
Proisy—Ion Tiriac 6-4, 6-2 ; Guiller
mo Vilas—Jan Kodes 6-4. 7-5 ; Raul 
Ramirez—Juergen Fassbender 6-4, 
6-1.

PROGRAMUL 1
16,01) Telex
16,05 Matineu de vacanță : „Clinele din 

Flandra" — Episodul 3
16.30 Curs de limbă rusă
17,00 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17.15 Reportaj pe glob : Ciad. Documen

tar de Gh. losub
17.35 Consultații juridice * 
18,00 România pitorească
18.30 Fotbal internațional. Rezumatul 

meciurilor retur disputate în semi
finalele cupelor europene : Liver
pool — Borusia; F.C. Bruges — 
Juventus; Austria Vlena — Dina
mo Moscova; Barcelona — Eindho
ven și altele

18,65 La Aluniș — folclor sfilăjean din 
zona „de codru"

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Documentele Plenarei C.C. al 

P.C.R. — program al înnoirilor ca
litative ale economiei românești. 
Contractul economic pe termen 
lung — baza realizării producției 
nete și a producției fizice.

20.15 Ora tineretului
21.20 Telerecital : Vasile Nițulescu
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radloteleviziunli. Transmisiune di
rectă. Dirijor : Emil Simon. Solis
tă : Marla Fotino. In program : 
Simfonietta, de Sigismund Toduță; 
Concertul nr. 22 in Ml bemol ma
jor pentru pian, de W.A. Mozart; 
Simfonia a IV-a, de L.v. Beethoven, 
în pauză : • Telex • Un fapt vă
zut de aproape — reportajul „Să 
muți un munte"

A apărut: 
„MUNCA DE PARTID"

nr. 4/1978

A apărut: 
MAGAZIN ISTORIC

nr. 4/1978

Eforturi pentru consolidarea independenței 
naționale si construcției economico-sociale I I I

In Republica Guineea-Bissau urmează să fie pusă în circulație o 
monedă proprie care va înlocui escudoul portughez, rămas în circulație 
din timpul dominației coloniale. Această măsură este apreciată ca 
încă un pas important pe calea realizării unei economii de sine stă
tătoare — sarcină trasată de cel de-al III-lea Congres al P.A.I.G.C., 
desfășurat în noiembrie anul trecut.

Tehnologii
Colectivul de oameni ai muncii 

de la întreprinderea „Azur" din 
Timișoara a încheiat primul tri
mestru al anului cu un bilanț rod
nic. Producția fizică a fost depă
șită cu 262 tone produse macromo- 
leculare și 30 tone săpun — ceea 
ce a creat condiții pentru înregis
trarea unei producții nete mai 
mari cu 1,5 milioane lei față de 
nivelul prevăzut. în acest interval 
au fost aplicate noi măsuri pri
vind organizarea mai bună a pro
ducției și a muncii, utilizarea efi
cientă a capacităților de producție, 
creșterea productivității muncii, 
ridicarea nivelului tehnic calitativ 
al produselor etc. între altele a 
fost realizată cu forțe proprii o 
instalație de Uscare a săpunului 
bază de toaletă prin atomizare, 
măsură care odată cu îmbunătăți
rea fluxului tehnologic și elimina
rea unui important Volum de mun
că fizică asigură o calitate supe
rioară produselor, precum și eco
nomii anuale, ca urmare a redu
cerii costurilor de producție, de 
peste 1 milion lei. De asemenea,

moderne
prin conceperea și executarea unor 
rezervoare de mare capacitate des
tinate stabilizării reacțiilor de po- 
licondensare la rășinile sintetice și 
decantării suspensiilor mecanice ‘ 
din soluții, întreprinderea va rea
liza peste plan 500 tone lacuri și 
vopsele. Referindu-se la nomen
clatorul de fabricație, inginer Ne
culai Ionescu. directorul Întreprin
derii, sublinia preocuparea colecti
velor de muncitori, specialiști și 
cercetători de a executa atît pro
dusele noi, cît și cele aflate în 
producția curentă numai după teh
nologii moderne care să le con
fere caracteristici superioare. în 
această categorie se înscriu noile 
emulsii pentru lustruirea mobilei 
și de conservare a suprafețelor 
metalice, caroseriilor etc., produ
sele chimico-casnice ce vor sta la 
baza producerii de șpreiuri pen
tru curățirea și întreținerea supra
fețelor lucioase sau noile săpu
nuri „Perla Lux“ și „Vis Lux" cu 
esențe de trandafiri și viorele. 
(Cezar Ioana).

Denumit pe drept cuvînt „Congre
sul independenței", acest forum al 
forțelor patriotice din Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului Verde a con
stituit cel mai important eveniment 
politic de la victoria asupra colonia
liștilor. Congresul s-a desfășurat sub 
deviza consolidării independenței na
ționale și dezvoltării economice a 
celor două țări.

în condițiile actuale, problemele eco
nomice sint soco
tite de P.A.I.G.C. 
ca prioritare, ta 
acest sens avîn- 
du-se in vedere 
reconstrucția eco
nomiei naționale, 
inclusiv dezvol
tarea agriculturii. 
Este știut că pes
te 90 la sută din 
populație este o- 
cupată în agri
cultură — de 
unde interesul deosebit pentru dez
voltarea acestui sector. Pentru 
moment s-a fixat ca obiectiv a- 
tingerea producției agricole de di
nainte de declanșarea războiului de 
eliberare, cînd necesitățile populației 
pe plan alimentar erau satisfăcute 
din producția internă. în acest scop 
se prevede exploatarea terenurilor 
părăsite de coloni, introducerea me
todelor moderne de cultivare a pă- 
mîntului, extinderea plantațiilor de 
culturi tehnice, diversificarea pro
ducției. stimularea exportului în Ve
derea îmbunătățirii balanței comer
ciale. După parcurgerea acestei etape, 
urmează să se treacă la creșterea 
producției agricole peste nivelul an
terior.

Veniturile obținute din agricultură 
trebuie să permită investiții în do
meniul industrial, in primul rînd 
construirea unor fabrici de prelu
crare a resurselor naționale, a pro
duselor agricole, a bunurilor de con
sum pentru populație. în Guineea- 
Bissau sint în studiu două proiecte 
mai mari : o fabrică de zahăr și o 
hidrocentrală pe fluviul Corubal, 
aceasta urmînd a asigura, pe lingă 
curentul electric necesar noilor uni
tăți, apă pentru irigații. în nordul 
arhipelagului Capului Verde se pre
conizează să se construiască mai

Partidul african 
al independenței 

din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde

multe diguri pentru irigații, un ba
raj pe insula Boa Vita, un complex 
pentru pescuit, unități pentru mate
riale de construcții, o fabrică de 
confecții și alta de încălțăminte «te. 
în vederea efectuării de prospec
țiuni petroliere și a descoperirii de 
minereuri utile a luat ființă în Gui- 
neea-Bissau o companie națională.

P.A.I.G.C. depune eforturi pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale 

populației, sarci
nă deloc Ușoară 
dată fiind greaua 
moștenire colo
nială. în rezolva
rea problemelor 
locale, un rol de 
seamă revine co
mitetelor popu
lare. care au luat 
ființă ta Gul- 
neea-Bissau.

Fapt unic in fe
lul său. P.A.I.G.C. 

este partid de guvernăm int în două 
țări independente — Republica Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului Ver
de. Aceasta se explică prin aceea că 
lupta de eliberare s-a desfășurat în 
mod deosebit in cele două teritorii. 
Colonialiștii au încercat să semene 
discordie între patrioții din cele două 
teritorii, însă unitatea P.A.I.G.C. s-a 
dovedit trainică. Ținînd seama de 
specificul fiecărei țări, P.A.I.G.C. și-a 
înscris in program ca obiectiv în
făptuirea, pe etape, a unității celor 
două țări. în vara anului trecut s-a 
desfășurat 0 conferință interguver- 
namentală care a hotărît coordona
rea politicii externe, respectîndu*se 
însă opțiunile fiecărei țări. în dome
niul economic s-a hotărît, de aseme
nea, armonizarea proiectelor de dez
voltare și se are în vedere crearea 
unei companii aeriene comune.

Sînt doar cîteva din acțiunile În
făptuite de regimul de „democrație 
națională revoluționară", sub con
ducerea P.A.I.G.C. — forța politică 
care s-a aflat In fruntea luptei de 
eliberare națională in cele două țări 
și care în prezent este factorul mo
tor al vastei opere de edificare a 
unei vieți noi pe aceste străvechi 
păminturi africane.

I. MIHNEA

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 aprilie. In țară î Vreme rela
tiv caldă, în prima parte a interva
lului, apoi in răcire ușoară. Cerul va 
li temporar noros. Vor cădea ploi lo

cale, ce vor avea șl caracter de aver
să, însoțite de descărcări electrice, mal 
frecvente in jumătatea de nord a țării. 
Vînt moderat, cu intensificări de scurtă 
durată. Minimele vor fi cuprinse între 
2 ți 12 grade, iar maximele între 12 
și 22 de grade. In București : Vreme 
relativ caldă. Cerul temporar noros, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
slab, pînă la moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

zero Ia purtare — 10, Sfîrlă năz
drăvanul — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrul 
purpuriu căruia ii plăceau clăti
tele — 10, (la Clubul T. 4, str. 
Turturelelor 12) : Ileana Sinziana 
- 10.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

cinema
• Concediul care nu a avut loc : 
VICTORIA — 10; 12; 14; 16; 18; 20*.’

• Puntea î CAPITOL — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program de desene animate —
9.30, Harababura — 13,30; 15,30;
17,45; 20 : DOINA.
• Septembrie : SCALA — 8,45;
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN 
— 9; 11,15; 13,30: 16: 18.15; 20,30,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20,15.
• Alt bărbat, altă femeie î SALA 
PALATULUI — 16,30; 19,30, PA
TRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• E atît de aproape fericirea :
CENTRAL — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, FEROVIAR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Polițistul pilot de curse : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16;

18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 8,30;
10,45: 13; 15,30; 18: 20,30, FAVORIT 
— 11.15; 13,30; 15.45; 18: 20,15.
• Sărbătoarea cartofilor copți :
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14;
16: 18; 20.
• Sîmburii de vișină : TIMPURI 
NOI — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Guerrilla : FESTIVAL — 9; 11;
13; 15; 17; 19; 21, GRI VIȚA — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Minia î BUZESTI — 9; 12; 16; 
19, MIORIȚA — 9; 12; 16; 19.
• Urmărire periculoasă : EXCEL
SIOR — 9; 12; 16; 19, GLORIA — 
9; 12; 16; 19.15, FLAMURA — 12; 
16; 19.
• Eu, tu și Ovidiu : DACIA — 9: 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, FLA-

CARA — 9,30; 11,30; 13,30: 16; 18; 
20.
• Sandokan — tigrul Malayeziei:
BUCEGI — 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20,15, COTROCENI — 8,45; 11,30;
14.15; 17; 19.45.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
«.Jucăria : EFORIE — 9; 13,30;
16; 18,15: 20,15.
• O bucată de cer t LIRA — 
15.30; 18; 20.15.
• Urgia : DRUMUL SĂRII — 16;
18; 20,
• Corsarul t MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MUNCA — 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Riul care urcă muntele ■ FE
RENTARI — 15,39; 17,30; 19,30.

• Mr. MajestyK l AURORA — t*
11,15; 13,30; 16,45; 18; 20,15.
• Ediție specială 1 CIULEȘTI - 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 29.
• Zmeul de hirtie î VOLGA — 8; 
12; 16; 19, COSMOS — 13; 18; 19, 
ARTA - 9; 12,30; 15,45; 19.
• Ura : PACEA — 18; 18; K».
• Evadați din viitor : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 26.
• Cheamă-mă în depărtarea lu
minoasă : POPULAR — 18; 18.
• Mllițlencele din insulă : PRO
GRESUL — 16: 18; 25.
• Program de vacanță : DOINA
— 11,30, FAVORIT — 9, FLAMURA
— 9, BUCEGI — 9,30, GIULEȘTI — 
9, EFORIE — 11,15, MUNCA — 8.
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Sesiunea Comisiei Economice a O.N.U.
pentru Europa

In interesul dezvoltării cooperării 
economice intereuropene

GENEVA 13 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva con
tinuă lucrările celei de-a XXXIII-a sesiuni a Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa. Pe ordinea de zi provizorie figurează 10 puncte 
inglobînd o gamă largă de probleme economice care se află in atenția 
statelor europene. Printre acestea se numără chestiuni referitoare la 
cooperarea intereuropeană in. domeniile industriei, agriculturii, trans
porturilor, științei și tehnologiei.

în mesajul adresat sesiunii de că
tre secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, se subliniază necesitatea 
încadrării eforturilor întreprinse de 
C.E.E./O.N.U. în efortul tuturor sta
telor vizind Instaurarea unei noi or
dini economice internaționale.

Referindu-se la problemele care 
vor sta în atenția actualei reuniuni, 
Eugeniusz Kulaga, președintele se
siunii a XXXIII-a, a relevat rolul 
deosebit ce revine C.E.E./O.N.U. în 
promovarea cooperării dintre statele 
membre, atît în domeniul economic, 
cit și în domenii conexe.

în declarația făcută de Janez Sta- 
novnik, secretarul executiv al comi
siei, se arată că domeniile prioritare 
aflate în preocuparea C.E.E./O.N.U. 
sint : identificarea obstacolelor ce 
există în calea cooperării economice 
dintre statele europene și eliminarea

restricțiilor care împiedică amplifi
carea acesteia.

Referindu-se la rolul științei și 
tehnologiei în societatea contempo
rană, Stanovnik a subliniat impor
tanța majoră pe care o va avea reu
niunea pregătitoare regională a Con
ferinței asupra științei și tehnologiei 
în serviciul dezvoltării, ce se va des
fășura in iunie 1979, la București. 
De asemenea, secretarul executiv al 
C.E.E./O.N.U. a relevat utilitatea în
treprinderii unor pași conoreți în do
meniul cooperării cu privire la me
diul înconjurător, energie și trans
porturi, prin organizarea unor re
uniuni paneuropene pe aceste teme.

La lucrările sesiunii, țara noastră 
este reprezentată de o delegație con
dusă de ambasadorul Constantin Ene, 
reprezentant permanent al României 
pe lîngă Oficiul O.N.U.-Geneva.

Se impun măsuri eficiente de economisire 
a resurselor energetice

Industriile din statele Europei oc
cidentale și alte țări capitaliste iro
sesc, anual, între 52 și 68 la sută din 
energia consumată, se arată într-un 
raport dat publicității la Geneva de 
Comisia Economică a O.N.U. pentru 
Europa. Documentul apreciază că, in 
prezent, eficienta medie a utilizării 
energiei primare în industrie se si
tuează, în numeroase cazuri, sub ni
velul de 50 la sută. Raportul reco
mandă industriilor vizate să adopte

măsuri urgente pentru recuperarea 
unei mari părți a energiei care se 
pierde în prezent.

Una dintre metodele de realizare 
a economiilor de energie — subli
niază. in continuare, raportul C.E.E.— 
O.N.U. —- îl reprezintă producerea 
combinată de electricitate și căldură. 
Uzine „mixte", concepute după acest 
principiu, ar putea aduce economii 
de 15—18 la sută in ce privește con
sumurile de energie primară.

Populația globului
• Sintem patru miliarde 40 de milioane • Omenirea își 
sporește rindurile cu 76 milioane persoane anual • Me
dia de viață : în Europa occidentală — 77 ani, in Africa — 

ani40
NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager

pres). — In anul 1976, populația 
globului era de 4.04 miliarde 
persoane, înregistrîndu-se o rată 
anuală de creștere de 1,9 la sută 
— 76 milioane persoane — infor
mează anuarul demografic al 
O.N.U., dat recent publicității la 
sediul din New York al Națiuni
lor Unite. Dacă această rată se 
va menține, populația Terrei se 
va dubla in anul 2013.

Pe arii geografice, mai mult de 
jumătate din populația globului 
trăiește in Asia (57 la sută), 
după care urmează Europa (10.2 
la sută), Africa (8,2 la sută) și 
America Latină (6,4 la sută).

Dincolo de laconicele date sta
tistice. anuarul demonstrează 
insă persistenta unor grave ano
malii, menținerea sau chiar creș
terea decalajelor dintre statele 
dezvoltate și unele din cele mai 
sărace țări in curs de dezvoltare, 
unde înapoierea economică co
există — cu toate consecințele 
firești care decurg dintr-o ase
menea înapoiere — cu foame
tea, subnutriția, absenta unei 
asistențe sanitare corespunză
toare, determinlnd. in ultimă 
instanță, o medie de viată ex
trem de scăzută și. in schimb, 
o mare rată a mortalității, in 
special infantile. Dacă media, 
de viață este, astfel, în Nor
vegia. de 77,8 ani pentru fe
mei și 72 ani pentru bărbați —

celelalte țări occidentale înregis- 
trind, cu ușoare reduceri, pro
cente relativ similare — in Afri
ca sint puțini cei ce au șansa să 
depășească virsta de 50 de ani. 
In 21 de state ale continentului 
— arată anuarul — media de 
viață este mai mică de 40 de ani, 
in alte 21 ea se cifrează la 
49 de ani și numai în nouă 
țări africane reușește să depă
șească nivelul de 50 de ani.

Tot in acest continent se întil- 
nește și cea mai mare rată o 
mortalității infantile (Burundi), 
unde, din 1 000 de copii, 150 mor 
înainte de a împlini virsta de un 
an. Depopularea continentului 
este împiedicată de faptul că tot 
în Africa se înregistrează cea 
mai mare rată de creștere a 
populației: 2 la sută în peste 37 
de țări, africane și 3 la sută sau 
chiar mai mult — in alte nouă 
state.

Aceste mari discrepante care 
atestă, dacă mai era nevoie, 
existenta unor mari decalaje în
tre nivelul de viață al populații
lor din țările dezvoltate și cele 
in curs de dezvoltare reprezintă 
noi. argumente in sprijinul nece
sității unor eforturi sporite in 
lupta pentru eliminarea subdez
voltării, pentru progresul econo
mic. social și cultural cit mai 
rapid al tuturor statelor și po
poarelor lumii. ,

PRIENITUL MIJLOCIU
• Incidente la Beirut • Secretarul general al O.N.U. a cerut ca 

Israelul să-și urgenteze retragerea din sudul Libanului
BEIRUT 12 (Agerpres). — După 

cum informează agențiile interna
ționale de presă. în ultimele zile. în 
cartierele Shiyah și Ain Rumman eh 
ale Beirutului s-au produs schimburi 
de focuri. în urma cărora mai multe 
persoane și-au pierdut viata, iar al
tele au fost rănite. Ca urmare a 
acestor incidente. Forța Arabă de 
Descurajare (F.A.D.) a difuzat un 
comunicat în care avertizează că 
unitățile sale vor deschide focul 
asupra oricărei persoane înarmate.

După cum informează agenția 
Inter Press Service. președintele 
Elias Sarkis s-a întîlnit cu coman
dantul Forței de securitate internă a 
Libanului, Ahmed Al Haj, cu care a 
examinat evoluția din ultimele zile 
a situației din Beirut.

Fuad Boutros, vicepremier, minis
trul afacerilor externe si apărării al 
Libanului, a declarat că guvernul li
banez dorește să obțină ca Israelul 
să prezinte „un calendar care să-l 
angajeze" la o retragere cît mai 
curînd posibilă, totală si necondițio
nată din sudul Libanului. „Retra
gerea Israelului este imul dintre 
factorii importanți care vor permite 
Libanului să-și restabilească suvera
nitatea în sudul tării. Restabilirea 
autorității statului în sudul Libanului

trebuie să fie totală" a subliniat 
Boutros.

Pe de altă parte, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat, s-a întîlnit cu lideri ai tutu
ror grupărilor palestiniene din ca
drul O.E.P. și cu reprezentanți ai 
Mișcării Naționale Libaneze. După 
cum informează agenția W.A.F.A., au 
fost examinate. între altele, inciden
tele care au avut loc în unele car
tiere ale Beirutului, căzîndu-se de 
acord, printre altele, asupra întăririi 
autodisciplinei.

DUBLIN. — în cadrul unei confe
rințe de presă organizate in capitala 
Republicii Irlanda, secretarul general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, a cerut 
ca Israelul să-și urgenteze retragerea 
din sudul Libanului, in conformitate 
cu rezoluția Consiliului de Secu
ritate. Arătind că retragerea efectua
tă de Israel pînă acum are numai 
un caracter limitat, secretarul gene
ral al O.N.U. și-a exprimat „îngrijo
rarea în legătură cu ritmul lent de 
îndeplinire a acestui proces". „Este 
esențial, a subliniat Kurt Waldheim, 
ca aceste acțiuni inițiale si limitate 
să fie urmate rapid de acțiuni mai 
cuprinzătoare".

Negocierea unui acord între Iugoslavia 

și Piața comună
BRUXELLES. Agenția Tanjug 

transmite că la Bruxelles au conti
nuat tratativele pentru încheierea 
noului acord de cooperare între Iugo
slavia și C.E.E.

Șeful delegației iugoslave. Milovan 
Markovici. a prezentat proiectul nou
lui acord si a cerut întrunirea de ur
gență a Comisiei mixte R.S.F.I.-C.E.E., 
pentru ca. paralel cu desfășurarea 
tratativelor privind noul acord, să fie 
întreprinse măsuri în vederea îmbu
nătățirii schimbului reciproc de măr
furi.

Deficitul comercial al Iugoslaviei 
cu C.E.E. s-a cifrat, anul trecut, la 
2.4 miliarde dolari si a continuat să 
crească în primele luni ale acestui an. 
Proiectul iugoslav al noului acord 
prevede ca „clauza națiunii celei mai 
favorizate" să fie sprijinită de o pre
vedere cu privire la acordarea unui 
tratament mai favorabil produselor 
industriale si agricole iugoslave pe 
piețele C.E.E. în continuare, se pro
pune extinderea cooperării financiare.

Demonstrație a textiliștilor la Peage de Roussillon (Franța) împotriva deciziei 
concernului Rhone-Poulenc de a concedia 6 000 de muncitori

U. R. S. S. Rezultate și perspective 

in explorarea Cosmosului
MOSCOVA 12 (Ager

pres). — Luind cuvin- 
tul in cadrul unei con
ferințe de presă consa
crate rezultatelor pro
gramului cosmic reali
zat la bordul stației ști
ințifice orbitale „Sa- 
liut-6", acad. B. Petrov 
a relevat că acest la
borator spațial este un 
aparat dintr-o genera
ție nouă, avind posibi
litatea de a se cupla 
simultan cu două nave 
cosmice. Fiind un labo
rator științific multi
funcțional, el permite 
executarea unui, spectru 
larg de experiențe și 
observații in principa
lele domenii ale cerce
tărilor cosmice.

Din punct de vedere 
medical, rezultatul fun
damental al experi
mentului a fost acela 
că, in condițiile unui 
zbor de lungă durată, 
cosmonauta și-au men
ținut o capacitate de

muncă suficientă și au 
realizat cu succes pro
gramul trasat — a re
levat, la rindul său, 
acad. O. Gazenlco, spe
cialist in domeniul me
dicinii cosmice și bio
logiei. Controlul de 
după zbor, realizat cu 
ajutorul unor metode 
noi de explorare, nu a 
descoperit, pînă acum, 
modificări care să se 
deosebească principial 
de cele cunoscute an
terior. In ansamblu, s-a 
obținut un vast materi
al științific, de mare 
însemnătate pentru în
țelegerea mai bună a 
reacțiilor omului în 
condițiile zborului cos
mic, a încheiat omul 
de știință.

Pe de altă parte, 
acad. Roald Sagdeev. 
directorul Institutului 
sovietic de cercetări 
cosmice, a declarat că 
în viitorul deceniu oa
menii de știință speră 
să obțină informații a-

mănunțite despre toate 
planetele sistemului so
lar.

Perspectivele astrono
miei extraatmosferice 
sint legate de plasarea 
pe orbitele sateliților 
artificiali ai Pămintu- 
lui a unor telescoape 
puternice, a adăugat el. 
Este insă neîndoielnic 
faptul că mai sint nu
meroase greutăți, dar 
obținerea unei imagini 
generale asupra. Uni
versului justifică pe 
deplin cheltuielile și e- 
forturile. Curînd, posi
bil in viitoarele dece
nii, pe orbite se vor 
construi complexe ști- 
ințifico-productive, iar 
dincolo de atmosfera 
terestră vor începe să 
funcționeze „uzine" me
talurgice, chimice sau 
de altă natură. In pri
mul rind vor apărea 
capacități de producție 
pentru realizarea unor 
materiale care nu se 
pot obține pe Pămînt.

agențiile de presă transmit:

OE PRETUTINDENI
• PLANTELE Șl MU

ZICA. Reamintindu-și de o I 
străveche legendă indiană, po
trivit căreia zeul Krishna se 
folosea de muzică pentru a în
lesni creșterea vegetației, prof. 
Sing din Bombay a avut ideea 
de a urmări efectul unor me
lodii executate la vioară asu
pra plantelor. în decurs de 
două-trei săptămîni, plantele 
supuse acestei „băi muzicale" 
au crescut mult mai înalte și 
mai robuste decît cele private 
de respectivul tratament. Con- 
tinuind aceste cercetări, un 
biolog american, Dorothy Ratte- 
lach, a constatat că plantele 
reacționează în mod diferit la 
anumite genuri de muzică și 
anumiți compozitori. Astfel, 
pentru accelerarea creșterii, 
cele mai indicate se dovedesc 
piesele de Bach, Brahms, Mo
zart. Debussy ș.a. ; muzica lui 
Liszt, Cherubini, Gounod sti
mulează eflorescenta ; irf fine, 
pentru grăbirea perioadei de 
germinație sint cit se poate de 
potrivite marșurile.

Colaborarea tehnico-știin- 
țifică dintre România și 
U.R.S.S. V1 A1 Kirillin> vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. l-a pri
mit miercuri pe Iosif Tripsa, vice
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, aflat 
intr-o vizită la Moscova. Au fost 
discutate probleme ale colaborării 
tehnlco-științiflce dintre România și 
U.R.S.S. La întrevedere a participat 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus.

Secretarul general al Li
gii Arabe, Mahmud 'Riad. a de
clarat că recentele consultări pe care 
le-a avut cu liderii unor state arabe 
au confirmat dorința acestora de a 
întări solidaritatea între țările arabe 
și de a pregăti o reuniune la nivel 
înalt încununată de succes. Riad a 
arătat că va transmite președintelui 
Sudanului, Gaafar El Nimeiri, re
zultatele contactelor sale, în vederea 
stabilirii viitoarelor demersuri ale 
Comitetului pentru solidaritate arabă 
(condus de șeful statului sudanez) al 
Consiliului ministerial al Ligii Arabe.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

SPANIA: Reactualizarea consensului intre guvern 
și opoziția parlamentară

Reuniunea A.E.L.S. La Ge- 
neva s-au încheiat marți lucrările 
reuniunii Comitetului consultativ al 
A.E.L.S. (Asociația Europeană a Li
berului Schimb) la care au luat parte 
și reprezentanți ai sindicatelor din 
țările membre — Austria, Finlanda, 
Islanda. Norvegia. Portugalia. Suedia 
și Elveția. în centrul dezbaterilor 
s-au aflat problemele legate de re
ducerea șomajului, mai ales în rin
durile tineretului. Totodată, partici- 
panții și-au exprimat ingrijorarea 
față de sporirea tendințelor protec
tionists in țările occidentale, cu con
secințele sale negative atit asupra 
economiilor acestor țări, cit șl a co
merțului internațional.

Mesaj nigerian adresat 
președintelui Siriei,
tele Siriei. Hafez Al-Assad. a primit 
pe Abdelhamid Meheri. trimisul 
special al președintelui Algeriei. 
Houari Boumediene. care întreprinde 
o vizită la Damasc. Cu acest prilej, 
oaspetele i-a transmis șefului statu
lui sirian un mesaj din partea pre
ședintelui nigerian. Un purtător de 
cuvînt oficial sirian a precizat că în 
cadrul convorbirii au fost analizate 
aspecte ale evoluției situației din 
lumea arabă — transmite agenția 
A.P.S.

Comunicatul comun pri- 
vind vizita in Iugoslavia a comisa
rului pentru afacerile externe al 
Ghanei. Roger Felii, relevînd satis
facția părților față, de dezvoltarea cu 
succes a colaborării bilaterale, evi
dențiază posibilitățile de extindere a 
acestei colaborări. în ce privește si
tuația internațională, părțile au abor
dat îndeosebi probleme legate de ac
tivitatea țărilor nealiniate, de contri
buția acestor state la soluționarea 
marilor probleme ale contemporanei
tății.

La Berlin a fost încheiată în
țelegerea de colaborare intre 
uniunile artiștilor plastici din 
România și R.D. Germană pe 
anii 1978—1980. Sint prevăzute 
schimburi reciproce de expoziții 
de artă, de artiști și critici de 
artă, vizite de studii șl docu
mentare, precum și participarea 
la simpozioane și conferințe cu 
caracter internațional care vor 
fi organizate în cele două țări. 
Documentul a fost semnat de 
Ion Frunzetti, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici din 
România, șl de Hermann Raum, 
vicepreședinte al Uniunii ar
tiștilor plastici din R.D. Ger
mană.

La palatul Palffy din Viena 
a avut loc adunarea generală 
a Asociației de prietenie Aus
tria—România, care a fost con
sacrată prezentării raportului 
de activitate al asociației pe 
anul 1977 și alegerii noii con
duceri. Președinte al asociației 
a fost reales dr. Adolf Maerz, 
prim-locțiitor al ministrului edu
cației și artelor din Austria, iar 
ca secretar general — Stephan 
liukla.

Secretarul general alC.C. 
al P.C. Mexican, Arnoldo KLir- 
tinez Verdugo, a solicitat Comisiei 
Federale Electorale înregistrarea le
gală a P.C.M. pentru a participa la 
alegerile parlamentare din 1979. Ce
rerea partidului comunist a 1'ost de
terminată de noua lege a organiza
țiilor politice care a intrat in vigoa
re în Mexic, la începutul acestui an. 
Pină in prezent, doar patru partide 
politice au avut drepturi electorale 
depline.

Raporturile de colabora
re arabo-vest-europene. La 
Damasc s-a încheiat cea de-a patra 
conferință a Comisiei de cooperare 
științifică și tehnologică a dialogului 
arabo—(vest) european. în cadrul lu
crărilor au fost aprobate două pro
iecte, privind crearea unui Institut 
politehnic arab la Damasc și con
struirea unei noi instalații de desali
nizare a apei de mare în Kuweit. A 
fost aprobată, totodată, procedura de 
realizare a altor proiecte aflate pe 
ordinea de zi. Viitoarea reuniune a 
comisiei va avea loc în prima săp
tămână a lunii octombrie.

• SPIRIT ENCICLO
PEDIC. De obicei, pentru în
tocmirea unei enciclopedii ge
nerale în 15—20 de volume este 
nevoie de un număr de 100—
200 de redactori și mai multe 
mii de colaboratori. Omul de 
știință francez Roger Caratini, 
matematician, filozof și psiha
nalist, a realizat o performanță 
unică, fiind singurul auto»/ 
unei enciclopedii în 23 defl vc 
lume, apărută in cunoscuta e- 
ditură pariziană „Bordas". Este, 
intr-adevăr, o realizare fără 
precedent, dat fiind volumul 
uriaș de cunoștințe din vremu
rile noastre, in comparație cu 
cantitatea de informații cuprin
să in primele enciclopedii mo
derne — cea a britanicului 
Chambers (1729) și cea a fran
cezilor Diderot și d'Alambert 
(1751). Pentru a'-și duce la bun 
sfirșit această întreprindere 
uriașă, autorul a avut nevoie 
de opt ani, in care timp a re
dactat circa 70 000 pagini. Lu
crarea nu este organizată pe 
principiul articolelor care se 
succed in ordinea alfabetică, ci 
pe principiul tematic, fiecare 
volum cuprinzind — ca o altă 
notă originală — o amplă ane
xă cu tabele, statistici, crono
logii, liste biografice etc. O lu
crare apreciată ca deosebit de 
utilă, despre autorul ei putin- 
du-se spune că este cu adevă
rat un om-enciclopedie.

Din fluxul de știri despre eveni
mentele de pe eșichierul politic 
spaniol se desprinde, ca o notă do
minantă, preocuparea factorilor de 
răspundere si a opiniei publice de 
a se asigura un cadru propice con
tinuării și fortificării procesului' de 
înnoiri democratice și în același timp 
abordării realiste a problemelor ridi
cate de fenomenele de criză econo
mică ce afectează. în general, lu
mea occidentală. Un asemenea curs îl 
atestă și ultimele desfășurări ale 
vieții politice, cu deosebire actualele 
dezbateri parlamentare. în cursul lor, 
principalele partide de opoziție au 
acceptat în mod implicit apelul 
lansat de premierul Adolfo Suarez 
de a se menține „pactul de la Mon- 
cloa“ pină la adoptarea noii Con
stituții. Este vorba de acordurile 
semnate in octombrie trecut, care 
angajează în jurul unui program co
mun, menit să abordeze cele mai 
grave probleme ale țării, ansamblul 
forțelor politice naționale, respectiv 
guvernul și toate partidele de opo
ziție reprezentate în noile Cortes uri. 
inclusiv partidul comunist.

Importantă prin sine însăși, reîn
noirea angajamentului comun dobin- 
dește o semnificație aparte și in 
virtutea împrejurărilor in care sur
vine. Reamintim că remanierea gu
vernamentală din februarie (prin 
care, așa cum aprecia presa spaniolă, 
s-dt fi trecut de la formula de ..cen- 
tru-stinga" la cea de „centru-centru" 
ca indiciu al prevalării la un moment 
dat a punctelor de vedere ale 
cercurilor conservatoare din partidul 
de guvernămînt. Uniunea Centrului 
Democratic) lăsase să planeze se
rioase îndoieli asupra perspectivelor 
realizării acordurilor de la Moncloa. 
Asigurările formulate atunci de ofi
cialități în sensul că nu va fi afectată 
politica economică nu au fost soco
tite suficiente de opoziția parlamen
tară. care a aprobat o moțiune perind 
precizări asupra schimbării ministe
riale și explicații mai ample referi
toare la programul noului gțivern, 
tocmai pentru a risipi incertitudinile 
privind valabilitatea efectivă a acor
durilor amintite.

Reactualizarea consensului gu- 
vem-opoziție apare cu atit mai

semnificativă pentru pulsul vieții 
politice, cu cit dezbaterile parlamen
tare au fost precedate de o campanie 
a forțelor de dreapta (ce continuă 
încă), prin care se încerca torpilarea 
pactului de la Moncloa. prezentat de 
inamicii săi ca .-.instrument de des
curajare a patronatului si de frinare 
a investițiilor în vederea relansării 
activității industriale-1, reproșindu-i-se 
guvernului „lipsă de coerentă".

„Un răspuns dreptei și unor . 
cercuri din U.C.D. care nu sprijină 
consensul" — astfel caracterizează 
ziarul „El Pais" „strategia concor
diei" reafirmată de primul ministru 
în Cortesuri. Dezbaterile au prilejuit 
o amplă definire de poziții, inclusiv 
in domeniul politicii externe, atit 
din partea guvernului, cît si a ppo- 
ziției parlamentare. Deși nu s-a 
ridicat problema vreunui vot de. 
cenzură, dezbaterile au fost punctate 
de critici la adresa activității guver
nului. Astfel, secretarul general al 
partidului comunist. Santiago Car
rillo. a atras atentia că „procesul de
mocratizării evoluează prea lent", 
dat fiind că anumite obiective în
scrise in pactul de la Moncloa nu au 
fost realizate. între altele, nu s-a în
făptuit nimic în ce privește revizui
rea codului justiției militare si a le
gilor care reglementează ordinea 
publică, delictele referitoare la li
bertatea de exprimare, reuniune și 
asociere. Carrillo & avertizat că 
grupări de presiune influente sub 
aspect financiar încearcă să blocheze 
înaintarea in continuare a Spaniei de 
la dictatură la democrație și a in
sistat asupra necesității unei partici
pări a clasei muncitoare la deciziile 
politice. O seamă de rezerve a ex
primat și secretarul general al Parti
dului Socialist Muncitoresc. Felipe 
Gonzalez.

Paralel cu preocupările forurilor o- 
ficiale și ale partidelor democratice 
de a găsi soluții problemelor pre
sante de ordin economic și social 
(in special frinarea inflației și șo
majului). Comisia parlamentară spe
cială a încheiat redactarea noii Con
stituții a tării, al cărei text a fost 
publicat sâptămina trecută, urmînd 
să fie supus unui referendum. Gu

vernul a precizat că adoptarea noii 
Constituții și. apoi, organizarea ale
gerilor municipale constituie obiective 
prioritare în procesul democratizării.

în ansamblul vieții politice na
ționale. se impune atenției activita
tea Partidului Comunist din Spania, 
aflat în preajma desfășurării primu
lui său congres în condiții de liberta
te din ultimele patru decenii. Așa cum 
informează ziarul „Mundo Obrero", 
activitățile premergătoare congresu
lui au pus în evidență sporirea consi
derabilă a numărului membrilor 
P.C.S. (de la 100 000 acum un an, la 
peste 250 000 în prezent), întărirea ca- 
pacității sale organizatorice, a in
fluenței în rindurile clasei muncitoa
re, intelectualității și altor categorii 
sociale. Creșterea prestigiului P.C.S. 
este urmarea firească a politicii sale 
constructive, de responsabilitate na
țională, a faptului că face din 
consolidarea democrației și scoaterea 
țării din criză — nu in detrimentul 
muncitorimii, ci printr-o repartizare 
echitabilă a eforturilor decurgînd din 
măsurile de austeritate convenite — 
drapelul său de luptă în etapa 
actuală.

între evoluțiile cele mai recente de 
pe scena politică a Spaniei se în
scrie. de asemenea, ca un fapt mar
cant. cu reală semnificație de per
spectivă. fuziunea realizată de Parti
dul Socialist Muncitoresc și Partidul 
Socialist Popular, expresie concretă a 
năzuințelor spre întărirea forțelor de 
stingă, spre înfăptuirea unității lor 
de acțiune. în consens cu cerința 
majoră de a se asigura, inclusiv sub 
aspectul politico-organizatoric. con
diții adecvate înaintări pe calea pre
facerilor democratice.

Cu același dinamism caracteristic 
din ultima vreme, scena politică 
spaniolă continuă să .înregistreze noi 
elemente definitorii în perspectiva 
referendumului constitutional — cu 
dată încă neprecizată'. dar așteptat să 
aibă loc în vara acestui an — și a 
scrutinului municipal, ambele aceste 
evenimente fiind considerate obiec
tive prioritare în „calendarul de
mocratizării".

V. OROS

„Ziua libertății". 25 aPrilie 
va fi sărbătorită, anul acesta, în Por
tugalia. ca „Ziua libertății". Progra
mul manifestărilor consacrate ani
versării evenimentelor de la 25 apri
lie 1974, cînd a fost răsturnat regimul 
reacționar și instaurat Guvernul 
Portughez Revoluționar, va cuprinde 
o paradă militară la Lisabona, pre
cum și numeroase manifestații popu
lare.

Populația Emiratelor Ara
be Unite era la sfirșitul anului 
1977 de 862 000 locuitori. Numărul fe
meilor este de 248 300, iar cel al băr
baților de 613 700.

Casa Albă8 anunt-at ca la in- 
cheierea reuniunii economice la nivel 
înalt a „celor șapte", care va avea 
loc la Bonn intre 16 și 17 iulie, pre
ședintele Jimmy Carter va efectua o 
vizită oficială în R.F. Germania.

La invitația guvernului 
R. P. Chineze, i-■ i 1 s 
maliei. Mohamed Siad Barre, va e- 
fectua o vizită oficială la Pekin, în- 
cepind de la 14 aprilie — informează 
agenția China Nouă.

„Congresul Național
formațiune politică con

dusă de fostul prim-ministru Indira 
Gandhi, a fost recunoscut în Parla
ment drept opoziția oficială din tară 
ca urmare a faptului că acest partid 
și-a asigurat cel mai mari' număr de 
reprezentanți din opoziție în cele 
două camere ale Parlamentului, in
formează agenția Reuter. în conse
cință. C. M. Stephen, liderul grupu
lui parlamentai’ al „Congresului Na
țional Indian-I“, a fost desemnat li
derul opoziției in Parlament in locul 
lui B. Y. Chavan, care a deținut pînă 
acum acest statut, reprezentînd par
tidul Congresul Național Indian (tra
dițional).

Conflict între patronat 
și sindicate. In Norvegia au 
eșuat miercuri negocierile in pro
bleme salăriale, purtate între 
patronat și sindicate (reprezen- 
tind circa 260 0(10 de muncitori). 
Se apreciază că, în situația ce 
s-a creat, există perspectiva declan
șării unei greve generale, in cazul 
in care părțile nu vor ajunge in 
următoarele zile la o înțelegere ba
zată pe arbitraj.

Conductă petrolieră. Sen“- 
tul canadian a adoptat, miercuri, la 
cea de-a treia lectură, proiectul ce 
prevede construirea unei conducte 
petroliere care va urma să tacă le
gătura între Alaska și Statele Unite. 
Pentru a intra în vigoare, proiectul 
de lege necesită aprobarea guverna
torului general. Se prevede ca lucră
rile de construcție să înceapă în 1981. 
Valoarea totală a proiectului este 
estimată la aproximativ 10 miliarde 
dolari.

• DESCOPERIRI AR
HEOLOGICE ÎN VIET
NAM. în provincia vietname
ză Vinh Phu, la 100 km nord- 
vest de Hanoi, săpăturile au 
scos la lumina zîtoi obiecte da
tând din epoca bronzului. După 
opinia oamenilor de știință viet
namezi, acestea constituie noi 
dovezi - în' sprijinul existenței 
dinastiei Hung, considerată ca 
întemeietoare a statului vietna
mez, în urmă cu patru milenii. 
La numai 50 cm sub pâmint, 
au stat ascunse timp de mii de 
ani minunate obiecte de podoa
bă, unelte. Printre cele mai in
teresante descoperiri se numără 
o baghetă magică din bronz, 
sculptată în forma unei labe de 
tigru și o urnă funerară carac
teristică culturii Hung. în ime
diata apropiere se află și un tem
plu ridicat in amintirea regilor 
Hung, precum și o necropolă 
cu morminte vechi de milenii, 
ceea ce a determinat istoricii 
vietnamezi să emită ipoteza că 
pe locurile unde au fost descope
rite toate aceste vestigii s-ar fi 
înălțat odinioară capitala im
periului Hung.

RIN.
CĂLDURĂ DIN
Printre modalitățile de

reducere a consumului de ener
gie primară se află si așa-nu- 
mita „pompă termică" folosită 
în orașul Vest-german Kdln. 
Funcționind după un principiu 
invers celui care stă Ia baza 
frigiderului, pompa absoarbe o 
parte din căldura înmagazinată 
in apele Rinului și o transmite 
printr-un sistem complex de 
conducte. Municipalitatea opn 
șului Kiiln prevede ca energia 
termică furnizată de Rin să 
asigure în viitor termoficarea 
unui număr de sedii publice. 
Aplicarea „pompei termice" pe 
scară largă ar duce la economi
sirea în proporție de pînă la 
40 la sută a cheltuielilor de în
călzire. Instalată m apropierea 
centralelor atomoelectrice, prin 
absorbția de căldură din apa de 
răcire, ar contribui concomitent 
la menținerea echilibrului eco
logic.

Reducerea exportului de oțel japonez 
pe piața vest-europeană

In perspectiva apropiatei se
siuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. se intensifică 
acțiunile în sprijinul unor mă
suri hotărîte care să marcheze 
o cotitură radicală în procesul 
dezarmării. Partizanii păcii din 
Japonia intenționează astfel să 
prezinte in ziua deschiderii se
siunii o petiție cuprinzînd 30 
milioane semnături in sprijinul 
punerii în afara legii 'a armelor 
nucleare. în fotografie : una din 
activistele mișcării pentru pace 
din Japonia, Chieko Watasabe, 
victimă a bombardamentului a- 
tomic de la Nagasaki. In ciuda 
faptului că este paralizată ca 
urmare a efectului radiațiilor 
atomice, ea desfășoară o activi
tate susținută în favoarea dez
armării.

BRUXELLES 12 (Agerpres). — Un 
reprezentant al Comisiei C.E.E. a a- 
nuntat. la Bruxelles că. potrivit unei 
intelegeri realizate între reprezentanți 
ai C.E.E. și ai Japoniei, exporturile 
nipone de otel destinate țărilor din 
Piața comună vor totaliza în acest an 
1,2 milioane tone, nivel substantial 
redus fată de totalul înregistrat în 
anul 1976 (1,6 milioane tone). Scopul

urmărit prin cele convenite este pro
tejarea siderurgiei comunitare vest- 
europene. care a cunoscut in ultima 
perioadă dificultăți majore. Pe de altă 
parte însă, reprezentantul C.E.E. a 
ținut să evidențieze că înțelegerea cu 
partea niponă nu reprezintă un acord 
oficial, fiind greu de precizat valoa
rea ei pe plan legal.

Acte ce contravin legilor navigației
PARIS 12 (Agerpres). 

— Potrivit datelor ofi
ciale publicate la Brest, 
zilnic un număr de a- 
proximativ 20 de nave 
care trec prin largul 
coastei bretone încalcă 
legile navigației. în ma
joritatea cazurilor este 
vorba de tancuri petro
liere care îsi curăță re
zervoarele în mare. S-a 
stabilit că unii căpitani

se folosesc de acciden
tul petrecut cu tancul 
„Amoco Cadiz" pentru 
a-si spăla rezervoarele 
în zona unde mai per
sistă petele de petrol 
rămase de pe urma e- 
șuării navei menționate, 

încălcarea legilor este 
făcută în ciuda amenzi
lor care pot fi aplicate 
în cazul prinderii nave
lor in flagrant delict : o-

peratiunea de-curățire a 
rezervoarelor in porturi 
este mult, mai costisitoa
re decit amenzile.

în ciuda măsurilor de 
control adoptate de paza 
de coastă, dc la începu
tul anului si pînă la data 
de 1 aprilie au fost în
tocmite 200 procese-ver- 
bale privind încălcarea 
unor reguli de navigație.

• DE LA UTOPIE LA 
„ECOTOPIE". De-a lungul 
secolelor, autori celebri, ince- 
pind cu Thomas Morus (1478— 
1535), au scris nenumărate 
utopii. în care iși închipuiau 
cum arată viața intr-un stat 
imaginar, organizat pe alte baze 
decit cele din vremea lor. Cea 
mai recentă din șirul acestor 
utopii este, probabil, „Ecotopia" 
autorului american Ernest Cal- 
lenbach. în fața primejdii
lor ce asaltează mediul încon
jurător, cetățenii dintr-o re
giune de pe coasta de vest a 
Americii decid să ia măsuri 
drastice de apărare a naturii : 
circulația automobilelor este in
terzisă, toate deșeurile indus
triale sau menajere sînt reci
clate integral, consumul de 
energie este supus unor regle
mentări stricte ș.a. Succesul 
deosebit de care se bucură in 
rindul cititorilor această „uto
pie ecologică" arată, după cum 
apreciază presa de specialitate, 
că măsurile adoptate de către 
„ecotopieni" nu sînt chiar atit 
de... utopice, ele răspunzînd, 
cel puțin în parte, unor nece
sități. care se fac tot mai mult 
simțite, de conservare a mediu
lui înconjurător, a resurselor 
energetice și de altă natură a 
planetei.
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